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คำนำ 

 

   แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2564 
– 2565 เป็นการพัฒนาปรับปรุงแผนการดำเนินงานด้านดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(สคบ.) ให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพ่ือเป็น
การเตรียมความพร้อมรองรับกับยุคของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ซึ่งเข้ามา 
มีบทบาทและทดแทนการทำงานของคนรวมถึงเทคโนโลยีแบบดั้งเดิม ประกอบกับการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
และการรับบริการของประชาชนที่มีแนวโน้มเปลี่ยนไปดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่าง
แพร่หลาย ดังนั้น สคบ. รวมถึงหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องมีการปรับตัว (Digital Transformation)  
ทั้งรูปแบบกระบวนงาน วิธีการให้บริการ ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นภาครัฐที่ทันสมัย (Smart Government) โดยแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ เป็นการร่วมมือระหว่างส่วน
เทคโนโลยีสารสนเทศกับส่วนประสานงานภาครัฐและเอกชน ในการวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการพัฒนางาน
ด้านดิจิทัลของ สคบ. โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลในการให้บริการเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงบริการของรัฐ
ได้อย่างสะดวก และทั่วถึง รวมถึงการแลกเปลี่ยนและบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการพัฒนา
งานคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศต่อไป 
  แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2564 
– 2565 เป็นการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ (VISION) “เพ่ิมขีดความสามารถการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนวัตกรรม
ดิจิทัลเพื่อนำไปสู่การบริการผู้บริโภคอย่างทั่วถึง” โดยกำหนดยุทธศาสตร์เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อน ดังนี้  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพของหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงาน การพัฒนาศูนย์กลาง

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
   แผนดังกล่าวใช้กลไกการขับเคลื่อนผ่านโครงการ/กิจกรรม ที่กำหนดไว้ในแผนงาน รวมถึงการ
วางแนวทางนโยบายระยะยาวในการดำเนินงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายและมีทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ สำนักแผน
และการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค โดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่วนประสานงานภาครัฐและเอกชน  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สคบ. ฉบับปรับปรุงนี้ จะสามารถเป็นแนวทางการขับเคลื่อน
องค์กรสู่การเป็น Smart Government ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทนำ 
 

1. ความเป็นมา 
 ในปัจจุบันกระแสของการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ต่อการให้บริการ
และการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและการประกอบกิจการต่าง  ๆ 
มากยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากผลสำรวจจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีมากกว่า 47.5 ล้านคน 
จากผลสำรวจในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 71.5 ของประชากรทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับรายงาน
การจัดทำดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การสหประชาชาติ (UN e-Government Index) ในปี พ.ศ. 2563  
ที่ได้มีการรายงานจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งทำให้การ
ดำเนินธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ การชำระค่าสินค้าและบริการ การซื้อสินค้าและบริการ การสั่งอาหาร 
รวมถึงการรับบริการจากภาครัฐมีสัดส่วนที่เพ่ิมมากข้ึน 
 การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมดังที่กล่าวมานี้ ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ต้องมีการปรับตัว
ให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้รับบริการที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการระบาดของโรคไวรัส Covid-19 ทำให้
สังคมเข้าสู่ยุคของวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่ต้องดำเนินการให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้คน โดยเว้นระยะห่าง และลดการสัมผัสร่างกายระหว่างกัน  
ยิ่งทำให้ความจำเป็นของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งานสำหรับการให้บริการเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การให้บริการภาครัฐ ซึ่งที่ผ่านมา ผู้รับบริการส่วนใหญ่ต้องไปรับบริการยังสถานที่ให้บริการทีม่ีความแออัด และ
ต้องใช้เวลานานในการรอเข้ารับบริการ ส่งผลให้ผู้รับบริการเสียเวลาในการประกอบอาชีพ อีกท้ังยังมีความเสี่ยง
ในการแพร่ระบาดของโรคได้ง่ายขึ้น นอกจากผลกระทบทางสังคมและสุขภาพแล้วนั้น ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ก็อยู่ในสภาวะวิกฤตที่ภาครัฐมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ  
 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการให้หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการให้บริการและกระบวนการทำงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digital 
Transformation) เพื่อรองรับกับพฤติกรรมและสถานการณ์ในความต้องการรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์
ของประชาชนและภาคผู ้ประกอบธุรกิจมากยิ ่งขึ ้น จ ึงได้จ ัดทำแผนปฏิบัต ิการดิจิท ัลของสำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ระยะ 5 ปี (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2564 – 2565 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการ
ดำเนินงานและขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น Smart Government ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยกระบวนการทำงานในรูปแบบดิจิทัล 
2. เพ่ือบูรณาการด้านคุ้มครองผูบ้ริโภค ดำเนินงานรว่มกันระหวา่งภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม 
3. เพื่อให้มีกรอบการขับเคลื่อนโครงการ/ กิจกรรมที่ชัดเจนมุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน 

3. เป้าหมาย 
  1. สคบ. มีการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลและความปลอดภัยในการให้บริการเจ้าหน้าที่ให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  
  2. สคบ. มีนวัตกรรมการบริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแบบบูรณาการทุกภาคส่วน มีความเชื่อมโยง
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3. สคบ. เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความร่วมมือข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ในลักษณะเชิงรุก โดยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จากหลาย ๆ แหล่งข้อมูล 
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4. ข้อมูลพื้นฐานของส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1. โครงสร้าง 
 

สำนักแผนและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค 
 

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่ม/ฝ่าย) 5 
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ 
 
1  

 

 * หมายเหตุ พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
 1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ โครงการเชื่อมโยงระบบกับหน่วยงานภายนอก เป็นต้น 

 2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา/จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบงานประยุกต์ 
ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ ระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ระบบเครือข่ายสื่อสาร ระบบเครื่องแม่
ข่ายคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ด้าน IT 

 3) ศึกษา วิเคราะห์ กำกับดูแล เสนอแนะนโยบาย ข้อบังคับระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และการรักษาความมั่นคงด้านสารสนเทศ ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้
เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี ่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนส่ งเสริมและ
ติดตามการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้พัฒนาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 4) กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การพัฒนา/การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามข้อกำหนดทาง
เทคนิค ข้อกำหนดตามความต้องการของผู้ใช้งาน และข้อกำหนดความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

 5) กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย
สื่อสารข้อมูล ระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 6) ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การกำหนดหลักสูตร การถ่ายทอดความรู ้ด้าน
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ และบริหารงบประมาณเก่ียวกับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 7) ให้คำปรึกษา แนะนำ ประสานงาน แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย 
ระบบเครื่องแม่ข่าย ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

  8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้องหรือที ่ได้รับ
มอบหมาย 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 

2  นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์  

1  *เจ้าหน้าท่ีธุรการ 1 
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บทวิเคราะห์ 
 

1. วิเคราะห์นโยบาย/ แผนระดับต่างๆ/ ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
 1.1 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 
   พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
25 กรกฎาคม 2562 โดยเนนนโยบายหลัก 12 ดาน และนโยบายเรงดวน 12 เรื่อง โดยมีนโยบายที่เกี่ยวของกับ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
   นโยบายหลัก 12 ด้าน 
   ด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
   5.7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ 
  5.7.3 ส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มโอกาส  
ให้ผู้ประกอบการรายย่อยทั้งในภาคการผลิต และบริการในการเข้าถึงตลาด 
   ด้านที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
   11.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
   11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติอนุญาตของทางราชการที่มีความสำคัญ
ต่อการประกอบธุรกิจและดำเนินชีวิตของประชาชน ให้เป็นระบบดิจิทัล 
  11.3 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
  11.4 เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ 

 

 1.2 แผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ

ของแผน 
ชื่อแผน ประเด็น/ ด้าน/ ยุทธศาสตร์/ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) 

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 

- ปรับปรุงระบบและกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ป้องกันการละเมดิสิทธิผูบ้ริโภค 
- สนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน 

2 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ประเด็นที่ 17 ประเด็นความเสมอ
ภาคและหลักประกันทางสังคม 
ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ 
ประเด็นที่ 22 กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 

- ป้องกันการละเมิดสิทธิผู้บริโภค 
- สนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน 
- มีเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช ้
ในการให้บริการแก่ประชาชน รวมถึงการพัฒนา
กฎหมาย การบังคับใช้และการปฏบิัติตามกฎหมาย 
- ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้โดยง่าย 

แผนการปฏิรูปประเทศ 13 
ด้าน 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน - ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทนัสมัย และเชื่อมโยงกนั 
- การบริการภาครัฐมีความสะดวก รวดเร็ว และตอบ
โจทย์ประชาชน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564)  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

- ยกระดับการให้บริการให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้
ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
และอำนวยความสะดวกตรงตามความต้องการ 

3 แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภค ระยะที่ 1 (ฉบับ
ปรับปรุง) พ.ศ. 2563–2565  

แนวทางการดำเนินการที่ 2 การ
พัฒนาระบบฐานข้อมลูในการ
คุม้ครองผู้บริโภค 

- การนำนวัตกรรมสารสนเทศมาใช้เพ่ือยกระดับการ
ให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธภิาพ
สอดรับกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจทิัลของประเทศไทย 
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ระดับ
ของแผน 

ชื่อแผน ประเด็น/ ด้าน/ ยุทธศาสตร์/ 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

- มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่
ครอบคลุมทุกภารกิจ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคของประเทศ 

แผนปฏิบัตริาชการของ 
สคบ. ระยะ 5 ปี  
(ฉบับปรับปรุง)  
พ.ศ. 2563 – 2565  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาข้อมูล
สารสนเทศ การสื่อสาร และ
นวัตกรรมเพื่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
- พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศเพ่ือยกระดับการ
ให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
- พัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเชิงบูรณาการเพ่ือการ
เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

  1.3 สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 
        นอกจากนโยบายรัฐบาลและแผนในระดับต่าง ๆ ที่ต้องนำมาเป็นกรอบในการปฏิบัติราชการแล้ว  
ยังมีแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 ที่ สคบ. รวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ  ต้องนำมาใช้
สนับสนุนและเป็นกรอบแนวทางในการทำงานอีกด้วย เพื่อให้การทำงานของหน่วยงานภาครัฐมีความสะดวก
และคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และสอดรับกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือสนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน และการให้บริการภาครัฐของประเทศไทย ตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติการ
บริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดของแผนฯ สรุปได้ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ “รัฐบาลดิิจิิทััล เปิดเผย เชื่่อมโยง และร่่วมกัันสร้้างบริิการที่มีีคุุณค่่าให้้ประชาชน” 
  แผนฉบับดังกล่าวมีการกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาตามสถาปัตยกรรมรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็น  
กรอบโครงสร้างระบบนิเวศการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย   (Digital Government Ecosystem)  
โดยมีองค์ประกอบที่เชื่อมโยงกัน 7 องค์ประกอบ ซึ่งมีเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน สรุปดังนี้  
    1. การพัฒนาที่เป็นพื้นฐาน (Foundation) เป็นการพัฒนาพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลในองค์ประกอบอื่น ๆ ประกอบด้วย  
       1.1 การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ  
       1.2 การจัดทำนโยบายกฎหมายและกฎระเบียบ 
       1.3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) 
       1.4 การจัดทำมาตรฐาน (Standard) 
   2. การพัฒนานวัตกรรมรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Innovations) 
   3. การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) 
       3.1 แบบฟอร์มการสนับสนุนการทำงานภาครัฐ (Back Office) 
      3.2 แพลตฟอร์มกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Exchange platform) 
       3.3 แพลตฟอร์มการสนับสนุนบริการภาครัฐ (Common platform) 
   4. การให้บริการประชาชนผ่านแบบฟอร์มการบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Customer Experience 
via End - to - End Services) 
       4.1 ช่องทางการให้บริการประชาชน (Citizen Portal) 
       4.2 ช่องทางการรบัคำขออนุญาตเพ่ืออำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจ (Business Portal) 
       4.3 ช่องทางการให้บริการชาวต่างชาติ (Foreigner Portal) 
   5. การปรับกระบวนการให้บริการภาครัฐ (Core Service Processes) 
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   6. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) 
       6.1 ระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
      6.2 การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data and Analytics) 
   7. ภาคีร่วมดำเนินการ (Partners /Owners) 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
    มุ่งเน้นการพัฒนาบริการดิจิตอลที่มีคุณภาพสำหรับประชาชนโดยการส่งเสริมและสนับสนุน  
ให้หน่วยงานรัฐมีทักษะด้านดิจิทัล (Digital Mindset) มีความพร้อมและศักยภาพในการพัฒนาบริการดิจิทัลที่มี
ประสิทธิภาพการจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล และทะเบียนดิจิทัลระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งการเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการดิจิทัลของประชาชนด้วยการปกป้อง
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ความปลอดภัยในการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลสำหรับการทำธุรกรรม
ทางดิจิทัล เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการใช้บริการดิจิทัลภาครัฐ อันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต
ที่ดีทางด้านระยะเวลาที่สะดวก รวดเร็ว ลดภาระการเดินทาง และความพึงพอใจสูงสุดจากการรับบริการ 
จากภาครัฐในสังคมดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
    โดยให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกภาคธุรกิจไทย ซึ่งถือ
เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถลดต้นทุนและลดระยะเวลา
ในการประกอบธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย
ตลอดกระบวนการธุรกิจ ตั้งแต่การรับคำขออนุญาตผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือลดระยะเวลาและลดเอกสารที่ภาคธุรกิจ
ต้องจัดเตรียม การพัฒนาระบบเอกสารและใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการสร้างโอกาสในการทำธุรกิจ 
โดยส่งเสริมให้เกิดการนำข้อมูลไปพัฒนาบริการและนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในด้านต่าง ๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในทุกกระบวนการทำงานของภาครัฐ 
    โดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกระบวนการทำงานของภาครัฐ เพื่อให้สามารถพัฒนา
บริการประชาชนหรือบริหารจัดการภายในภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ โดยเป็นการส่งเสริม
และผลักดันตั้งแต่กระบวนการ คือ การจัดทำข้อมูลภาครัฐให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
เชื่อมโยงในการให้บริการประชาชนการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้สามารถเปิดเผยและเปลี่ยนข้อมูล 
ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ จนถึงกระบวนการการส่งเสริมให้ภาครัฐเปิดเผย
ข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ เพื่อให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการทำงานโดยเฉพาะข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 
    มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ผ่านการแสดง
ความคิดเห็น หรือเสนอแนวทาง หรือนโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ผ่านช่องทางดิจิทัลที่ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้โดยครอบคลุม การเสนอความคิดเห็นและการติดตามผลในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การมีส่วนร่วม
ในการบริการภาครัฐ การมีส่วนร่วมในโครงการ และการใช้งบประมาณ และการมีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย
สาธารณะ เป็นต้น รวมทั้ง การปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
เพ่ือให้เกิดรัฐบาลดิจิทัลที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
   ซึ่งทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมุ่งหวังให้นำไปสู่เป้าหมายของประเทศในด้านการ  
ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของประชาชน การเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการ
แข่งขันให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย การสร้างให้เกิดความโปร่งใสในการทำงาน
ของภาครัฐที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื ่อน
นโยบายสำคัญของประเทศ 
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  1.4 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 
    1) แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่ 1 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563 – 2565) 

ที ่ รายละเอียดตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ย2ก1) 

ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

2 จำนวนนวัตกรรมสารสนเทศเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค (ย2ก2) 8 
นวัตกรรม 

8 
นวัตกรรม 

8
นวัตกรรม 

  2) แผนปฏิบัติราชการของ สคบ. ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563-2565) 
 

ที ่ รายละเอียดตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจากการใช้งานระบบฐานข้อมูลการ
ติดตามข้ันตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน (ย2) 80 80 80 

2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค(ย2ก1) 3 5 5 

3 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ย2ก1) 2 3 4 

4 จำนวนนวัตกรรมเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค  (ย2ก2)* 1 1 1 

5 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย
สินค้าและบริการ  (ย2ก3)* 

3 4 5 

6 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการทำงาน (ย4ก3)* 

75 75 75 

*หมายเหตุ: ตัวช้ีวัดร่วม 
2. ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
     2.1 5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021  
       ในปี ค.ศ. 2020 เป็นปีที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลอย่างมากกับภาคเศรษฐกิจและภาคสังคม 
ทั่วโลก ทั้งการดำเนินชีวิตของผู้คนและแนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร ที่มีการนำเทคโนโลยีไปปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์มากขึ้น ซึ่งในปี ค.ศ. 2021 ได้มีนวัตกรรมใหม่ ๆ แห่งอนาคตเกิดขึ้น โดยจะมีเทรนด์ดิจิทัล
เทคโนโลยีสำคัญ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ทั้งส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมของประเทศไทย
และต่างประเทศ ในที่นี้จึงได้หยิบยก 5 เทคโนโลยีดิจิทัลกระแสแรงที่ผู้ประกอบการยุคใหม่ต้องให้ความสำคัญ 
ดังนี้ 

1. Artificial Intelligence (AI) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ
ระบบสมองจักรกลอัจฉริยะ) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีความสามารถหลากหลายและถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะ
มีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นทุกปี ทำให้มีการคาดการณ์ว่า AI จะเข้ามามีบทบาทและเปลี่ยนแปลงสังคม และ
เศรษฐกิจอย่างมากในโลกอนาคต ซึ่งหลายประเทศต้องการพัฒนาเทคโนโลยี AI ของตนเอง เพื่อช่วงชิงความ
เป็นผู้นำในเทคโนโลยีดังกล่าว โดยประเทศที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยี AI ให้ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว และ
สามารถประยุกต์ใช้ในบริบทที่หลากหลาย ย่อมสร้างความได้เปรียบในหลายมิติ ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
โดยสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุน 
ตลอดจนเพิ่มศักยภาพและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจต่าง  ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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อย่างไรก็ดีข้อกังวลสำคัญของเทคโนโลยี AI ที่ไม่อาจมองข้าม คือ ผลกระทบต่อตลาดแรงงาน หากธุรกิจและ
อุตสาหกรรมมีการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ทำงานแทนมนุษย์มากขึ้น ก็จะส่งผลให้แรงงานถูกลดบทบาทลง  
อย่างกรณีผลการสำรวจ Pew Research Center คาดว่า การนำหุ่นยนต์หรือระบบดิจิทัลมาใช้จะทำให้ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายเหลือเพียง 1 ใน 3 ของการจ้างพนักงาน โดยเฉพาะอุตสาหกรรม BPO ในอินเดียและฟิลิปปินส์ และ
เทคโนโลยีจะเข้ามาแทนที่พนักงานจำนวนมากภายใน ปี  พ.ศ. 2568 ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายของรัฐบาล
ฟิลิปปินส์เช่นกันในการสร้างสมดุลระหว่างการมุ่งพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่ตอ้งการเป็น Hub ในอาเซียน กับการ
รักษาระดับการจ้างงานเพื่อไม่ให้กระทบตลาดแรงงานขนาดใหญ่ของประเทศ 
   สำหรับประเทศไทยเทคโนโลยี AI เริ่มเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะระบบ 
Chatbot และ Robot Process Automation (RPA) ที่เป็นระบบงานที่องค์กรต่าง ๆ ในไทยนิยมนำมาใช้ 
ประกอบกับวิกฤต COVID-19 ที่ทำให้ข้อจำกัดในการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงล็อกดาวน์ 
การใช้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ทำให้ธุรกิจจำนวนมากต้องปรับตัว 
นำเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติมาช่วยในการดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และคาดว่าเทคโนโลยี AI  
อาจกลายเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยให้ธุรกิจสามารถกลับมาฟ้ืนตัวในอนาคต ดังนั้น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไทย
จำเป็นต้องทำความเข้าใจและวางนโยบายที่เหมาะสม ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการ
จัดเตรียมความพร้อมของบุคลากร รวมทั้งการพัฒนาแรงงานให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในยุคอุตสาหกรรม 4.0 และโลกยุคหลัง COVID-19 ต่อไป 
   2. การใช้หุ่นยนต์, โดรน, และยานยนต์ไร้คนขับ ปัจจุบันประเทศจีนมีการนำเทคโนโลยี 
การใช้หุ่นยนต์, โดรน, และยานยนต์ไร้คนขับอย่างแพร่หลายในช่วงปี ค.ศ. 2020 ที่ผ่านมา การพัฒนาหุ่นยนต์
ได้เข้ามาเติมเต็มความต้องการในอุตสาหกรรมการแพทย์เป็นอย่างมาก เพราะในช่วงการระบาดของไวรัส 
COVID-19 หุ่นยนต์ของบริษัท Keenon Robotics Co ได้ถูกใช้งานในโรงพยาบาลหลายแห่งในจีน เพื่อใช้ 
ทำหน้าที่จัดส่งอาหาร ยา และสิ่งของไปยังแผนกที่ถูกแยกออกไป ซึ่งได้รับคำสั่งจากผู้ควบคุมเครื่องที่อยู่ห่างไกล 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ลดโอกาสการติดเชื้อจากการสัมผัส และลดความจำเป็นในการใช้บุคลากร รวมถึง
การใช้โดรนบินลาดตระเวนประชาชน และมีการเผยแพร่คลิปขณะลาดตระเวน โดยเตือนให้ประชาชนที่ไม่สวม
หน้ากากให้กลับเข้าบ้านและล้างมือ พร้อมเตือนว่า การออกมานอกบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง พร้อม
ทั้งได้ใช้โดรนติดเครื่องกระจายเสียง เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลรักษาตนเองเพ่ือไม่ให้ป่วยอีกด้วย 
   สำหรับประเทศไทยเทคโนโลยีการใช้หุ่นยนต์ , โดรน, และยานยนต์ไร้คนขับ มีการนำมาใช้
อย่างแพร่หลายมากขึ้น รวมทั้งมีการผลักดันภาคอุตสาหกรรมมีการร่วมมือเดินหน้าเรื่องนี้อย่างจริงจัง เช่น 
โครงการ 5G x UAV SANDBOX เป็นโครงการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอากาศยานไร้คนขับ 
หรือ โดรน เป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้สนใจทุกภาคส่วนได้ทดสอบนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจใหม่  ๆ 
ท่ามกลางความเพียบพร้อมด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ‘วังจันทร์วัลเลย์’ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ตั้งของเขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation) หรือ EECi โดยเปิดให้ภาคธุรกิจ
เข้าใช้พ้ืนที่ทั้งเอกชนไทยและต่างประเทศใน 6 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมแบตเตอรี่และยานยนต์
สมัยใหม่, อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ, 
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
ขณะเดียวกันนอกจากในระดับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการใช้หุ่นยนต์ , โดรน, และยานยนต์ไร้คนขับ ยังเป็น
กระแสของธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยเช่นกัน อาทิ การพัฒนาโดรนในภาคเกษตร การใช้หุ่นยนต์ในงานด้านบริการ 
และความร่วมมือกับบริษัทสตาร์ทอัพต่างชาติในการพัฒนายานยนต์ไร้คนขับ เพื่อใช้ในกิจการที่เสี่ยงอันตราย 
เช่น งานด้านกองทัพ งานเหมือง ซึ่งเทคโนโลยีในด้านนี้จะยิ่งทวีความสำคัญ และจะถูกนำมาใช้ในด้านธุรกิจ 
มากยิ่งขึ้น จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งเทรนด์เทคโนโลยีกระแสแรงต่อเนื่อง  
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   3. Cloud Computing ในปัจจุบันเราคุ ้นเคยกับ Cloud ที่ใช้ในการทำงานเป็นอย่างดี  
ไม่ว่าจะเป็นบริการ I Cloud, Dropbox, Google Drive หรือ Microsoft  One drive ซึ่งเหล่านี้ คือ บริการ 
Cloud ซึ่งเราใช้กันอย่างคุ้นเคย แต่อย่าเพิ่มคิดว่านั่นคือ Cloud Computing เนื่องจากมีความแตกต่างกัน 
เพราะ Cloud Computing เป็นบริการที่ให้เราใช้หรือเช่าใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์
ของผู้ให้บริการ โดยครอบคลุมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล และระบบ
ออนไลน์ต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งเราสามารถเลือกกำลังการประมวลผล เลือกจำนวนทรัพยากรได้ตามความ
ต้องการในการใช้งาน และสามารถเข้าถึงข้อมูลบน Cloud จากที่ไหนก็ได้ ด้วยเหตุนี้ ในช่วงวิกฤต COVID-19 
ทำให้เกิดการใช้งาน Cloud Computing มากยิ ่งขึ ้น เนื ่องจากมีการ Work from home โดยในรายงาน 
Flexera 2020 State of the Cloud Report กว่า 59% ของผู ้ตอบแบบสอบถามระบุว ่า  การใช้ Cloud  
ของพวกเขาสูงขึ้นกว่าที่เคยวางแผนเอาไว้ ตั้งแต่ก่อนที่ไวรัสจะแพร่ระบาด และท่ามกลางความไม่แน่นอน  
ที่พนักงานต้องทำงานจากที่บ้าน Cloud Computing ได้กลายเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้
เหมือนในอดีตที่ผ่านมา ถึงแม้ว่า ประโยชน์ของ Cloud จะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขยาย
ได้ง่าย การเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ในทุกที่ทุกเวลา และการคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริง แต่ก็ยังมีประเด็น  
ที่ผู ้บริหารต้องไม่ลืมและให้ความสำคัญ ได้แก่ การจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว  
ของข้อมูล, ความซับซ้อนในการบริหารจัดการ, การต้องถูกผูกติดกับผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง , ประสิทธิภาพ 
และความเร็วในการเข้าถึงระบบ ซึ่งปัจจุบันองค์กรก็จะหันมาใช้โซลูชันการเข้ารหัสและปกป้องข้อมูลที่ล้ำสมัย
มากขึ้น เพื่อให้ระบบ Cloud ขององค์กรปลอดภัยอยู่เสมอ แม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยภัยคุกคาม
อย่างในปัจจุบัน นอกจากนี้ องค์กรยังจะเปิดรับเทคโนโลยีเกิดใหม่อย่าง Edge พร้อมกับเริ ่มนำเครื่องมือ
อัตโนมัติต่าง ๆ มาใช้เพื่อให้สามารถจัดการดูแลอีโคซิสเต็มของระบบ Cloud ที่สลับซับซ้อนให้ทำงานร่วมกัน
อย่างราบรื่นได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ มีการคาดว่า ธุรกิจ Cloud Computing จะมีส่วนแบ่งในซอฟต์แวร์ทั้งโลก
อีก 50% และในอีก 10 ปี ส่วนแบ่งอาจไปถึง 90% เพราะคำว่า Cloud ไม่ใช่จำกัดเพียงบริการเก็บข้อมูล  
แต่เป็นธุรกิจซอฟต์แวร์ที่ใช้ Cloud เป็นฐานในการทำธุรกิจ การมาของ COVID-19 จะเร่งให้ธุรกิจโตขึ้นอย่าง
รวดเร็ว และจะไปได้ไกล ที่สำคัญ Cloud Computing ไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่ไกล ทั้งสามารถนำมาประยุกต์ใช้
ได้กับธุรกิจในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มศักยภาพทั้งในด้านของความรวดเร็ว ความยืดหยุ่ น และ
ความปลอดภัย รวมไปถึงยังสามารถช่วยลดต้นทุนและประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากอีกด้วย 
   4. เทคโนโลยี 5G & Internet of Things โดยมีการคาดการณ์ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า  
จะมีสถานีฐานสำหรับการให้บริการ 5G ถึง 6.5 ล้านสถานีทั่วโลก รองรับการให้บริการผู้ใช้งานได้มากถึง 2,800 
ล้านคน ครอบคลุมจำนวนประชากรโลกถึง 58% และเทรนด์สุดท้ายที ่น่าจับตามองก็คือ Global Digital 
Governance เมื่อเครือข่าย 5G แพร่หลายมากขึ้น ผู้คนและองค์กรธุรกิจใช้งานเทคโนโลยีมากขึ้น จะส่งผลให้
ปริมาณข้อมูลทั ่วโลกที่เกิดขึ้นในแต่ละปีมีจำนวนสูงถึง 180 เซตตะไบต์ (หรือ 180,000 ล้านเทระไบต์) ทั้งนี้ 
ความเร็วอินเทอร์เน็ตระดับ 5G ได้รับการพัฒนาและใช้งานในหลายประเทศตั้งแต่ปี 2020 แล้ว ซึ่ง 5G คือ การ
เชื่อมต่อแห่งอนาคตที่อุปกรณ์ทุกชนิดสามารถเชื่อมกันโดยผ่านอินเทอร์เน็ตได้ เป็นส่วนที่มาคู่กันกับ Internet 
of Things (IoT) นั่นเอง หลายปีมานี้ เราได้ยินเรื่อง Internet of Things (IoT) จนถึงตอนนี้ หลายอย่างกำลัง
เป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง การใช้โดรนบินส่งของถึงบ้าน ทีวีอัจฉริยะ ผู้ช่วย 
ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นปัญญาประดิษฐ์ และตู้เย็นที่สามารถสั่งซื้อนมมาเติมได้เอง ซึ่งเป็นเพราะปัจจุบัน
เครือข่ายไร้สายแบบ 5G เกิดขึ้นจริงแล้ว เป็นเพียงแค่เรื ่องของเวลาเท่านั้น และในอนาคตอันใกล้นี้ IoT  
จะกลายเป็นสิ่งปกติในชีวิตประจำวันของคน เพราะ 5G ต่างจากเครือข่ายไร้สายแบบ 4G ที่ใช้งานอยู่ทุกวันนี้ 
โดยเครือข่ายไร้สาย 5G คาดว่า จะพร้อมเปิดใช้งานในช่วงปี 2563 มีช่วงแบนด์วิดท์กว้าง ตอบสนองรวดเร็ว 
แถมสื่อสารลื่นไหล ซึ่งจะทำให้เครือข่ายไร้สายนี้สามารถรับมือกับการไหลของข้อมูลที่มาจากอุปกรณ์ธรรมดา 
ที่เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะเชื่อมทุกอย่างผ่านอินเทอร์เน็ตได้แล้ว ยังมี
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ความสามารถในการเชื่อมต่อที่รวดเร็วกว่าเดิมอีกด้วย เช่น ถ้าโหลดหนังคุณภาพสูงผ่าน 4G ต้องใช้เวลา 6 นาที 
แต่ 5G จะดาวน์โหลดหนังคุณภาพเดียวกันได้ภายใน 6 วินาที ซึ่งตอนนี้บริษัทชั้นนำของโลกหลายบริษัทได้ผลิต
อุปกรณ์รองรับ 5G ออกมาแล้ว และในปี 2021 เทคโนโลยี 5G และ IoT จะต้องถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในหลาย ๆ 
ประเทศท่ัวโลก ทั้งในชีวิตประจำวัน และการทำงานอย่างแน่นอน 
   5. Extended Reality (XR) – AR/VR/MR Extended Realities (XR) หรือการสร้างโลก
เสมือนแบบไร้ขีดจำกัด หมายถึง การรวมประสบการณ์ทางเทคโนโลยีโลกเสมือน อย่าง Augmented Reality 
(AR) ซึ่งหมายถึง การรวมสภาพแวดล้อมจริงกับภาพจำลองเสมือนจริงให้อยู่ในภาพเดียวกัน หรือ Virtual 
Reality (VR) ซึ่งหมายถึง การจำลองภาพให้อยู่ในโลกเสมือนจริง โดยตัดขาดจากบริบทสภาพแวดล้อมจริง  
และสุดท้าย Mixed Reality (MR) หรือเรียกว่า ความจริงผสม ผสมผสานระหว่าง AR กับ VR เข้าด้วยกัน แสดงออก 
เป็นการจำลองภาพ 3 มิติคล้ายโฮโลแกรม แต่สามารถโต้ตอบหรือตอบสนองวัตถุเสมือนได้แบบเรียลไทม์ จึงเป็น
ที่มาของ Extended Realities (XR) ซึ่งเป็นรวมของเทคโนโลยีโลกเสมือนทั้งหมดนี้มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้งานจริง เป็นตัวช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ 
   ทั้งนี้ AR และ VR สามารถนำไปดัดแปลงได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้เข้ากับความต้องการ  
ในการใช้งาน โดยในโรงเรียนอาจจะมีการสร้างสื่อการสอนที่มีการตอบสนองได้ หรือการซื้อของออนไลน์อาจมี
การสร้างภาพ AR เพ่ือเปรียบเทียบสินค้ากับความต้องการของผู้บริโภคได้ดีขึ้น อีกหนึ่งอุตสาหกรรมซึ่งจะได้รับ
ประโยชน์อย่างมหาศาลจากเทคโนโลยีดังกล่าว ได้แก่ อุตสาหกรรมการแพทย์ โดยการใช้ VR จะช่วยให้แพทย์
สามารถทำการศัลยกรรมทางไกล หรือวินิจฉัยอาการของผู้ป่วย โดยหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยงได้ และที่น่าสนใจ
เป็นพิเศษสำหรับภาคธุรกิจ คือ เทคโนโลยี VR เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้ว แต่ยังได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยดุยั้ง 
โดยอาจจะเริ่มต้นจากเกม แต่ตอนนี้มีการนำเทคโนโลยี VR มาใช้ในด้านอ่ืนมากยิ่งขึ้น ทั้งในการสร้างความรู้สึก
มีส่วนร่วมกับแบรนด์และในด้านการขายสินค้า เช่น ร้านขายเครื่องสำอาง ก็นำเทคโนโลยี VR มาใช้ให้ลูกค้าได้
สามารถลองสีลิปสติกได้โดยที่ไม่ต้องทาหรือการลองเสื้อผ้า และการท่องเที่ยวผ่าน VR ซึ่งมีแนวโน้มที่จะไดร้ับ
ความนิยมและได้รับการพัฒนาแบบก้าวกระโดดในยุค COVID-19 นี้ 
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ Link: https://www.bangkokbanksme.com/en/digital-technology-trends-of-2021  

 
     2.2 10 แนวโน้มเทคโนโลยีในกิจการภาครัฐในปี พ.ศ. 2564 
   “การ์ทเนอร์ (Gartner, Inc.) คือ บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำ
ของโลก บริษัทฯให้ข้อมูลเชิงลึกที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีให้แก่ลูกค้าเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ”  
   การ์ทเนอร์ อิงค์ เผย 10 แนวโน้มเทคโนโลยีในกิจการภาครัฐในปี พ.ศ. 2564 ที่จะเข้ามาเร่ง
กระบวนนวัตกรรมดิจิทัล พร้อมเปลี่ยนโฉมการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐ  มร. ริค ฮาวเวิร์ด  
รองประธานฝ่ายวิจัยของการ์ทเนอร์ อิงค์ กล่าวว่าการระบาดของโควิด-19 กระตุ้นให้องค์กรภาครัฐทั่วโลกเร่ง
พัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งทำให้ผู้บริหารภาครัฐมองเห็นโอกาสใหม่ ๆ ในการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีมาสร้าง
ความไว้วางใจ เสริมความคล่องตัวและเพิ่มความยืดหยุ่นด้านการดำเนินงานในหน่วยงาน “ในขณะที่ความท้าทาย
จากการแพร่ระบาดจะยังมีต่อไปอีกระยะหนึ่ง แต่ก็มีแนวโน้มของเทคโนโลยีที่ช่วยรับมือความท้ าทายระดับ
วิกฤตเกิดขึ ้น อาทิ เทคโนโลยีด้านความปลอดภัย เทคโนโลยีการควบคุมต้นทุน และเทคโนโลยี เพื ่อให้
ประสบการณ์ท่ีดีสำหรับประชาชนผู้ติดต่อหรือใช้บริการจากหน่วยงานราชการ” มร. ริค ฮาวเวิร์ด กล่าว 
   เทคโนโลยีทั้งหมดนี้ ล้วนเชื่อมโยงโดยตรงกับการบริหารงานของภาครัฐและการกำหนด
นโยบายที่ผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ในรัฐบาลต้องจัดการและให้ความสำคัญ ผู้บริหารด้านไอทีของภาครัฐ 
สามารถพิจารณาเพื่อกำหนดทิศทางในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อวางแผนการฟื้นตัวหลังการระบาดของโรค 
พร้อมกำหนดเงื่อนไข ระยะเวลา และจัดลำดับความสำคัญในการลงทุนด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 
 

https://www.bangkokbanksme.com/en/digital-technology-trends-of-2021
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  1. การเร่งปรับปรุงระบบให้ทันสมัย 
หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ประสบกับข้อจำกัดและความเสี่ยงที่เกิดจากโครงสร้างพื้นฐานและ

ระบบหลัก ๆ ที่ใช้สืบต่อกันมานับสิบปี เพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือที่ดียิ่งขึ้นกับการหยุดชะงักครั้งต่อไป 
CIO ของภาครัฐ ควรเร่งผลักดันการเปลี่ยนผ่านไปสู่สถาปัตยกรรมโมดูลาร์ (Modular Architecture) ที่ทันสมัย 
ในขณะที่ความจำเป็นในการปรับปรุงระบบแบบเดิมให้ทันสมัยไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับ  CIO ของรัฐบาล แต่คือ
ความท้าทายที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคที่ควรตะหนักให้มากขึ้นถึงการป้องกันยับยั้งและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

“การ์ทเนอร์คาดการณ์ว่า ภายใน พ.ศ. 2568 หน่วยงานภาครัฐกว่า 50% จะปรับปรุงพัฒนาแอปพลิเคชัน
หลักที่สำคัญให้ทันสมัยเพ่ือให้มีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการใช้งาน” 
  2. เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยท่ีปรับตัวได้ตามสภาวะการณ์ 
   แนวทางการรักษาความปลอดภัยแบบปรับตัวได้มองว่า ความเสี่ยง ความไว้วางใจ และความ
ปลอดภัยเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและปรับได้ซึ ่งเป็นการเตรียมการและบรรเทาภัยคุกคามทางไซเบอร์  
ที่ไม่เคยหยุดอยู่กับที่ แนวทางนี้ นำเสนอองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อการคาดการณ์ ป้องกัน ตรวจจับและตอบสนอง 
โดยมองข้ามขอบเขตของแนวคิดเดิม ๆ ด้วยสมมุติฐานว่า เรื่องของความปลอดภัยและไม่ปลอดภัยนั้น ไม่มี
ขอบเขตสิ้นสุด ซึ่งนี่เป็นแนวคิดสำคัญในการโยกย้ายไปสู่การบริการคลาวด์ 

“การ์ทเนอร์คาดการณ์ว่า ภายใน พ.ศ. 2568  75% ของ CIO ภาครัฐ จะมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
ต่อความปลอดภัยที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการปฏิบัติการและภารกิจที่สำคัญ
ยิ่งต่อสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี” 

3. การให้บริการทุก ๆ อย่างแบบ XaaS (Anything as a Service) 
   การให้บริการทุก ๆ อย่าง แบบ XaaS (Anything as a Service) คือ กลยุทธ์การจัดหาบริการ
ต่าง ๆ บนคลาวด์โดยเฉพาะ ซึ่งรวบรวมบริการทางธุรกิจและไอทีแบบครบวงจรในรูปแบบของการสมัครสมาชิก 
(Subscription Basis) การตอบสนองต่อโรคระบาดและความจำเป็นเชิงวิกฤตต่อบริการดิจิทัล  ทำให้เกิดแรง
กดดันมหาศาลในการปรับปรุงแอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐานเดิมให้ทันสมัย XaaS ให้ทางเลือกในการ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแบบเดิม ๆ ให้ทันสมัย เพิ่มความสามารถในการปรับขนาดและย่นระยะเวลาในการ
ส่งมอบบริการดิจิทัลต่าง ๆ 
  “การ์ทเนอร์คาดการณ์ว่า ภายใน พ.ศ. 2568 95% ของการลงทุนใหม่ ๆ ไปกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่วยงานภาครัฐจะถูกกำหนดให้เป็นรูปแบบของโซลูชันการบริการ” 

4. บริการสำหรับการจัดการเป็นรายกรณี (Case Management as a Service) 
   งานบริการสังคม (Case work) เป็นรูปแบบการทำงานหลัก ๆ ของรัฐบาลด้วย รูปแบบโซลูชัน
การจัดการรายกรณีแบบเดิม ๆ พบได้ในหลายหน่วยงาน การจัดการเป็นรายกรณี (CMaaS) เป็นรูปแบบการ
ทำงานใหม่ที ่เพิ ่มความคล่องตัวของหน่วยงานโดยใช้หลักการและแนวปฏิบัติทางธุรกิจแบบผสมผสาน  
เพ่ือแทนที่ระบบการจัดการเคสแบบโบราณด้วยโซลูชันประกอบรวมเข้าด้วยกันหรือแยกส่วนและประกอบใหม่
ได้อย่างรวดเร็วเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป 
  “การ์ทเนอร์คาดว่า ภายใน พ.ศ. 2567 หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่มีสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชัน  
การจัดการรายกรณีแบบผสมผสานจะนำฟีเจอร์ใหม่ ๆ มาใช้ได้เร็วกว่าหน่วยงานที่ไม่มีสถาปัตยกรรมดังกลา่ว 
อย่างน้อย 80%” 
  5. ข้อมูลประจำตัวประชาชนแบบดิจิทัล 
   ข้อมูลประจำตัวประชาชนแบบดิจิทัล คือ ความสามารถในการระบุอัตลักษณ์ของบุคคล 
ผ่านช่องทางดิจิทัลของภาครัฐที่มีให้ประชาชนซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในการเข้าถึงและได้รับบริการต่าง ๆ ของรัฐ 
ระบบนิเวศข้อมูลประจำตัวดิจิทัลกำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและจะนำพาให้ภาครัฐไปสู ่บทบาทและ  
ความรับผิดชอบใหม่ ๆ หัวข้อนี้เป็นวาระการเมืองขั้นสูง ดังนั้น CIO ภาครัฐต้องเชื่อมโยงข้อมูลประจำตัวดิจิทัล
กับกรณีที่สำคัญ 
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“การ์ทเนอร์คาดการณ์ว่า ภายใน พ.ศ. 2567 มาตรฐานการระบุอัตลักษณ์อย่างแท้จริงจะเป็นแบบ
กระจายศูนย์การเก็บข้อมูลมีความสะดวก เรียกใช้ได้จากทุกที่และเคลื่อนย้ายได้ ทั้งนี้  เพื่อจัดการกับกรณีการ
ใช้งานในระดับธุรกิจ บุคคล สังคม และการระบุแบบไร้ตัวตน” 
  6. การผสานรวมองค์กรภาครัฐ 
   การผสานรวมขององค์กรภาครัฐคือหน่วยงานภาครัฐใด ๆ ที่ใช้หลักการออกแบบผสมผสาน 
ซึ่งช่วยให้เพิ่มความสามารถด้านการทำงานซ้ำและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ กฎหมายและ
ความคาดหวังของประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ซีไอโอกำลังนำการผสานรวมภาครัฐมาใช้เพื่อเอาชนะวิธีการ
จัดการบริการ  ระบบและข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งจำกัดความสามารถของรัฐบาลในการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการ 
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมดิจิทัลที่กำลังเกิดข้ึน 
  “การ์ทเนอร์คาดการณ์ว่า ภายในปี พ.ศ. 2566 50% ของบริษัทเทคโนโลยีที่จัดหาผลิตภัณฑ์และ
บริการให้กับภาครัฐจะเสนอความสามารถทางธุรกิจแบบแพ็กเกจ เพ่ือรองรับแอปพลิเคชันการผสานรวม” 
  7. สร้างโปรแกรมการแบ่งปันข้อมูล 
   ภาครัฐมักแบ่งปันข้อมูลแบบเฉพาะกิจ โดยเน้นเรื ่องที ่ประชาชนให้ความสนใจสูง เช่น 
เหตุการณ์การคุ้มครองเยาวชนหรือเหตุความรุนแรงทางเพศที่มีความละเอียดอ่อนและมีความซับซ้อน ซึ่งการ
สร้างโปรแกรมแบ่งปันข้อมูล (Data Sharing as a Program) ทำให้การบริการสามารถปรับขนาดได้ตามต้องการ 
โดยสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในหลายรูปแบบ ซึ่งสนับสนุนการให้บริการภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนไปสู่แนวทาง 
ที่ทำงานแบบผสมผสานกันได้มากขึ้น 
 “การ์ทเนอร์คาดการณ์ว่า ภายในปี พ.ศ. 2566 50% ขององค์กรภาครัฐจะสร้างโครงสร้างการแบ่งปัน
ข้อมูลที่มีความรับผิดชอบอย่างเป็นทางการ รวมถึงมาตรฐานโครงสร้างข้อมูลคุณภาพและความตรงต่อเวลา” 
 8. การบริการสาธารณะแบบไฮเปอร์คอนเนค (Hyperconnected) 
   การเชื ่อมต่อสาธารณะแบบไฮเปอร์คอนเนค คือ การใช้เทคโนโลยีหลากหลายที่ภาครัฐ 
ใช้ทั้งหมด รวมถึงเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มที่ทำให้กระบวนการทางธุรกิจและไอทีเป็นอัตโนมัติมากที่สุด CIO
ของภาครัฐสามารถใช้หลักการผสานรวมเทคโนโลยี (Hyperautomation) และแนวปฏิบัติแบบไฮเปอร์คอนเนค
เพื่อพัฒนากระบวนการทางธุรกิจและบริการสาธารณะแบบต้นน้ำถึงปลายน้ำในรูปแบบอัตโนมัติ มากที ่สุด 
โดยลดการใช้แรงงานคนให้น้อยที่สุด 
 “การ์ทเนอร์คาดการณ์ว่า ภายในปี พ.ศ. 2567 75% ของภาครัฐจะเปิดตัวหรือดำเนินการโครงการ
ริเริ่มหลักการผสานรวมเทคโนโลยี (Hyperautomation) ทั่วทั้งองค์กรอย่างน้อย 3 โครงการ” 
  9. การมีส่วนร่วมของประชาชนในหลากหลายช่องทาง 
   ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรงกับกิจการภาครัฐมากขึ้น และแตะจุดสูงสุดในปี พ.ศ. 2563  
จากการร่วมกันรับมือภัยการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ เหตุการณ์ไฟป่า พายุเฮอริเคนและเหตุการณ์อ่ืน ๆ การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในหลากหลายช่องทางเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งมีส่วนร่วมแบบสองทิศทางตามขอบเขต  
ขององค์กร ในขณะเดียวกันก็ส่งมอบประสบการณ์ส่วนบุคคลโดยใช้ช่องทางที่ต้องการและมีประสิทธิภาพ  
มากที่สุดในการเข้าถึงประชาชน 
 “การ์ทเนอร์คาดการณ์ว่า รัฐบาลกว่า 30% จะใช้มาตรการชี้วัดการมีส่วนร่วมเพื่อติดตามปริมาณ  
และคุณภาพการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนำมาใช้ตัดสินใจวางแผนด้านนโยบายและงบประมาณภายในปี  
พ.ศ. 2567” 
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  10. การวิเคราะห์เชิงปฏิบัติการ 
   การวิเคราะห์เชิงปฏิบัติการ คือ การนำเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมาใช้อย่างมีกลยุทธ์
และเป็นระบบ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) และการวิเคราะห์ขั้นสูง 
(Advanced Analytics) โดยในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมภาครัฐเป็นไปเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และช่วยการตัดสินใจให้ดีขึ ้น ซึ่งผู ้มีอำนาจสามารถตัดสินใจดำเนินงานตามบริบทได้ดีขึ ้นแบบเรียลไทม์  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของประสบการณ์ประชาชนให้ดีขึ้น 
ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ Link: https://www.posttoday.com/economy/news/650204 

3. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
 3.1 ผลการดำเนินงานภาพรวม 
 สคบ. มีการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการก้าวไปสู่องค์กร Thailand 4.0 
(Smart OCPB) ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในภาพรวมโดยสรุปดังนี้ 
  1. การเชื่อมโยงข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Big Data ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค) 
 ตามโครงการพัฒนาการให้บริการผู้บริโภคโดยการเชื่อมโยงและบริหารจัดการข้อมูลการ
คุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Connect)  เป็นการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ 28 หน่วยงาน โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในมิติ 6 มิติข้อมูล ได้แก ่(1) ข้อมูลบุคคล (2) ข้อมูลนิติบุคคล (3) ข้อมูลการร้องเรียนร้องทุกข์ 
(4) ข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต (5) ข้อมูลการเตือนภัย ข่าวสาร และ (6) ข้อมูลการดำเนินคดีกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารขนาดใหญ่ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Big Data) อันเป็น
จุดเริ่มต้นสำคัญที่จะก้าวไปสู่การพัฒนานวัตกรรมการให้บริการใหม่ ๆ ให้กับประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้น อีกทั้งสามารถนำ Big Data นั้นมาใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทาง
ของปัญหาการร้องทุกข์ในมิติต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และใช้ในการวางแผน กำกับ ติดตามการ
แก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  

ผลการดำเนินงาน  
1) เชื่อมโยงข้อมูลด้านคุ้มครองผู้บริโภค 6 ประเภท จำนวน 28 หนว่ยงาน ข้อมูล 125 รายการ  
2) OCPB Connect แอพพลิเคชั่นให้บริการประชาชนด้านคุ้มครองผู้บริโภคใน 4 หมวด ได้แก่  

  

 หมวดที ่ 1 ให้บริการเรียกดู เข้าถึงและตรวจสอบ ข้อมูลนิติบุคคลและประเภทธุรกิจ  
ในประเทศไทย ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต/จดทะเบียน ข้อมูลสำนวนคดี 
/คำพิพากษา    

หมวดที่ 2  สร้างการรับรู้ ให้เข้าถึงและตรวจสอบการเตือนภัย องค์ความรู้ และข่าวสาร 
              ด้านคุ้มครองผู้บริโภค  
หมวดที่ 3 เข้าถึงและตรวจสอบสถานะ การบริการต่าง ๆ  
หมวดที่ 4 เข้าถึงศึกษาข้อมูลที่มีการวิเคราะห์ดา้นคุ้มครองผู้บรโิภค    

ให้บริการที่เว็บไซต์ https://ocpbconnect.ocpb.go.th หรือ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น OCPB Connect  
ใน android และ iOS  
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  3) พี่ปกป้อง Chatbot เป็นนวัตกรรมการให้บริการสำหรับประชาชนที่มีข้อสงสัยหรือต้องการ
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้เข้าพูดคุยกันอีกหนึ่งช่องทาง โดยระบบจะทำการประมวลผลคำถาม และ
ประเมินหาคำตอบที่เหมาะสมตามประเด็นคำถาม รวมถึงสามารถแนะนำไปยังฐานข้อมูลที่ได้มี
การเชื่อมโยงข้อมูลไว้ อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ เช่น 
สินค้า บริการ และอสังหาริมทรัพย์ โดยสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้แบบ Real time และ
สามารถพูดคุยกับผู้บริโภคได้ตลอด 24 ชั่วโมงด้วย 
  4) ระบบคลังข้อมูล (OCPB Portal)  สำหรับบริหารจัดการข้อมูล รายการ
บัญชีข้อมูลต่าง ๆ หมวดหมู่ รายละเอียดของข้อมูล รวมถึงกำหนดความปลอดภัยในการเข้าถึง
ข้อมูล จำนวน 125 รายการ และข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเชื่อมโยงในอนาคตอีกด้วย 

 
  5) ระบบตรวจสอบค้นหาข้อมูลเชิงลึก (OCPB Connect) ในการค้นหาข้อมูลเชิงลึก โดยเป็น

การรวมข้อมูลมิติต่าง ๆ ทั้ง 6 ด้าน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการใช้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ทั้งการค้นหาข้อมูลเพ่ือ
ตรวจสอบผู้ถูกร้อง ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล และอำนวยความสะดวกให้ เจ้าหน้าที่ใช้บริการประชาชน
ในด้านต่าง ๆ 

 

 
            6) ระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Report) เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์และ
วางแผน ในการตัดสินใจถึงแผนงานประกอบด้วยกลยุทธ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางนโยบาย เทคโนโลยี  BI หรือ 
Business Intelligence โดยใช้เครื่องมือ Tableau ให้มุมมองทั้งในอดีต ปัจจุบัน และการคาดการณ์ในอนาคต
ของการดำเนินนโยบาย สามารถจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างและข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างจำนวนมากเพื่อช่วยระบุ 
พัฒนา และสร้างทำให้การดำเนินนโยบายเป็นไปในเชิงกลยุทธ์ใหม่ ๆ และเชิงรุกมากข้ึน 

        7) ระบบ Service และการเรียกใช้ข้อมูล Application Programming Interface : API 
สำหรับให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลไปยัง 28 หน่วยงานที่ต้องการข้อมูลจากระบบ OCPB Connect ทำให้ช่วยลด
เวลาในการประสานงานข้อมูลภาครัฐ รวมถึงเป็นฐานข้อมูลสำหรับบริการผู้บริโภค ทั้งด้านข้อมูลข่าวสาร , 
เตือนภัยผู้บริโภค, ข้อมูลให้บริการผู้บริโภค, ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐสำหรับบริการผู้บริโภค 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
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  2. การบริหารจัดการข้อร้องเรียน และพัฒนาระบบบริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
   1) “ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์” โดยผู้บริโภคสามารถร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ และ
ติดตามสถานความคืบหน้าผ่านระบบตลอด 24 ชม. สามารถเชื่อมโยงหน่วยงานได้ ประกอบด้วย สำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) ศูนย์บริการประชาชน 1111 กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์ร้องทุกข์
ของหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในอนาคต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถกำกับดูแลปัญหาของ
ผู้บริโภคในแต่ละด้านและแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เป็นการพัฒนระบบบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (OCPB Complaint) 

 
 

    2) มีการพัฒนานวัตกรรม “ต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์” เพื่อไปสู่ “ระบบไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทออนไลน์ (OCPB Mediate)” นวัตกรรมการให้บริการ โดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ปรับกระบวนงานการไกล่เกลี่ยในรูปแบบออนไลน์ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ร้องเรียน ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลา
การแก้ไขปัญหาการร้องเรียน อีกทั้งสามารถลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ในการใช้งาน รวมถึงเจ้าหน้าที่
สามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
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 3) ระบบจดทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (OCPB Direct) เป็นระบบ

อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการที่ขอยื่นจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรง รวมถึงการ
ติดตามสถานะ การยื่นแก้ไข รายงานผลประกอบการผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการจดทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล อีกทั้ง
เชื่อมโยงข้อมูลและการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนนิติบุคคล และหน่วยงานอื่น ๆ 
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3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงาน 
1) ระบบบริการจัดการข้อมูลสารสนเทศและผู้รับบริการ (OCPB Portal) เป็นระบบ

บริหารจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศ และการกำหนดสิทธิการใช้งานระบบสารสนเทศของ สคบ. เพื่ออำนวย
ความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการได้ใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ณ จุดเดียว 

2) ระบบฐานข้อมูลประวัติผู้กระทำความผิดคดีอาญา (Crds) เป็นระบบงานสำหรับจัดเก็บ 
ค้นหา รายงานผลข้อมูลประวัติผู้กระทำความผิดคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

3) ระบบวิเคราะห์และติดตามตัวชี้วัดองค์กร (Analyzing and tracking organizational 
metrics : ATM) ภายใต้ โครงการพัฒนาระบบงานสู่การบริหารภายใต้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นระบบงาน 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานใน สคบ. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์กร รวมถึงให้เจ้าของงาน
ติดตาม เร่งรัด ผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานได้  

4) ระบบบริหารยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer strategy management 
system : CSMS) เป็นระบบงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานใน สคบ. และหน่วยงานบูรณาการแผน
ยุทธศาสตร์ ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานฯ รวมถึงให้เจ้าของงานติดตาม เร่งรัด การดำเนินงาน
ของทุกหน่วยงานได้  

5) ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เป็นระบบฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภคทุกภาคส่วน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และประชาชนสืบค้นได้ 

4. การพัฒนาระบบสำนักงาน (Back office) 
 1) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบสำนักงานงาน สำหรับบันทึก จัดเก็บ ส่ง ออกเลขกำกับ 

หนังสือของหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถติดตาม ค้นหา ตรวจสอบและส่งหนังสือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 2) ระบบจองรถ จองห้องประชุม (OCPB Workflow) เป็นระบบให้เจ้าหน้าที่สามารถจองรถ 

จองห้องประชุม ของ สคบ. เพ่ือใช้งานได้ผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสามารถบริหารทรัพยากร 
ได้อย่างสะดวก คล่องตัวยิ่งขึ้น 

 3) ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน (OCPB Attendance) เป็นระบบลงเวลาปฏิบัติงาน การยื่นขอลาป่วย 
ลาพักผ่อน หรือลาอ่ืนๆ ผ่านระบบออนไลน์ และสามารถรายงานผล ตรวจสอบการลาของตัวเองได้ด้วย 

 3.2 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
  ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของ สคบ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที ่ รายละเอียดตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 ร้อยละความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายจากการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลการติดตามขั้นตอนการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน (ย2) 

80 ร้อยละความพึงพอใจของกลุม่เป้าหมายจากการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลการติดตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเร่ือง
ร้องเรียน : ร้อยละ 81.93 
ข้อมูลจากผลการสำรวจความพึงพอใจผู้ใชบ้ริการผา่นระบบร้องทกุข์ผู้บรโิภค  

สผพ. (สทศ.) 

2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ย2ก1) 

ระดับ 3 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการ
คุ้มครองผู้บริโภค : ระดับ 5  
         ระดับ 5 ฐานข้อมูลมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างน้อย 2 
ฐานข้อมูล ได้แก่ พัฒนาระบบไกล่เกลีย่ออนไลน์ และการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรง 
(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

สผพ. (สทศ.) 
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ที ่ รายละเอียดตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3 ระดับความสำเร็จของการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลการคุ้มครอง
ผู้บริโภคกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(ย2ก1) 

ระดับ 2  ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการคุ้มครอง
ผู้บริโภคกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ระดับ 3  
       ระดบั 3 หนว่ยงานเปา้หมายร้อยละ 70 มีการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลครบทั้ง 6 ด้าน (หนว่ยงานเปา้หมาย 28 หนว่ยงาน)  

หน่วยงานหลัก: สผพ. 
(สทศ.) 

 หน่วยงาน
สนับสนุน:  

 ทุกสำนกั/ กอง 

4 จำนวนนวัตกรรมเพ่ือการ
คุ้มครองผู้บริโภค (ย2ก2)* 

 1  
นวัตกรรม 

จำนวนนวัตกรรมเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค : จำนวน 1 
นวัตกรรม 
   นวัตกรรมการบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย Data 
warehouse โดยมีการใช้งานผ่าน Application “OCPB Connect”  

หน่วยงานหลัก:
สผพ. (สทศ.)
หน่วยงาน
สนับสนุน:  

ทุกสำนัก/ กอง 

5 ระดับความสำเร็จของการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลการเฝ้าระวัง
และแจ้งเตือนภัยสินค้าและ
บริการ (ย2ก3)* 

ระดับ 3 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการเฝ้าระวัง
และแจ้งเตือนภัยสินค้าและบริการ : N/A 

   สผพ. (สทศ.) มีการดำเนินการพฒันาระบบเชื่อมโยงข้อมูล
ประเภทเตือนภยั/ ข้อมลูข่าวสาร/ องค์ความรู้ กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่มีการเช่ือมโยงกับระบบของ สคบ. 
(thaicas.ocpb.go.th/News) 

กคฉ./ สผพ. 
(สทศ.) 

6 ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการ
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การทำงาน (ย4ก3)* 

75 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารจัดการ
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทำงาน : ร้อยละ 75.11  
   ผลจากแบบสำรวจความพึงพอใจการบริหารจัดการดา้นเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการทำงาน ระหว่างวันที่ 27 ก.ค. – 14 ส.ค. 2563 
ผู้ตอบแบบสำรวจ 139 ราย โดยมีประเด็นในการสำรวจดังนี้ 1) สำรวจ
ความพึงพอใจในการบริหารจัดการ 2) สำรวจความพึงพอใจต่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3) ประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ทั้งนี้ ผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คิดเป็นร้อยละ 75.11 

สผพ./ กพบ. 

  
4. สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคบ.  
  จากการประชุมจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค 
เมื่อวันจันทร์ 19 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 และผ่านระบบ Cisco Webex  
  4.1 สรุปปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานที่ผ่านมา 
 ผู้ใช้งาน (User) 
  1. ความเสถียรในการใช้งานระบบ /บางระบบมีความซับซ้อนยังไมต่อบโจทย์ต่อการใช้งาน 
 2. บุคลากรของ สคบ. บางส่วนยังไม่ให้ความสำคัญในการเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ ที่มีอยู่ 
 3. ความเสถียรในการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเนื่องจากระบบปัจจุบัน
มีการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งสิ้น และบางระบบมีการใช้งานรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่/ ใช้ทั้งภาพและเสียง 
  4. เว็ปไซต์ สคบ. ปัจจุบันไม่มีหน้าเว็ปไซต์ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ 
  5. อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์บางส่วนประสิทธิภาพในการใช้งานน้อย ไม่ทันสมัย เช่น การทำงาน
ของเครื่องมีความหน่วง ค้าง ช้าเกินไป อุปกรณ์มีการใช้งานร่วมกันหลาย ๆ คน ในงานหลาย ๆ อย่าง โดยมีการตั้งค่า
เฉพาะทำให้ทำงานไม่ต่อเนื่อง 
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 ผู้พัฒนาระบบ (system developer) 
  1. การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที ่มีความยุ ่งยากและซับซ้อนจำเป็นต้องมีการจัด
โครงสร้างการทำงานท่ีชัดเจน เหมาะสมและมีระบบควบคุมโครงการที่มีประสิทธิภาพ เช่น การควบคุมคุณภาพ 
การควบคุมแผนการดำเนินงาน การเงินและด้านอื่นๆ  

 2. การปรับเปลี่ยนนโยบายและผู้บริหารระดับสูงอาจส่งผลต่อความต่อเนื่องของการดำเนิน
โครงการ ทั้งนี้ อาจมีการพิจารณาระบุโครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการเอาไว้ในแผนยุทธศาสตร์ การคุ้มครอง
ผู้บริโภค เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการ และผู้ที่มีส่วนได้เสียสามารถวางแผนการดำเนินการได้ชัดเจน 
ในทิศทางเดียวกัน  

 3. ปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ ที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุง หรือ
แก้ไขให้สอดรับและสนับสนุนโครงการ และการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค  

 4. การขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ซึ่งจำเป็นต้องเร่งดำเนินการพัฒนาทักษะดิจิทัล และควรเพ่ิมจำนวนบุคลากรให้เพียงพอกับความต้องการ 

 4. การตกลง การให้ความร่วมมือ และกำหนดชุดข้อมูลระหว่างหน่วยงานเจ้าของข้อมูล 
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ดังจะเห็นได้จากการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้เกิด
ข้อมูลด้านคุ้มครองผู้บริโภคที่หลากหลาย 
 

  4.2 สรุปข้อเสนอแนะในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคบ. 
  1. ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที ่สคบ.  
  2. ควรมีการนำเทคโนโลยี AI หรืออื่น ๆ มาช่วยในการพัฒนาระบบเพื่อคัดกรองเรื่องราว
ร้องทุกข์ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้เร็วขึ้นในกระบวนการคัดกรอง 
  3. ควรมีพัฒนาระบบคลาวด์ในการเพ่ิมพ้ืนที่เพ่ือแชร์ข้อมูลต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่  
  4. ควรมีการวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลที่ สคบ. มีอยู่ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพ่ือให้มีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน 
  5. ศึกษานวัตกรรมเพื่อการพยากรณ์พฤติกรรมผู้บริโภคและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต การวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เช่น โปรแกรมวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าของบริษัทประกันภัย Data analysis 
  6. ควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีพร้อมกับการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในการเข้าใช้
เทคโนโลยีดังกล่าว 
  7. ควรมีการจัดหาเครื่อง Notebook แทนการใช้เครื่อง PC เพ่ือรองรับการทำงาน Work from home  
 8. ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
สำหรับการดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จ  

 9. ควรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที ่เหมาะสมเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชน และการทำงานของเจ้าหน้าที่ 
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4. ประเด็นท้าทาย เพื่อพิจารณาถึงประเด็นปัญหาและอุปสรรค (Pain Point) 
 1. ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ กลไก และมาตรการ 

ในประเด็นปัญหาและอุปสรรคทางด้านกฎหมายกฎระเบียบ กลไก และมาตรการ พบว่า  
มีอุปสรรคของกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินการบริหารงาน และการให้บริการของหน่วยงานผ่าน
ระบบดิจิทัล ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ เช่น พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น และบางภารกิจ
มีกลไก มาตรการ ที่ไม่ชัดเจน ทำให้กระบวนการทำงานไม่สอดคล้องซึ่งกันและกัน   
 2. ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างบริการ 
  2.1 กฎหมายหรือรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง บางอย่างมีความซับซ้อน และตีความหมายได้
หลากหลาย ซ่ึงต้องมีการหารือกับผู้เกี่ยวข้องที่มีความรู้ความสามารถให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน 
ประกอบกับความกังวลของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การดำเนินงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
  2.2 การที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จะขอรับบริการจากภาคเอกชนนั้น 
หน่วยงานไม่สามารถซื้อแค่เพียงบริการได้ แต่จะต้องซื้อระบบทั้งระบบ ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณและใช้เวลา
ในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมาก 
  2.3 การจัดซื้อจัดจ้างแบบปีต่อปี ทำให้การทำงานขาดความต่อเนื่อง 

5. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาองค์กรดิจิทัล 
 1. การให้บริการของหน่วยงานควรมีการปรับเปลี่ยนชุดความคิด (Mindset) ของบุคลากร และผู้บริหาร
ของหน่วยงาน ก่อนการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในหน่วยงาน เพื่อให้แนวทางการทำงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 2. การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน (Digital Transformation) เพื่อรองรับพฤติกรรมการบริโภค
และใช้บริการที่การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 
 3. ควรมีการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากร รวมถึงข้อมูลการศึกษา ข้อมูลประวัติการทำงาน และข้อมูล 
ที่เกี ่ยวข้องกับบุคคล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งและ
ลักษณะงาน รวมถึงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในดำเนินงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 4. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคควรที่ทำหน้าที่เป็น Data Hub ด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์สภาพปัญหา แนวโน้ม สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านต่าง ๆ ของประเทศต่อไป 
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สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
(ฉบับประบปรุง) พ.ศ. 2564 - 2565 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
 

“เพิ่มขีดความสามารถการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 
เพื่อนำไปสู่การบริการผู้บริโภคอย่างท่ัวถึง” 

ยุทธศาสตร์ (Strategic) 
  แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2564 – 2565 
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพของหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงาน การพัฒนาศูนย์กลางการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพของหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล  
เป้าหมาย  
 1. หน่วยงานมีการเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัล 

2. หน่วยงานมีการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล   

ตัวช้ีวัด/ ค่าเป้าหมาย   

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 
1 ร้อยละความสำเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 

2 สคบ. มีการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล 1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 

กลไก/มาตรการ 
เพิ่มสมรรถนะ ขีดความสามารถของหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล รองรับการพัฒนาระบบบริการ

เพ่ือศักยภาพของประชาชน รวมถึงบุคลากรมี Digital Mindset และมีทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาองค์กรดิจิทัล  
โครงการสนับสนุน 
 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสาร ส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานของรัฐ (Cloud GIN, 
MailGoThai)  

2. โครงการบูรณการระบบการใช้งานระบบงานสู่ดิจิทัล – OCPB Portal 
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำนักงาน (BackOffice) สู่ดิจิทัล 
4. โครงการพัฒนาทักษะ ทัศนคติและความสามารถบุคลากรของหน่วยงานด้านดิจ ิท ัล  (Digital 

Transformation) 
5. โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานและบริการประชาชน  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าหมาย   

1. ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการของหน่วยงาน 
2. เกิดศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
3. บริการของหน่วยงานที่สำคัญได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นบริการในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ 

ตัวช้ีวัด/ ค่าเป้าหมาย   

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2564 2565 

1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 
2 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ 4 ระดับ 5 

3 จำนวนบริการดิจิทัลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีได้รับการพัฒนา 1 บริการ 1 บริการ 

กลไก/มาตรการ 
 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ าย สะดวก 

ด้วยการบรูณาการร่วมกัน 
 2. หน่วยงานจัดทำแบบคำขอรับบริการในรูปแบบดิจิทัลฟอร์มที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน โดยที่ผู้บริการ 

ไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน 
 3. บูรณาการระหว่างหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูล การบริการ ไปจนถึงการดำเนินงาน 

โครงการสนับสนุน 
 1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (OCPB Direct) 
 2. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสู่การบริการประชาชน (OCPB Connect) 
 3. โครงการยกระดับระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ (OCPB Complaint) 
 4. โครงการพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ (OCPB Mediate)  
 5. โครงการนวัตกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Connect +) 
 6. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
 7. โครงการศึกษาทบทวน ปรับปรุงสู่การสร้างแพลตฟอร์มการเฝ้าระวัง การตรวจสอบ การเตือนภัย

ด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
 8. โครงการศึกษาระบบศูนย์กลางบริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในภูมิภาคและท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงาน และการพัฒนาศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
เป้าหมาย  

1. หน่วยงานมีกลไกการเปิดเผย แลกเปลี่ยนและบริการจัดการข้อมูลดิจิทัล ตามกรอบธรรมาภิบาล
ข้อมูลของหน่วยงาน 

2. ลดปัญหา อุปสรรคในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อการขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัล 

ตัวช้ีวัด/ ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2564 2565 

1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ระดับ 3 ระดับ 4 
2 ร้อยละความสำเร็จของการบริหารการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารในช่องทางดิจิทัล ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 

กลไก/ มาตรการ 
1. จัดทำชุดข้อมูล ของหน่วยงานตามกรอบธรรมมาภิบาลข้อมูลหน่วยงาน 
2. จัดทำแพลตฟอร์มนวัตกรรมดิจิทัลต่อยอดจากข้อมูลของหน่วยงาน เพื ่อใช้ในการให้บริการ

ประชาชนและบริหารจัดการของหน่วยงาน 
3. เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะของหน่วยงาน ในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล เพ่ือให้ประชาชน

เข้าถึงได้โดยสะดวก มีส่วนร่วมและตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน 
โครงการสนับสนุน 

1. โครงการจัดทำชุดข้อมูลตามภารกิจของหน่วยงาน 
2. โครงการการพัฒนาและสนับสนุนการให้เกิดการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มบริการของสำนักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Platform) 
3. โครงการการพัฒนาและสนับสนุนการใช้แพลตฟอร์มบริการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านฐานข้อมูลชนาดใหญ่ (Big Data Platform) 
4. โครงการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มข้อมูลหรือข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ช่องทางดิจิทัล 
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ตารางแสดงยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลไก/มาตรการ และโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2564 – 2565 

ยุธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพของหน่วยงาน 
สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมลู 
ของหน่วยงาน การพัฒนาศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

และความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
เป้าหมาย 1. หน่วยงานมีการเปลี่ยนเป็นองคก์รดิจิทัล 

2. หน่วยงานมีการพัฒนาทักษะบคุลากรด้านดิจิทลั   
1. ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการของ
หน่วยงาน 
2. เกิดศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมลูกลางในการแลกเปลีย่นข้อมูล
ดิจิทัลด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
3. บริการของหน่วยงานท่ีสำคัญได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นบริการ
ในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ 

1. หน่วยงานมีกลไกการเปิดเผย แลกเปลีย่นและบริการจัดการ
ข้อมูลดิจิทลั ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงาน 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือข้อมลูดิจิทลัด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละความสำเร็จของกระบวนงานท่ีได้รับการ
ปรับเปลีย่นให้เป็นดจิิทัล 
 ค่าเป้าหมาย:  
 
 
 
2. สคบ. มีการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทลั  
ค่าเป้าหมาย : อย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร 

2564 2565 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
 ค่าเป้าหมาย:  
 
 

 2. ระดับความสำเร็จของการเช่ือมโยงฐานข้อมูลการคุ้มครอง
ผู้บริโภคกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
 ค่าเป้าหมาย:  

3. จำนวนบริการดิจิทลัด้านคุ้มครองผู้บริโภคทีไ่ดร้ับการพัฒนา 
ค่าเป้าหมาย : อย่างน้อยปีละ 1 บริการ 

2564 2565 
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 

2564 2565 
จำนวน 32 รายการบญัชีข้อมูล จำนวน 35 รายการบญัชีข้อมูล 

1. ระดับความสำเร็จของการบรหิารจัดการข้อมูลดิจิทัลด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค  
ค่าเป้าหมาย:   
 
 
 
2. ร้อยละความสำเร็จของการบรหิารการเปิดเผยข้อมลูหรือข่าวสาร
ในช่องทางดิจิทัล 
 ค่าเป้าหมาย: 
 

2564 2565 
ระดับ 3 ระดับ 4 

2564 2565 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 

กลไก/มาตรการ เพิ่มสมรรถนะ ขีดความสามารถของหน่วยงานสู่การเป็น
องค์กรดิจิทัล รองรับการพัฒนาระบบบริการ เพื่อ
ศักยภาพของประชาชน รวมถึงบุคลากรมี Digital 
Mindset และมีทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาองค์กร
ดิจิทัล 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบรกิารของหน่วยงาน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ประชาชนเข้าถึงได้งาย สะดวก ด้วยการบรูณาการ 
2. หน่วยงานจัดทำแบบคำขอรับบริการในรูปแบบดิจิทัลฟอรม์  
ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันโดยผู้บริการไม่ต้องกรอกข้อมูล
ซ้ำซ้อน 
3. บูรณาการระหว่างหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ตั้งแต่การเชื่อมโยง
ข้อมูล การบริการ ไปจนถึงการดำเนินงาน 

1. จัดทำชุดข้อมูล ของหน่วยงานตามกรอบธรรมมาภิบาลข้อมูล
หน่วยงาน 
2. จัดทำแพลตฟอร์มนวัตกรรมดิจิทัลต่อยอดจากข้อมูลของหน่วยงาน 
เพื่อใช้ในการให้บริการประชาชนและบรหิารจดัการของหน่วยงาน 
3. เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะของหน่วยงาน ในรูปแบบและ
ช่องทางดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก มีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน 
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ยุธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพของหน่วยงาน 
สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมลู 
ของหน่วยงาน การพัฒนาศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

และความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
โครงการ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสาร 

ส่งเสริมการใช้โครงสรา้งพื้นฐานของรัฐ (Cloud GIN, 
MailGoThai)  
2. โครงการบูรณการระบบการใช้งานระบบงานสู่
ดิจิทัล – OCPB Portal 
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำนักงาน 
(BackOffice) สู่ดิจิทัล 
4. โครงการพัฒนาทักษะ ทัศนคติและความสามารถ
บุคลากรของหน่วยงานด้านดิจิทัล (Digital 
Transformation) 
5. โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีิจิทัล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงานและบริการประชาชน  
 

1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูธุรกิจขายตรงและตลาดแบบ
ตรง (OCPB Direct) 
2. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค  
สู่การบริการประชาชน (OCPB Connect) 
3. โครงการยกระดับระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค การแกไ้ขปัญหา
เรื่องร้องทุกข์ (OCPB Complaint) 
4. โครงการพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ (OCPB 
Mediate) 
5. โครงการนวัตกรรมการเช่ือมโยงข้อมูลด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (OCPB Connect+) 
6. โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการข้อมลูด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
7. โครงการศึกษาทบทวน ปรับปรงุสู่การสร้างแพลตฟอรม์การ
เฝ้าระวัง การตรวจสอบ การเตือนภัยด้านคุม้ครองผู้บริโภค 
8. โครงการศึกษาระบบศูนย์กลางบริการดา้นการคุม้ครอง
ผู้บริโภค ในภูมภิาค และท้องถิ่น 

1. โครงการจัดทำชุดข้อมลูตามภารกิจของหน่วยงาน 
2. โครงการพัฒนาและสนับสนุนการให้เกิดการประยุกต์ใช้
แพลตฟอร์มบริการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค
ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Platform) 
3. โครงการพัฒนาและสนบัสนุนการใช้แพลตฟอร์มบริการของ
สำนักงานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภคด้านฐานข้อมูลชนาดใหญ ่
(Big Data Platform) 
4. โครงการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มข้อมูลหรือข่าวสารด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคสู่ช่องทางดิจิทัล 
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แผนงาน/ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2564 – 2565 

ยุทศาสตร ์ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วดั 
งบประมาณ ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด หน่วยงาน

รับผิดชอบ 64 65 64 65 

1. ยกระดบั
คุณภาพของ
หน่วยงานสู่การ
เป็นองค์กรดิจิทัล  

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครอืข่าย
สื่อสาร ส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานของรัฐ 
(Cloud GIN, MailGoThai)  

เพื่อบริหารจัดการและยกระดับการใช้เครือข่าย
สื่อสาร ส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานของรัฐ 

เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน 

ร้อยละความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 

    2,720,000      2,000,000  80 80 สผพ. (สทส.) 

2. โครงการบูรณการระบบการใช้งาน
ระบบงานสู่ดิจิทัล – OCPB Portal 

บูรณาการระบบสำนกังานและที่เกีย่วขอ้ง เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน และ 
ประชาชน 

ร้อยละความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 

    3,320,000      3,320,000  - - สผพ. (สทส.)  
และทุกหนว่ยงาน 

ที่เกี่ยวขอ้ง 
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำนกังาน 
(BackOffice) สู่ดิจิทัล 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศสำนักงาน  
(e-Saraban, e-meeting,KM , e-document, 
บริหารสินทรพัย์, e-learning, ติดตามประเมินผล, 
ฐานข้อมูลกลาง ฯลฯ) 

เจ้าหน้าที่ 
สคบ. 

ร้อยละความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 

    1,490,000      2,210,000  60 70 สผพ. (สทส.)  
และทุกหนว่ยงาน 

ที่เกี่ยวขอ้ง 

  4. การพัฒนาทักษะทัศนคติและความสามารถ
บุคลากรของหน่วยงานด้านดิจิทัล (Digital 
Transformation) 

เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานสู่การปรับตัว
ด้านดิจิทัล 

เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน 

ร้อยละจำนวนบุคลากรที่
สามารถประยกุต์ใช้งานได้ 

       270,000         270,000  80 80 สลก. สลก. 
และสผพ. (สทส.) 

  5. การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงานและบริการประชาชน  

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้งานดิจิทัลประยกุต์การ
ปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน 

ร้อยละจำนวนบุคลากรที่
สามารถประยกุต์ใช้งานได้ 

       500,000         500,000  60 70 สผพ. (สทส.) 
สลก.  

และทุกหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง 

รวมยุทธศาสตร์ที ่1 8,300,000 8,300,000       

2.ยกระดับ
คุณภาพการ
ให้บริการแก่
ประชาชนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

1. โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลธุรกจิขาย
ตรงและตลาดแบบตรง (OCPB Direct) 

เพื่อพัฒนาระบบบรกิารการขออนุญาตประกอบ
ธุรกิจ 

เจ้าหน้าที่ กคต. 
ผู้ประกอบการ 
และ ประชาชน 

ร้อยละความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 

                 -                     -    100 - กคต. และ สผพ.
(สทส) 

2. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค สู่การบริการประชาชน 
(OCPB Connect) 

เพื่อพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ บูรณาการ
แพลตฟอร์ม OCPB Connect 

เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน 
ผู้ประกอบการ 
และ ประชาชน 

ร้อยละความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 

    1,000,000                   -    80 - สผพ. (สทส.)  
และทุกหนว่ยงาน

ที่เกี่ยวขอ้ง 

3. โครงการยกระดับระบบร้องทุกข์ผู้บรโิภค 
การแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องทุกข์ (OCPB 
Complaint) 

เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการรับ
เร่ืองราวร้องทุกข์ 

เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน 
ผู้ประกอบการ 
และ ประชาชน  

ร้อยละความสำเร็จของการ
จัดทำระบบฯ 

8,498,600                  -    70 100 สผพ. (สทส.)  
และทุกหนว่ยงาน 

ที่เกี่ยวขอ้ง 
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ยุทศาสตร ์ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วดั 
งบประมาณ ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด หน่วยงาน

รับผิดชอบ 64 65 64 65 

  4. โครงการยกพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยขอ้
พิพาทยอ์อนไลน์ (OCPB Mediate)  

เพื่อให้มีศูนย์กลางการบริการด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมภิาค 

เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน 
ผู้ประกอบการ 
และ ประชาชน  

ร้อยละความสำเร็จของการ
จัดทำระบบศูนย์กลางการ
บริการฯ 

                 -                     -    100 - สผพ. (สทส.)  
และทุกหนว่ยงาน 

ที่เกี่ยวขอ้ง 

  5. โครงการนวัตกรรมการเชื่อมโยงข้อมลูด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Connect +) 

เพื่อเช่ือมโยงบูรณาการเลข 13 หลักเปน็ดัชนี เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน 
ผู้ประกอบการ 
และ ประชาชน  

ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานโครงการฯ 

9,202,600 10,443,000 70 80 สผพ. (สทส.)  
และทุกหนว่ยงาน 

ที่เกี่ยวขอ้ง 

6. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

เพื่อจัดการขอ้มูลการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน 

ประชาชน ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานโครงการฯ 

                 -       3,000,000  70 80 สผพ. (สทส.)  
และทุกหนว่ยงาน 

ที่เกี่ยวขอ้ง 
7. โครงการศึกษาทบทวน ปรับปรุงสู่การสร้าง
แพลตฟอร์มการเฝ้าระวัง การตรวจสอบ การ
เตือนภัยด้านคุ้มครองผู้บริโภค 

 เพื่อบูรณาการข้อมูลสินค้าและบรกิารที่
ปลอดภัยเป็นองค์รวม 

เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน 
ผู้ประกอบการ 
และ ประชาชน 

ร้อยละความสำเร็จของ
การดำเนินงานโครงการฯ 

                 -                     -    - -  ทุกหนว่ยงาน  

  8. โครงการศึกษาระบบศูนยก์ลางบริการด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค ในภูมิภาค และทอ้งถิ่น 

เพื่อปรับกระบวนการทำงานและบรกิารงาน
ภูมิภาคและท้องถิ่น 

เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน 
ผู้ประกอบการ 
และ ประชาชน  

ร้อยละความสำเร็จของ
การดำเนินงานโครงการฯ 

                 -                     -    - - สปจ. และ
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

รวมยุทธศาสตร์ที ่2    18,701,200   7,443,000        

3.ผลักดันให้เกิด
ธรรมาภิบาลข้อมูล
ของหน่วยงาน 
การพัฒนา
ศูนย์กลางการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ 
ความร่วมมือดา้น
การคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

1. โครงการจัดทำชุดข้อมูลตามภารกจิของ
หน่วยงาน 

จัดทำชุดข้อมูลของหนว่ยงาน และหลกัเกณฑ์
การเชื่อมโยงข้อมูลระหวา่งหน่วยงาน 

เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน 

ร้อยละความสำเร็จของจัดทำ
ชุดข้อมูลและหลักเกณฑ์การ
เชื่อมโยงข้อมูล 

                 -    100,000 - 100 กพบ. สผพ. 
(สทส.)  

2. โครงการพัฒนาและสนับสนุนการให้เกิดการ
ประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มบริการของสำนกังาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ (AI Platform) 

เพื่อสร้างโมเดลแพลตฟอร์มบริการ โดยใช้
ปัญญาประดิษฐ ์

ประชาชน                    -       5,000,000  - 80 สผพ. (สทส.), 
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
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ยุทศาสตร ์ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วดั 
งบประมาณ ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด หน่วยงาน

รับผิดชอบ 64 65 64 65 

3. โครงการพัฒนาและสนับสนุนการใช้
แพลตฟอร์มบริการของสำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านฐานข้อมูล
ชนาดใหญ่ (Big Data Platform) 

เพื่อสร้างแพลตฟอร์ม Big Data ประชาชน ร้อยละความสำเร็จของ
การดำเนินโครงการฯ 

                 -                     -    - - สผพ. (สทส.)  
และทุกหนว่ยงาน 

ที่เกี่ยวขอ้ง 

4. โครงการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มข้อมลูหรือ
ข่าวสารด้านคุ้มครองผู้บริโภคสู่ช่องทางดิจิทัล 

สนับสนุนขับเคลื่อนแพลต์ฟอร์มข้อมูลขา่วสาร
ของ สคบ. 

ประชาชน ร้อยละความสำเร็จของ
การดำเนินโครงการฯ 

                 -    6,033,600 - 80 กผป. และ สผพ.
(สทส.) 

รวมยุทธศาสตร์ที ่3                  -    11,133,600       

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 27,001,200  26,876,600        
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7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลที่มีความชัดเจนและทันสมัย โดยมี
การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อำนวยความสะดวกในกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ และการ
ให้บริการแก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวก และทั่วถึง รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนและบริหารจัดการข้อมูลด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคของ
ประเทศต่อไป  
 

8. การติดตามและประเมินผล 
   ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ (สผพ.) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการ
ดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สคบ. โดยแบ่งรอบการติดตามและประเมินผลออกเป็น 2 รอบ คือ 
รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลการประเมินผลดังกล่าวให้ส่วนประสานงานภาครัฐและ
เอกชน (สผพ.) รวบรวมผล และจัดรายงานผลการดำเนินงานในภาพพรวมของ สคบ. เสนอต่อผู้บริหาร 
เพ่ือโปรดทราบต่อไป 
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ภาคผนวก ก. 

คำอธิบายตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพของหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล  
เป้าหมาย : 
  1. หน่วยงานมีการเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัล 
  2. หน่วยงานมีการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล   

ตัวช้ีวัด : 1. ร้อยละความสำเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล 
ค่าเป้าหมาย : 
 
 
คำอธิบาย : กระบวนงานการทำงานของ สคบ. ทุกกระบวนงาน ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลอย่างน้อย 
ในปี พ.ศ. 2564 มีจำนวน ร้อยละ 60 ของกระบวนงานทั้งหมด และปี  พ.ศ. 2565 มีจำนวน ร้อยละ 65  
ของกระบวนงานทั้งหมด 
 
ตัวช้ีวัด : 2. สคบ. มีการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล  
ค่าเป้าหมาย : อย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร 
 

 
 

คำอธิบาย : บุคลากรของ สคบ. ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ซึ่งสามารถดำเนินการโดย สคบ. หรือเป็น
หลักสูตรอบรมจากหน่วยงานภายนอก อย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าหมาย : 
  1. ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการของหน่วยงาน 
  2. เกิดศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
  3. บริการของหน่วยงานที่สำคัญได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นบริการในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ 

ตัวช้ีวัด : 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ค่าเป้าหมาย : 
 
 
 
คำอธิบาย :  ประเมินผลจากผู้รับบริการของ สคบ. จากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ระบบยื่นจดทะเบียนขายตรง
และตลาดแบบตรง และระบบบริการอื่นๆ ของ สคบ. โดยรูปแบบการสำรวจความพึงพอใจแบบออนไลน์  
ปี พ.ศ. 2564 ร้อยละ 70 และปี พ.ศ. 2565 ร้อยละ 75 
 
 

2564 2565 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 

2564 2565 
1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 

2564 2565 
ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 
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ตัวช้ีวัด : 2. ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ค่าเป้าหมาย : 
 
 
 

คำอธิบาย :  
 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการเชื่อมโยงรายการบัญชีข้อมูลกับหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ที่เกี ่ยวข้อง ประกอบด้วย ประเภทข้อมูล 6 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลบุคคล ข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลร้องทุกข์
ผู้บริโภค ข้อมูลอนุญาตประกอบธุรกิจ ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/องค์ความรู้ และข้อมูลการดำเนินคดี เพ่ือนำไป
พัฒนาบริการภาครัฐให้กับประชาชน และเกิดข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ในอนาคต สำหรับการวิเคราะห์
แนวโน้มและทิศทางของปัญหาการร้องทุกข์ในมิติต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว และใช้ในการ
วางแผน กำกับ ติดตามการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม  
        ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดผลสำเร็จการเชื่อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูลกับหน่วยงาน 
ที่เกี ่ยวข้อง จำนวน 30 รายการบัญชีข้อมูล และได้กำหนดผลสำเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน  
35 รายการบัญชี 
 
ตัวช้ีวัด : 3. จำนวนบริการดิจิทัลด้านคุ้มครองผู้บริโภคท่ีได้รับการพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย : อย่างน้อยปีละ 1 บริการ 
 
 
 
 
คำอธิบาย : สคบ. มีการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือให้บริการประชาชน จำนวนปีละ 1 บริการ 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงาน การพัฒนาศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
      และความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
เป้าหมาย : 
  1. หน่วยงานมีกลไกการเปิดเผย แลกเปลี่ยนและบริการจัดการข้อมูลดิจิทัล ตามกรอบธรรมาภิบาล
ข้อมูลของหน่วยงาน 
 2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือข้อมูลดิจิทัลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

ตัวช้ีวัด : 1. ระดับความสำเร็จของการบริการจัดการข้อมูลดิจิทัลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
ค่าเป้าหมาย : 
 
 
 

2564 2565 
ความสำเร็จของการเช่ือมโยงข้อมลูของหน่วยงาน

เป้าหมาย จำนวน 32 รายการบัญชีข้อมูล 
ความสำเร็จของการเช่ือมโยงข้อมลูของหน่วยงาน

เป้าหมาย จำนวน 35 รายการบัญชีข้อมูล 

2564 2565 
1 บริการ 1 บริการ 

2564 2565 
ระดับ 3 ระดับ 4 
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คำอธิบาย : ความสำเร็จของการบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล ด้วยธรรมมาฏิบาลข้อมูลภาครัฐ มีวิธีบริหาร
จัดการเพื่อให้นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและปลอดภัย โดยการจัดทำบัญชีข้อมูลของ
หน่วยงาน (Data catalog) ภายใต้กรอบแนวคิดการให้บริการข้อมูลภาครัฐ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการบูรณาการ
ข้อมูลข้ามหน่วยงาน เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

 
 
ตัวช้ีวัด : 2. ร้อยละความสำเร็จของการบริหารการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารในช่องทางดิจิทัล 

ค่าเป้าหมาย : 
 
 
 
คำอธิบาย : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารในช่องทางดิจิทัลของ สคบ.  
ที่มีอยู่ ช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสื่อสังคมออนไลน์ หรือช่องทางดิจิทัลอื่น ๆ จากแหล่งข้อมูลข้อมูลหรือ
ข่าวสารของ สคบ. ทุกแหล่งข้อมูล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
วิเคราะหภ์ารกจิและ 
กระบวนงาน และ
ศึกษาธรรมาภิบาล
ข้อมูลของภาครัฐ 

ดำเนินการตามขั้นตอน
โดยจัดตั้งคณะกรรมการ 

ธรรมาฏิบาลข้อมลู 
และคณะทำงานบริการ

ข้อมูล 

จัดทำบัญชีข้อมูล Data 
Catalog จำนวน 1 

กระบวนงาน/ภารกิจ  
และมีชุดข้อมูล Open Data 

จำนวน 1 ชุดข้อมูล 

จัดทำบัญชีข้อมูล Data 
Catalog จำนวน 2 

กระบวนงาน/ภารกิจ 
และชุดข้อมลู Open 

Data จำนวน 2 ชุดข้อมูล 

จัดทำร่าง วิธีการ 
กลไก การเปิดเผย 

แลกเปลีย่นข้อมูลของ 
สคบ. 

2564 2565 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 



 

  

 

33 

ภาคผนวก ข. 

การประชุมจัดทำรายละเอียดแผนงานดิจิทัลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
 วันจันทร์ 19 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 1  

 

 
 

นางสาวทรงศิริ จุมพล ผู ้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาการคุ ้มครองผู ้บริโภค เป็นประธาน  
ในการประชุมเพ่ือจัดทำรายละเอียดแผนงานดิจิทัลเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค ณ ห้องประชุม 1 สคบ. และผ่าน
ระบบ Cisco webex 

 
 
 
 
 

 

 

โดยมีส่วนประสานงานภาครัฐและเอกชน สผพ. ร่วมกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดทำ
รายละเอียดแผนงานดิจิทัลฯ เพื่อให้ สคบ. มีกรอบแนวทางในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการ
ยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมพัฒนาเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ความร่วมมือข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย และรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 
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ปัญหาและอุปสรรค : การใช้ระบบดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

1. ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ออนไลน์  
 - ผู้ร้องไม่สามารถตรวจสอบสถานะขั้นตอนการดำเนินงาน 
 - ความครบถ้วนของข้อมูลของผู้ร้องทุกข์ เช่น ชื่อ-นามสกุล ความถูกต้องของที่อยู่ 
 - ปัญหาความลำบากในการเข้าสู่ระบบ และยังรองรับการใช้งานภาษาท่ีหลากหลาย 
 - ปัญหาการ Update ข้อมูลสถานะเรื่องร้องทุกข์ 
 - เอกสารแนบของผู้ร้องบางรายการไม่สามารถดาวน์โหลดได้ เห็นว่าควรพัฒนาระบบ 

ให้คัดกรองประเภทไฟล์เอกสารแนบที่ สคบ. สามารถเปิดไฟล์เอกสารได้ 
2. การเชื่อมโยงระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์กับ สปน. ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ไม่ครบถ้วน 
3. ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
 - ปัญหาการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร้อง 
 - ความเสถียรของระบบอินเทอเน็ตของผู้เข้าร่วม 
 - ความพร้อมของคู่กรณีในการเข้าใช้บริการระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
 - ความยุ่งยากซับซ้อนในการใช้งานระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
4. OCPB intranet บางครั้งยังไม่มีความครบถ้วน 
5. ปัญหา intranet และ Wifi มีความล่าช้า  
6. OCPB Connect 
 - บางรายการยังไม่มีข้อมูล 
 - ระบบค้าง/ยังไม่เสถียร 
 - ระบบแจ้งเตือนภัยควรปรับปรุงให้มีความน่าสนใจ 
7. เว็ปไซต์ สคบ. ปัจจุบันไม่มีหน้าเว็ปไซต์ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ 
8. การเข้าสู่ระบบรายงานผลเรื่องราวร้องทุกข์มีความซับซ้อนและล่าช้าขึ้น 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ควรมรีะบบฐานข้อมูลการเก็บข้อมูลพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ของ สคบ.  
2. หน้าเว็ปไซต์ควรจะมีการจัดคอนเทนต์กิจกรรม หรือปรับปรุงให้มีความน่าสนใจ 
3. การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับกระบวนงาน เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว 
4. ควรมีการพัฒนาการคัดกรองเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านทางระบบออนไลน์ 
5. ควรมีการเปลี่ยน PC เป็น Notebook เพ่ือรองรับการทำงาน Work from home 
6. พัฒนาระบบการจัดทำเอกสารและกระบวนงาน เช่น ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ 
7. ควรมีการอำนวยความสะดวกพ้ืนที่แชร์ข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เพ่ิมเติม 
8. ควรมีการเตรียมพร้อมองค์กรในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
9. ควรมีการศึกษานวัตกรรมเพื่อการพยากรณ์พฤติกรรมผู้บริโภคและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น  

ในอนาคต โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เช่น โปรแกรมวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าของบริษัทประกันภัย  
Data analysis 

10. ควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีพร้อมกับการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในการเข้าใช้
เทคโนโลยีดังกล่าว 
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ความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สคบ.  
1. การกำหนดตัวชี้วัดในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลฯ เพื่อเป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการขับเคลื่อนการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล 
2. การกำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ 
3. ควรปรับหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ที ่ 3 ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงานใน 

ทุกกระบวนงาน การพัฒนาศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค” เป็น 
“ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงาน และการพัฒนาศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค” 

4. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 3 “มีการสร้างการมีส่วนร่วมการเปิดเผย แลกเปลี่ยนและบริการจัดการ
ข้อมูลดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม” ควรกำหนดตัวชี้วัดเป็น “ระดับความสำเร็จ"  


