


 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม (6 เดือน) 
การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับส านัก/ กอง/ กลุ่ม 

ตัวช้ีวัดระดับส่วน/ ฝ่าย 
ตัวช้ีวัดบุคคล 



 

๑ 
 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
รำยละเอียดตัวชี้วัดระดับส ำนัก/ กอง/ กลุ่ม 

ตัวช้ีวัดระดับส ำนัก  เป้ำหมำยส ำหรับ ๖ เดือน   เป้ำหมำยส ำหรับ 12 เดือน  

ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาทรัพยากรบุคลากร ร้อยละ 80 ร้อยละ ๗๖ ร้อยละ ๗๘ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๒ ร้อยละ ๘๔ 

๒. ร้อยละของข้อมูลที่ถูกต้องในการบันทึกข้อมูลบุคลากรใน DPIS ร้อยละ 98 ร้อยละ 96 ร้อยละ 97 ร้อยละ 98  ร้อยละ 99 ร้อยละ 100 

๓. การลดพลังงาน (ไฟฟ้าและน  ามัน) ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๔. การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

5. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๗๘ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๔ ร้อยละ ๘๗ 

6. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๙๒ ร้อยละ ๘๘ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๒ ร้อยละ ๙๔ ร้อยละ ๙๖ 

7. ระยะเวลาการประหยัดงบประมาณ ระดับ ๓ ร้อยละ ๑ ร้อยละ ๒ ร้อยละ ๓ ร้อยละ ๔ ร้อยละ ๕ 

8. การลดกระดาษ ร้อยละ ๘ ร้อยละ ๖ ร้อยละ ๗ ร้อยละ ๘ ร้อยละ ๙ ร้อยละ ๑๐ 

9. มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื อจัดจ้างของโครงการส าคัญ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๑๐๐ 



 

๒ 
 

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่ำยบริหำรทั่วไป  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการด้านงานสารบรรณ ร้อยละ 90 - 94 <ร้อยละ  
๘๕ 

ร้อยละ  
๘๕ -๘๙ 

ร้อยละ  
๙๐ -๙๔ 

ร้อยละ  
๙๕ -๙๙ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

๒. ระดับความส าเร็จของการดูแลอาคาร สถานที่ การให้บริการห้องประชุม
และให้บริการรถยนต์ตามระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๓. ระดับความส าเร็จของการท าสถิติวันลาข้าราชการ และพนักงานราชการ
ส่งให้ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๔. ระดับความส าเร็จของการจัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร้อยละ 90 -94 <ร้อยละ  
๘๕ 

ร้อยละ  
๘๕ -๘๙ 

ร้อยละ  
๙๐ -๙๔ 

ร้อยละ  
๙๕ -๙๙ 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

๕. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดวิทยากรของ
ส านักงาน 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๖. ระดับความส าเร็จของการแต่งตั งผู้ แทนส านักงานเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๗. ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ /บัตร
พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค/บัตรแสดงตนผ่านเข้า-
ออก 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๘. ระดับความส าเร็จของการจัดบุคลากรเข้าร่วมในพิธีการต่าง ๆ ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 



 

๓ 
 

ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๙. ร้อยละความส าเร็จของการรับ-ส่ง และเวียนหนังสือให้กับหน่วยงาน
ภายในส านักงาน (งานธุรการภายในส านักงานเลขานุการกรม) 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑๐. การลดพลังงาน (ไฟฟ้าและน  ามัน) ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑๑. ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการตาม  พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑๒. การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑๓. ระดับความส าเร็จของการขออนุมัติเบิกเงินค่าไปรษณีย์ ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑๔. ระดับความส าเร็จของการขออนุมัติเบิกเงินค่าน  ามันเชื อเพลิง ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑๕ ระดับความส าเร็จของการประสานงานตรวจสอบผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

                                               
 
 
 
 



 

๔ 
 

ตัวช้ีวัดระดับบุคคล ฝ่ำยบริหำรทั่วไป  เป้ำหมำยส ำหรับ ๖ เดือน  เป้ำหมำยส ำหรับ ๑๒ เดือน  

รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นางสาวสุวลัยา  
แก้ววิมล 

เจ้าพนักงาน
ธุรการช านาญ
งาน 

๑. ระดับความส าเร็จของการสรุปวาระการประชุม
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเสนอผู้บริหาร 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๒. การลดพลังงาน (ไฟฟ้าและน  ามัน) ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๓. ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานผล
การปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การมอบอ านาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๔. การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๒. นางวิภาดา ทัพมงคล นักจัดการงาน
ทั่วไป
ปฏิบัติการ 

๑. ระดับความส าเร็จของการจัดท าเอกสาร
ประกอบการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๒. ระดับความส าเร็จของการจัดเตรียมการยืมเงิน
ในการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๓. ระดับความส าเร็จของการประสานงาน
ตรวจสอบผู้ เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๔. ระดับความส าเร็จของการจดบันทึกและจัดส่ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 



 

๕ 
 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๓. นางสาวศศิประภา       
มณีขันธ์ 

นักจัดการงาน
ทั่วไปปฏิบัติการ 

๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการเกี่ยวกับ
การจัดวิทยากรของส านักงาน 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดบั ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๒. ระดับความส าเร็จของการแต่งตั งผู้แทน
ส านักงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ 
คณะท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  และ
ภาคเอกชน 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๓. ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัตรพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ /บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม 
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค/บัตรแสดงตนผ่านเข้า-ออก 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๔. การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๕. ระดับความส าเร็จของการประสานงาน
ตรวจสอบผู้ เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๔. นางจันทรา นึกสู้ พนักงานบริการ ๑. ร้อยละของเอกสารราชการทั่วไปที่จัดส่งได้
ภายในเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

๒. ร้อยละของเอกสารการร้องเรียนของผู้บริโภค
ที่จัดส่งได้ภายในเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

๓. ร้อยละของการส าเนาเอกสารและจัดรูปเล่มได้
แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 



 

๖ 
 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๕. นายไพศาล  พิณแพทย์  พนักงาน
บริการ 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการจัดเตรียมและ
ให้บริการห้องประชุม 

ร้อยละ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการดูแลอาคารสถานที่ ร้อยละ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

๓. ร้อยละของการต้อนรับ รับรองแขก และผู้มา
ศึกษาดูงาน 

ร้อยละ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

๔. ร้อยละของเอกสารที่จัดส่งได้ภายในเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

๖. นางสุรพร แก้ววงษา นักจัดการงาน
ทั่วไป 

๑. ระดับความส าเร็จของการท าสถิติวันลา
ข้าราชการ และพนักงานราชการส่งให้ส่วนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๒. ระดับความส าเร็จของการประสานขอและจัด
วาระการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๓. ระดับความส าเร็จของการจัดท าหนังสือส่ง
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๔. ระดับความส าเร็จชองการจัดเตรียมอาหารว่าง
ในการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๕. ระดับความส าเร็จของการจัดบุคลากรเข้าร่วม
ในพิธีการต่างๆ 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๗. ว่าที่ร้อยตรี รัตนากร     
วงศ์ค า 

นักจัดการงาน
ทั่วไป 

๑. ระดับความส าเร็จของการคัดแยกประเภท
หนังสือ 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 



 

๗ 
 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๒. ระดับความส าเร็จของการรับหนังสือลงทะเบียน
ออกเลขในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๓. ระดับความส าเร็จของการส่งหนังสือให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในก าหนดเวลา 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๘. นางสาวสาวิตรี จลุศิริ เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

๑. ระดับความส าเร็จของการส่งหนังสือไปยัง
หน่วยงานต่างๆภายในก าหนดเวลา 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๒. ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบความ
ถูกต้องและบันทึกการลงทะเบียนส่งหนังสือใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๓. ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบใบตอบรับ
จากการส่งหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในก าหนดเวลา 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๔. ระดับความส าเร็จของการขออนุมัติเบิกเงินค่า
ไปรษณีย ์

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๙. นายประสาล เนียมหอม เจ้าหน้าที่
รับรอง 

๑. ระดับความส าเร็จของการรับ-ส่งหนังสือให้
หน่วยงานภายในส านักงานเลขานุการกรมได้ตาม
ก าหนดเวลา 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๒. ระดับความส าเร็จของการเสนอหนังสือให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๓. ระดับความส าเร็จของการเวียนหนังสือให้กับ
หน่วยงานภายในส านักงานได้ตามก าหนดเวลา 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 



 

๘ 
 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑๐. นายสัมฤทธิ์ บุญ
ปกครอง 

เจ้าหน้าที่
รับรอง 

๑. ระดับความส าเร็จของการให้บริการห้องประชุม ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๒. ระดับความส าเร็จของการให้บริการรถยนต์
ตามระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๓. ระดับความส าเร็จของการรายงานสรุปการใช้
รถยนต์ส่วนกลางและน  ามันเชื อเพลิงประจ าเดือน 
ตามก าหนดเวลา 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๔. ระดับความส าเร็จของการขออนุมัติเบิกเงินค่า
น  ามันเชื อเพลิง 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

11. นางถนอมภรณ์            
ชมสมบูรณ์ 

เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

1. ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบกลั่นกรอง 
พิจารณาเรื่องเพ่ือเสนอให้ผู้บริหารสั่งการในการ
อนุมัติ อนุญาตการด าเนินการด้านต่าง ๆ 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

2. ระดับความส าเร็จของการติดตามงานของผู้บริหาร 
เพ่ือให้การบริหาร สั่งการ เกิดประสิทธิภาพ และ
สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

3. ระดับความส า เร็จของการจัดท าข้อมูล 
อ านวยการ งานติดต่อ ประสานงานกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานทั งภายในและภายนอกส านักงาน 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

4. ระดับความส าเร็จของการรับ-ส่งหนังสือ ในการ
ปฏิบัติงานหน้าห้องเลขาธิการคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 



 

๙ 
 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

12. นางสุกัลยา แช่มชื่น เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

1 .  ร ะดั บคว ามส า เ ร็ จ ของการ ตรวจสอบ 
กลั่นกรอง พิจารณาเรื่องเพ่ือเสนอให้ผู้บริหารสั่งการ
ในการอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการด้านต่าง ๆ 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

2. ระดับความส าเร็จของการติดตามงานของ
ผู้บริหาร เพ่ือให้การบริหาร สั่งการ เกิดประสิทธิภาพ 
และสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ 

ระดับ 3 ระดบั ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

3. ระดับความส า เร็จของการจัดท าข้อมูล 
อ านวยการ งานติดต่อ ประสานงานกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานทั งภายในและภายนอก
ส านักงาน 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

4. ระดับความส าเร็จของการรับ-ส่งหนังสือ ใน
การปฏิบัติงานหน้าห้องรองเลขาธิการคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 



 

10 
 

ตัวช้ีวัดระดับส่วนการเงินและบัญชี  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

 

 

ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละของการตรวจสอบเอกสารตั้งเบิกท่ีถูกต้องที่ด าเนินการอนุมัติผ่าน

ระบบ GFMIS ไปยังกรมบัญชีกลาง ภายใน ๓ วัน  

ระดับ ๕ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๙๕ ขึ้นไป 

๒. ร้อยละของการควบคุมการด าเนินการเสนออนุมัติเบิกจ่ายเงินยืมจากเงิน

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ภายใน ๕ วันท าการ  

ระดับ ๕ น้อยกว่า ๖๙ ๗๐ – ๗๔ ๗๕ – ๗๙ ๘๐ – ๘๔ ๘๕ ขึ้นไป 

๓. ระดับความส าเร็จในการควบคุมการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  ระดับ ๕ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๔. ร้อยละของเรื่องที่ควบคุมและตรวจสอบ การด าเนินการจัดซื้อวัสดุ

ครุภัณฑ์ส านักงาน เ พ่ือสนับสนุนให้กลุ่มงานต่างๆ ในส านักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา  

ระดับ ๔ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๙๕ ขึ้นไป 

๕. ระดับความส าเร็จในการตรวจสอบควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไว้ใน

ราชการ  

ระดับ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๖. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ระดับ ๓ ๗๕ ๗๘ ๘๐ ๘๔ ๘๗ 

๗. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ระดับ ๓ ๘๘ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ 



 

11 
 

 

ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๘. ระยะเวลาความส าเร็จในการจัดท ารายงานฐานะเงินทดรองราชการเพ่ือส่งให้ 

สตง. ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันสิ้นเดือน 

ระดับ ๕ ภายใน 

๑๗ วัน 

ภายใน 

๑๖ วัน 

ภายใน 

๑๕ วัน 

ภายใน 

๑๔ วัน 

ภายใน 

๑๓ วัน 

๙. ระยะเวลาในการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่า

เรียนบุตร ภายใน ๗ วันท าการ 

ระดับ ๓ ภายใน ๙ 

ฃวันท าการ 

ภายใน ๘ 

ฃวันท าการ 

ภายใน ๗  

วันท าการ 

ภายใน ๖  

วันท าการ 

ภายใน ๕ 

วันท าการ 

๑๐. ระยะเวลาในการจ่ายยืมเงินทดรองราชการ ภายใน ๗ วันท าการ ระดับ ๕ ภายใน ๙  

วันท าการ 

ภายใน ๘  

วันท าการ 

ภายใน ๗  

วันท าการ 

ภายใน ๖  

วันท าการ 

ภายใน ๕ 

วันท าการ 

๑๑. ระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทนพนักงาน

ราชการ บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบ 

ระดับ ๓ ช้ากว่า

ก าหนด ๒ 

วันท าการ 

ช้ากว่า

ก าหนด ๑ 

วันท าการ 

ภายในเวลาที่

ก าหนด 

เร็วกว่า

ก าหนด ๑ 

วันท าการ 

เร็วกว่า

ก าหนด ๒ 

วันท าการ 

๑๒. ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารการขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการเพ่ือส่งเบิกเงิน ภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับ

เอกสาร 

ระดับ ๓ ช้ากว่า

ก าหนด ๒ 

วันท าการ 

ช้ากว่า

ก าหนด ๑ 

วันท าการ 

ภายในเวลาที่

ก าหนด 

เร็วกว่า

ก าหนด ๑ 

วันท าการ 

เร็วกว่า

ก าหนด ๒ 

วันท าการ 

๑๓. ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินตามค าพิพากษา ภายใน ๓ วัน

ท าการ นับแต่วันที่ได้รับเอกสาร 

ระดับ ๓ ช้ากว่า

ก าหนด ๒ 

วันท าการ 

ช้ากว่า

ก าหนด ๑ 

วันท าการ 

ภายในเวลาที่

ก าหนด 

เร็วกว่า

ก าหนด ๑ 

วันท าการ 

เร็วกว่า

ก าหนด ๒ 

วันท าการ 
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ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑๔. ระยะเวลาในการจัดท าและส่งรายงานการเงินสวัสดิการ สคบ. ภายใน

ก าหนดเวลา 

ระดับ ๕ ภายใน ๑๗  

วันท าการ 

ภายใน ๑๖  

วันท าการ 

ภายใน ๑๕ 

 วันท าการ 

ภายใน ๑๔ 

 วันท าการ 

ภายใน ๑๓ 

วันท าการ 

๑๕. ระยะเวลาในการจัดท าและส่งรายละเอียดการหักเงินกู้สวัสดิการ สคบ. 

ภายในก าหนดเวลา 

ระดับ ๕ ภายใน ๑๑ 

วันท าการ 

ภายใน ๑๐ 

วันท าการ 

ภายใน ๙ วัน

ท าการ 

ภายใน ๘ วัน

ท าการ 

ภายใน ๗ วัน

ท าการ 

๑๖. ระยะเวลาของหนั งสือรับ – ส่ ง ได้ภายในก าหนดเวลาหลั งจาก

ผู้บังคับบัญชาลงนาม 

ระดับ ๓ ๖ วันหรือ

มากกว่า 

ภายใน ๕  

วันท าการ 

ภายใน ๔  

วันท าการ 

ภายใน ๓ 

 วันท าการ 

ภายใน ๒  

วันท าการ 

๑๗. ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือส่งเบิกเงิน 

ภายใน ๕ วันท าการนับแต่วันที่ได้รับเอกสารจากส่วนพัสดุ 

ระดับ ๓ ช้ากว่า

ก าหนด 

๒ วัน 

ช้ากว่า

ก าหนด 

๑ วัน 

ภายใน

ระยะเวลาที่

ก าหนด 

เร็วกว่า

ก าหนด 

๑ วัน 

เร็วกว่า

ก าหนด 

๒ วัน 

๑๘. ระยะเวลาตรวจสอบใบส าคัญการชดใช้เงินยืมราชการ เพ่ือเสนออนุมัติภายใน 

๕ วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับเอกสารจากธุรการส่วนการเงินและบัญชี 

ระดับ ๓ ช้ากว่า

ก าหนด 

๒ วัน 

ช้ากว่า

ก าหนด 

๑ วัน 

ภายใน

ระยะเวลาที่

ก าหนด 

เร็วกว่า

ก าหนด 

๑ วัน 

เร็วกว่า

ก าหนด 

๒ วัน 

๑๙. ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารการขอเบิกเงินทดรองจ่ายเพ่ือส่งเบิก

ภายใน ๕ วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับเอกสารจากธุรการส่วนการเงินและ

บัญชี 

ระดับ ๕ ช้ากว่า

ก าหนด 

๒ วัน 

ช้ากว่า

ก าหนด 

๑ วัน 

ภายใน

ระยะเวลาที่

ก าหนด 

เร็วกว่า

ก าหนด 

๑ วัน 

เร็วกว่า

ก าหนด 

๒ วัน 
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ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๒๐. ระยะเวลาของการส่งรายงานการเงินประจ าเดือนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภายในก าหนดเวลา 

ระดับ ๓ ภายใน ๑๙ 

วันท าการ 

ภายใน ๑๗ 

วันท าการ 

ภายใน ๑๕ 

วันท าการ 

ภายใน ๑๔ 

วันท าการ 

ภายใน ๑๓ 

วันท าการ 

๒๑. ระยะเวลาในการท าสรุปยอดคงเหลือการเบิกแทนกันรายเดือนในเดือนถัดไป ระดับ ๓ มากกว่า ๓๐ 

วันท าการ 

๒๐  

วันท าการ 

๑๕  

วันท าการ 

ไม่เกิน ๑๐  

วันท าการ 

น้อยกว่า ๘ 

วันท าการ 

๒๒. ระยะเวลาความส าเร็จในการตรวจสอบงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารบัญชี

เลขที่ ๙๕๕-๖-๐๐๒๐-๘ 

ระดับ ๕ มากกว่า ๕๐

วันท าการ

เดือนถัดไป 

๕๐ วัน 

ท าการของ

เดือนถัดไป 

๔๕ วัน 

ท าการของ

เดือนถัดไป 

๔๐ วัน 

ท าการของ

เดือนถัดไป 

๓๕ วัน 

ท าการของ 

เดือนถัดไป 

๒๓. ระยะเวลาในการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าเดือน 

ภายใน ๕ วันท าการของเดือนถัดไป 

ระดับ ๓ ภายใน ๗ วนั 

ท าการของ

เดอืนถัดไป 

ภายใน ๖ วนั 

ท าการของ

เดือนถัดไป 

ภายใน ๕ วนั 

ท าการของ

เดือนถัดไป 

ภายใน ๔ วนั 

ท าการของ

เดือนถัดไป 

ภายใน ๓ วัน 

ท าการของ

เดือนถัดไป 

๒๔. ระยะเวลาในการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

จ าแนกตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามแบบฟอร์ม สงป.๓๐๒ 

ระดับ ๓ ภายใน ๑๒ วนั

ท าการหลังสิ้น

แต่ละไตรมาศ 

ภายใน ๑๑ วนั

ท าการหลังสิ้น

แต่ละไตรมาศ 

ภายใน ๑๐ วนั

ท าการหลังสิ้น

แต่ละไตรมาศ 

ภายใน ๘ วัน

ท าการหลังสิ้น

แต่ละไตรมาศ 

ภายใน ๗ วัน

ท าการหลังสิ้น

แต่ละไตรมาศ 

๒๕. ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบงบประมาณแต่ละรายการและแต่ละโครงการ 

ภายใน ๒ วันท าการ 

ระดับ ๔ ภายใน ๕  

วันท าการ 

ภายใน ๔  

วันท าการ 

ภายใน ๓  

วันท าการ 

ภายใน ๒  

วันท าการ 

ภายใน ๑   

วันท าการ 
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ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๒๖. ระยะเวลาการประหยัดงบประมาณ ระดับ ๓ ร้อยละ ๑ ร้อยละ ๒ ร้อยละ ๓ ร้อยละ ๔ ร้อยละ ๕ 

๒๗. การจัดท าบันทึกน าส่งเงินรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS ภายใน ๓       

วันท าการ 

ระดับ ๓ ช้ากว่า

ก าหนด ๒ 

วันท าการ 

ช้ากว่า

ก าหนด ๑ 

วันท าการ 

ภายในเวลาที่

ก าหนด 

เร็วกว่า

ก าหนด ๑ 

วันท าการ 

เร็วกว่า

ก าหนด ๒ 

วันท าการ 

๒๘. การจัดท าบันทึกเบิกเกินส่งคืน ในระบบ GFMIS ภายใน ๔ วันท าการ ระดับ ๓ ช้ากว่า

ก าหนด ๒ 

วันท าการ 

ช้ากว่า

ก าหนด ๑ 

วันท าการ 

ภายในเวลาที่

ก าหนด 

เร็วกว่า

ก าหนด ๑ 

วันท าการ 

เร็วกว่า

ก าหนด ๒ 

วันท าการ 

๒๙. การจัดท าบันทึกขอเบิกเงินยืมราชการผ่านระบบ GFMIS ภายใน ๔            

วันท าการ 

ระดับ ๓ ช้ากว่า

ก าหนด ๒ 

วันท าการ 

ช้ากว่า

ก าหนด ๑ 

วันท าการ 

ภายในเวลาที่

ก าหนด 

เร็วกว่า

ก าหนด ๑ 

วันท าการ 

เร็วกว่า

ก าหนด ๒ 

วันท าการ 

๓๐. ตรวจสอบเอกสารยืมเงินทดรองราชการเพ่ือส่งเบิกเงินภายใน ๕   วนัท าการนับ

จากวันที่ได้รับเอกสาร 

ระดับ ๓ ช้ากว่า

ก าหนด ๒ 

วันท าการ 

ช้ากว่า

ก าหนด ๑ 

วันท าการ 

ภายในเวลาที่

ก าหนด 

เร็วกว่า

ก าหนด ๑ 

วันท าการ 

เร็วกว่า

ก าหนด ๒ 

วันท าการ 



 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๓๑. จัดท าอนุมัติขอเพ่ิมวงเงินชั่วคราวบัตรเครดิตราชการ ภายใน ๓ วันท า

การ นับถัดจากวันที่ได้รับเอกสาร 

ระดับ ๕ ช้ากว่า

ก าหนด ๒ 

วันท าการ 

ช้ากว่า

ก าหนด ๑ 

วันท าการ 

ภายในเวลาที่

ก าหนด 

เร็วกว่า

ก าหนด ๑ 

วันท าการ 

เร็วกว่า

ก าหนด ๒ 

วันท าการ 

๓๒. เบิกจ่ายเงินทดรองราชการในระบบ GFMIS ภายใน ๗ วันท าการ นับจาก

วันที่ได้รับเอกสาร 

ระดับ ๕ ช้ากว่า

ก าหนด ๒ 

วันท าการ 

ช้ากว่า

ก าหนด ๑ 

วันท าการ 

ภายในเวลาที่

ก าหนด 

เร็วกว่า

ก าหนด ๑ 

วันท าการ 

เร็วกว่า

ก าหนด ๒ 

วันท าการ 
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ตัวช้ีวัดระดับบุคคล ส่วนการเงินและบัญชี  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นางสายสวาท ใจจง นั ก วิ ช า ก า ร
เงินและบัญชี
ช า น าญก า ร
พิเศษ 

๑. ร้อยละของการตรวจสอบเอกสารตั้งเบิกที่ถูกต้อง
ที่ ด า เนิ นการอนุ มั ติ ผ่ านระบบ GFMIS ไปยั ง
กรมบัญชีกลาง ภายใน ๓ วัน  

ระดับ ๕ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๙๕ ขึ้นไป 

๒. ร้อยละของการควบคุมการด าเนินการเสนอ
อนุมัติเบิกจ่ายเงินยืมจากเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ภายใน ๕ วันท าการ  

ระดับ ๕ น้อยกว่า ๖๙ ๗๐ – ๗๔ ๗๕ – ๗๙ ๘๐ – ๘๔ ๘๕ ขึ้นไป 

๓. ระดับความส าเร็จในการควบคุมการจัดท า
บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  

ระดับ ๕ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๔. ร้อยละของเรื่องที่ควบคุมและตรวจสอบ การ
ด าเนินการจัดซื้ อวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือ
สนับสนุนให้ ก ลุ่ ม ง าน ต่ า ง ๆ  ใ นส า นั ก ง า น
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้แล้วเสร็จ
ภายในก าหนดเวลา  

ระดับ ๔ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๙๕ ขึ้นไป 

๕. ระดับความส าเร็จในการตรวจสอบควบคุมวัสดุ 
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไว้ในราชการ  

ระดับ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๖. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ระดับ ๓ ๗๕ ๗๘ ๘๐ ๘๔ ๘๗ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๗. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 

ระดับ ๓ ๘๘ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ 

๒.นางสาวชลลดา บุญจันทร์ นั ก วิ ช า ก า ร
เงินและบัญชี
ปฏิบัติการ 

๑. ระยะเวลาความส าเร็จในการจัดท ารายงานฐานะ
เงินทดรองราชการเพ่ือส่งให้ สตง. ภายใน ๑๕ วัน 
นับถัดจากวันสิ้นเดือน 

ระดับ ๕ ภายใน 
๑๗ วัน 

ภายใน 
๑๖ วัน 

ภายใน 
๑๕ วัน 

ภายใน 
๑๔ วัน 

ภายใน 
๑๓ วัน 

๒. ระยะเวลาในการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับค่า
รักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร ภายใน ๗  
วันท าการ 

ระดับ ๓ ภายใน ๙ 
วันท าการ 

ภายใน ๘ 
วันท าการ 

ภายใน ๗ 
วันท าการ 

ภายใน ๖ 
วันท าการ 

ภายใน ๕
วันท าการ 

๓. ระยะเวลาในการจ่ายยืมเงินทดรองราชการ 
ภายใน ๗ วันท าการ 

ระดับ ๕ ภายใน ๙ 
วันท าการ 

ภายใน ๘ 
วันท าการ 

ภายใน ๗ 
วันท าการ 

ภายใน ๖ 
วันท าการ 

ภายใน ๕
วันท าการ 

๓. นางสมปอง สุวรรณชูโต เจ้าพนักงาน
การ เงินและ
บัญชีอาวุโส 

๑. ระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ า 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ บ าเหน็จ บ านาญ  
และเงินอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบ 

ระดับ ๓ ช้ากว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

ช้ากว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

ภายใน
เวลาที่
ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

เร็วกว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

๒. ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารการขอเบิก
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพ่ือส่ง
เบิกเงิน ภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับเอกสาร 

ระดับ ๓ ช้ากว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

ช้ากว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

ภายใน
เวลาที่
ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

เร็วกว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

๓. ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน
ตามค าพิพากษา ภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันที่
ได้รับเอกสาร 

ระดับ ๓ ช้ากว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

ช้ากว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

ภายใน
เวลาที่
ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

เร็วกว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๔. นางสาวศศิประภา มายืนยง เจ้าพนักงาน
การ เงินและ
บัญชีช านาญ
งาน 

๑. ระยะเวลาในการจัดท าและส่งรายงานการเงิน
สวัสดิการ สคบ. ภายในก าหนดเวลา 

ระดับ ๕ ภายใน ๑๗  
วันท าการ 

ภายใน ๑๖ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๓ 
วันท าการ 

๒. ระยะเวลาในการจัดท าและส่งรายละเอียดการ
หักเงินกู้สวัสดิการ สคบ. ภายในก าหนดเวลา 

ระดับ ๕ ภายใน ๑๑ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๐ 
วันท าการ 

ภายใน ๙ 
วันท าการ 

ภายใน ๘ 
วันท าการ 

ภายใน ๗ 
วันท าการ 

๓. ระยะเวลาของหนังสือรับ – ส่งได้ภายใน
ก าหนดเวลาหลังจากผู้บังคับบัญชาลงนาม 

ระดับ ๓ ๖ วันหรือ
มากกว่า 

ภายใน ๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

ภายใน ๒ 
วันท าการ 

๕. นางสาวกฤตพร  เต็มนาฑี นั ก วิ ช า ก า ร
เงินและบัญชี 

๑. ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ
จัดจ้างเพ่ือส่งเบิกเงิน ภายใน ๕ วันท าการนับแต่
วันที่ได้รับเอกสารจากส่วนพัสดุ 

ระดับ ๓ ช้ากว่า
ก าหนด 
๒ วัน 

ช้ากว่า
ก าหนด 
๑ วัน 

ภายใน
ระยะเวลา
ที่ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด 
๑ วัน 

เร็วกว่า
ก าหนด 
๒ วัน 

๒. ระยะเวลาตรวจสอบใบส าคัญการชดใช้เงินยืม
ราชการ เพ่ือเสนออนุมัติภายใน ๕ วันท าการ    
นับแต่วันที่ได้รับเอกสารจากธุรการส่วนการเงิน
และบัญชี 

ระดับ ๓ ช้ากว่า
ก าหนด 
๒ วัน 

ช้ากว่า
ก าหนด 
๑ วัน 

ภายใน
ระยะเวลา
ที่ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด 
๑ วัน 

เร็วกว่า
ก าหนด 
๒ วัน 

๓. ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารการขอเบิก
เงินทดรองจ่ายเพ่ือส่งเบิกภายใน ๕ วันท าการ 
นับแต่วันที่ได้รับเอกสารจากธุรการส่วนการเงิน
และบัญชี 

ระดับ ๕ ช้ากว่า
ก าหนด 
๒ วัน 

ช้ากว่า
ก าหนด 
๑ วัน 

ภายใน
ระยะเวลา
ที่ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด 
๑ วัน 

เร็วกว่า
ก าหนด 
๒ วัน 

๖. นางสาวดารารัตน์ ทองมี
เพชร 

นั ก วิ ช า ก า ร
เงินและบัญชี 

๑. ระยะเวลาของการส่งรายงานการเงินประจ าเดือน
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในก าหนดเวลา 

ระดับ ๓ ภายใน ๑๙ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๗ 
วนัท าการ 

ภายใน ๑๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๓ 
วันท าการ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๒. ระยะเวลาในการท าสรุปยอดคงเหลือการเบิก
แทนกันรายเดือนในเดือนถัดไป 

ระดับ ๓ มากกว่า ๓๐ 
วันท าการ 

๒๐  
วันท าการ 

๑๕       
วันท าการ 

ไม่เกิน ๑๐ 
วันท าการ 

น้อยกว่า ๘
วันท าการ 

๓. ระยะเวลาความส าเร็จในการตรวจสอบงบเทียบ
ยอดเงินฝากธนาคารบัญชีเลขที่ ๙๕๕-๖-๐๐๒๐-๘ 

ระดับ ๕ มากกว่า 
๕๐วันท า
การเดือน

ถัดไป 

๕๐ วัน 
ท าการของ
เดือนถัดไป 

๔๕ วัน 
ท าการของ
เดือนถัดไป 

๔๐ วัน 
ท าการของ
เดือนถัดไป 

๓๕ วัน 
ท าการของ 
เดือนถัดไป 

๗. นางสาวศิรินภา เจิมขุนทด นั ก วิ ช า ก า ร
เงินและบัญชี 

๑. ระยะเวลาในการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจ าเดือน ภายใน ๕ วันท าการของ
เดือนถัดไป 

ระดับ ๓ ภายใน ๗ 
วันท าการ
ของเดือน

ถัดไป 

ภายใน ๖ 
วันท าการ
ของเดือน

ถัดไป 

ภายใน ๕ 
วันท าการ
ของเดือน

ถัดไป 

ภายใน ๔ 
วันท าการ
ของเดือน

ถัดไป 

ภายใน ๓ 
วัน ท าการ
ของเดือน

ถัดไป 
๒. ระยะเวลาในการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน/
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ตามแบบฟอร์ม สงป.๓๐๒ 

ระดับ ๓ ภายใน ๑๒ 
วันท าการ
หลังสิ้นแต่
ละไตรมาศ 

ภายใน ๑๑ 
วันท าการ
หลังสิ้นแต่
ละไตรมาศ 

ภายใน ๑๐ 
วันท าการ
หลังสิ้นแต่
ละไตรมาศ 

ภายใน ๘ 
วันท าการ
หลังสิ้นแต่
ละไตรมาศ 

ภายใน ๗ 
วันท าการ
หลังสิ้นแต่
ละไตรมาศ 

๓. ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบงบประมาณแต่ละ
รายการและแต่ละโครงการ ภายใน ๒ วันท าการ 

ระดับ ๔ ภายใน ๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

ภายใน ๒ 
วันท าการ 

ภายใน ๑  
วันท าการ 

๔. ระยะเวลาการประหยัดงบประมาณ ระดับ ๓ ร้อยละ ๑ ร้อยละ ๒ ร้อยละ ๓ ร้อยละ ๔ ร้อยละ ๕ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๘. นางสาวอธิจิตร  ปัตเนตร นั ก วิ ช า ก า ร
เงินและบัญชี 

๑. การจัดท าบันทึกน าส่งเงินรายได้แผ่นดินในระบบ 
GFMIS ภายใน ๓ วันท าการ 

ระดับ ๓ ช้ากว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

ช้ากว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

ภายใน
เวลาที่
ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด ๑ 
วนัท าการ 

เร็วกว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

๒. การจัดท าบันทึกเบิกเกินส่งคืน ในระบบ GFMIS 
ภายใน ๔ วันท าการ 

ระดับ ๓ ช้ากว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

ช้ากว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

ภายใน
เวลาที่
ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

เร็วกว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

๓. การจัดท าบันทึกขอเบิกเงินยืมราชการผ่านระบบ 
GFMIS ภายใน ๔ วันท าการ 

ระดับ ๓ ช้ากว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

ช้ากว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

ภายใน
เวลาที่
ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

เร็วกว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

๙. นายอภิชาต  รุ่งเทียน นั ก วิ ช า ก า ร
เงินและบัญชี 

๑. ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจรับเงินเดือนและ
ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการจ้างเหมา
บริการ ภายใน ๓ วันท าการ 

ระดับ ๓ ภายใน ๗    
วันท าการ 

ภายใน ๖  
วันท าการ 

ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

๒. ระยะเวลาที่ใช้ในการตั้งเบิกกับโอนเงินเดือน
และค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการจ้างเหมา
บริการ ภายใน ๓ วันท าการ 

ระดับ ๔ ภายใน ๗    
วันท าการ 

ภายใน ๖  
วันท าการ 

ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

๓. ระยะเวลาที่ใช้ในการท าใบภาษีเงินเดือนจ้าง
เหมาบริการ ภายใน ๓ วันท าการ 

ระดับ ๓ ภายใน ๗    
วันท าการ 

ภายใน ๖  
วันท าการ 

ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑๐. นางสาวกุ ญช์ กั นยา            
รุ่งรัชตไพโรจน์ 

เ จ้ า ห น้ า ที่
การ เ งินและ
บัญชี 

๑. ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือส่งเบิกเงิน 
ภายใน ๕ วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับเอกสารจาก
ส่วนพัสดุ 

ระดับ ๓ ช้ากว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

ช้ากว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

ภายใน
เวลาที่
ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

เร็วกว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

๒. ตรวจสอบใบส าคัญการชดใช้เงินยืมราชการ
เพ่ือเสนออนุมัติ ภายใน ๕ วันท าการ นับแต่วันที่
ได้รับเอกสารจากธุรการส่วนการเงินและบัญชี 

ระดับ ๓ ช้ากว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

ช้ากว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

ภายใน
เวลาที่
ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

เร็วกว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

๓. ตรวจสอบเอกสารการขอเบิกเงินทดรองจ่าย
เพ่ือส่งเบิก ภายใน ๕ วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับ
เอกสารจากธุรการส่วนการเงินและบัญชี 

ระดับ ๕ ช้ากว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

ช้ากว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

ภายใน
เวลาที่
ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

เร็วกว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

๑๑. นายปวิตรชัย  อุดมสกุล เ จ้ า ห น้ า ที่
การ เ งินและ
บัญชี 

๑. ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารการขอเบิก
เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับเอกสาร 

ระดับ ๓ ช้ากว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

ช้ากว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

ภายใน
เวลาที่
ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

เร็วกว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

๒. ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารการขอเบิกเงิน
ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ภายใน ๓ วันท าการ นับแต่
วันที่ได้รับเอกสาร 

ระดับ ๓ ช้ากว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

ช้ากว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

ภายใน
เวลาที่
ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

เร็วกว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

๓. ระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS 
ภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันที่เอกสารได้รับ
อนุมัต ิ

ระดับ ๓ ช้ากว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

ช้ากว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

ภายใน
เวลาที่
ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

เร็วกว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑๒. ว่าที่ ร.ต.หญิงธนาภรณ์  
ธนะโชติ 

เ จ้ า ห น้ า ที่
การ เ งินและ
บัญชี 

๑. ตรวจสอบเอกสารยืมเงินทดรองราชการเพ่ือส่ง
เบิกเงินภายใน ๕ วันท าการนับจากวันที่ได้รับ
เอกสาร 

ระดับ ๓ ช้ากว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

ช้ากว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

ภายใน
เวลาที่
ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

เร็วกว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

๒. จัดท าอนุมัติขอเพ่ิมวงเงินชั่วคราวบัตรเครดิต
ราชการ ภายใน ๓ วันท าการ นับถัดจากวันที่
ได้รับเอกสาร 

ระดับ ๕ ช้ากว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

ช้ากว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

ภายใน
เวลาที่
ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

เร็วกว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

๓. เบิกจ่ายเงินทดรองราชการในระบบ GFMIS 
ภายใน ๗ วันท าการ นับจากวันที่ได้รับเอกสาร 

ระดับ ๕ ช้ากว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

ช้ากว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

ภายใน
เวลาที่
ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

เร็วกว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

๑๓. นางสาวธนัชพร  สังขรณ ์ เ จ้ า ห น้ า ที่
การ เ งินและ
บัญชี 

๑. ระยะเวลาในการบันทึกตัดจ่ายในระบบ 
GFMIS ภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับ
เอกสาร 

ระดับ ๓ ช้ากว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

ช้ากว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

ภายใน
เวลาที่
ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

เร็วกว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

๒. ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารการขอเบิก
ค่าสาธารณูปโภค ภายใน ๓ วันท าการ นับแต่
วันที่ได้รับเอกสาร 

ระดับ ๓ ช้ากว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

ช้ากว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

ภายใน
เวลาที่
ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

เร็วกว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

๓. ระยะเวลาในการจัดท าหนังสือรับรองภาษีหัก 
ณ ที่จ่าย ภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันที่ระบบ 
GFMIS โอนเงินเข้าบัญชีให้กับบริษัท/ห้าง/ร้าน 

ระดับ ๓ ช้ากว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

ช้ากว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

ภายใน
เวลาที่
ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

เร็วกว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑๔. นางสาวมาริสา จักรใจวงค ์ เ จ้ า ห น้ า ที่
การ เ งินและ
บัญชี 

๑. ระยะเวลาในการจัดท ารายงานผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณประจ าเดือน ภายใน ๕ วันท า
การของเดือนถัดไป 

ระดับ ๓ ภายใน ๗  
วันท าการ
ของเดือน

ถัดไป 

ภายใน ๖  
วันท าการ
ของเดือน

ถัดไป 

ภายใน ๕  
วันท าการ
ของเดือน

ถัดไป 

ภายใน ๔ 
 วันท าการ
ของเดือน

ถัดไป 

ภายใน ๓ 
วันท าการ
ของเดือน

ถัดไป 
๒. ระยะเวลาในการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน/
แผนการจ่ายงบประมาณ จ าแนกตามงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ตามแบบฟอร์ม สงป.๓๐๒ 

ระดับ ๓ ภายใน ๑๒ 
วันท าการ
หลังสิ้นแต่
ละไตรมาศ 

ภายใน ๑๑ 
วันท าการ
หลังสิ้นแต่
ละไตรมาศ 

ภายใน ๑๐ 
วันท าการ
หลังสิ้นแต่
ละไตรมาศ 

ภายใน ๘ 
วันท าการ
หลังสิ้นแต่
ละไตรมาศ 

ภายใน ๗ 
วันท าการ
หลังสิ้นแต่
ละไตรมาศ 

๓. ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบงบประมาณแต่
ละรายการ และแต่ละโครงการ ภายใน ๒ วันท าการ 

ระดับ ๔ ภายใน ๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

ภายใน ๒ 
วันท าการ 

ภายใน ๑  
วันท าการ 

๔. ระยะเวลาการประหยัดงบประมาณ ระดับ ๓ ร้อยละ ๑ ร้อยละ ๒ ร้อยละ ๓ ร้อยละ ๔ ร้อยละ ๕ 
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ตัวช้ีวัดระดับส่วนพัสดุ  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

1. ระยะเวลาการด าเนินการรายงานขออนุมัติจัดซื อจัดจ้างโดยวิธีการจัดหาตาม
ระเบียบพัสดุฯ/ ในระบบ e-GP/ การจัดท าสัญญา/ การบริหารสัญญา (การจ้าง
เหมาบริการต่อเนื่อง/ การจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์) 

ระดับ 4 ภายใน 90  
วันท าการ 

ภายใน 60  
วันท าการ 

ภายใน 45 
วันท าการ 

ภายใน 30 
วันท าการ 

ภายใน 15 
วันท าการ 

 

2. ระยะเวลาการตรวจรับพัสดุ/ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินจากคลังตามระเบียบฯ 
เพ่ือส่งเอกสารตรวจรับพัสดุเบิกจ่ายงานการเงิน (ครบถ้วนถูกต้อง) 

ระดับ 5 ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4 
วันท าการ 

ภายใน 3  
วันท าการ 

ภายใน 2 
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

3. ตรวจสอบเอกสารรายงานการตรวจรับพัสดุการจัดซื อวัสดุ/ ครุภัณฑ์ เพ่ือ
ตรวจสอบยี่ห้อ/ รุ่น/ แหล่งการผลิต/ หนังสือรับประกันคุณภาพ 

ระดับ 5 ภายใน 
10 วัน 

ภายใน 
7 วัน 

ภายใน 
5 วัน 

ภายใน 
3 วัน 

ภายใน  
2 วัน 

4. ระยะเวลาการจัดท าค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ/ ครุภัณฑ์ 
ประจ าปี  และตรวจสอบถูกต้องครบถ้วนและทันตามก าหนดเวลา            
ตามระเบียบฯ 

ระดับ 5 ภายใน 120 
วันท าการ 

ภายใน 90  
วันท าการ 

ภายใน 60  
วันท าการ 

ภายใน 45  
วันท าการ 

ภายใน 30 
วันท าการ 

5. ร้อยละของจ านวนรายการจัดซื อจัดจ้างที่บันทึกในระบบ  e-GP มีความ
ครบถ้วนและถูกต้อง 

ระดับ 5 ร้อยละ 80 ร้อย 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

6. ร้อยละของการจัดท า PO ได้ตามเวลาที่ก าหนด ระดับ 5 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

7. ระยะเวลาการด าเนินการออกเลขทะเบียนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS/ ใน
ระบบการบริหารสินทรัพย์ของ สคบ./ ออกเลขด้วยระบบบาร์โค๊ดเพ่ือ
ติดตามครุภัณฑ์ 

ระดับ 4 ภายใน 30 
วันท าการ 

ภายใน 20 
วันท าการ 

ภายใน 10 
วันท าการ 

ภายใน 7 
วันท าการ 

ภายใน 5 
วันท าการ 
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ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

8. การลดกระดาษ ระดับ 3 ร้อยละ 6 ร้อยละ 7 ร้อยละ 8 ร้อยละ 9 ร้อยละ 10 

9. มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื อจัดจ้างของโครงการส าคัญ ระดับ 5 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

10. ร้อยละของความส าเร็จของการจัดซื อจัดจ้างเหมาบริหาร ด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ระดับ 5 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัดระดับบุคคล ส่วนพัสดุ  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

1. นางฉัฐ วิชญนิธ ิ
 
 

เจ้าพนักงานพัสดุ
ช านาญงาน 

1. ตรวจสอบเอกสารรายงานการซื อจัดจ้าง ตามค า
ขอตากส านัก/ กอง/ ฝ่าย/ ตรวจสอบงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินการตามระเบียบ 

ระดับ 5 ภายใน 
10 วัน 

ภายใน 
7 วัน 

ภายใน 
5 วัน 

ภายใน 
3 วัน 

ภายใน  
1 วัน 

2. ระยะเวลาการด าเนินการรายงานขออนุมัติซื อ
จัดจ้างโดยวิธีการจัดหารตามระเบียบพัสดุฯ/ ใน
ระบบ e-GP/ การจัดท าสัญญา/ การบริหารสัญญา 
(การจ้างเหมาบริการต่อเนื่อง/ การจ้างเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์) 

ระดับ 4 ภายใน 90 
วันท าการ 

ภายใน 60 
วันท าการ 

ภายใน 45 
วันท าการ 

ภายใน 30 
วันท าการ 

ภายใน 15 
วันท าการ 

3. ระยะเวลาการตรวจรับพัสดุ/ ขออนุมติเบิก
จ่ายเงินการคลังตามระเบียบฯ เพ่ือส่งเอกสารการ
ตรวจรับพัสดุ เบิกจ่ายงานการเงิน (ครบถ้วน
ถูกต้อง) 

ระดับ 5 ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4 
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2 
วันท าการ 

ภายใน 1 
วันท าการ 

2. นางสาวชาริณี 
แจ่มจ ารัส 

นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ 

1. ตรวจสอบเอกสารรายงานการตรวจรับพัสดุการ
จัดซื อวัสดุ/ ครุภัณฑ์ เพ่ือตรวจสอบยี่ห้อ/ รุ่น/ 
แหล่งการผลิต/ หนังสือรับประกันคุณภาพสินค้า 

ระดับ 5 ภายใน 
10 วัน 

ภายใน 
7 วัน 

ภายใน 
5 วัน 

ภายใน 
3 วัน 

ภายใน  
1 วัน 

2. ระยะเวลาการจัดท าค าสั่งแต่งตั งคระกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุ/ ครุภัณฑ์ประจ าปี/ การจัดท า
รายงานประจ าปี การตรวจสอบพัสดุ/ ครุภัณฑ์ 
ประจ าปี และตรวจสอบถูกต้องครบถ้วนและทัน
ตามก าหนดเวลา ตามระเบียบฯ 

ระดับ 5 ภายใน 
120 

วันท าการ 

ภายใน 90  
วันท าการ 

ภายใน 60 
วันท าการ 

ภายใน 45 
วันท าการ 

ภายใน 30 
วันท าการ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  3. ระยะเวลาการด าเนินการรายงานขออนุมัติ
จัดซื อจัดจ้างโดยวิธีการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ/ 
ในระบบ e-GP/ การจัดท าสัญญา/ การบริหาร
สัญญา 

ภายใน 90 
วันท าการ 

ภายใน 60 
วันท าการ 

ภายใน 45 
วันท าการ 

ภายใน 30 
วันท าการ 

ภายใน 15 
วันท าการ 

ภายใน 90 
วันท าการ 

3. นางสาวรชันีวรรณ 
จุฑาจันทร์ 

นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการจัดซื อจัดจ้างด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ระดับ 5 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 
100 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการจัดซื อจัดจ้างด้วยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป 

ระดับ 5 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 
100 

๓. ร้อยละของจ านวนรายการจัดซื อจัดจ้างที่บันทึก
ในระบบ e-GP มีความครบถ้วนและถูกต้อง 

ระดับ 5 รอ้ยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 
100 

๔. ร้อยละของการจัดท า PO ได้ตามเวลาที่ก าหนด ระดับ 5 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 
100 

4. นางสาวธันย์ชนก 
เจริญศรีทวีชัย 

นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการจัดซื อจัดจ้างด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ระดับ 5 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 
100 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการจัดซื อจัดจ้างด้วยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป 

ระดับ 5 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 
100 

๓. ร้อยละของจ านวนรายการจัดซื อจัดจ้างที่บันทึก
ในระบบ e-GP มีความครบถ้วนและถูกต้อง 

ระดับ 5 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 
100 

๔. ร้อยละของการจัดท า PO ได้ตามเวลาที่ก าหนด ระดับ 5 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 
100 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

5. นางสาวนาฏยา  
มังคะลา 

นักวิชาการพัสดุ 1. ตรวจสอบเอกสารรายงานการขอซื อจัดจ้าง ตาม
ค าขอจากส านัก/กอง/ฝ่าย /ตรวจสอบงบประมาณ
เพ่ือด าเนินการตามระเบียบ 

ระดับ ๕ ภายใน 
10 วัน 

ภายใน 
7 วัน 

ภายใน 
5 วัน 

ภายใน 
3 วัน 

ภายใน  
1 วัน 

๒. ระยะเวลาการด าเนินการรายงานขออนุมัติ
จัดซื อจัดจ้างโดยวิธีการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ/
ในระบบe - GP/การจัดท าสัญญา/การบริหาร
สัญญา (การจ้างที่ปรึกษา/ลูกจ้างเหมาบริการ) 

ระดับ 4 ภายใน 90 
วันท าการ 

ภายใน 60 
วันท าการ 

ภายใน 45 
วันท าการ 

ภายใน 30 
วันท าการ 

ภายใน 15 
วันท าการ 

๓. ระยะเวลาการตรวจรับพัสดุ/ขออนุมัติ เบิก
จ่ายเงินจากคลังตามระเบียบฯ เพ่ือส่งเอกสารการ
ตรวจรับพัสดุเบิกจ่ายงานการเงิน (ครบถ้วนถูกต้อง) 

ระดับ 5 ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4 
วันท าการ 

ภายใน 3  
วันท าการ 

ภายใน 2 
วันท าการ 

ภายใน 1 
วันท าการ 

 
6. นางสาววิภาดา  
จินดารักษ์ 

นักวิชาการพัสดุ ๑. ตรวจสอบเอกสารรายงานการตรวจรับพัสดุการ
จัดซื อวัสดุ/ครุภัณฑ์ เพ่ือตรวจสอบยี่ห้อ/รุ่น/แหล่ง
การผลิต/หนังสือรับประกันคุณภาพสินค้า 

ระดับ ๕ ภายใน 
10 วัน 

ภายใน 
7 วัน 

ภายใน 
5 วัน 

ภายใน 
3 วัน 

ภายใน  
1 วัน 

๒. ระยะเวลาการด าเนินการออกเลขทะเบียน
สินทรัพย์ในระบบ GFMIS/ ในระบบการบริหาร
สินทรัพย์ของ สคบ./ ออกเลขด้วยระบบบาร์โค๊ต
เพ่ือติดตามครุภัณฑ์ 

ระดับ 4 ภายใน 30 
วันท าการ 

ภายใน 20 
วันท าการ 

ภายใน 10 
วันท าการ 

ภายใน 7 
วันท าการ 

ภายใน 5 
วันท าการ 

๓. ระยะเวลาการจัดท าค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุ/ครุภัณฑ์ประจ าปี /การจัดท า
รายงานประจ าปีการตรวจสอบพัสดุ/ครุภัณฑ์ 
ประจ าปี และตรวจสอบถูกต้องครบถ้วนและทัน
ตามก าหนดเวลา ตามระเบียบฯ 

ระดับ 5 ภายใน 
150 

วันท าการ 

ภายใน 
120 

วันท าการ 

ภายใน 90 
วันท าการ 

ภายใน 60 
วันท าการ 

ภายใน 45 
วันท าการ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

7. นางสาวนภาภรณ์  
บุญจันทร์ 

เจ้าพนักงานพัสดุ ๑. ตรวจสอบเอกสารรายงานการขอซื อจัดจ้าง ตาม
ค า ขอจากส านั ก /  กอง /  ฝ่ า ย  /ตรวจสอบ
งบประมาณเพ่ือด าเนินการตามระเบียบ 

ระดับ ๕ ภายใน 
10 วัน 

ภายใน 
7 วัน 

ภายใน 
5 วัน 

ภายใน 
3 วัน 

ภายใน  
1 วัน 

๒. ระยะเวลาการด าเนินการรายงานขออนุมัติ
จัดซื อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาตามระเบียบพัสดุฯ/
ในระบบe - GP/ การจัดท าสัญญา/ การบริหาร
สัญญา (การจัดซื อจัดจ้างวัสดุประจ าปี/ วัสดุเพื่อใช้
ในโครงการฯ) 

ระดับ 4 ภายใน 45 
วันท าการ 

ภายใน 30 
วันท าการ 

ภายใน 15 
วันท าการ 

ภายใน 10 
วันท าการ 

ภายใน 7 
วันท าการ 

๓. ระยะเวลาการตรวจรับพัสดุ/ ขออนุมัติเบิก
จ่ายเงินจากคลังตามระเบียบฯ เพ่ือส่งเอกสารการ
ตรวจรับพัสดุ เบิกจ่ายงานการเงิน (ครบถ้วน
ถูกต้อง) 

ระดับ 5 ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4 
วันท าการ 

ภายใน 3  
วันท าการ 

ภายใน 2 
วันท าการ 

ภายใน 1 
วันท าการ 

 

๔. การลดกระดาษ ระดับ 3 ร้อยละ 6 ร้อยละ 7 ร้อยละ 8 ร้อยละ 9 ร้อยละ 10 

8. นางสาวกนกรดา  
บัวหอม 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 1.  ตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนรับส่ง
เอกสารรายงานการขอซื อจัดจ้างตามค าขอจาก
ส านัก/ กอง/ ฝ่าย/ มอบหมายให้แก่ผู้รับผิดชอบ
ของส่วนพัสดุ 

ระดับ ๕ ภายใน 
10 วัน 

ภายใน 
7 วัน 

ภายใน 
5 วัน 

ภายใน 
3 วัน 

ภายใน  
1 วัน 

๒. ระดับความส าเร็จในการคีย์ข้อมูลรายงานขอ
อนุมัติจัดซื อจัดจ้างโดยวิธีการจัดหาตามระเบียบ
พัสดุฯ/ ในระบบ e - GP 

ระดับ 5 ภายใน 45 
วันท าการ 

ภายใน 30 
วันท าการ 

ภายใน 15 
วันท าการ 

ภายใน 10 
วันท าการ 

ภายใน 7 
วันท าการ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๓. ระดับความส าเร็จในการคีย์ข้อมูลสรุปรายงาน
ผลการจัดซื อจัดจ้างของส่วนพัสดุประจ าเดือน/
ประจ าปี 

ระดับ 5 ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4 
วันท าการ 

ภายใน 3  
วันท าการ 

ภายใน 2 
วันท าการ 

ภายใน 1 
วันท าการ 

 

4. ระดับความส าเร็จในการคีย์ข้อมูลแบบขออนุมัติ
ขอมูลหลักผู้ขายเพ่ือส่งกรมบัญชีกลาง 

ระดับ 5 ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4 
วันท าการ 

ภายใน 3  
วันท าการ 

ภายใน 2 
วันท าการ 

ภายใน 1 
วันท าการ 

 
๕. มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื อจัดจ้างของ
โครงการส าคัญ 

ระดับ 5 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 
100 

9. นางสาวณัชชา  
สงวนสิงห์ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ ๑. ร้อยละความส าเร็จของการจัดซื อจัดจ้างด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง (จ้างเหมาบริการ) 

ระดับ 5 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 
100 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการจัดซื อจัดจ้างด้วยวิธี
คัดเลือก (จ้างเหมาบริการ) 

ระดับ 5 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 
100 

10. นายธนศักดิ์  
เทียมสนิท 

พนักงานทั่วไป 
(อัตราผู้พิการ) 

เวียนหนังสือตามส านัก/ กอง ต่างๆ ระดับ 5 ภายใน 5 
วนัท าการ 

ภายใน 4 
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2 
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 
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ตัวช้ีวัดระดับส่วนบริหำรทรัพยำกรบุคคล  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

1. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการจัดสอบแข่งขัน และการคัดเลือกบุคคล  
เข้ารับราชการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 

2. ร้อยละของความถูกต้องของการจัดท าค าสั่งบรรจุและแต่งตั งบุคคลเข้ารับ
ราชการ 

ระดับ 3 น้อยกว่า 
80 

81 – 85 86 – 90 91 – 95 96 - 100 

3. ระดบัความส าเร็จในการด าเนินการย้ายข้าราชการ ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างค าสั่ง 
ประกอบข้อ
กฎหมาย 

ผอ.ลงนาม ลคบ. ลงนาม แจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

4. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการรับโอนข้าราชการมาแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่ง
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างค าสั่ง 
ประกอบข้อ
กฎหมาย 

ผอ.ลงนาม ลคบ. ลงนาม แจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

5. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ท าเอกสาร
ประชุม 

จัดประชุม จัดท าเอกสาร
เสนอขอ 

ลคบ.ลงนาม
และจัดส่งไป 

สปน. 
6. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการส ารวจและประกาศรายชื่อข้าราชการ ที่จะ

เกษียณอายุราชการประจ าปี 
ระดับ 5 ตรวจสอบ

ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างประกาศ
ประกอบข้อ
กฎหมาย 

ผอ.ลงนาม ลคบ. ลงนาม แจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

7. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตามโครงการจ่ายตรงค่ารักษา พยาบาลของ
กรมบัญชีกลาง 

ร้อยละ ๑๐๐ 96 97 98  99 100 

8. ร้อยละของจ านวนข้อมูลบุคคลในระบบบัญชีถือจ่าย ตามโครงการจ่ายตรง
เงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจ าของกรมบัญชีกลาง ที่ปรับปรุง
ได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

ร้อยละ 98 96 97 98  99 100 
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ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

9. ร้อยละของจ านวนข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ ที่ได้รับการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการ หรือ เลื่อนขั นค่าจ้างลูกจ้างประจ า หรือ เลื่อนขั น
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ได้ตามกรอบเวลาที่ก าหนดและถูกต้อง ครบถ้วน 

ร้อยละ 98 96 97  98 99 100 

10. ระดับความส าเร็จของการด าเนิน การสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงของ
ข้าราชการ ลูกจ้าง ประจ า และหรือพนักงานราชการ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างบันทึกให้ 
ลคบ .  
สั่งการ 

ท าบันทึกให้
ผู้เกี่ยวข้อง
ชี แจง/จัด

ประชุมสืบสวน 

รวบรวม
ข้อเท็จจริง
เสนอ ลคบ 

ลคบ สั่งการ 

11. ระดับความส าเร็จของการด าเนิน การสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และหรือพนักงานราชการ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างบันทึกให้ 
ลคบ .  
สั่งการ 

ท าบันทึกให้
ผู้เกี่ยวข้อง
ชี แจง/จัด

ประชุมสืบสวน 

รวบรวม
ข้อเท็จจริง
เสนอ ลคบ 

ลคบ สั่งการ 

12. ระดับความส าเร็จของการด าเนิน การสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และหรือพนักงานราชการ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างบันทึกให้ 
ลคบ .  
สั่งการ 

ท าบันทึกให้
ผู้เกี่ยวข้อง
ชี แจง/จัด

ประชุมสืบสวน 

รวบรวม
ข้อเท็จจริง
เสนอ ลคบ 

ลคบ สั่งการ 

13. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนิน การประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ของข้าราชการในสังกัด 

ร้อยละ 98 96 97 98  99 100 

14. ร้อยละความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ ใน ก.พ. 7 ร้อยละ ๑๐๐ 96 97 98  99 100 

15. ร้อยละของข้อมูลที่ถูกต้องในการบันทึกข้อมูลบุคลากรใน DPIS ร้อยละ ๙๘ 96 97 98  99 100 
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ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

16. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการคัดเลือกข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ท าเอกสาร
ประชุม 

จัดประชุม จัดท าบันทึก 
ค าสั่งต่างๆ 

ตามมติ คกก. 

ลคบ.ลงนาม
และจัดส่งไป 
ส านักงาน 

ก.พ. 
17. ระดับความส าเร็จของการด าเนิน การการจัดท าค าสั่งมอบหมายให้ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ปฏิบัติราชการ 
ระดับ 5 ตรวจสอบ

ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างค าสั่ง 
ประกอบข้อ
กฎหมาย 

ผอ.ลงนาม ลคบ. ลงนาม แจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

18. ระยะเวลาเฉลี่ยขั นต่ าที่ใช้ในการด าเนินการเรื่องการแต่งตั งข้าราชการให้รักษาราชการ
แทน 

ระดับ 3 เกิน ๕ วัน ภายใน ๔ วัน  ภายใน ๓ วัน ภายใน ๒ วัน ภายใน ๑ วัน 

19. ระยะเวลาเฉลี่ยขั นต่ าที่ใช้ในการด าเนินการรับรองประวัติบุคคล รับรอง
เงินเดือน รับรองการท างาน จัดท าหนังสือผ่านสิทธิ์ รับรองสิทธิ์ 

ระดับ 3 เกิน ๗ วัน ภายใน ๖ วัน  ภายใน ๕ วัน ภายใน ๔ วนั ภายใน ๓ วัน 

20. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือประเมิน
บุคคลและผลงานเพ่ือเลื่อนขึ นแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ น 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 

21. ระดับความส าเร็จในการน าข้อมูลจาก dpis มาประยุกต์ เพ่ือสนับสนุนงานด้าน
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ระดับ ๕ เลือกเมนูที่
เหมาะสม 

Export และ
ประยุกต์ให้
เหมาะกับ

งาน 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของข้อมูลที่

จัดท า 

น าไปใช้ 
ประกอบการ
พิจารณา/
ประชุม 

ผลการใช้
งานไม่
ปรากฎ
ข้อมูลที่ 
export 

คลาดเคลื่อน 
22. ระดับความส าเร็จในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเสนอรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือ

แต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งอ านวยการระดับสูง และการแจ้งผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกให้ด ารงต าแน่งประเภทบริหาร ระดับต้น 

ระดับ 5 ช้ากว่า
ก าหนด 

ภายใน
ก าหนด 

ก่อนก าหนด 
๑ วัน 

ก่อนก าหนด 
๒วัน 

ก่อนก าหนด 
๓ วัน 
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ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

23. ร้อยละของความถูกต้องในการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกค าสั่งให้โอน 
รับโอน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 

24. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานธุรการของ สบท. และ สพท. 
 

ร้อยละ 98 96 97  98 99 100 

25. ร้อยละความส าเร็จในการขึ นทะเบียนผู้ประกันตน / แจ้งผู้ประกันตน ออกจาก
ประกันสังคม / เปลี่ยนแปลงนายจ้างผู้มีอ านาจลงนามแทนนายจ้าง 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 

26. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการขอรับบ าเหน็จ/บ านาญ ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ตรวจสอบ
เอกสารจาก

ผู้ขอรับ 

ผอ.ลงนาม
ในบันทึก

เสนอ ลคบ 

ลคบ. ลง
นาม 

จัดส่งข้อมูล
ค าขอใน
ระบบ e-
pension 

27. ระดับความส าเร็จในการจัดท ารายจ่ายขั นต่ าจ าเป็น (งบบุคลากร) ระดับ ๔ ตรวจสอบ 
พรบ. 

งบประมาณ 

เปรียบเทียบ 
พรบ กับถือ
จ่ายปีเก่า
และปีใหม่ 

จัดท า
เอกสาร

ประกอบค า
ขอ 

ผอ.ลงนาม มีการปรับปรุง
เอกสารตาม
ความเห็น 
สผพ.หรือ 

สงป. 
28. ร้อยละของความถูกต้องของการจัดท าค าสั่งจัดจ้างพนักงานราชการ ร้อยละ ๑๐๐ 96 97 98  99 100 

29. ร้อยละความส าเร็จในการรับ – ส่ง นักศึกษาฝึกงาน ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 

30. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท ารายงานเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ร้อยละ ๑๐๐ 96 97 98  99 100 



 

35 
 

ตัวช้ีวัดระดับบุคคล ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

1. นางสมพร วุฑฒิรักษ์ 
 

ผ อ . ส่ ว น พั ฒ น า
ทรัพยากรบุคคล 
รักษาการในต าแหน่ง 
ผอ.สบท 
 

1. ร้อยละความส าเร็ จในการด าเนินการจัด
สอบแข่งขนั และการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 

2. ร้อยละของความถูกต้องของการจัดท าค าสั่ง
บรรจุและแต่งตั งบุคคลเข้ารับราชการ 

ระดับ 3 น้อยกว่า 
80 

81 – 85 86 – 90 91 – 95 96 – 100 

3. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการย้ าย
ข้าราชการ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างค าสั่ง 
ประกอบ 

ข้อกฎหมาย 

ผอ.ลงนาม ลคบ.  
ลงนาม 

แจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

4. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการรับโอน
ข้าราชการมาแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างค าสั่ง 
ประกอบ 

ข้อกฎหมาย 

ผอ.ลงนาม ลคบ. ลงนาม แจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

5. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการขอรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ท าเอกสาร
ประชุม 

จัดประชุม จัดท าเอกสาร
เสนอขอ 

ลคบ.ลงนาม
และจัดส่งไป 

สปน. 

6. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการส ารวจและ
ประกาศรายชื่อข้าราชการ ที่จะเกษียณอายุราชการ
ประจ าป ี

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างประกาศ
ประกอบข้อ
กฎหมาย 

ผอ.ลงนาม ลคบ. ลงนาม แจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

7. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตาม
โคร งการจ่ า ยตร งค่ า รั กษา  พยาบาลของ
กรมบัญชีกลาง 

ร้อยละ ๑๐๐ 96 97 98  99 100 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  8. ร้อยละของจ านวนข้อมูลบุคคลในระบบบัญชี
ถือจ่าย ตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ
และค่าจ้างลูกจ้างประจ าของกรมบัญชีกลาง ที่
ปรับปรุงได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

ร้อยละ 98 96 97 98  99 100 

9. ร้อยละของจ านวนข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/
พนักงานราชการ ที่ ได้รับการเลื่ อนเงินเดื อน
ข้าราชการ หรือ เลื่อนขั นค่าจ้างลูกจ้างประจ า หรือ 
เลื่อนขั นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ได้ตามกรอบ
เวลาที่ก าหนดและถูกต้อง ครบถ้วน 

ร้อยละ 98 96 97  98 99 100 

10. ระดับความส าเร็จของการด าเนิน การสอบสวน
ทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงของข้าราชการ ลูกจ้าง 
ประจ า และหรือพนักงานราชการ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างบันทึกให้ 
ลคบ .  
สั่งการ 

ท าบันทึกให้
ผู้เกี่ยวข้อง
ชี แจง/จับ

ประชุมสืบสวน 

รวบรวม
ข้อเท็จจริง
เสนอ ลคบ 

ลคบ สั่งการ 

11. ระดับความส าเร็จของการด าเนิน การสอบสวน
ทางวินัยอย่างร้ายแรงของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
และหรือพนักงานราชการ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างบันทึกให้ 
ลคบ .  
สั่งการ 

ท าบันทึกให้
ผู้เกี่ยวข้อง
ชี แจง/จัด

ประชุมสืบสวน 

รวบรวม
ข้อเท็จจริง
เสนอ ลคบ 

ลคบ สั่งการ 

12. ระดับความส าเร็จของการด าเนิน การสอบ
ข้อเท็จจริงของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และหรือ
พนักงานราชการ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างบันทึกให้ 
ลคบ .  
สั่งการ 

ท าบันทึกให้
ผู้เกี่ยวข้อง
ชี แจง/จัด

ประชุมสืบสวน 

รวบรวม
ข้อเท็จจริง
เสนอ ลคบ 

ลคบ สั่งการ 

13 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนิน การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของ
ข้าราชการในสังกัด 

ร้อยละ 98 96 97 98  99 100 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  14. ร้อยละความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล
ทะเบียนประวัติ ใน ก.พ. 7 

ร้อยละ ๑๐๐ 96 97 98  99 100 

15. ร้อยละของข้อมูลถูกต้องในการบันทึกข้อมูล
บุคลากรใน DPIS 

ร้อยละ ๙๘ 96 97 98  99 100 

16. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการคัดเลือก
ข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์
สูง 
 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ท าเอกสาร
ประชุม 

จัดประชุม จัดท าบันทึก 
ค าสั่งต่างๆ 

ตามมติ คกก. 

ลคบ.ลงนาม
และจัดส่งไป 
ส านักงาน 

ก.พ. 

17. ระดับความส าเร็จของการด าเนิน การการ
จัดท าค าสั่งมอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ ปฏิบัติราชการ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างค าสั่ง 
ประกอบข้อ
กฎหมาย 

ผอ.ลงนาม ลคบ. ลงนาม แจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

18. ระยะเวลาเฉลี่ยขั นต่ าที่ใช้ในการด าเนินการ
เรื่องการแต่งตั งข้าราชการให้รักษาราชการแทน 

ระดับ 3 เกิน ๕ วัน ภายใน  
๔ วัน  

ภายใน  
๓ วัน 

ภายใน 
 ๒ วนั 

ภายใน  
๑ วัน 

19. ระยะเวลาเฉลี่ยขั นต่ าที่ใช้ในการด าเนินการ
รับรองประวัติบุคคล รับรองเงินเดือน รับรองการ
ท างาน จัดท าหนังสือผ่านสิทธิ์ รับรองสิทธิ์ 

ระดับ 3 เกิน ๗ วัน ภายใน  
๖ วัน  

ภายใน  
๕ วัน 

ภายใน  
๔ วัน 

ภายใน  
๓ วัน 

20. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือประเมินบุคคลและผลงาน
เพ่ือเลื่อนขึ นแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ น 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  21. ระดับความส าเร็จในการน าข้อมูลจาก dpis มา
ประยุกต์ เพ่ือสนับสนุนงานด้านบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 

ระดับ ๕ เลือกเมนูที่
เหมาะสม 

Export 
และ

ประยุกต์ให้
เหมาะกับ

งาน 

ตรวจสอบ
ความถูก
ต้องของ
ข้อมูลที่
จัดท า 

น าไปใช้ 
ประกอบกา
รพิจารณา/

ประชุม 

ผลการใช้
งานไม่
ปรากฏ
ข้อมูลที่ 
export 

คลาดเคลื่อ
น 

22. ระดับความส าเร็จในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
เสนอรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั งให้ด ารง
ต าแหน่งอ านวยการระดับสูง และการแจ้งผู้มีสิทธิ
สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ด ารงต าแน่งประเภท
บริหาร ระดับต้น 

ระดับ 5 ช้ากว่า
ก าหนด 

ภายใน
ก าหนด 

ก่อนก าหนด  
๑ วัน 

ก่อน 
ก าหนด 
 ๒ วัน 

ก่อน 
ก าหนด  
๓ วัน 

23. ร้อยละของความถูกต้องในการจัดส่งเอกสารที่
เกี่ยวขอ้งกับการออกค าสั่งให้โอน รับโอน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 

24. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานธุรการ
ของ สบท. และ สพท. 

ร้อยละ 98 96 97  98 99 100 

25. ร้ อยละความส าเร็ จในการขึ นทะเบี ยน
ผู้ ประกั นตน / แจ้ งผู้ ประกั นตน ออกจาก
ประกันสังคม / เปลี่ยนแปลงนายจ้างผู้มีอ านาจ    
ลงนามแทนนายจ้าง 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  26. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการขอรับ
บ าเหน็จ/บ านาญ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ตรวจสอบ
เอกสารจาก       

ผู้ขอรับ 

ผอ.ลงนาม
ในบันทึก

เสนอ ลคบ 

ลคบ. ลง
นาม 

จัดส่งข้อมูล
ค าขอใน
ระบบ      

e-pension 
27. ร้อยละของความถูกต้องของการจัดท าค าสั่งจัด
จ้างพนักงานราชการ 

ร้อยละ ๑๐๐ 96 97 98  99 100 

28. ร้อยละความส าเร็จในการรับ – ส่ง นักศึกษา
ฝึกงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 

29. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท ารายงานเรื่อง
กล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ 

ร้อยละ ๑๐๐ 96 97 98  99 100 

๒. นางสาวกษมา     
สุริยวงศ ์

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการ 

๑. ร้อยละความส าเร็จในการออกค าสั่ งย้ าย
ข้าราชการ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างค าสั่ง 
ประกอบข้อ
กฎหมาย 

ผอ.ลงนาม ลคบ. ลงนาม แจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

๒. ระดับความส าเร็จในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเสนอ
รายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั งให้ด ารง
ต าแหน่งอ านวยการระดับสูง และการแจ้งผู้มีสิทธิ
สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ด ารงต าแน่งประเภท
บริหาร ระดับต้น 

ระดับ 5 ช้ากว่า
ก าหนด 

ภายใน
ก าหนด 

ก่อนก าหนด   
๑ วัน 

ก่อน
ก าหนด ๒ 

วัน 

ก่อน
ก าหนด ๓ 

วัน 

๓. ร้อยละความส าเร็ จในการด าเนินการจัด
สอบแข่งขัน และการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๔. ร้อยละความส าเร็จในการตรวจทานค าสั่งเลื่อน
เงิ นเดื อนข้ าราชการ หรื อ เลื่ อนขั นค่ าจ้ าง
ลูกจ้างประจ า หรือ เลื่อนขั นค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ ได้ตามกรอบเวลาที่ก าหนดและถูกต้อง 
ครบถ้วน 

ร้อยละ 98 96 97  98 99 100 

๕. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการคัดเลือก
ข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ท าเอกสาร
ประชุม 

จัดประชุม จัดท าบันทึก 
ค าสั่งต่างๆ 

ตามมติ คกก. 

ลคบ.ลงนาม
และจัดส่งไป 

ส านักงาน 
ก.พ. 

๖. ระดับความส าเร็จของการด าเนิน การจัดท าค าสั่ง
มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ ปฏิบัติราชการ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างค าสั่ง 
ประกอบ   

ข้อกฎหมาย 

ผอ.ลงนาม ลคบ.  
ลงนาม 

แจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

๗. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือประเมินบุคคลและผลงาน
เพ่ือเลื่อนขึ นแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ น 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 

๔.  นางสาวรสพร  
พลธรรม 

นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ 

๑. ร้อยละของความถูกต้องของการจัดท าค าสั่งให้
โอน และรับโอน ข้าราชการพลเรือน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 

๒. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือประเมินบุคคลและผลงาน
เพ่ือเลื่อนขึ นแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ น 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 



 

41 
 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๓. ร้อยละของความถูกต้องในการจัดส่งเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการออกค าสั่งให้โอน รับโอน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 

๓. นายชูพงษ์ 
สุวรรณพาณิช 

นิติกรช านาญการ 1. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการขอรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ท าเอกสาร
ประชุม 

จัดประชุม จัดท าเอกสาร
เสนอขอ 

ลคบ.ลงนาม
และจัดส่งไป 

สปน. 
2. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการส ารวจและ
ประกาศรายชื่อข้าราชการที่จะเกษียณอายุ
ราชการประจ าปี 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างประกาศ
ประกอบ   

ข้อกฎหมาย 

ผอ.ลงนาม ลคบ. ลงนาม แจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

3. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตาม
โคร งการจ่ า ยตร งค่ า รั กษา  พยาบาลของ
กรมบัญชีกลาง 

รอ้ยละ ๑๐๐ 96 97 98  99 100 

4. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการสอบสวน
ทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
และหรือพนักงานราชการ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างบันทึกให้ 
ลคบ .  
สั่งการ 

ท าบันทึกให้
ผู้เกี่ยวข้อง
ชี แจง/จัด

ประชุมสืบสวน 

รวบรวม
ข้อเท็จจริง
เสนอ ลคบ 

ลคบ สั่งการ 

5. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการสอบสวน
ทางวินัยอย่างร้ายแรงของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
และหรือพนักงานราชการ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างบันทึกให้ 
ลคบ .  
สั่งการ 

ท าบันทึกให้
ผู้เกี่ยวข้อง
ชี แจง/จัด

ประชุมสืบสวน 

รวบรวม
ข้อเทจ็จริง
เสนอ ลคบ 

ลคบ สั่งการ 

6. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการสอบ
ข้อเท็จจริงของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และหรือ
พนักงานราชการ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างบันทึกให้ 
ลคบ .  
สั่งการ 

ท าบันทึกให้
ผู้เกี่ยวข้อง
ชี แจง/จัด

ประชุมสืบสวน 

รวบรวม
ข้อเท็จจริง
เสนอ ลคบ 

ลคบ สั่งการ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  7. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการรายบุคคลของข้าราชการ และ
พนักงานราชการในสังกัด 

ร้อยละ 98 96 97 98  99 100 

9. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการขอรับบ าเหน็จ/
บ านาญ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ตรวจสอบ
เอกสารจาก 

ผู้ขอรับ 

ผอ.ลงนามใน
บันทึกเสนอ 

ลคบ 

ลคบ. ลงนาม จัดส่งข้อมูล
ค าขอในระบบ 
e-pension 

๑๐. ร้อยละของข้อมูลที่ถูกต้องในการบันทึกข้อมูล
บุคลากรใน DPIS 

ร้อยละ ๙๘ 96 97 98  99 100 

11. ร้อยละของจ านวนข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/
พนักงานราชการที่ ได้ รั บการเลื่ อนเงินเดื อน
ข้าราชการ หรือ เลื่อนขั นค่าจ้างลูกจ้างประจ า หรือ 
เลื่อนขั นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ได้ตามกรอบ
เวลาที่ก าหนดและถูกต้อง ครบถ้วน 

ร้อยละ ๑๐๐ 96 97  98 99 100 

12. ระดับความส าเร็จในการน าข้อมูลจาก dpis มา
ประยุกต์ เพ่ือสนับสนุนงานด้านบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ระดับ ๕ เลือกเมนูที่
เหมาะสม 

Export 
และประยุกต์
ให้เหมาะ
กับงาน 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของข้อมูลที่

จัดท า 

น าไปใช้ 
ประกอบการ
พิจารณา/
ประชุม 

ผลการใช้
งานไม่ปรากฎ

ข้อมูลที่ 
export 

คลาดเคลื่อน 
๑๓. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการจัด
สอบแข่งขัน และการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๑๔. ระดับความส าเร็จในการจัดท ารายจ่ายขั นต่ า
จ าเป็น (งบบุคลากร) 

ระดับ ๔ ตรวจสอบ 
พรบ. 

งบประมาณ 

เปรียบเทียบ 
พรบ กับถือ
จ่ายปีเก่า
และปีใหม่ 

จัดท า
เอกสาร
ประกอบ 
ค าขอ 

ผอ.ลงนาม มีการ
ปรับปรุง

เอกสารตาม
ความเห็น 
สผพ.หรือ 

สงป. 

๔. นางสาวธิดาพร  
เอนกรัตน์ 

เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน 

๑. ร้อยละความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล
ทะเบียนประวัติ ใน ก.พ. 7 

ร้อยละ ๑๐๐ 96 97 98  99 100 

๒. ร้อยละของการจัดท าเอกสารแจ้งผลการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการ หรือ เลื่อนขั นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
หรือ เลื่อนขั นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

ร้อยละ 98 96 97  98 99 100 

  ๓. ระยะเวลาเฉลี่ยขั นต่ าที่ใช้ในการด าเนินการ
รับรองประวัติบุคคล รับรองเงินเดือน รับรองการ
ท างาน จัดท าหนังสือผ่านสิทธิ์ รับรองสิทธิ์ 

ระดับ 3 เกิน ๗ วัน ภายใน  
๖ วัน  

ภายใน  
๕ วัน 

ภายใน  
๔ วัน 

ภายใน  
๓ วัน 

  ๔. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานธุรการของ 
สบท. และ สพท. 

ร้อยละ 98 96 97  98 99 100 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๔. นางสาวอัญชัน 
หมั่นบรรจง 

นักทรัพยากรบุคคล ๑. ร้อยละความส าเร็ จในการด าเนินการจัด
สอบแข่งขัน และการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 

2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการรายบุคคลของพนักงานราชการ
ในสังกัด 

ร้อยละ 98 96 97 98  99 100 

3. ร้อยละของความถูกต้องของการจัดท าค าสั่งจัด
จ้างพนักงานราชการ 

ร้อยละ ๑๐๐ 96 97 98  99 100 

4. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการขอรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ท าเอกสาร
ประชุม 

จัดประชุม จัดท าเอกสาร
เสนอขอ 

ลคบ.ลงนาม
และจัดส่งไป 

สปน. 
5. ร้อยละของความถูกต้องในการบันทึกข้อมูล    ใน
ระบบ DPIS 

ร้อยละ ๙๘ 96 97 98  99 100 

6.  ร้ อยละความส า เร็ จ ในการขึ นทะเบี ยน
ผู้ประกันตน/ แจ้งผู้ประกันตน ออกจากประกันสังคม/ 
เปลี่ยนแปลงนายจ้างผู้มีอ านาจลงนามแทน
นายจ้าง 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 

7. ร้อยละความส าเร็จในการรับ – ส่ง นักศึกษา
ฝึกงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๕. นางสาวพิราวรรณ  
สุสุข 

นิติกร ๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการสอบสวน
ทางวิ นั ยอย่ า ง ไ ม่ ร้ ายแรงของข้ า ร า ชก า ร 
ลูกจ้างประจ า และหรือพนักงานราชการ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างบันทึก
ให้ ลคบ .  
สั่งการ 

ท าบันทึกให้
ผู้เกี่ยวข้อง
ชี แจง/จัด
ประชุม
สืบสวน 

รวบรวม
ข้อเท็จจริง
เสนอ ลคบ 

ลคบ      
สั่งการ 

๒. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการสอบสวน
ทางวินัยอย่างร้ายแรงของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
และหรือพนักงานราชการ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างบันทึก
ให้ ลคบ .  
สั่งการ 

ท าบันทึกให้
ผู้เกี่ยวข้อง
ชี แจง/จัด
ประชุม
สืบสวน 

รวบรวม
ข้อเท็จจริง
เสนอ ลคบ 

ลคบ      
สั่งการ 

๓. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการสอบ
ข้อเท็จจริงของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และหรือ
พนักงานราชการ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างบันทึก
ให้ ลคบ .  
สั่งการ 

ท าบันทึกให้
ผู้เกี่ยวข้อง
ชี แจง/จัด
ประชุม
สืบสวน 

รวบรวม
ข้อเท็จจริง
เสนอ ลคบ 

ลคบ สั่ง
การ 

๔. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท ารายงานเรื่อง
กล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ 

ร้อยละ ๑๐๐ 96 97 98  99 100 

๖. นางสาวหนึ่งฤทัย   
วงศ์สิรสวัสดิ์ 

นักทรัพยากรบุคคล ๑. ร้อยละความถูกต้องของการสนับสนุนบันทึก
ข้อมูลทะเบียนประวัติ ใน ก.พ. 7 

ร้อยละ ๑๐๐ 96 97 98  99 100 

๒. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสนับสนุน
ขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ท าเอกสาร
ประชุม 

จัดประชุม จัดท าเอกสาร
เสนอขอ 

ลคบ.ลงนาม
และจัดส่งไป 

สปน. 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๓. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าส าเนา ก.พ. ๗ 
ตามค าขอ 

ร้อยละ ๑๐๐ 96 97 98  99 100 

  ๔. ระดับความส าเร็จในการจัดท ารายงานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่วบรวม
เอกสารจาก 
สบท สพท 
สงช และ 

สผพ. 

จัดท า
เอกสาร

ตามแบบท่ี 
สนง ก.พ. 
ก าหนด 

ผอ.ลงนาม ลคบ.ลง
นามและ
จัดส่งไป 
สปน. 

  ๕. ร้อยละความส าเร็จในการสนับสนุนงานธุรการ
ของ สบท.  

ร้อยละ ๑๐๐ 96 97 98  99 100 
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ตัวช้ีวัดระดับส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

1. ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาทรัพยากรบุคลากร ร้อยละ 80 ร้อยละ ๗๖ ร้อยละ ๗๘ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๒ ร้อยละ ๘๔ 

2. ร้อยละความส าเร็จของงานด้านอัตราก าลัง การก าหนดต าแหน่ง และ 
การเปลี่ยนสายงาน 

ร้อยละ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

3. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานสวัสดิการ สคบ.และสิทธิประโยชน์ ร้อยละ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

4. ร้อยละความส าเร็จของการจัดประชุม อ.ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ร้อยละ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

5. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการเกี่ยวกับทุนรัฐบาล และการจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับทุนศึกษา/ฝึกอบรม ทั งในและต่างประเทศ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

 

 

 

 

 

 



 

48 
 

ตัวช้ีวัดระดับบุคคล ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นางสมพร       
วุฑฒิรักษ์ 

นักทรัพยากร
บุคคลช านาญการ
พิเศษ 

๑. ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคลากร 

ร้อยละ 80 ร้อยละ ๗๖ ร้อยละ ๗๘ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๒ ร้อยละ ๘๔ 

๒. ร้อยละความส าเร็จของงานด้านอัตราก าลัง 
การก าหนดต าแหน่ง และการเปลี่ยนสายงาน 

ร้อยละ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

๓. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการเกี่ยวกับ
ทุนรัฐบาล และการจัดส่งบุคลากรเข้ารับทุน
ศึกษา/ฝึกอบรม ทั งในและต่างประเทศ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

๒. นายปรีดา อาทร นักทรัพยากร
บุคคลช านาญการ 

๑. ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคลากร 

ร้อยละ 80 ร้อยละ ๗๖ ร้อยละ ๗๘ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๒ ร้อยละ ๘๔ 

๒. ร้อยละความส าเร็จของงานด้านอัตราก าลัง 
การก าหนดต าแหน่ง และการเปลี่ยนสายงาน 

ร้อยละ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

๓. ร้อยละความส าเร็จของการจัดประชุม อ.ก.พ. 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ร้อยละ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

๓. นางสาวดวงใจ 
พันธภาค 

นักทรัพยากร
บุคคล 

๑. ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคลากร 

ร้อยละ 80 ร้อยละ ๗๖ ร้อยละ ๗๘ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๒ ร้อยละ ๘๔ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๒. ร้อยละความส าเร็จของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ร้อยละ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

๓. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการเกี่ยวกับ
ทุนรัฐบาล และการจัดส่งบุคลากรเข้ารับทุนศึกษา/
ฝึกอบรม ทั งในและต่างประเทศ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

๔. นางสาวธิดาพร 
เอนกรัตน์ 

เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูล
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ รอ้ยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการดูแล ควบคุมวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ของส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

๓. ร้อยละของการรับ-ส่งเอกสารตามเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

๔. ร้อยละของการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

๕. นางสาวปนิตา  
อึ งตระกูล 

นักทรัพยากร
บุคคล 

๑. ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคลากร 

ร้อยละ 70 รอ้ยละ ๗๖ ร้อยละ ๗๘ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๒ ร้อยละ ๘๔ 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน
สวัสดิการ สคบ.และสิทธิประโยชน์ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

๓. ร้อยละความส าเร็จของการคัดเลือกข้าราชการ
ดีเด่น 

ร้อยละ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๖. นางสาววารี ปิ่น
ค า 

พนักงานทั่วไป ๑. ร้อยละของการรับ-ส่งเอกสารตามเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

๒. ระดับความส าเร็จของการออกเลขตาม
ระบบงานสารบรรณ 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๓. ระดับความส าเร็จของการประสานงานตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๔. ร้อยละของการปฏิบัติงานด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลตามที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 7๐ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม (12 เดือน) 
การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับส านัก/ กอง/ กลุ่ม 

ตัวช้ีวัดระดับส่วน/ ฝ่าย 
ตัวช้ีวัดบุคคล 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
รำยละเอียดตัวชี้วัดระดับส ำนัก/ กอง/ กลุ่ม 

ตัวช้ีวัดระดับส ำนัก  เป้ำหมำยส ำหรับ ๖ เดือน   เป้ำหมำยส ำหรับ 12 เดือน  

ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาทรัพยากรบุคลากร ร้อยละ 80 ร้อยละ ๗๖ ร้อยละ ๗๘ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๒ ร้อยละ ๘๔ 

๒. ร้อยละของข้อมูลที่ถูกต้องในการบันทึกข้อมูลบุคลากรใน DPIS ร้อยละ 98 ร้อยละ 96 ร้อยละ 97 ร้อยละ 98  ร้อยละ 99 ร้อยละ 100 

๓. การลดพลังงาน (ไฟฟ้าและน  ามัน) ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๔. การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

5. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๗๘ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๔ ร้อยละ ๘๗ 

6. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๙๒ ร้อยละ ๘๘ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๒ ร้อยละ ๙๔ ร้อยละ ๙๖ 

7. ระยะเวลาการประหยัดงบประมาณ ระดับ ๓ รอ้ยละ ๑ ร้อยละ ๒ ร้อยละ ๓ ร้อยละ ๔ ร้อยละ ๕ 

8. การลดกระดาษ ร้อยละ ๘ ร้อยละ ๖ ร้อยละ ๗ ร้อยละ ๘ ร้อยละ ๙ ร้อยละ ๑๐ 

9. มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื อจัดจ้างของโครงการส าคัญ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๑๐๐ 
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ตัวช้ีวัดระดับฝ่ำยบริหำรทั่วไป  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการด้านงานสารบรรณ ร้อยละ  
๙๐ -๙๔ 

<ร้อยละ  
๘๕ 

ร้อยละ  
๘๕ -๘๙ 

ร้อยละ  
๙๐ -๙๔ 

ร้อยละ  
๙๕ -๙๙ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

๒. ระดับความส าเร็จของการดูแลอาคาร สถานที่ การให้บริการห้องประชุม
และให้บริการรถยนต์ตามระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

ระดับ ๓ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๓. ระดับความส าเร็จของการท าสถิติวันลาข้าราชการ และพนักงานราชการ
ส่งให้ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล 

ระดับ ๓ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๔. ระดับความส าเร็จของการจัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร้อยละ  
๙๐ -๙๔ 

<ร้อยละ  
๘๕ 

ร้อยละ  
๘๕ -๘๙ 

ร้อยละ  
๙๐ -๙๔ 

ร้อยละ  
๙๕ -๙๙ 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

๕. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดวิทยากรของ
ส านักงาน 

ระดับ ๓ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๖. ระดับความส าเร็จของการแต่ งตั งผู้ แทนส านักงานเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน 

ระดับ ๓ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๗. ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ /บัตร
พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค/บัตรแสดงตนผ่าน   
เข้า - ออก 

ระดับ ๓ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๘. ระดับความส าเร็จของการจัดบุคลากรเข้าร่วมในพิธีการต่าง ๆ ระดับ ๓ ระดบั ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
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ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๙. ร้อยละความส าเร็จของการรับ-ส่ง และเวียนหนังสือให้กับหน่วยงาน
ภายในส านักงาน (งานธุรการภายในส านักงานเลขานุการกรม) 

ระดับ ๓ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑๐. การลดพลังงาน (ไฟฟ้าและน  ามัน) ระดับ ๓ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑๑. ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการตาม   
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ระดับ ๓ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑๒. การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ระดับ ๓ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑๓. ระดับความส าเร็จของการขออนุมัติเบิกเงินค่าไปรษณีย์ ระดับ ๓ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑๔. ระดับความส าเร็จของการขออนุมัติเบิกเงินค่าน  ามันเชื อเพลิง ระดับ ๓ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑๕ ระดับความส าเร็จของการประสานงานตรวจสอบผู้ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ ๓ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
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ตัวช้ีวัดระดับบุคคล ฝ่ำยบริหำรทั่วไป  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นางสาวสุวลัยา  
แก้ววิมล 

เจ้าพนักงาน
ธุรการช านาญ
งาน 

๑. ระดับความส าเร็จของการสรุปวาระการประชุม
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเสนอผู้บริหาร 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดบั ๕ 

๒. การลดพลังงาน (ไฟฟ้าและน  ามัน) ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๓. ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานผล
การปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การมอบอ านาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๔. การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๒. นางวิภาดา ทัพมงคล นักจัดการงาน
ทั่วไป
ปฏิบัติการ 

๑. ระดับความส าเร็จของการจัดท าเอกสาร
ประกอบการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๒. ระดับความส าเร็จของการจัดเตรียมการยืมเงิน
ในการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๓. ระดับความส าเร็จของการประสานงาน
ตรวจสอบผู้ เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๔. ระดับความส าเร็จของการจดบันทึกและจัดส่ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๓. นางสาวศศิประภา มณี
ขันธ์ 

นักจัดการงาน
ทั่วไปปฏิบัติการ 

๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการเกี่ยวกับ
การจัดวิทยากรของส านักงาน 

ระดบั 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๒. ระดับความส าเร็จของการแต่งตั งผู้แทน
ส านักงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ 
คณะท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  และ
ภาคเอกชน 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๓. ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัตรพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ /บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม 
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค/บัตรแสดงตนผ่านเข้า-ออก 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๔. การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๕. ระดับความส าเร็จของการประสานงาน
ตรวจสอบผู้ เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๔. นางจันทรา นึกสู้ พนักงานบริการ ๑. ร้อยละของเอกสารราชการทั่วไปที่จัดส่งได้
ภายในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

๒. ร้อยละของเอกสารการร้องเรียนของผู้บริโภค
ที่จัดส่งได้ภายในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

๓. ร้อยละของการส าเนาเอกสารและจัดรูปเล่มได้
แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๕. นายไพศาล  พิณแพทย์  พนักงาน
บริการ 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการจัดเตรียมและ
ให้บริการห้องประชุม 

ระดับ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการดูแลอาคารสถานที่ ระดับ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

๓. ร้อยละของการต้อนรับ รับรองแขก และผู้มา
ศึกษาดูงาน 

ระดับ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

๔. ร้อยละของเอกสารที่จัดส่งได้ภายในเวลาที่ก าหนด ระดับ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

๖. นางสุรพร แก้ววงษา นักจัดการงาน
ทั่วไป 

๑. ระดับความส าเร็จของการท าสถิติวันลา
ข้าราชการ และพนักงานราชการส่งให้ส่วนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๒. ระดับความส าเร็จของการประสานขอและจัด
วาระการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 ระดบั ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๓. ระดับความส าเร็จของการจัดท าหนังสือส่ง
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๔. ระดับความส าเร็จชองการจัดเตรียมอาหารว่าง
ในการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๕. ระดับความส าเร็จของการจัดบุคลากรเข้าร่วม
ในพิธีการต่างๆ 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๗. ว่าที่ร้อยตรี รัตนากร     
วงศ์ค า 

นักจัดการงาน
ทั่วไป 

๑. ระดับความส าเร็จของการคัดแยกประเภท
หนังสือ 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๒. ระดับความส าเร็จของการรับหนังสือลงทะเบียน
ออกเลขในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๓. ระดับความส าเร็จของการส่งหนังสือให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในก าหนดเวลา 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๘. นางสาวสาวิตรี จลุศิริ เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

๑. ระดับความส าเร็จของการส่งหนังสือไปยัง
หน่วยงานต่างๆภายในก าหนดเวลา 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๒. ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบความ
ถูกต้องและบันทึกการลงทะเบียนส่งหนังสือใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๓. ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบใบตอบรับ
จากการส่งหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในก าหนดเวลา 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๔. ระดับความส าเร็จของการขออนุมัติเบิกเงินค่า
ไปรษณีย ์

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๙. นายประสาล เนียมหอม เจ้าหน้าที่
รับรอง 

๑. ระดับความส าเร็จของการรับ-ส่งหนังสือให้
หน่วยงานภายในส านักงานเลขานุการกรมได้ตาม
ก าหนดเวลา 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๒. ระดับความส าเร็จของการเสนอหนังสือให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๓. ระดับความส าเร็จของการเวียนหนังสือให้กับ
หน่วยงานภายในส านักงานได้ตามก าหนดเวลา 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑๐. นายสัมฤทธิ์ บุญ
ปกครอง 

เจ้าหน้าที่
รับรอง 

๑. ระดับความส าเร็จของการให้บริการห้องประชุม ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๒. ระดับความส าเร็จของการให้บริการรถยนต์
ตามระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๓. ระดบัความส าเร็จของการรายงานสรุปการใช้
รถยนต์ส่วนกลางและน  ามันเชื อเพลิงประจ าเดือน 
ตามก าหนดเวลา 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๔. ระดับความส าเร็จของการขออนุมัติเบิกเงินค่า
น  ามันเชื อเพลิง 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

11. นางถนอมภรณ์           
ชมสมบูรณ ์

เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

1. ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบกลั่นกรอง 
พิจารณาเรื่องเพ่ือเสนอให้ผู้บริหารสั่งการในการ
อนุมัติ อนุญาตการด าเนินการด้านต่าง ๆ 

ระดับ ๓ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

2. ระดับความส าเร็จของการติดตามงานของผู้บริหาร 
เพ่ือให้การบริหาร สั่งการ เกิดประสิทธิภาพ และ
สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ 

ระดับ ๓ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

3. ระดับความส า เร็จของการจัดท าข้อมูล 
อ านวยการ งานติดต่อ ประสานงานกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานทั งภายในและภายนอกส านักงาน 

ระดบั ๓ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

4. ระดับความส าเร็จของการรับ-ส่งหนังสือ ใน
การปฏิบัติงานหน้าห้องเลขาธิการคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ ๓ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

12. นางสุกัลยา แช่มชื่น เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

1. ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบ กลั่นกรอง 
พิจารณาเรื่องเพ่ือเสนอให้ผู้บริหารสั่งการในการ
อนุมัติ อนุญาตการด าเนินการด้านต่าง ๆ 

ระดับ ๓ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

2. ระดับความส าเร็จของการติดตามงานของ
ผู้บริหาร เพ่ือให้การบริหาร สั่งการ เกิดประสิทธิภาพ 
และสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค ์

ระดับ ๓ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

3. ระดับความส า เร็จของการจัดท าข้อมูล 
อ านวยการ งานติดต่อ ประสานงานกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานทั งภายในและภายนอกส านักงาน 

ระดับ ๓ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

4. ระดับความส าเร็จของการรับ-ส่งหนังสือ ใน
การปฏิบัติงานหน้าห้องรองเลขาธิการคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ ๓ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
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ตัวช้ีวัดระดับส่วนการเงินและบัญชี  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

 

 

ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
รอ้ยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละของการตรวจสอบเอกสารตั้งเบิกท่ีถูกต้องที่ด าเนินการอนุมัติผ่าน

ระบบ GFMIS ไปยังกรมบัญชีกลาง ภายใน ๓ วัน  

ระดับ ๕ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๙๕ ขึ้นไป 

๒. ร้อยละของการควบคุมการด าเนินการเสนออนุมัติเบิกจ่ายเงินยืมจากเงิน

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ภายใน ๕ วันท าการ  

ระดับ ๕ น้อยกว่า ๖๙ ๗๐ – ๗๔ ๗๕ – ๗๙ ๘๐ – ๘๔ ๘๕ ขึ้นไป 

๓. ระดับความส าเร็จในการควบคุมการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  ระดับ ๕ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๔. ร้อยละของเรื่องที่ควบคุมและตรวจสอบ การด าเนินการจัดซื้อวัสดุ

ครุภัณฑ์ส านักงาน เ พ่ือสนับสนุนให้กลุ่มงานต่างๆ ในส านักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา  

ระดับ ๔ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๙๕ ขึ้นไป 

๕. ระดับความส าเร็จในการตรวจสอบควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไว้ใน

ราชการ  

ระดับ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๖. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ระดับ ๓ ๗๕ ๗๘ ๘๐ ๘๔ ๘๗ 

๗. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ระดับ ๓ ๘๘ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ 
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ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๘. ระยะเวลาความส าเร็จในการจัดท ารายงานฐานะเงินทดรองราชการเพ่ือส่งให้ 

สตง. ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันสิ้นเดือน 

ระดับ ๕ ภายใน 

๑๗ วัน 

ภายใน 

๑๖ วัน 

ภายใน 

๑๕ วัน 

ภายใน 

๑๔ วัน 

ภายใน 

๑๓ วัน 

๙. ระยะเวลาในการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่า

เรียนบุตร ภายใน ๗ วันท าการ 

ระดับ ๓ ภายใน ๙ 

ฃวันท าการ 

ภายใน ๘ 

ฃวันท าการ 

ภายใน ๗  

วันท าการ 

ภายใน ๖  

วันท าการ 

ภายใน ๕ 

วันท าการ 

๑๐. ระยะเวลาในการจ่ายยืมเงินทดรองราชการ ภายใน ๗ วันท าการ ระดับ ๕ ภายใน ๙  

วันท าการ 

ภายใน ๘  

วันท าการ 

ภายใน ๗  

วันท าการ 

ภายใน ๖  

วันท าการ 

ภายใน ๕ 

วันท าการ 

๑๑. ระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทนพนักงาน

ราชการ บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบ 

ระดับ ๓ ช้ากว่า

ก าหนด ๒ 

วันท าการ 

ช้ากว่า

ก าหนด ๑ 

วันท าการ 

ภายในเวลาที่

ก าหนด 

เร็วกว่า

ก าหนด ๑ 

วันท าการ 

เร็วกว่า

ก าหนด ๒ 

วันท าการ 

๑๒. ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารการขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการเพ่ือส่งเบิกเงิน ภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับ

เอกสาร 

ระดับ ๓ ช้ากว่า

ก าหนด ๒ 

วันท าการ 

ช้ากว่า

ก าหนด ๑ 

วันท าการ 

ภายในเวลาที่

ก าหนด 

เร็วกว่า

ก าหนด ๑ 

วันท าการ 

เร็วกว่า

ก าหนด ๒ 

วันท าการ 

๑๓. ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินตามค าพิพากษา ภายใน ๓ วัน

ท าการ นับแต่วันที่ได้รับเอกสาร 

ระดับ ๓ ช้ากว่า

ก าหนด ๒ 

วันท าการ 

ช้ากว่า

ก าหนด ๑ 

วันท าการ 

ภายในเวลาที่

ก าหนด 

เร็วกว่า

ก าหนด ๑ 

วันท าการ 

เร็วกว่า

ก าหนด ๒ 

วันท าการ 
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ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑๔. ระยะเวลาในการจัดท าและส่งรายงานการเงินสวัสดิการ สคบ. ภายใน

ก าหนดเวลา 

ระดับ ๕ ภายใน ๑๗  

วันท าการ 

ภายใน ๑๖  

วันท าการ 

ภายใน ๑๕ 

 วันท าการ 

ภายใน ๑๔ 

 วันท าการ 

ภายใน ๑๓ 

วันท าการ 

๑๕. ระยะเวลาในการจัดท าและส่งรายละเอียดการหักเงินกู้สวัสดิการ สคบ. 

ภายในก าหนดเวลา 

ระดับ ๕ ภายใน ๑๑ 

วันท าการ 

ภายใน ๑๐ 

วันท าการ 

ภายใน ๙ วัน

ท าการ 

ภายใน ๘ วัน

ท าการ 

ภายใน ๗ วัน

ท าการ 

๑๖. ระยะเวลาของหนั งสือรับ – ส่ ง ได้ภายในก าหนดเวลาหลั งจาก

ผู้บังคับบัญชาลงนาม 

ระดับ ๓ ๖ วันหรือ

มากกว่า 

ภายใน ๕  

วันท าการ 

ภายใน ๔  

วันท าการ 

ภายใน ๓ 

 วันท าการ 

ภายใน ๒  

วันท าการ 

๑๗. ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือส่งเบิกเงิน 

ภายใน ๕ วันท าการนับแต่วันที่ได้รับเอกสารจากส่วนพัสดุ 

ระดับ ๓ ช้ากว่า

ก าหนด 

๒ วัน 

ช้ากว่า

ก าหนด 

๑ วัน 

ภายใน

ระยะเวลาที่

ก าหนด 

เร็วกว่า

ก าหนด 

๑ วัน 

เร็วกว่า

ก าหนด 

๒ วัน 

๑๘. ระยะเวลาตรวจสอบใบส าคัญการชดใช้เงินยืมราชการ เพ่ือเสนออนุมัติภายใน 

๕ วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับเอกสารจากธุรการส่วนการเงินและบัญชี 

ระดับ ๓ ช้ากว่า

ก าหนด 

๒ วัน 

ช้ากว่า

ก าหนด 

๑ วัน 

ภายใน

ระยะเวลาที่

ก าหนด 

เร็วกว่า

ก าหนด 

๑ วัน 

เร็วกว่า

ก าหนด 

๒ วัน 

๑๙. ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารการขอเบิกเงินทดรองจ่ายเพ่ือส่งเบิก

ภายใน ๕ วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับเอกสารจากธุรการส่วนการเงินและ

บัญชี 

ระดับ ๕ ช้ากว่า

ก าหนด 

๒ วัน 

ช้ากว่า

ก าหนด 

๑ วัน 

ภายใน

ระยะเวลาที่

ก าหนด 

เร็วกว่า

ก าหนด 

๑ วัน 

เร็วกว่า

ก าหนด 

๒ วัน 
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ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๒๐. ระยะเวลาของการส่งรายงานการเงินประจ าเดือนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภายในก าหนดเวลา 

ระดับ ๓ ภายใน ๑๙ 

วันท าการ 

ภายใน ๑๗ 

วันท าการ 

ภายใน ๑๕ 

วันท าการ 

ภายใน ๑๔ 

วันท าการ 

ภายใน ๑๓ 

วันท าการ 

๒๑. ระยะเวลาในการท าสรุปยอดคงเหลือการเบิกแทนกันรายเดือนในเดือนถัดไป ระดับ ๓ มากกว่า ๓๐ 

วันท าการ 

๒๐  

วันท าการ 

๑๕  

วันท าการ 

ไม่เกิน ๑๐  

วันท าการ 

น้อยกว่า ๘ 

วันท าการ 

๒๒. ระยะเวลาความส าเร็จในการตรวจสอบงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารบัญชี

เลขที่ ๙๕๕-๖-๐๐๒๐-๘ 

ระดับ ๕ มากกว่า ๕๐

วันท าการ

เดือนถัดไป 

๕๐ วัน 

ท าการของ

เดือนถัดไป 

๔๕ วัน 

ท าการของ

เดือนถัดไป 

๔๐ วัน 

ท าการของ

เดือนถัดไป 

๓๕ วัน 

ท าการของ 

เดือนถัดไป 

๒๓. ระยะเวลาในการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าเดือน 

ภายใน ๕ วันท าการของเดือนถัดไป 

ระดับ ๓ ภายใน ๗ วนั 

ท าการของ

เดือนถัดไป 

ภายใน ๖ วนั 

ท าการของ

เดือนถัดไป 

ภายใน ๕ วนั 

ท าการของ

เดือนถัดไป 

ภายใน ๔ วนั 

ท าการของ

เดือนถัดไป 

ภายใน ๓ วัน 

ท าการของ

เดือนถัดไป 

๒๔. ระยะเวลาในการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

จ าแนกตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามแบบฟอร์ม สงป.๓๐๒ 

ระดับ ๓ ภายใน ๑๒ วนั

ท าการหลังสิ้น

แต่ละไตรมาศ 

ภายใน ๑๑ วนั

ท าการหลังสิ้น

แต่ละไตรมาศ 

ภายใน ๑๐ วนั

ท าการหลังสิ้น

แต่ละไตรมาศ 

ภายใน ๘ วัน

ท าการหลังสิ้น

แต่ละไตรมาศ 

ภายใน ๗ วัน

ท าการหลังสิ้น

แต่ละไตรมาศ 

๒๕. ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบงบประมาณแต่ละรายการและแต่ละโครงการ 

ภายใน ๒ วันท าการ 

ระดับ ๔ ภายใน ๕  

วันท าการ 

ภายใน ๔  

วันท าการ 

ภายใน ๓  

วันท าการ 

ภายใน ๒  

วันท าการ 

ภายใน ๑   

วันท าการ 
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ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๒๖. ระยะเวลาการประหยัดงบประมาณ ระดับ ๓ ร้อยละ ๑ ร้อยละ ๒ ร้อยละ ๓ ร้อยละ ๔ ร้อยละ ๕ 

๒๗. การจัดท าบันทึกน าส่งเงินรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS ภายใน ๓       

วันท าการ 

ระดับ ๓ ช้ากว่า

ก าหนด ๒ 

วันท าการ 

ช้ากว่า

ก าหนด ๑ 

วันท าการ 

ภายในเวลาที่

ก าหนด 

เร็วกว่า

ก าหนด ๑ 

วันท าการ 

เร็วกว่า

ก าหนด ๒ 

วันท าการ 

๒๘. การจัดท าบันทึกเบิกเกินส่งคืน ในระบบ GFMIS ภายใน ๔ วันท าการ ระดับ ๓ ช้ากว่า

ก าหนด ๒ 

วันท าการ 

ช้ากว่า

ก าหนด ๑ 

วันท าการ 

ภายในเวลาที่

ก าหนด 

เร็วกว่า

ก าหนด ๑ 

วันท าการ 

เร็วกว่า

ก าหนด ๒ 

วันท าการ 

๒๙. การจัดท าบันทึกขอเบิกเงินยืมราชการผ่านระบบ GFMIS ภายใน ๔            

วันท าการ 

ระดับ ๓ ช้ากว่า

ก าหนด ๒ 

วันท าการ 

ช้ากว่า

ก าหนด ๑ 

วันท าการ 

ภายในเวลาที่

ก าหนด 

เร็วกว่า

ก าหนด ๑ 

วันท าการ 

เร็วกว่า

ก าหนด ๒ 

วันท าการ 

๓๐. ตรวจสอบเอกสารยืมเงินทดรองราชการเพ่ือส่งเบิกเงินภายใน ๕   วนัท าการนับ

จากวันที่ได้รับเอกสาร 

ระดับ ๓ ช้ากว่า

ก าหนด ๒ 

วันท าการ 

ช้ากว่า

ก าหนด ๑ 

วันท าการ 

ภายในเวลาที่

ก าหนด 

เร็วกว่า

ก าหนด ๑ 

วันท าการ 

เร็วกว่า

ก าหนด ๒ 

วันท าการ 
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ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๓๑. จัดท าอนุมัติขอเพ่ิมวงเงินชั่วคราวบัตรเครดิตราชการ ภายใน ๓ วันท า

การ นับถัดจากวันที่ได้รับเอกสาร 

ระดับ ๕ ช้ากว่า

ก าหนด ๒ 

วันท าการ 

ช้ากว่า

ก าหนด ๑ 

วันท าการ 

ภายในเวลาที่

ก าหนด 

เร็วกว่า

ก าหนด ๑ 

วันท าการ 

เร็วกว่า

ก าหนด ๒ 

วันท าการ 

๓๒. เบิกจ่ายเงินทดรองราชการในระบบ GFMIS ภายใน ๗ วันท าการ นับจาก

วันที่ได้รับเอกสาร 

ระดับ ๕ ช้ากว่า

ก าหนด ๒ 

วันท าการ 

ช้ากว่า

ก าหนด ๑ 

วันท าการ 

ภายในเวลาที่

ก าหนด 

เร็วกว่า

ก าหนด ๑ 

วันท าการ 

เร็วกว่า

ก าหนด ๒ 

วันท าการ 
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ตัวช้ีวัดระดับบุคคล ส่วนการเงินและบัญชี  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นางสายสวาท ใจจง นักวิชาการ
เงินและบัญชี
ช านาญการ
พิเศษ 

๑. ร้อยละของการตรวจสอบเอกสารตั้งเบิกที่ถูกต้อง
ที่ ด า เนิ นการอนุ มั ติ ผ่ านระบบ GFMIS ไปยั ง
กรมบัญชีกลาง ภายใน ๓ วัน  

ระดับ ๕ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๙๕ ขึ้นไป 

๒. ร้อยละของการควบคุมการด าเนินการเสนอ
อนุมัติเบิกจ่ายเงินยืมจากเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ภายใน ๕ วันท าการ  

ระดับ ๕ น้อยกว่า ๖๙ ๗๐ – ๗๔ ๗๕ – ๗๙ ๘๐ – ๘๔ ๘๕ ขึ้นไป 

๓. ระดับความส าเร็จในการควบคุมการจัดท า
บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  

ระดบั ๕ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๔. ร้อยละของเรื่องที่ควบคุมและตรวจสอบ การ
ด าเนินการจัดซื้ อวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือ
สนับสนุนให้ ก ลุ่ ม ง าน ต่ า ง ๆ  ใ นส า นั ก ง า น
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้แล้วเสร็จ
ภายในก าหนดเวลา  

ระดับ ๔ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๙๕ ขึ้นไป 

๕. ระดับความส าเร็จในการตรวจสอบควบคุมวัสดุ 
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไว้ในราชการ  

ระดับ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๖. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ระดับ ๓ ๗๕ ๗๘ ๘๐ ๘๔ ๘๗ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๗. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 

ระดับ ๓ ๘๘ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ 

๒.นางสาวชลลดา บุญจันทร์ นักวิชาการ
เงินและบัญชี
ปฏิบัติการ 

๑. ระยะเวลาความส าเร็จในการจัดท ารายงานฐานะ
เงินทดรองราชการเพ่ือส่งให้ สตง. ภายใน ๑๕ วัน 
นับถัดจากวันสิ้นเดือน 

ระดับ ๕ ภายใน 
๑๗ วัน 

ภายใน 
๑๖ วัน 

ภายใน 
๑๕ วัน 

ภายใน 
๑๔ วัน 

ภายใน 
๑๓ วัน 

๒. ระยะเวลาในการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับค่า
รักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร ภายใน ๗  
วันท าการ 

ระดับ ๓ ภายใน ๙ 
วันท าการ 

ภายใน ๘ 
วันท าการ 

ภายใน ๗ 
วันท าการ 

ภายใน ๖ 
วันท าการ 

ภายใน ๕
วันท าการ 

๓. ระยะเวลาในการจ่ายยืมเงินทดรองราชการ 
ภายใน ๗ วันท าการ 

ระดับ ๕ ภายใน ๙ 
วันท าการ 

ภายใน ๘ 
วันท าการ 

ภายใน ๗ 
วันท าการ 

ภายใน ๖ 
วันท าการ 

ภายใน ๕
วันท าการ 

๓. นางสมปอง สุวรรณชูโต เจ้าพนักงาน
การเงินและ
บัญชีอาวุโส 

๑. ระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ า 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ บ าเหน็จ บ านาญ  
และเงินอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบ 

ระดับ ๓ ช้ากว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

ช้ากว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

ภายใน
เวลาที่
ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

เร็วกว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

๒. ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารการขอเบิก
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพ่ือส่ง
เบิกเงิน ภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับ
เอกสาร 

ระดับ ๓ ช้ากว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

ช้ากว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

ภายใน
เวลาที่
ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

เร็วกว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๓. ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน
ตามค าพิพากษา ภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันที่
ได้รับเอกสาร 

ระดับ ๓ ช้ากว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

ช้ากว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

ภายใน
เวลาที่
ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

เร็วกว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

๔. นางสาวศศิประภา มายืนยง เจ้าพนักงาน
การเงินและ
บัญชีช านาญ
งาน 

๑. ระยะเวลาในการจัดท าและส่งรายงานการเงิน
สวัสดิการ สคบ. ภายในก าหนดเวลา 

ระดับ ๕ ภายใน ๑๗  
วันท าการ 

ภายใน ๑๖ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๓ 
วันท าการ 

๒. ระยะเวลาในการจัดท าและส่งรายละเอียดการ
หักเงินกู้สวัสดิการ สคบ. ภายในก าหนดเวลา 

ระดับ ๕ ภายใน ๑๑ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๐ 
วันท าการ 

ภายใน ๙ 
วันท าการ 

ภายใน ๘ 
วันท าการ 

ภายใน ๗ 
วันท าการ 

๓. ระยะเวลาของหนังสือรับ – ส่งได้ภายใน
ก าหนดเวลาหลังจากผู้บังคับบัญชาลงนาม 

ระดับ ๓ ๖ วันหรือ
มากกว่า 

ภายใน ๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

ภายใน ๒ 
วันท าการ 

๕. นางสาวกฤตพร  เต็มนาฑี นักวิชาการ
เงินและบัญชี 

๑. ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ
จัดจ้างเพ่ือส่งเบิกเงิน ภายใน ๕ วันท าการนับแต่
วันที่ได้รับเอกสารจากส่วนพัสดุ 

ระดับ ๓ ช้ากว่า
ก าหนด 
๒ วัน 

ช้ากว่า
ก าหนด 
๑ วัน 

ภายใน
ระยะเวลา
ที่ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด 
๑ วัน 

เร็วกว่า
ก าหนด 
๒ วัน 

๒. ระยะเวลาตรวจสอบใบส าคัญการชดใช้เงินยืม
ราชการ เพ่ือเสนออนุมัติภายใน ๕ วันท าการ    
นับแต่วันที่ได้รับเอกสารจากธุรการส่วนการเงิน
และบัญชี 

ระดับ ๓ ช้ากว่า
ก าหนด 
๒ วัน 

ช้ากว่า
ก าหนด 
๑ วัน 

ภายใน
ระยะเวลา
ที่ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด 
๑ วัน 

เร็วกว่า
ก าหนด 
๒ วัน 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๓. ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารการขอเบิก
เงินทดรองจ่ายเพ่ือส่งเบิกภายใน ๕ วันท าการ 
นับแต่วันที่ได้รับเอกสารจากธุรการส่วนการเงิน
และบัญชี 

ระดับ ๕ ช้ากว่า
ก าหนด 
๒ วัน 

ช้ากว่า
ก าหนด 
๑ วัน 

ภายใน
ระยะเวลา
ที่ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด 
๑ วัน 

เร็วกว่า
ก าหนด 
๒ วัน 

๖. นางสาวดารารัตน์ ทองมี
เพชร 

นั ก วิ ช า ก า ร
เงินและบัญชี 

๑. ระยะเวลาของการส่งรายงานการเงินประจ าเดือน
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในก าหนดเวลา 

ระดับ ๓ ภายใน ๑๙ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๗ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๓ 
วันท าการ 

๒. ระยะเวลาในการท าสรุปยอดคงเหลือการเบิก
แทนกันรายเดือนในเดือนถัดไป 

ระดับ ๓ มากกว่า ๓๐ 
วันท าการ 

๒๐  
วันท าการ 

๑๕       
วันท าการ 

ไม่เกิน ๑๐ 
วันท าการ 

น้อยกว่า ๘
วันท าการ 

๓. ระยะเวลาความส าเร็จในการตรวจสอบงบเทียบ
ยอดเงินฝากธนาคารบัญชีเลขที่ ๙๕๕-๖-๐๐๒๐-๘ 

ระดับ ๕ มากกว่า 
๕๐วันท า
การเดือน

ถัดไป 

๕๐ วัน 
ท าการของ
เดือนถัดไป 

๔๕ วัน 
ท าการของ
เดือนถัดไป 

๔๐ วัน 
ท าการของ
เดือนถัดไป 

๓๕ วัน 
ท าการของ 
เดือนถัดไป 

๗. นางสาวศิรินภา เจิมขุนทด นักวิชาการ
เงินและบัญชี 

๑. ระยะเวลาในการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจ าเดือน ภายใน ๕ วันท าการของ
เดือนถัดไป 

ระดับ ๓ ภายใน ๗ 
วันท าการ
ของเดือน

ถัดไป 

ภายใน ๖ 
วันท าการ
ของเดือน

ถัดไป 

ภายใน ๕ 
วันท าการ
ของเดือน

ถัดไป 

ภายใน ๔ 
วันท าการ
ของเดือน

ถัดไป 

ภายใน ๓ 
วัน ท าการ
ของเดือน

ถัดไป 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๒. ระยะเวลาในการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน/
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ตามแบบฟอร์ม สงป.๓๐๒ 

ระดับ ๓ ภายใน ๑๒ 
วันท าการ
หลังสิ้นแต่
ละไตรมาศ 

ภายใน ๑๑ 
วันท าการ
หลังสิ้นแต่
ละไตรมาศ 

ภายใน ๑๐ 
วันท าการ
หลังสิ้นแต่
ละไตรมาศ 

ภายใน ๘ 
วันท าการ
หลังสิ้นแต่
ละไตรมาศ 

ภายใน ๗ 
วันท าการ
หลังสิ้นแต่
ละไตรมาศ 

๓. ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบงบประมาณแต่ละ
รายการและแต่ละโครงการ ภายใน ๒ วันท าการ 

ระดับ ๔ ภายใน ๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

ภายใน ๒ 
วันท าการ 

ภายใน ๑  
วันท าการ 

๔. ระยะเวลาการประหยัดงบประมาณ ระดับ ๓ ร้อยละ ๑ ร้อยละ ๒ ร้อยละ ๓ ร้อยละ ๔ ร้อยละ ๕ 

๘. นางสาวอธิจิตร  ปัตเนตร นักวิชาการ
เงินและบัญชี 

๑. การจัดท าบันทึกน าส่งเงินรายได้แผ่นดินในระบบ 
GFMIS ภายใน ๓ วันท าการ 

ระดับ ๓ ช้ากว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

ช้ากว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

ภายใน
เวลาที่
ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

เร็วกว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

๒. การจัดท าบันทึกเบิกเกินส่งคืน ในระบบ GFMIS 
ภายใน ๔ วันท าการ 

ระดับ ๓ ช้ากว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

ช้ากว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

ภายใน
เวลาที่
ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

เร็วกว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

๓. การจัดท าบันทึกขอเบิกเงินยืมราชการผ่านระบบ 
GFMIS ภายใน ๔ วันท าการ 

ระดับ ๓ ช้ากว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

ช้ากว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

ภายใน
เวลาที่
ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

เร็วกว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 



 

71 
 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๙. นายอภิชาต  รุ่งเทียน นักวิชาการ
เงินและบัญชี 

๑. ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจรับเงินเดือนและ
ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการจ้างเหมา
บริการ ภายใน ๓ วันท าการ 

ระดับ ๓ ภายใน ๗    
วันท าการ 

ภายใน ๖  
วันท าการ 

ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

๒. ระยะเวลาที่ใช้ในการตั้งเบิกกับโอนเงินเดือน
และค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการจ้างเหมา
บริการ ภายใน ๓ วันท าการ 

ระดับ ๔ ภายใน ๗    
วันท าการ 

ภายใน ๖  
วันท าการ 

ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

๓. ระยะเวลาที่ใช้ในการท าใบภาษีเงินเดือนจ้าง
เหมาบริการ ภายใน ๓ วันท าการ 

ระดับ ๓ ภายใน ๗    
วันท าการ 

ภายใน ๖  
วันท าการ 

ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

๑๐. นางสาวกุ ญช์ กั นยา            
รุ่งรัชตไพโรจน์ 

เจ้าหน้าที่
การเงินและ
บัญชี 

๑. ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือส่งเบิกเงิน 
ภายใน ๕ วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับเอกสารจาก
ส่วนพัสดุ 

ระดับ ๓ ช้ากว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

ช้ากว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

ภายใน
เวลาที่
ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

เร็วกว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

๒. ตรวจสอบใบส าคัญการชดใช้เงินยืมราชการ
เพ่ือเสนออนุมัติ ภายใน ๕ วันท าการ นับแต่วันที่
ได้รับเอกสารจากธุรการส่วนการเงินและบัญชี 

ระดับ ๓ ช้ากว่า
ก าหนด ๒ 
วนัท าการ 

ช้ากว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

ภายใน
เวลาที่
ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

เร็วกว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

๓. ตรวจสอบเอกสารการขอเบิกเงินทดรองจ่าย
เพ่ือส่งเบิก ภายใน ๕ วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับ
เอกสารจากธุรการส่วนการเงินและบัญชี 

ระดับ ๕ ช้ากว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

ช้ากว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

ภายใน
เวลาที่
ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

เร็วกว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑๑. นายปวิตรชัย  อุดมสกุล เจ้าหน้าที่
การเงินและ
บัญชี 

๑. ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารการขอเบิก
เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับเอกสาร 

ระดับ ๓ ช้ากว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

ช้ากว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

ภายใน
เวลาที่
ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

เร็วกว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

๒. ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารการขอเบิกเงิน
ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ภายใน ๓ วันท าการ นับแต่
วันที่ได้รับเอกสาร 

ระดับ ๓ ช้ากว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

ช้ากว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

ภายใน
เวลาที่
ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

เร็วกว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

๓. ระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS 
ภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันที่เอกสารได้รับ
อนุมัต ิ

ระดับ ๓ ช้ากว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

ช้ากว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

ภายใน
เวลาที่
ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

เร็วกว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

๑๒. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ธนาภรณ์  
ธนะโชติ 

เจ้าหน้าที่
การเงินและ
บัญชี 

๑. ตรวจสอบเอกสารยืมเงินทดรองราชการเพ่ือส่ง
เบิกเงินภายใน ๕ วันท าการนับจากวันที่ได้รับ
เอกสาร 

ระดับ ๓ ช้ากว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

ช้ากว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

ภายใน
เวลาที่
ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

เร็วกว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

๒. จัดท าอนุมัติขอเพ่ิมวงเงินชั่วคราวบัตรเครดิต
ราชการ ภายใน ๓ วันท าการ นับถัดจากวันที่
ได้รับเอกสาร 

ระดับ ๕ ช้ากว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

ช้ากว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

ภายใน
เวลาที่
ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

เร็วกว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

๓. เบิกจ่ายเงินทดรองราชการในระบบ GFMIS 
ภายใน ๗ วันท าการ นับจากวันที่ได้รับเอกสาร 

ระดับ ๕ ช้ากว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

ช้ากว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

ภายใน
เวลาที่
ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

เร็วกว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑๓. นางสาวธนัชพร  สังขรณ ์ เจ้าหน้าที่
การเงินและ
บัญชี 

๑. ระยะเวลาในการบันทึกตัดจ่ายในระบบ 
GFMIS ภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับ
เอกสาร 

ระดับ ๓ ช้ากว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

ช้ากว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

ภายใน
เวลาที่
ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

เร็วกว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

๒. ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารการขอเบิก
ค่าสาธารณูปโภค ภายใน ๓ วันท าการ นับแต่
วันที่ได้รับเอกสาร 

ระดับ ๓ ช้ากว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

ช้ากว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

ภายใน
เวลาที่
ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

เร็วกว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

๓. ระยะเวลาในการจัดท าหนังสือรับรองภาษีหัก 
ณ ที่จ่าย ภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันที่ระบบ 
GFMIS โอนเงินเข้าบัญชีให้กับบริษัท/ห้าง/ร้าน 

ระดับ ๓ ช้ากว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

ช้ากว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

ภายใน
เวลาที่
ก าหนด 

เร็วกว่า
ก าหนด ๑ 
วันท าการ 

เร็วกว่า
ก าหนด ๒ 
วันท าการ 

๑๔. นางสาวมาริสา จักรใจวงค ์ เจ้าหน้าที่
การเงินและ
บัญชี 

๑. ระยะเวลาในการจัดท ารายงานผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณประจ าเดือน ภายใน ๕ วันท า
การของเดือนถัดไป 

ระดับ ๓ ภายใน ๗  
วันท าการ
ของเดือน
ถัดไป 

ภายใน ๖  
วันท าการ
ของเดือน

ถัดไป 

ภายใน ๕  
วันท าการ
ของเดือน

ถัดไป 

ภายใน ๔ 
 วันท าการ
ของเดือน

ถัดไป 

ภายใน ๓ 
วันท าการ
ของเดือน

ถัดไป 
๒. ระยะเวลาในการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน/
แผนการจ่ายงบประมาณ จ าแนกตามงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ตามแบบฟอร์ม สงป.๓๐๒ 

ระดับ ๓ ภายใน ๑๒ 
วันท าการ
หลังสิ้นแต่
ละไตรมาศ 

ภายใน ๑๑ 
วันท าการ
หลังสิ้นแต่
ละไตรมาศ 

ภายใน ๑๐ 
วันท าการ
หลังสิ้นแต่
ละไตรมาศ 

ภายใน ๘ 
วันท าการ
หลังสิ้นแต่
ละไตรมาศ 

ภายใน ๗ 
วันท าการ
หลังสิ้นแต่
ละไตรมาศ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๓. ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบงบประมาณแต่
ละรายการ และแต่ละโครงการ ภายใน ๒ วันท าการ 

ระดับ ๔ ภายใน ๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

ภายใน ๒ 
วันท าการ 

ภายใน ๑  
วันท าการ 

๔. ระยะเวลาการประหยัดงบประมาณ ระดับ ๓ ร้อยละ ๑ ร้อยละ ๒ ร้อยละ ๓ ร้อยละ ๔ ร้อยละ ๕ 
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ตัวช้ีวัดระดับส่วนพัสดุ  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

1. ระยะเวลาการด าเนินการรายงานขออนุมัติจัดซื อจัดจ้างโดยวิธีการจัดหาตาม
ระเบียบพัสดุฯ/ ในระบบ e-GP/ การจัดท าสัญญา/ การบริหารสัญญา (การจ้าง
เหมาบริการต่อเนื่อง/ การจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์) 

ระดับ 4 ภายใน 90  
วันท าการ 

ภายใน 60  
วันท าการ 

ภายใน 45 
วันท าการ 

ภายใน 30 
วันท าการ 

ภายใน 15 
วันท าการ 

 

2. ระยะเวลาการตรวจรับพัสดุ/ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินจากคลังตามระเบียบฯ 
เพ่ือส่งเอกสารตรวจรับพัสดุเบิกจ่ายงานการเงิน (ครบถ้วนถูกต้อง) 

ระดับ 5 ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4 
วันท าการ 

ภายใน 3  
วันท าการ 

ภายใน 2 
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

3. ตรวจสอบเอกสารรายงานการตรวจรับพัสดุการจัดซื อวัสดุ/ ครุภัณฑ์ เพ่ือ
ตรวจสอบยี่ห้อ/ รุ่น/ แหล่งการผลิต/ หนังสือรับประกันคุณภาพ 

ระดับ 5 ภายใน 
10 วัน 

ภายใน 
7 วัน 

ภายใน 
5 วัน 

ภายใน 
3 วัน 

ภายใน  
2 วัน 

4. ระยะเวลาการจัดท าค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ/ ครุภัณฑ์ 
ประจ าปี  และตรวจสอบถูกต้องครบถ้วนและทันตามก าหนดเวลา            
ตามระเบียบฯ 

ระดับ 5 ภายใน 120 
วันท าการ 

ภายใน 90  
วันท าการ 

ภายใน 60  
วันท าการ 

ภายใน 45  
วันท าการ 

ภายใน 30 
วันท าการ 

5. ร้อยละของจ านวนรายการจัดซื อจัดจ้างที่บันทึกในระบบ e-GP มีความ
ครบถ้วนและถูกต้อง 

ระดับ 5 ร้อยละ 80 ร้อย 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

6. ร้อยละของการจัดท า PO ได้ตามเวลาที่ก าหนด ระดับ 5 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

7. ระยะเวลาการด าเนินการออกเลขทะเบียนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS/ ใน
ระบบการบริหารสินทรัพย์ของ สคบ./ ออกเลขด้วยระบบบาร์โค๊ดเพ่ือ
ติดตามครุภัณฑ์ 

ระดับ 4 ภายใน 30 
วันท าการ 

ภายใน 20 
วันท าการ 

ภายใน 10 
วันท าการ 

ภายใน 7 
วันท าการ 

ภายใน 5 
วันท าการ 
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ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

8. การลดกระดาษ ระดับ 3 ร้อยละ 6 ร้อยละ 7 ร้อยละ 8 ร้อยละ 9 ร้อยละ 10 

9. มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื อจัดจ้างของโครงการส าคัญ ระดับ 5 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

10. ร้อยละของความส าเร็จของการจัดซื อจัดจ้างเหมาบริหาร ด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ระดับ 5 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัดระดับบุคคล ส่วนพัสดุ  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

1. นางฉัฐ วิชญนิธ ิ
 
 

เจ้าพนักงานพัสดุ
ช านาญงาน 

1. ตรวจสอบเอกสารรายงานการซื อจัดจ้าง ตามค า
ขอตากส านัก/ กอง/ ฝ่าย/ ตรวจสอบงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินการตามระเบียบ 

ระดับ 5 ภายใน 
10 วัน 

ภายใน 
7 วัน 

ภายใน 
5 วัน 

ภายใน 
3 วัน 

ภายใน  
1 วัน 

2. ระยะเวลาการด าเนินการรายงานขออนุมัติซื อ
จัดจ้างโดยวิธีการจัดหารตามระเบียบพัสดุฯ/ ใน
ระบบ e-GP/ การจัดท าสัญญา/ การบริหารสัญญา 
(การจ้างเหมาบริการต่อเนื่อง/ การจ้างเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์) 

ระดับ 4 ภายใน 90 
วันท าการ 

ภายใน 60 
วันท าการ 

ภายใน 45 
วันท าการ 

ภายใน 30 
วันท าการ 

ภายใน 15 
วันท าการ 

3. ระยะเวลาการตรวจรับพัสดุ/ ขออนุมติเบิก
จ่ายเงินการคลังตามระเบียบฯ เพ่ือส่งเอกสารการ
ตรวจรับพัสดุ เบิกจ่ายงานการเงิน (ครบถ้วน
ถูกต้อง) 

ระดับ 5 ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4 
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2 
วันท าการ 

ภายใน 1 
วันท าการ 

2. นางสาวชาริณี 
แจ่มจ ารัส 

นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ 

1. ตรวจสอบเอกสารรายงานการตรวจรับพัสดุการ
จัดซื อวัสดุ/ ครุภัณฑ์ เพ่ือตรวจสอบยี่ห้อ/ รุ่น/ 
แหล่งการผลิต/ หนังสือรับประกันคุณภาพสินค้า 

ระดับ 5 ภายใน 
10 วัน 

ภายใน 
7 วัน 

ภายใน 
5 วัน 

ภายใน 
3 วัน 

ภายใน  
1 วัน 

2. ระยะเวลาการจัดท าค าสั่งแต่งตั งคระกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุ/ ครุภัณฑ์ประจ าปี/ การจัดท า
รายงานประจ าปี การตรวจสอบพัสดุ/ ครุภัณฑ์ 
ประจ าปี และตรวจสอบถูกต้องครบถ้วนและทัน
ตามก าหนดเวลา ตามระเบียบฯ 

ระดับ 5 ภายใน 
120 

วันท าการ 

ภายใน 90  
วันท าการ 

ภายใน 60 
วันท าการ 

ภายใน 45 
วันท าการ 

ภายใน 30 
วันท าการ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  3. ระยะเวลาการด าเนินการรายงานขออนุมัติ
จัดซื อจัดจ้างโดยวิธีการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ/ 
ในระบบ e-GP/ การจัดท าสัญญา/ การบริหาร
สัญญา 

ภายใน 90 
วันท าการ 

ภายใน 60 
วันท าการ 

ภายใน 45 
วันท าการ 

ภายใน 30 
วันท าการ 

ภายใน 15 
วันท าการ 

ภายใน 90 
วันท าการ 

3. นางสาวรชันีวรรณ 
จุฑาจันทร์ 

นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการจัดซื อจัดจ้างด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ระดับ 5 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 
100 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการจัดซื อจัดจ้างด้วยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป 

ระดับ 5 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 
100 

๓. ร้อยละของจ านวนรายการจัดซื อจัดจ้างที่บันทึก
ในระบบ e-GP มีความครบถ้วนและถูกต้อง 

ระดับ 5 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 
100 

๔. ร้อยละของการจัดท า PO ได้ตามเวลาที่ก าหนด ระดับ 5 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 
100 

4. นางสาวธันย์ชนก 
เจริญศรีทวีชัย 

นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการจัดซื อจัดจ้างด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ระดับ 5 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 
100 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการจัดซื อจัดจ้างด้วยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป 

ระดับ 5 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 
100 

๓. ร้อยละของจ านวนรายการจัดซื อจัดจ้างที่บันทึก
ในระบบ e-GP มีความครบถ้วนและถูกต้อง 

ระดับ 5 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 
100 

๔. ร้อยละของการจัดท า PO ได้ตามเวลาที่ก าหนด ระดับ 5 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 
100 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

5. นางสาวนาฏยา  
มังคะลา 

นักวิชาการพัสดุ 1. ตรวจสอบเอกสารรายงานการขอซื อจัดจ้าง ตาม
ค าขอจากส านัก/กอง/ฝ่าย /ตรวจสอบงบประมาณ
เพ่ือด าเนินการตามระเบียบ 

ระดับ ๕ ภายใน 
10 วัน 

ภายใน 
7 วัน 

ภายใน 
5 วัน 

ภายใน 
3 วัน 

ภายใน  
1 วัน 

๒. ระยะเวลาการด าเนินการรายงานขออนุมัติ
จัดซื อจัดจ้างโดยวิธีการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ/
ในระบบe - GP/การจัดท าสัญญา/การบริหาร
สัญญา (การจ้างที่ปรึกษา/ลูกจ้างเหมาบริการ) 

ระดับ 4 ภายใน 90 
วันท าการ 

ภายใน 60 
วันท าการ 

ภายใน 45 
วันท าการ 

ภายใน 30 
วันท าการ 

ภายใน 15 
วันท าการ 

๓. ระยะเวลาการตรวจรับพัสดุ/ขออนุมัติ เบิก
จ่ายเงินจากคลังตามระเบียบฯ เพ่ือส่งเอกสารการ
ตรวจรับพัสดุเบิกจ่ายงานการเงิน (ครบถ้วนถูกต้อง) 

ระดับ 5 ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4 
วันท าการ 

ภายใน 3  
วันท าการ 

ภายใน 2 
วันท าการ 

ภายใน 1 
วันท าการ 

 
6. นางสาววิภาดา  
จินดารักษ์ 

นักวิชาการพัสดุ ๑. ตรวจสอบเอกสารรายงานการตรวจรับพัสดุการ
จัดซื อวัสดุ/ครุภัณฑ์ เพ่ือตรวจสอบยี่ห้อ/รุ่น/แหล่ง
การผลิต/หนังสือรับประกันคุณภาพสินค้า 

ระดับ ๕ ภายใน 
10 วัน 

ภายใน 
7 วัน 

ภายใน 
5 วัน 

ภายใน 
3 วัน 

ภายใน  
1 วัน 

๒. ระยะเวลาการด าเนินการออกเลขทะเบียน
สินทรัพย์ในระบบ GFMIS/ ในระบบการบริหาร
สินทรัพย์ของ สคบ./ ออกเลขด้วยระบบบาร์โค๊ต
เพ่ือติดตามครุภัณฑ์ 

ระดับ 4 ภายใน 30 
วันท าการ 

ภายใน 20 
วันท าการ 

ภายใน 10 
วันท าการ 

ภายใน 7 
วันท าการ 

ภายใน 5 
วันท าการ 

๓. ระยะเวลาการจัดท าค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุ/ครุภัณฑ์ประจ าปี /การจัดท า
รายงานประจ าปีการตรวจสอบพัสดุ/ครุภัณฑ์ 
ประจ าปี และตรวจสอบถูกต้องครบถ้วนและทัน
ตามก าหนดเวลา ตามระเบียบฯ 

ระดับ 5 ภายใน 
150 

วันท าการ 

ภายใน 
120 

วันท าการ 

ภายใน 90 
วันท าการ 

ภายใน 60 
วันท าการ 

ภายใน 45 
วันท าการ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

7. นางสาวนภาภรณ์  
บุญจันทร์ 

เจ้าพนักงานพัสดุ ๑. ตรวจสอบเอกสารรายงานการขอซื อจัดจ้าง ตาม
ค า ขอจากส านั ก /  กอง /  ฝ่ า ย  /ตรวจสอบ
งบประมาณเพ่ือด าเนินการตามระเบียบ 

ระดับ ๕ ภายใน 
10 วัน 

ภายใน 
7 วัน 

ภายใน 
5 วัน 

ภายใน 
3 วัน 

ภายใน  
1 วัน 

๒. ระยะเวลาการด าเนินการรายงานขออนุมัติ
จัดซื อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาตามระเบียบพัสดุฯ/
ในระบบe - GP/ การจัดท าสัญญา/ การบริหาร
สัญญา (การจัดซื อจัดจ้างวัสดุประจ าปี/ วัสดุเพื่อใช้
ในโครงการฯ) 

ระดับ 4 ภายใน 45 
วันท าการ 

ภายใน 30 
วันท าการ 

ภายใน 15 
วันท าการ 

ภายใน 10 
วันท าการ 

ภายใน 7 
วันท าการ 

๓. ระยะเวลาการตรวจรับพัสดุ/ ขออนุมัติเบิก
จ่ายเงินจากคลังตามระเบียบฯ เพ่ือส่งเอกสารการ
ตรวจรับพัสดุ เบิกจ่ายงานการเงิน (ครบถ้วน
ถูกต้อง) 

ระดับ 5 ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4 
วันท าการ 

ภายใน 3  
วันท าการ 

ภายใน 2 
วันท าการ 

ภายใน 1 
วันท าการ 

 

๔. การลดกระดาษ ระดับ 3 ร้อยละ 6 ร้อยละ 7 ร้อยละ 8 ร้อยละ 9 ร้อยละ 10 

8. นางสาวกนกรดา  
บัวหอม 

เจ้าหน้าทีธุ่รการ 1.  ตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนรับส่ง
เอกสารรายงานการขอซื อจัดจ้างตามค าขอจาก
ส านัก/ กอง/ ฝ่าย/ มอบหมายให้แก่ผู้รับผิดชอบ
ของส่วนพัสดุ 

ระดับ ๕ ภายใน 
10 วัน 

ภายใน 
7 วัน 

ภายใน 
5 วัน 

ภายใน 
3 วัน 

ภายใน  
1 วัน 

๒. ระดับความส าเร็จในการคีย์ข้อมูลรายงานขอ
อนุมัติจัดซื อจัดจ้างโดยวิธีการจัดหาตามระเบียบ
พัสดุฯ/ ในระบบ e - GP 

ระดับ 5 ภายใน 45 
วันท าการ 

ภายใน 30 
วันท าการ 

ภายใน 15 
วันท าการ 

ภายใน 10 
วันท าการ 

ภายใน 7 
วันท าการ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๓. ระดับความส าเร็จในการคีย์ข้อมูลสรุปรายงาน
ผลการจัดซื อจัดจ้างของส่วนพัสดุประจ าเดือน/
ประจ าปี 

ระดับ 5 ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4 
วันท าการ 

ภายใน 3  
วันท าการ 

ภายใน 2 
วันท าการ 

ภายใน 1 
วันท าการ 

 

4. ระดับความส าเร็จในการคีย์ข้อมูลแบบขออนุมัติ
ขอมูลหลักผู้ขายเพ่ือส่งกรมบัญชีกลาง 

ระดับ 5 ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4 
วันท าการ 

ภายใน 3  
วันท าการ 

ภายใน 2 
วันท าการ 

ภายใน 1 
วันท าการ 

 
๕. มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื อจัดจ้างของ
โครงการส าคัญ 

ระดับ 5 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 
100 

9. นางสาวณัชชา  
สงวนสิงห์ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ ๑. ร้อยละความส าเร็จของการจัดซื อจัดจ้างด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง (จ้างเหมาบริการ) 

ระดับ 5 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 
100 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการจัดซื อจัดจ้างด้วยวิธี
คัดเลือก (จ้างเหมาบริการ) 

ระดับ 5 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 
100 

10. นายธนศักดิ์  
เทียมสนิท 

พนักงานทั่วไป 
(อัตราผู้พิการ) 

เวียนหนังสือตามส านัก/ กอง ต่างๆ ระดับ 5 ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4 
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2 
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 
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ตัวช้ีวัดระดับส่วนบริหำรทรัพยำกรบุคคล  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

1. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการจัดสอบแข่งขัน และการคัดเลือกบุคคล  
เข้ารับราชการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 

2. ร้อยละของความถูกต้องของการจัดท าค าสั่งบรรจุและแต่งตั งบุคคลเข้ารับ
ราชการ 

ระดับ 3 น้อยกว่า 
80 

81 – 85 86 – 90 91 – 95 96 - 100 

3. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการย้ายข้าราชการ ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างค าสั่ง 
ประกอบข้อ
กฎหมาย 

ผอ.ลงนาม ลคบ. ลงนาม แจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

4. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการรับโอนข้าราชการมาแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่ง
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างค าสั่ง 
ประกอบข้อ
กฎหมาย 

ผอ.ลงนาม ลคบ. ลงนาม แจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

5. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ท าเอกสาร
ประชุม 

จัดประชุม จัดท าเอกสาร
เสนอขอ 

ลคบ.ลงนาม
และจัดส่งไป 

สปน. 
6. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการส ารวจและประกาศรายชื่อข้าราชการ ที่จะ

เกษียณอายุราชการประจ าปี 
ระดับ 5 ตรวจสอบ

ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างประกาศ
ประกอบข้อ
กฎหมาย 

ผอ.ลงนาม ลคบ. ลงนาม แจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

7. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตามโครงการจ่ายตรงค่ารักษา พยาบาลของ
กรมบัญชีกลาง 

ร้อยละ ๑๐๐ 96 97 98  99 100 

8. ร้อยละของจ านวนข้อมูลบุคคลในระบบบัญชีถือจ่าย ตามโครงการจ่ายตรง
เงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจ าของกรมบัญชีกลาง ที่ปรับปรุง
ได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

ร้อยละ 98 96 97 98  99 100 
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ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

9. ร้อยละของจ านวนข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ ที่ได้รับการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการ หรือ เลื่อนขั นค่าจ้างลูกจ้างประจ า หรือ เลื่อนขั น
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ได้ตามกรอบเวลาที่ก าหนดและถูกต้อง ครบถ้วน 

ร้อยละ 98 96 97  98 99 100 

10. ระดับความส าเร็จของการด าเนิน การสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงของ
ข้าราชการ ลูกจ้าง ประจ า และหรือพนักงานราชการ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างบันทึกให้ 
ลคบ .  
สั่งการ 

ท าบันทึกให้
ผู้เกี่ยวข้อง
ชี แจง/จัด

ประชุมสืบสวน 

รวบรวม
ข้อเท็จจริง
เสนอ ลคบ 

ลคบ สั่งการ 

11. ระดับความส าเร็จของการด าเนิน การสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และหรือพนักงานราชการ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างบันทึกให้ 
ลคบ .  
สั่งการ 

ท าบันทึกให้
ผู้เกี่ยวข้อง
ชี แจง/จัด

ประชุมสืบสวน 

รวบรวม
ข้อเท็จจริง
เสนอ ลคบ 

ลคบ สั่งการ 

12. ระดับความส าเร็จของการด าเนิน การสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และหรือพนักงานราชการ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างบันทึกให้ 
ลคบ .  
สั่งการ 

ท าบันทึกให้
ผู้เกี่ยวข้อง
ชี แจง/จัด

ประชุมสืบสวน 

รวบรวม
ข้อเท็จจริง
เสนอ ลคบ 

ลคบ สั่งการ 

13. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนิน การประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ของข้าราชการในสังกัด 

ร้อยละ 98 96 97 98  99 100 

14. ร้อยละความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ ใน ก.พ. 7 ร้อยละ ๑๐๐ 96 97 98  99 100 

15. ร้อยละของข้อมูลที่ถูกต้องในการบันทึกข้อมูลบุคลากรใน DPIS ร้อยละ ๙๘ 96 97 98  99 100 
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ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

16. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการคัดเลือกข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ท าเอกสาร
ประชุม 

จัดประชุม จัดท าบันทึก 
ค าสั่งต่างๆ 

ตามมติ คกก. 

ลคบ.ลงนาม
และจัดส่งไป 
ส านักงาน 

ก.พ. 
17. ระดับความส าเร็จของการด าเนิน การการจัดท าค าสั่งมอบหมายให้ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ปฏิบัติราชการ 
ระดับ 5 ตรวจสอบ

ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างค าสั่ง 
ประกอบข้อ
กฎหมาย 

ผอ.ลงนาม ลคบ. ลงนาม แจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

18. ระยะเวลาเฉลี่ยขั นต่ าที่ใช้ในการด าเนินการเรื่องการแต่งตั งข้าราชการให้รักษาราชการ
แทน 

ระดับ 3 เกิน ๕ วัน ภายใน ๔ วัน  ภายใน ๓ วัน ภายใน ๒ วัน ภายใน ๑ วัน 

19. ระยะเวลาเฉลี่ยขั นต่ าที่ใช้ในการด าเนินการรับรองประวัติบุคคล รับรอง
เงินเดือน รับรองการท างาน จัดท าหนังสือผ่านสิทธิ์ รับรองสิทธิ์ 

ระดับ 3 เกนิ ๗ วัน ภายใน ๖ วัน  ภายใน ๕ วัน ภายใน ๔ วัน ภายใน ๓ วัน 

20. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือประเมิน
บุคคลและผลงานเพ่ือเลื่อนขึ นแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ น 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 

21. ระดับความส าเร็จในการน าข้อมูลจาก dpis มาประยุกต์ เพ่ือสนับสนุนงานด้าน
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ระดับ ๕ เลือกเมนูที่
เหมาะสม 

Export และ
ประยุกต์ให้
เหมาะกับ

งาน 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของข้อมูลที่

จัดท า 

น าไปใช้ 
ประกอบการ
พิจารณา/
ประชุม 

ผลการใช้
งานไม่
ปรากฎ
ข้อมูลที่ 
export 

คลาดเคลื่อน 
22. ระดับความส าเร็จในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเสนอรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือ

แต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งอ านวยการระดับสูง และการแจ้งผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกให้ด ารงต าแน่งประเภทบริหาร ระดับต้น 

ระดับ 5 ช้ากว่า
ก าหนด 

ภายใน
ก าหนด 

ก่อนก าหนด 
๑ วัน 

ก่อนก าหนด 
๒วัน 

ก่อนก าหนด 
๓ วัน 
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ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

23. ร้อยละของความถูกต้องในการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกค าสั่งให้โอน 
รับโอน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 

24. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานธุรการของ สบท. และ สพท. 
 

ร้อยละ 98 96 97  98 99 100 

25. ร้อยละความส าเร็จในการขึ นทะเบียนผู้ประกันตน / แจ้งผู้ประกันตน ออกจาก
ประกันสังคม / เปลี่ยนแปลงนายจ้างผู้มีอ านาจลงนามแทนนายจ้าง 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 

26. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการขอรับบ าเหน็จ/บ านาญ ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ตรวจสอบ
เอกสารจาก

ผู้ขอรับ 

ผอ.ลงนาม
ในบันทึก

เสนอ ลคบ 

ลคบ. ลง
นาม 

จัดส่งข้อมูล
ค าขอใน
ระบบ e-
pension 

27. ระดับความส าเร็จในการจัดท ารายจ่ายขั นต่ าจ าเป็น (งบบุคลากร) ระดับ ๔ ตรวจสอบ 
พรบ. 

งบประมาณ 

เปรียบเทียบ 
พรบ กับถือ
จ่ายปีเก่า
และปีใหม่ 

จัดท า
เอกสาร

ประกอบค า
ขอ 

ผอ.ลงนาม มีการปรับปรุง
เอกสารตาม
ความเห็น 
สผพ.หรือ 

สงป. 
28. ร้อยละของความถูกต้องของการจัดท าค าสั่งจัดจ้างพนักงานราชการ ร้อยละ ๑๐๐ 96 97 98  99 100 

29. ร้อยละความส าเร็จในการรับ – ส่ง นักศึกษาฝึกงาน ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 

30. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท ารายงานเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ร้อยละ ๑๐๐ 96 97 98  99 100 
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ตัวช้ีวัดระดับบุคคล ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

1. นางสมพร วุฑฒิรักษ์ 
 

ผ อ . ส่ ว น พั ฒ น า
ทรัพยากรบุคคล 
รักษาการในต าแหน่ง 
ผอ.สบท 
 

1. ร้อยละความส าเร็ จในการด าเนินการจัด
สอบแข่งขัน และการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 

2. ร้อยละของความถูกต้องของการจัดท าค าสั่ง
บรรจุและแต่งตั งบุคคลเข้ารับราชการ 

ระดับ 3 น้อยกว่า 
80 

81 – 85 86 – 90 91 – 95 96 – 100 

3. ระดับความส าเร็ จในการด าเนินการย้ าย
ข้าราชการ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างค าสั่ง 
ประกอบ 

ข้อกฎหมาย 

ผอ.ลงนาม ลคบ.  
ลงนาม 

แจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

4. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการรับโอน
ข้าราชการมาแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างค าสั่ง 
ประกอบ 

ข้อกฎหมาย 

ผอ.ลงนาม ลคบ. ลงนาม แจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

5. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการขอรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ท าเอกสาร
ประชุม 

จัดประชุม จัดท าเอกสาร
เสนอขอ 

ลคบ.ลงนาม
และจัดส่งไป 

สปน. 

6. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการส ารวจและ
ประกาศรายชื่อข้าราชการ ที่จะเกษียณอายุราชการ
ประจ าป ี

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างประกาศ
ประกอบข้อ
กฎหมาย 

ผอ.ลงนาม ลคบ. ลงนาม แจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

7. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตาม
โคร งการจ่ า ยตร งค่ า รั กษา  พยาบาลของ
กรมบัญชีกลาง 

ร้อยละ ๑๐๐ 96 97 98  99 100 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  8. ร้อยละของจ านวนข้อมูลบุคคลในระบบบัญชี
ถือจ่าย ตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ
และค่าจ้างลูกจ้างประจ าของกรมบัญชีกลาง ที่
ปรับปรุงได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

ร้อยละ 98 96 97 98  99 100 

9. ร้อยละของจ านวนข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/
พนักงานราชการ ที่ ได้รับการเลื่ อนเงินเดื อน
ข้าราชการ หรือ เลื่อนขั นค่าจ้างลูกจ้างประจ า หรือ 
เลื่อนขั นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ได้ตามกรอบ
เวลาที่ก าหนดและถูกต้อง ครบถ้วน 

ร้อยละ 98 96 97  98 99 100 

10. ระดับความส าเร็จของการด าเนิน การสอบสวน
ทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงของข้าราชการ ลูกจ้าง 
ประจ า และหรือพนักงานราชการ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างบันทึกให้ 
ลคบ .  
สั่งการ 

ท าบันทึกให้
ผู้เกี่ยวข้อง
ชี แจง/จับ

ประชุมสืบสวน 

รวบรวม
ข้อเท็จจริง
เสนอ ลคบ 

ลคบ สั่งการ 

11. ระดับความส าเร็จของการด าเนิน การสอบสวน
ทางวินัยอย่างร้ายแรงของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
และหรือพนักงานราชการ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างบันทึกให้ 
ลคบ .  
สั่งการ 

ท าบันทึกให้
ผู้เกี่ยวข้อง
ชี แจง/จัด

ประชุมสืบสวน 

รวบรวม
ข้อเท็จจริง
เสนอ ลคบ 

ลคบ สั่งการ 

12. ระดับความส าเร็จของการด าเนิน การสอบ
ข้อเท็จจริงของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และหรือ
พนักงานราชการ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างบันทึกให้ 
ลคบ .  
สั่งการ 

ท าบันทึกให้
ผู้เกี่ยวข้อง
ชี แจง/จัด

ประชุมสืบสวน 

รวบรวม
ข้อเท็จจริง
เสนอ ลคบ 

ลคบ สั่งการ 

13 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนิน การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของ
ข้าราชการในสังกัด 

ร้อยละ 98 96 97 98  99 100 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  14. ร้อยละความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล
ทะเบียนประวัติ ใน ก.พ. 7 

ร้อยละ ๑๐๐ 96 97 98  99 100 

15. ร้อยละของข้อมูลถูกต้องในการบันทึกข้อมูล
บุคลากรใน DPIS 

ร้อยละ ๙๘ 96 97 98  99 100 

16. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการคัดเลือก
ข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์
สูง 
 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ท าเอกสาร
ประชุม 

จัดประชุม จัดท าบันทึก 
ค าสั่งต่างๆ 

ตามมติ คกก. 

ลคบ.ลงนาม
และจัดส่งไป 
ส านักงาน 

ก.พ. 

17. ระดับความส าเร็จของการด าเนิน การการ
จัดท าค าสั่งมอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ ปฏิบัติราชการ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างค าสั่ง 
ประกอบข้อ
กฎหมาย 

ผอ.ลงนาม ลคบ. ลงนาม แจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

18. ระยะเวลาเฉลี่ยขั นต่ าที่ใช้ในการด าเนินการ
เรื่องการแต่งตั งข้าราชการให้รักษาราชการแทน 

ระดับ 3 เกิน ๕ วัน ภายใน  
๔ วัน  

ภายใน  
๓ วัน 

ภายใน 
 ๒ วนั 

ภายใน  
๑ วัน 

19. ระยะเวลาเฉลี่ยขั นต่ าที่ใช้ในการด าเนินการ
รับรองประวัติบุคคล รับรองเงินเดือน รับรองการ
ท างาน จัดท าหนังสือผ่านสิทธิ์ รับรองสิทธิ์ 

ระดับ 3 เกิน ๗ วัน ภายใน  
๖ วัน  

ภายใน  
๕ วัน 

ภายใน  
๔ วัน 

ภายใน  
๓ วัน 

20. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือประเมินบุคคลและผลงาน
เพ่ือเลื่อนขึ นแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ น 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  21. ระดับความส าเร็จในการน าข้อมูลจาก dpis มา
ประยุกต์ เพ่ือสนับสนุนงานด้านบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 

ระดับ ๕ เลือกเมนูที่
เหมาะสม 

Export 
และ

ประยุกต์ให้
เหมาะกับ

งาน 

ตรวจสอบ
ความถูก
ต้องของ
ข้อมูลที่
จัดท า 

น าไปใช้ 
ประกอบกา
รพิจารณา/

ประชุม 

ผลการใช้
งานไม่
ปรากฏ
ข้อมูลที่ 
export 

คลาดเคลื่อ
น 

22. ระดับความส าเร็จในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
เสนอรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั งให้ด ารง
ต าแหน่งอ านวยการระดับสูง และการแจ้งผู้มีสิทธิ
สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ด ารงต าแน่งประเภท
บริหาร ระดับต้น 

ระดับ 5 ช้ากว่า
ก าหนด 

ภายใน
ก าหนด 

ก่อนก าหนด  
๑ วัน 

ก่อน 
ก าหนด 
 ๒ วัน 

ก่อน 
ก าหนด  
๓ วัน 

23. ร้อยละของความถูกต้องในการจัดส่งเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการออกค าสั่งให้โอน รับโอน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 

24. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานธุรการ
ของ สบท. และ สพท. 

ร้อยละ 98 96 97  98 99 100 

25. ร้ อยละความส าเร็ จในการขึ นทะเบี ยน
ผู้ ประกั นตน / แจ้ งผู้ ประกั น ตน ออกจาก
ประกันสังคม / เปลี่ยนแปลงนายจ้างผู้มีอ านาจ    
ลงนามแทนนายจ้าง 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  26. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการขอรับ
บ าเหน็จ/บ านาญ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ตรวจสอบ
เอกสารจาก       

ผู้ขอรับ 

ผอ.ลงนาม
ในบันทึก

เสนอ ลคบ 

ลคบ. ลง
นาม 

จัดส่งข้อมูล
ค าขอใน
ระบบ      

e-pension 
27. ร้อยละของความถูกต้องของการจัดท าค าสั่งจัด
จ้างพนักงานราชการ 

ร้อยละ ๑๐๐ 96 97 98  99 100 

28. ร้อยละความส าเร็จในการรับ – ส่ง นักศึกษา
ฝึกงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 

29. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท ารายงานเรื่อง
กล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ 

ร้อยละ ๑๐๐ 96 97 98  99 100 

๒. นางสาวกษมา     
สุริยวงศ ์

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการ 

๑. ร้อยละความส าเร็จในการออกค าสั่ งย้ าย
ข้าราชการ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างค าสั่ง 
ประกอบข้อ
กฎหมาย 

ผอ.ลงนาม ลคบ. ลงนาม แจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

๒. ระดับความส าเร็จในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเสนอ
รายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั งให้ด ารง
ต าแหน่งอ านวยการระดับสูง และการแจ้งผู้มีสิทธิ
สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ด ารงต าแน่งประเภท
บริหาร ระดับต้น 

ระดับ 5 ช้ากว่า
ก าหนด 

ภายใน
ก าหนด 

ก่อนก าหนด   
๑ วัน 

ก่อน
ก าหนด ๒ 

วัน 

ก่อน
ก าหนด ๓ 

วัน 

๓. ร้อยละความส าเร็ จในการด าเนินการจัด
สอบแข่งขัน และการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๔. ร้อยละความส าเร็จในการตรวจทานค าสั่งเลื่อน
เงิ นเดื อนข้ าราชการ หรื อ เลื่ อนขั นค่ าจ้ าง
ลูกจ้างประจ า หรือ เลื่อนขั นค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ ได้ตามกรอบเวลาที่ก าหนดและถูกต้อง 
ครบถ้วน 

ร้อยละ 98 96 97  98 99 100 

๕. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการคัดเลือก
ข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ท าเอกสาร
ประชุม 

จัดประชุม จัดท าบันทึก 
ค าสั่งต่างๆ 

ตามมติ คกก. 

ลคบ.ลงนาม
และจัดส่งไป 

ส านักงาน 
ก.พ. 

๖. ระดับความส าเร็จของการด าเนิน การจัดท าค าสั่ง
มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ ปฏิบัติราชการ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างค าสั่ง 
ประกอบ   

ข้อกฎหมาย 

ผอ.ลงนาม ลคบ.  
ลงนาม 

แจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

๗. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือประเมินบุคคลและผลงาน
เพ่ือเลื่อนขึ นแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ น 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 

๔.  นางสาวรสพร  
พลธรรม 

นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ 

๑) ร้อยละของความถูกต้องของการจัดท าค าสั่งให้
โอน และรับโอน ข้าราชการพลเรือน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 

๒) ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือประเมินบุคคลและผลงาน
เพ่ือเลื่อนขึ นแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ น 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๓) ) ร้อยละของความถูกต้องในการจัดส่งเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการออกค าสั่งให้โอน รับโอน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 

๓. นายชูพงษ์ 
สุวรรณพาณิช 

นิติกรช านาญการ 1. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการขอรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ท าเอกสาร
ประชุม 

จัดประชุม จัดท าเอกสาร
เสนอขอ 

ลคบ.ลงนาม
และจัดส่งไป 

สปน. 
2. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการส ารวจและ
ประกาศรายชื่อข้าราชการที่จะเกษียณอายุ
ราชการประจ าปี 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างประกาศ
ประกอบ   

ข้อกฎหมาย 

ผอ.ลงนาม ลคบ. ลงนาม แจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

3. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตาม
โคร งการจ่ า ยตร งค่ า รั กษา  พยาบาลของ
กรมบัญชีกลาง 

ร้อยละ ๑๐๐ 96 97 98  99 100 

4. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการสอบสวน
ทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
และหรือพนักงานราชการ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างบันทึกให้ 
ลคบ .  
สั่งการ 

ท าบันทึกให้
ผู้เกี่ยวข้อง
ชี แจง/จัด

ประชุมสืบสวน 

รวบรวม
ข้อเท็จจริง
เสนอ ลคบ 

ลคบ สั่งการ 

5. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการสอบสวน
ทางวินัยอย่างร้ายแรงของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
และหรือพนักงานราชการ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างบันทึกให้ 
ลคบ .  
สั่งการ 

ท าบันทึกให้
ผู้เกี่ยวข้อง
ชี แจง/จัด

ประชุมสืบสวน 

รวบรวม
ข้อเท็จจริง
เสนอ ลคบ 

ลคบ สั่งการ 

6. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการสอบ
ข้อเท็จจริงของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และหรือ
พนักงานราชการ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างบันทึกให้ 
ลคบ .  
สั่งการ 

ท าบันทึกให้
ผู้เกี่ยวข้อง
ชี แจง/จัด

ประชุมสืบสวน 

รวบรวม
ข้อเท็จจริง
เสนอ ลคบ 

ลคบ สั่งการ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  7. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการรายบุคคลของข้าราชการ และ
พนักงานราชการในสังกัด 

ร้อยละ 98 96 97 98  99 100 

9. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการขอรับบ าเหน็จ/
บ านาญ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ตรวจสอบ
เอกสารจาก 

ผู้ขอรับ 

ผอ.ลงนามใน
บันทึกเสนอ 

ลคบ 

ลคบ. ลงนาม จัดส่งข้อมูล
ค าขอในระบบ 
e-pension 

๑๐. ร้อยละของข้อมูลที่ถูกต้องในการบันทึกข้อมูล
บุคลากรใน DPIS 

ร้อยละ ๙๘ 96 97 98  99 100 

11. ร้อยละของจ านวนข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/
พนักงานราชการที่ ได้ รั บการเลื่ อนเงินเดื อน
ข้าราชการ หรือ เลื่อนขั นค่าจ้างลูกจ้างประจ า หรือ 
เลื่อนขั นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ได้ตามกรอบ
เวลาที่ก าหนดและถูกต้อง ครบถ้วน 

ร้อยละ ๑๐๐ 96 97  98 99 100 

12. ระดับความส าเร็จในการน าข้อมูลจาก dpis มา
ประยุกต์ เพ่ือสนับสนุนงานด้านบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ระดับ ๕ เลือกเมนูที่
เหมาะสม 

Export 
และประยุกต์
ให้เหมาะ
กับงาน 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของข้อมูลที่

จัดท า 

น าไปใช้ 
ประกอบการ
พิจารณา/
ประชุม 

ผลการใช้
งานไม่ปรากฎ

ข้อมูลที่ 
export 

คลาดเคลื่อน 
๑๓) ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการจัด
สอบแข่งขัน และการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๑๔. ระดับความส าเร็จในการจัดท ารายจ่ายขั นต่ า
จ าเป็น (งบบุคลากร) 

ระดับ ๔ ตรวจสอบ 
พรบ. 

งบประมาณ 

เปรียบเทียบ 
พรบ กับถือ
จ่ายปีเก่า
และปีใหม่ 

จัดท า
เอกสาร
ประกอบ 
ค าขอ 

ผอ.ลงนาม มีการ
ปรับปรุง

เอกสารตาม
ความเห็น 
สผพ.หรือ 

สงป. 

๔. นางสาวธิดาพร  
เอนกรัตน์ 

เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน 

๑. ร้อยละความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล
ทะเบียนประวัติ ใน ก.พ. 7 

ร้อยละ ๑๐๐ 96 97 98  99 100 

๒. ร้อยละของการจัดท าเอกสารแจ้งผลการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการ หรือ เลื่อนขั นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
หรือ เลื่อนขั นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

ร้อยละ 98 96 97  98 99 100 

  ๓. ระยะเวลาเฉลี่ยขั นต่ าที่ใช้ในการด าเนินการ
รับรองประวัติบุคคล รับรองเงินเดือน รับรองการ
ท างาน จัดท าหนังสือผ่านสิทธิ์ รับรองสิทธิ์ 

ระดับ 3 เกิน ๗ วัน ภายใน  
๖ วัน  

ภายใน  
๕ วัน 

ภายใน  
๔ วัน 

ภายใน  
๓ วัน 

  ๔. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานธุรการของ 
สบท. และ สพท. 

ร้อยละ 98 96 97  98 99 100 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๔. นางสาวอัญชัน 
หมั่นบรรจง 

นักทรัพยากรบุคคล ๑) ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการจัด
สอบแข่งขัน และการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 

2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการรายบุคคลของพนักงานราชการ
ในสังกัด 

ร้อยละ 98 96 97 98  99 100 

3. ร้อยละของความถูกต้องของการจัดท าค าสั่งจัด
จ้างพนักงานราชการ 

ร้อยละ ๑๐๐ 96 97 98  99 100 

4. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการขอรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ท าเอกสาร
ประชุม 

จัดประชุม จัดท าเอกสาร
เสนอขอ 

ลคบ.ลงนาม
และจัดส่งไป 

สปน. 
5. ร้อยละของความถูกต้องในการบันทึกข้อมูล    ใน
ระบบ DPIS 

ร้อยละ ๙๘ 96 97 98  99 100 

6.  ร้ อยละความส า เร็ จ ในการขึ นทะเบี ยน
ผู้ประกันตน/ แจ้งผู้ประกันตน ออกจากประกันสังคม/ 
เปลี่ยนแปลงนายจ้างผู้มีอ านาจลงนามแทน
นายจ้าง 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 

7. ร้อยละความส าเร็จในการรับ – ส่ง นักศึกษา
ฝึกงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๕. นางสาวพิราวรรณ  
สุสุข 

นิติกร ๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการสอบสวน
ทางวิ นั ยอย่ า ง ไม่ ร้ ายแรงของข้ า ร า ชก า ร 
ลูกจ้างประจ า และหรือพนักงานราชการ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างบันทึก
ให้ ลคบ .  
สั่งการ 

ท าบันทึกให้
ผู้เกี่ยวข้อง
ชี แจง/จัด
ประชุม
สืบสวน 

รวบรวม
ข้อเท็จจริง
เสนอ ลคบ 

ลคบ      
สั่งการ 

๒. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการสอบสวน
ทางวินัยอย่างร้ายแรงของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
และหรือพนักงานราชการ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างบันทึก
ให้ ลคบ .  
สั่งการ 

ท าบันทึกให้
ผู้เกี่ยวข้อง
ชี แจง/จัด
ประชุม
สืบสวน 

รวบรวม
ข้อเท็จจริง
เสนอ ลคบ 

ลคบ      
สั่งการ 

๓. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการสอบ
ข้อเท็จจริงของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และหรือ
พนักงานราชการ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่างบันทึก
ให้ ลคบ .  
สั่งการ 

ท าบันทึกให้
ผู้เกี่ยวข้อง
ชี แจง/จัด
ประชุม
สืบสวน 

รวบรวม
ข้อเท็จจริง
เสนอ ลคบ 

ลคบ สั่ง
การ 

๔. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท ารายงานเรื่อง
กล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ 

ร้อยละ ๑๐๐ 96 97 98  99 100 

๖. นางสาวหนึ่งฤทัย   
วงศ์สิรสวัสดิ์ 

นักทรัพยากรบุคคล ๑. ร้อยละความถูกต้องของการสนับสนุนบันทึก
ข้อมูลทะเบียนประวัติ ใน ก.พ. 7 

ร้อยละ ๑๐๐ 96 97 98  99 100 

๒. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสนับสนุน
ขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ท าเอกสาร
ประชุม 

จัดประชุม จัดท าเอกสาร
เสนอขอ 

ลคบ.ลงนาม
และจัดส่งไป 

สปน. 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๓. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าส าเนา ก.พ. ๗ 
ตามค าขอ 

ร้อยละ ๑๐๐ 96 97 98  99 100 

  ๔. ระดับความส าเร็จในการจัดท ารายงานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ระดับ 5 ตรวจสอบ
ขั นตอน 
วิธีการ 

ร่วบรวม
เอกสารจาก 
สบท สพท 
สงช และ 

สผพ. 

จัดท า
เอกสาร

ตามแบบท่ี 
สนง ก.พ. 
ก าหนด 

ผอ.ลงนาม ลคบ.ลง
นามและ
จัดส่งไป 
สปน. 

  ๕. ร้อยละความส าเร็จในการสนับสนุนงานธุรการ
ของ สบท.  

ร้อยละ ๑๐๐ 96 97 98  99 100 
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ตัวช้ีวัดระดับส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

1. ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาทรัพยากรบุคลากร ร้อยละ ๗๖ ร้อยละ ๗๖ ร้อยละ ๗๘ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๒ ร้อยละ ๘๔ 

2. ร้อยละความส าเร็จของงานด้านอัตราก าลัง การก าหนดต าแหน่ง และ 
การเปลี่ยนสายงาน 

ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

3. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานสวัสดิการ สคบ.และสิทธิประโยชน์ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

4. ร้อยละความส าเร็จของการจัดประชุม อ.ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

5. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการเกี่ยวกับทุนรัฐบาล และการจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับทุนศึกษา/ฝึกอบรม ทั งในและต่างประเทศ 

ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 
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ตัวช้ีวัดระดับบุคคล ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นางสมพร       
วุฑฒิรักษ์ 

นักทรัพยากร
บุคคลช านาญการ
พิเศษ 

๑. ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคลากร 

ร้อยละ 80 ร้อยละ ๗๖ ร้อยละ ๗๘ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๒ ร้อยละ ๘๔ 

๒. ร้อยละความส าเร็จของงานด้านอัตราก าลัง 
การก าหนดต าแหน่ง และการเปลี่ยนสายงาน 

ร้อยละ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

๓. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการเกี่ยวกับ
ทุนรัฐบาล และการจัดส่งบุคลากรเข้ารับทุน
ศึกษา/ฝึกอบรม ทั งในและต่างประเทศ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

๒. นายปรีดา อาทร นักทรัพยากร
บุคคลช านาญการ 

๑. ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคลากร 

ร้อยละ 80 ร้อยละ ๗๖ ร้อยละ ๗๘ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๒ ร้อยละ ๘๔ 

๒. ร้อยละความส าเร็จของงานด้านอัตราก าลัง 
การก าหนดต าแหน่ง และการเปลี่ยนสายงาน 

ร้อยละ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

๓. ร้อยละความส าเร็จของการจัดประชุม อ.ก.พ. 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ร้อยละ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

๓. นางสาวดวงใจ 
พันธภาค 

นักทรัพยากร
บุคคล 

๑. ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคลากร 

ร้อยละ 80 ร้อยละ ๗๖ ร้อยละ ๗๘ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๒ ร้อยละ ๘๔ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๒. ร้อยละความส าเร็จของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ร้อยละ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

๓. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการเก่ียวกับ
ทุนรัฐบาล และการจัดส่งบุคลากรเข้ารับทุนศึกษา/
ฝึกอบรม ทั งในและต่างประเทศ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

๔. นางสาวธิดาพร 
เอนกรัตน์ 

เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูล
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการดูแล ควบคุมวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ของส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

๓. ร้อยละของการรับ-ส่งเอกสารตามเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

๔. ร้อยละของการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

๕. นางสาวปนิตา  
อึ งตระกูล 

นักทรัพยากร
บุคคลปฏิบัติการ 

๑. ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคลากร 

ร้อยละ 80 ร้อยละ ๗๖ ร้อยละ ๗๘ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๒ ร้อยละ ๘๔ 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน
สวัสดิการ สคบ.และสิทธิประโยชน์ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

๓. ร้อยละความส าเร็จของการคัดเลือกข้าราชการ
ดีเด่น 

ร้อยละ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๖. นางสาววารี     
ปิ่นค า 

พนักงานทั่วไป ๑. ร้อยละของการรับ-ส่งเอกสารตามเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 70 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

๒. ระดับความส าเร็จของการออกเลขตาม
ระบบงานสารบรรณ 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๓. ระดับความส าเร็จของการประสานงานตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ระดับ 3 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๔. ร้อยละของการปฏิบัติงานด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลตามที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 7๐ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักแผนและกำรพัฒนำกำรคุ้มครองผู้บริโภค (6 เดือน) 
กำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดระดับส ำนัก/ กอง/ กลุ่ม 

ตัวช้ีวัดระดับส่วน/ ฝ่ำย 
ตัวช้ีวัดบุคคล 

 



 

๑ 
 

ตัวช้ีวัดระดับกอง 
นำยสุวิทย์ วิจิตรโสภำ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักแผนและกำรพัฒนำกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศำสตรแ์ละกลยุทธ์  เป้ำหมำยส ำหรับ 6 เดือน  เปำ้หมำยส ำหรับ 12 เดือน 

 
 

 

ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการเบิกจ่าย 

 
ร้อยละ ๘๐ ต  ากว่า ๖๕ ๖๕-๗๔ ๗๕-๘๔ 

 
๘๕-๙๔ ๙๕-๑๐๐ 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการขับเคลื อน
แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ สคบ. 

ร้อยละ 7๐ 60 65 70 75 80 

๓. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์อาเซียน
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

ร้อยละ ๘๐ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๔. ร้อยละความส าเร็จของโครงการพัฒนาการให้บริการผู้บริโภค โดย
การเชื อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค 

ร้อยละ 3๐ ๑๐ 
 

๒๐ 

 

๓๐ ๔๐ ๕๐ 
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ตัวชี้วัดระดับฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  เป้ำหมำยส ำหรับ 6 เดือน  เป้ำหมำยส ำหรับ 12 เดือน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละของเอกสารที จัดส่งได้ภายในระยะเวลาที ก าหนด 

 
ระดับ ๓ 1 2 ๓ ๔ ๕ 

๒. ร้อยละของจ านวนหนังสือที มีการแจ้งเวียนได้ตามเวลาที ก าหนด 
 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๓. ร้อยละของจ านวนหนังสือที มีการแจ้งเวียนได้ตามเวลาที ก าหนด ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ 100 



 

3 
 

ตัวช้ีวัดระดับบุคคล ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นางลักขณา พุ่มอรุณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที ธุรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ร้อยละของการพิมพ์หนังสือราชการ การพิมพ์
แบบฟอร์มต่างๆ การท าส าเนาหนังสือ เช่น คัดถ่าย
เอกสาร การจัดพิมพ์ค าสั ง และจัดท าเอกสารได้
ภายในระยะเวลา ๕ วัน 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๒. ร้อยละของงานรับ – ส่ง และลงทะเบียนหนังสือ
ราชการ งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ 
งานร่างหนังสือราชการ งานเก็บรักษา ยืมและ
ท าลายหนังสือราชการ งานแจ้งเวียนหนังสือ
ราชการ ค าสั งประกาศให้หน่วยงาน และผู้เกี ยวข้อง
รับทราบได้ ภายในก าหนดตามหนังสือ และตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๓. ร้อยละของการด าเนินการด้านงานเบิกจ่ายพัสดุ 
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที ในกอง การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ 
การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การควบคุม 
ดูแล การติดตามประเมินผล การด าเนินงานตาม
โครงการของส านัก การรายงานผลการด าเนินงาน
ของกอง ประจ าปีได้ภายในก าหนดตามหนังสือและ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 
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ตัวชี้วัดระดับฝ่ำยวิชำกำร วำงแผน และติดตำมประเมินผล  เป้ำหมำยส ำหรับ 6 เดือน  เป้ำหมำยส ำหรับ 12 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละความส าเร็จของกิจกรรมที สามารถด าเนินการได้ตาม

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
ร้อยละ ๘๕ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๒. ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการเบิกจ่ายเสนอ
รัฐมนตรี ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

ร้อยละ ๘๐ 60 70 80 90 ๑๐๐ 
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ตัวช้ีวัดระดับบุคคล ฝ่ำยวิชำกำร วำงแผน และติดตำมประเมินผล  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นางสาวจารุวรรณ เอนกคณา 
 
 
 

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ช านาญการพิเศษ 
 
 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการก ากับการปฏิบัติงาน
ด้านงบประมาณ 

ร้อยละ ๙๐ 80 85 90 95 ๑๐๐ 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการก ากับการปฏิบัติงาน
ด้านสถิติ และการรายงานผลการด าเนินงานผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

ร้อยละ ๙๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๓. ร้อยละความส าเร็จของการก ากับการปฏิบัติงาน
ด้านการติดตามประเมินผลระดับยุทธศาสตร์หน่วยงาน 

ร้อยละ ๙๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๒. นางสุทธิรัตน์ บุญเรือง
ยศศิริ 

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ช านาญการ 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการ
เบิกจ่ายเสนอรัฐมนตรี ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ 100 

๒. ระดับความส าเร็จของการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 5 

๓. ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 5 

๓. นายค านนท์ สังข์หรุ่น นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ช านาญการ 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการ
เบิกจ่ายเสนอรัฐมนตรี ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ 100 

๒. ระดับความส าเร็จของการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 5 

๓. ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 5 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๔. นางสาวกรวรรณ     
เทียมสนิท 

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ช านาญการ 

๑) ร้อยละความส าเร็จของกิจกรรมที สามารถ
ด าเนินการตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ร้อยละ 90 80 85 90 95 100 

๒) ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าเอกสาร
ประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ ๘๐ 60 70 80 90 100 

๓) ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานการ
ติดตามประเมินผลระดับยุทธศาสตร์หน่วยงาน 

ระดับ ๓ 1 2 3 4 5 

๕. นางสาวณสุชญา เตชะชัย นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

๑. ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒. ระดับความส าเร็จของการจัดท าสถิติรับเรื อง
ร้องเรียนจากผู้บริโภค (๑๐ อันดับ) 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓. ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานส่ง
หน่วยงานภายใน/ภายนอก 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
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ตัวชี้วัดส่วนประสำนงำนภำครัฐและเอกชน  เป้ำหมำยส ำหรับ 6 เดือน  เป้ำหมำยส ำหรับ 12 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการขับเคลื อนแผน

ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที  ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) 

ร้อยละ 7๐ 60 65 70 75 80 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการขับเคลื อน
แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ สคบ. 

ร้อยละ ๘๐ 60 65 70 75 80 

3. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามนโยบายที ได้รับ
มอบหมายได้แล้วภายในระยะเวลาที ก าหนด 

ผลงานรับได/้ 
ตรงเวลา 

ผลงานล่าช้า
กว่าก าหนด

มากและมีการ
ปรับแก้ 

หลายครั้ง 

ผลงานล่าช้า
กว่าก าหนด
และมีการ

ปรับแก้เพียง
เล็กน้อย 

ผลงานรับได้/
ตรงเวลา 

ผลงานดี/
ก่อนเวลา 

ผลงานมีการ
ระบุเห็นได้

ชัดเชิง
คุณภาพ 
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ตัวช้ีวัดระดับบุคคล ส่วนประสำนงำนภำครัฐและเอกชน  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นายจิติภัทร์ บุญสม 
 
 

ผู้อ านวยการส่วน
ประสานงานภาครัฐ
และเอกชน 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนการขับเคลื อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที  ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ร้อยละ ๘๐ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนการขับเคลื อนแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ สคบ. 

ร้อยละ ๘๐ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๓. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม
นโยบายที ได้รับมอบหมายได้แล้วภายในระยะเวลา
ที ก าหนด 

ผลงาน 
รับได/้ 

ตรงเวลา 

ผลงาน
ล่าช้ากว่า
ก าหนด

มากและมี
การ

ปรับแก้ 
หลายครั้ง 

ผลงาน
ล่าช้ากว่า
ก าหนด

และมีการ
ปรับแก้
เพียง

เล็กน้อย 

ผลงานรับ
ได้/ตรง
เวลา 

ผลงานดี/
ก่อนเวลา 

ผลงานมี
การระบุ
เห็นได้ชัด

เชิง
คุณภาพ 

๒. นายธชะนัน     
วงศ์ปัน 

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ช านาญการ 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนการขับเคลื อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที  ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ร้อยละ ๗๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนการขับเคลื อนแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ สคบ. 

ร้อยละ ๓๐ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๓. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม
นโยบายที ได้รับมอบหมายได้แล้วภายในระยะเวลา
ที ก าหนด 

ผลงาน 
รับได/้ 

ตรงเวลา 

ผลงาน
ล่าช้ากว่า
ก าหนด

มากและมี
การ

ปรับแก้ 
หลายครัง้ 

ผลงาน
ล่าช้ากว่า
ก าหนด
และมีการ
ปรับแก้
เพียง

เล็กน้อย 

ผลงานรับ
ได้/ตรง
เวลา 

ผลงานดี/
ก่อนเวลา 

ผลงานมี
การระบุ
เห็นได้ชัด

เชิง
คุณภาพ 

๓. นางสาวปรมาพร     
ใจเอ้ือ 

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ช านาญการ 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนการขับเคลื อนแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ สคบ. 

ร้อยละ ๗๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๒. ๑. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนการขับเคลื อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที  ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ร้อยละ ๓๐ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ 

๓. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม
นโยบายที ได้รับมอบหมายได้แล้วภายในระยะเวลา
ที ก าหนด 
 
 
 

ผลงาน 
รับได/้ 

ตรงเวลา 

ผลงาน
ล่าช้ากว่า
ก าหนด

มากและมี
การ

ปรับแก้ 
หลายครั้ง 

ผลงาน
ล่าช้ากว่า
ก าหนด

และมีการ
ปรับแก้
เพียง

เล็กน้อย 

ผลงานรับ
ได้/ตรง
เวลา 

ผลงานดี/
ก่อนเวลา 

ผลงานมี
การระบุ
เห็นได้ชัด

เชิง
คุณภาพ 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๔. นายณรงค์ สังอรดี นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ช านาญการ 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนการขับเคลื อนแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ สคบ. 

ร้อยละ ๗๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนการขับเคลื อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที  ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ร้อยละ 15 5 10 15 20 25 

๓. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม
นโยบายที ได้รับมอบหมายได้แล้วภายในระยะเวลา
ที ก าหนด 
 
 

ผลงาน 
รับได/้ 

ตรงเวลา 

ผลงาน
ล่าช้ากว่า
ก าหนดมาก
และมีการ
ปรับแก้ 
หลายครัง้ 

ผลงาน
ล่าช้ากว่า
ก าหนด

และมีการ
ปรับแก้เพียง

เล็กน้อย 

ผลงานรับ
ได้/ตรง
เวลา 

ผลงานดี/
ก่อนเวลา 

ผลงานมี
การระบุ
เห็นได้ชัด

เชิง
คุณภาพ 

๕. นางสาวธนัดดา 
คงหาดงาม 

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนการขับเคลื อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที  ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ร้อยละ ๓๐ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนการขับเคลื อนแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ สคบ. 

ร้อยละ ๓๐ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ 

๓. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม
นโยบายที ได้รับมอบหมายได้แล้วภายในระยะเวลา
ที ก าหนด 

ผลงาน 
รับได/้ 

ตรงเวลา 

ผลงาน
ล่าช้ากว่า
ก าหนด

มากและมี
การปรับแก้ 
หลายครั้ง 

ผลงาน
ล่าช้ากว่า

ก าหนดและ
มีการปรับ  
แกเ้พียง
เล็กน้อย 

ผลงานรับ
ได้/ตรง
เวลา 

ผลงานดี/
ก่อนเวลา 

ผลงานมี
การระบุ
เห็นได้ชัด

เชิง
คุณภาพ 
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ตัวช้ีวัดส่วนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด  
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. จ านวนกิจกรรมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศหรือตอบ
ข้อหารือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

๓ กิจกรรม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์อาเซียน
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

ร้อยละ ๘๐ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๓. ร้อยละความส าเร็จในการจัดการเรื องร้องเรียนของผู้บริโภคข้าม
แดนที มาพ านักในประเทศไทยระยะสั้น 

ร้อยละ ๗๐ ๖๕ ๖๗.๕๐ ๗๐ ๗๒.๕๐ ๗๕ 
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ตัวช้ีวัดระดับบุคคลส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ   เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นางวิมลรัตน์  
รุกขวรกุล เตริยาภิรมย์ 

ผู้อ านวยการส่วน
ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการก ากับการปฏิบัติงานด้าน
กิจการต่างประเทศและการบูรณาการกิจกรรมร่วมกับ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ ๘๐ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการสร้างความร่วมมือที เป็น
รู ปธรรมระหว่ างประเทศ และการเข้ าร่ วมเป็ น
องค์ประกอบของคณะประชุมระหว่างประเทศ 

ร้อยละ ๘๐ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๓. ร้อยละความส าเร็จของการขับเคลื อนกิจกรรมและ
จัดการเรื องร้องเรียนของชาวต่างชาติด้านการเยียวยา
ผู้บริโภคข้ามแดน 

ร้อยละ ๘๐ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๒. นายมาณพ พิเศษกุล นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ช านาญการ 

๑. จ านวนกิจกรรมการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ประเทศหรือตอบข้อหารือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

๒ กิจกรรม ๑  - ๒ - ๓ 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการจัดโครงการจัดท า
แผนการคุ้มครองผู้บริ โภคอย่างยั่ งยืน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)  

ร้อยละ 80 ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๓. ร้อยละความส าเร็จของการเตรียมการประชุม
คณะกรรมการอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
(ACCP Meeting) ครั้งที  ๑๙    

ร้อยละ ๘๐ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๔. ระยะเวลาของการด าเนินการช่วยเหลือผู้บริโภค 
ข้ามแดน 

๔ วันท าการ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๓. นางสาวอรชุนิภา  
อริสรกุลธร 

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ช านาญการ 

๑. จ านวนกิจกรรมการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ประเทศหรือตอบข้อหารือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

๒ กิจกรรม ๑  - ๒ - ๓ 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการจัดโครงการจัดท า
แผนการคุ้มครองผู้บริ โภคอย่างยั งยืน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที  ๒)   

ร้อยละ 80 ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๓. ร้อยละความส าเร็จของการเตรียมการประชุม
คณะกรรมการอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
(ACCP Meeting) ครั้งที  ๑๙    

ร้อยละ ๘๐ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๔. ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของการ
แปลเอกสารเพื อใช้กระบวนงานเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดน 

๓ วัน ๕  ๔ ๓ ๒ ๑ 

๕. นางสาวอ้อมฤทัย 
ก้อนใหม่ 

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

๑. ระยะเวลาของการด าเนินการช่วยเหลือผู้บริโภค 
ข้ามแดน 

๔ วันท าการ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการจัดโครงการประชุมสัมมนา
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที  ๑ และ ครั้งที  ๓) 

ร้อยละ ๘๐   ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๓. ร้อยละความส าเร็จของการเตรียมการประชุม
คณะกรรมการอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
(ACCP Meeting) ครั้งที  ๑๙    

ร้อยละ ๘๐ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๔. ร้อยละความส าเร็จของการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื อนภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคตามแผนปฏิบัติ
การเชิงยุทธศาสตร์ของอาเซียน 

ร้อยละ 80 ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 
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ตัวช้ีวัดส่วนเทคโนโลยีสำรสนเทศ   เป้ำหมำยส ำหรับ ๖ เดือน เป้ำหมำยส ำหรับ ๑๒ เดือน 

 

 

ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด  
ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. การพัฒนานวัตกรรม : ร้อยละความส าเร็จในการเชื อมโยงข้อมูลด้าน

ผู้ประกอบการที ถูกร้องเรียนกับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 
เป้าหมาย ๑๒ เดือน : แผนพัฒนาระบบเชื อมโยงแลกเปลี ยนและ
เชื อมโยงข้อมูลได้อย่างน้อย ๑ หน่วยงาน 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๒. ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบร้องทุกข์ผู้บริ โภค  
ในส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๓. ร้อยละความส าเร็จของการบูรณาการเชื อมโยงฐานข้อมูลเรื อง
ร้องเรียนของผู้บริโภคกับหน่วยงานอื น (เป้าหมาย ๓ หน่วยงาน) 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๔. ร้อยละการเพิ มช่องทางการร้องเรียน ติดตาม/แจ้งผลการ
ด าเนินการเรื องร้องทุกข์ ผ่านทาง Application E-mail และ 
SMS 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๕. ร้อยละของการแสดงผลและการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ของ สคบ. ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๖. ร้อยละความส าเร็จของการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การลดส าเนาเอกสาร เพื อลดต้นทุนและประหยัดทรัพยากร 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 
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ตัวช้ีวัดระดับบุคคลส่วนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นางสาววรรณา 
ส าราญใจ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
ช านาญการ 

๑. ร้ อยละความส า เร็ จ ในการเชื อมโยงข้ อมู ลด้ าน
ผู้ประกอบการที ถูกร้องเรียนกับการออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการ เป้าหมาย ๑๒ เดือน : แผนพัฒนาระบบเชื อมโยง
แลกเปลี ยนและเชื อมโยงข้อมูลได้อย่างน้อย ๑ หน่วยงาน 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๒. ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 
ในส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๓. ร้อยละความส าเร็จของการบูรณาการเชื อมโยง
ฐานข้อมูลเรื องร้องเรียนของผู้บริโภคกับ กสทช. 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๔. ร้อยละการเพิ มช่องทางการร้องเรียนติดตาม/แจ้งผล
การด าเนินการเรื องร้องทุกข์ ผ่านทาง SMS และ Email 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๒. นางสาวโอปอล 
วัยวัฒน ์

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
ช านาญการ 

๑. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการพัฒนาระบบจด
ทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรง 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒. ระดับความส าเร็จในการบูรณาการเชื อมโยงข้อมูลเรื องราวร้อง
ทุกข์กับระบบการจัดการเรื องราวร้ องทุกข์  ของส านั ก
นายกรัฐมนตรี (opm.1111.go.th/portal) 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการศึกษาวิเคราะห์
จัดท า (ร่าง) ประกาศส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เรื องนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สคบ. 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๔. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการดูแลบ ารุงรักษา
ระบบเว็บไซต์อินทราเน็ต สคบ. ( intranet.ocpb.go.th) 
และการด าเนินการจัดการเรื องราวร้องทุกข์ ผ่านระบบ
จั ดการ เ รื อ ง ร า ว ร้ อ งทุ กข์  ของส านักนายกรัฐมนตรี  
(opm.1111.go.th/portal) 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓. นางสาวกันตินันท์ 
อินทร์ทอง 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

๑. ระดับความส าเร็จในการก ากับ ดูแลประสานงาน 
ตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานระบบเครือข่าย เครื อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบงานสารสนเทศ  

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒. ร้อยละความส าเร็จที สามารถน าข้อมูลข่าวสารเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓. ระดับความส าเร็จในการเร่งรัด ติดตามและประสานงาน
โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้าน
การบริการของ สคบ. ประจ าปี ๒๕๖๐ (พัฒนาและ
ปรับปรุงเว็บไซต์หลัก สคบ. และเว็บไซต์ภายในหน่วยงาน 
(intranet) 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๔. ระดับความส าเร็จในการเพิ มประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศ ระบบทะเบียนข้อมูลเครือข่าย สคบ. และการ
อบรมการใช้งาน 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๔. นายธวชัชัย  
ศรีดาวงษ์ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

๑. ระดับความส าเร็จในการวิเคราะห์ จัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และจัดท าฐานข้อมูล
ทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๒. ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารบน
เว็บไซต์ การก าหนดสิทธิ์ในการใช้บริการสารสนเทศและ
การให้บริการสารสนเทศของ สคบ. 
๒.๑ การจัดท า ปรับปรุง ข้อมูลข่าวสาร ตัดต่อภาพวีดีโอ 
และจัดท าอัลบั้มภาพ กิจกรรมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ 
สคบ. 
๒.๒ ให้บริการและก าหนดสิทธิ์การใช้งาน wifi ภายในของ
บุคลากรของ สคบ. และบุคคลภายนอกที มาติดต่อราชการ
กับ สคบ. 
๒.๓ ควบคุมดูแล ตรวจสอบการจัดเก็บ log file ทั้งหมด
ของ สคบ. ตาม พรบ. ICT  
๒.๔ ก ากับ  ดู แล  การให้บริ การบ ารุ งรั กษา เครื อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ย่อยและประสานงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื อ
บริหารศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติแบบบูรณาการ 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๔. ระดับความส าเร็จในการศึกษา วิเคราะห์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพื อประกอบการจัดท าโครงการประชุมไร้
กระดาษ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 
 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๕. นายวิมล สาย
ทอง 

เจ้าหน้าที ธุรการ ๑. ร้อยละความส าเร็จของการรักษามาตรฐานเวลาภายใน
เวลาที ก าหนด ได้แก่ 
๑.๑ งานรับส่งหนังสือภายในภายนอก 
๑.๒ การออกเลขหนังสือภายใน/ภายนอกและหนังสือเวียน 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒. ระดับความส าเร็จของการจัดพิมพ์/บันทึก/เอกสาร
ตามที ได้รับมอบหมาย 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตรวจสอบอุปกรณ์
ห้อง Data Center 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ส ำนักแผนและกำรพัฒนำกำรคุ้มครองผู้บริโภค (12 เดือน) 
กำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดระดับส ำนัก/ กอง/ กลุ่ม 

ตัวช้ีวัดระดับส่วน/ ฝ่ำย 
ตัวช้ีวัดบุคคล 
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ตัวช้ีวัดระดับกอง 
นำยสุวิทย์ วิจิตรโสภำ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักแผนและกำรพัฒนำกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
 

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศำสตร์และกลยุทธ์  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

 
 

 
 
 
 
 

ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ๘๐ ต  ากว่า ๖๕ ๖๕-๗๔ ๗๕-๘๔ 

 
๘๕-๙๔ ๙๕-๑๐๐ 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการขับเคลื อนแผน
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ สคบ. 

ร้อยละ 7๐ 60 65 70 75 80 

๓. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ร้อยละ ๘๐ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๔. ร้อยละความส าเร็จของโครงการพัฒนาการให้บริการผู้บริโภค โดยการเชื อมโยง
และการบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค 

ร้อยละ 3๐ ๑๐ ๒๐ 

 

๓๐ ๔๐ ๕๐ 
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ตัวช้ีวัดฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. ระยะเวลาในการส ารวจครุภัณฑ์ประจ าปีภายในระยะเวลาที ก าหนดเป้าหมาย 
ถูกต้องครบถ้วนตามทะเบียนคุม และรายงานภายในเวลาก าหนด 

ระดับ ๓ 1 2 ๓ ๔ ๕ 

๒. ร้อยละของเอกสารที จัดส่งได้ภายในระยะเวลาที ก าหนด 
 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๓. ร้อยละของจ านวนหนังสือที มีการแจ้งเวียนได้ตามเวลาที ก าหนด 
 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 
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ตัวช้ีวัดระดับบุคคลฝ่ายบริหารงานทั่วไป  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นางลักขณา พุ่มอรุณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที 
ธุรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ร้อยละของการพิมพ์หนังสือราชการ การพิมพ์แบบฟอร์ม
ต่างๆ การท าส าเนาหนังสือ เช่น คัดถ่ายเอกสาร การ
จัดพิมพ์ค าสั ง และจัดท าเอกสารได้ภายในระยะเวลา ๕ วัน 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๒. ร้อยละของงานรับ – ส่ง และลงทะเบียนหนังสือ
ราชการ งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ งาน
ร่างหนังสือราชการ งานเก็บรักษา ยืมและท าลายหนังสือ
ราชการ งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ ค าสั งประกาศให้
หน่วยงาน และผู้เกี ยวข้องรับทราบได้ ภายในก าหนดตาม
หนังสือ และตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๓. ร้อยละของการด าเนินการด้านงานเบิกจ่ายพัสดุ การ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ใน
กอง การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ การจัดท าแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ การควบคุม ดูแล การติดตามประเมินผล 
การด าเนินงานตามโครงการของส านัก การรายงานผล
การด าเนินงานของกอง ประจ าปีได้ภายในก าหนดตาม
หนังสือและตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 
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ตัวช้ีวัดฝ่ำยวิชำกำร วำงแผน และติดตำมประเมินผล  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. ร้อยละความส าเร็จของกิจกรรมที สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

ร้อยละ ๘๕ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๒. ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการเบิกจ่ายเสนอรัฐมนตรี 
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

ร้อยละ ๘๐ 60 70 80 90 ๑๐๐ 
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ตัวช้ีวัดระดับบุคคลฝ่ำยวิชำกำร วำงแผน และติดตำมประเมินผล  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นางสาวจารุวรรณ เอนกคณา 
 
 
 

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ช านาญการพิเศษ 
 
 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการก ากับการปฏิบัติงานด้าน
งบประมาณ 

ร้อยละ ๙๐ 80 85 90 95 ๑๐๐ 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการก ากับการปฏิบัติงาน
ด้านสถิติ และการรายงานผลการด าเนินงานผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

ร้อยละ ๙๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๓. ร้อยละความส าเร็จของการก ากับการปฏิบัติงาน
ด้านการติดตามประเมินผลระดับยุทธศาสตร์หน่วยงาน 

ร้อยละ ๙๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๒. นางสุทธิรัตน์ บุญเรืองยศศิริ นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ช านาญการ 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการ
เบิกจ่ายเสนอรัฐมนตรี ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ 100 

๒. ระดับความส าเร็จของการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 5 

๓. ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 5 

๓. นายค านนท์ สังข์หรุ่น นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ช านาญการ 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการ
เบิกจ่ายเสนอรัฐมนตรี ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ 100 

๒. ระดับความส าเร็จของการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 5 

๓. ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 5 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๔. นางสาวกรวรรณ  เทียมสนิท นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ช านาญการ 

๑. ร้อยละความส าเร็จของกิจกรรมที สามารถ
ด าเนินการตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ร้อยละ 90 80 85 90 95 100 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าเอกสาร
ประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ ๘๐ 60 70 80 90 100 

๓. ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานการ
ติดตามประเมินผลระดับยุทธศาสตร์หน่วยงาน 

ระดับ ๓ 1 2 3 4 5 

๕. นางสาวณสุชญา เตชะชัย นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

๑. ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒. ระดับความส าเร็จของการจัดท าสถิติรับเรื องร้องเรียน
จากผู้บริโภค (๑๐ อันดับ) 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓. ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานส่ ง
หน่วยงานภายใน/ภายนอก 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
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ตัวช้ีวัดส่วนประสำนงำนภำครัฐและเอกชน  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

 

 

 

 

 

  

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด  
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการขับเคลื อนแผน
ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที  ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ร้อยละ 7๐ 60 65 70 75 80 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการขับเคลื อนแผน
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ สคบ. 

ร้อยละ ๘๐ 60 65 70 75 80 

๓. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามนโยบายที ได้รับมอบหมาย
ได้แล้วภายในระยะเวลาที ก าหนด 

ผลงานรับได/้ 
ตรงเวลา 

ผลงานล่าช้ากว่า
ก าหนดมากและมี

การปรับแก้ 
หลายครั้ง 

ผลงานล่าช้า
กว่าก าหนด
และมีการ

ปรับแก้เพียง
เล็กน้อย 

ผลงานรับ
ได้/ตรงเวลา 

ผลงานดี/
ก่อนเวลา 

ผลงานมีการ
ระบุเห็นได้ชัด
เชิงคุณภาพ 



 

26 
 

ตัวช้ีวัดระดับบุคคลส่วนประสำนงำนภำครฐัและเอกชน  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นายจิติภัทร์ 
บุญสม 
 
 

ผู้อ านวยการส่วน
ประสานงาน
ภาครัฐและเอกชน 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนการขับเคลื อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที  ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ร้อยละ ๘๐ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน      
การขับเคลื อนแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ สคบ. 

ร้อยละ ๘๐ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๓. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม
นโยบายที ได้รับมอบหมายได้แล้วภายใน
ระยะเวลาที ก าหนด 

ผลงาน 
รับได/้ 

ตรงเวลา 

ผลงานล่าช้า
กว่าก าหนด
มากและมี
การปรับแก้ 
หลายครั้ง 

ผลงานล่าช้า
กว่าก าหนด
และมีการ

ปรับแก้เพียง
เล็กน้อย 

ผลงานรับ
ได้/ตรงเวลา 

ผลงานดี/
ก่อนเวลา 

ผลงานมีการ
ระบุเห็นได้

ชัดเชิง
คุณภาพ 

๒. นายธชะนัน 
วงศ์ปัน 

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ช านาญการ 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนการขับเคลื อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที  ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ร้อยละ ๗๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนการขับเคลื อนแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
สคบ. 
 

ร้อยละ ๓๐ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๓. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม
นโยบายที ได้รับมอบหมายได้แล้วภายใน
ระยะเวลาที ก าหนด 

ผลงาน 
รับได/้ 

ตรงเวลา 

ผลงานล่าช้า
กว่าก าหนด
มากและมี
การปรับแก้ 
หลายครั้ง 

ผลงานล่าช้า
กว่าก าหนด
และมีการ

ปรับแก้เพียง
เล็กน้อย 

ผลงานรับ
ได้/ตรงเวลา 

ผลงานดี/
ก่อนเวลา 

ผลงานมีการ
ระบุเห็นได้

ชัดเชิง
คุณภาพ 

๓. นางสาวปรมาพร 
ใจเอ้ือ 

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ช านาญการ 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนการขับเคลื อนแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
สคบ. 

ร้อยละ ๗๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๒. ๑. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนการขับเคลื อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที  ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ร้อยละ ๓๐ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ 

๓. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม
นโยบายที ได้รับมอบหมายได้แล้วภายใน
ระยะเวลาที ก าหนด 
 
 
 

ผลงาน 
รับได/้ 

ตรงเวลา 

ผลงานล่าช้า
กว่าก าหนด
มากและมี
การปรับแก้ 
หลายครั้ง 

ผลงานล่าช้า
กว่าก าหนด
และมีการ

ปรับแก้เพียง
เล็กน้อย 

ผลงานรับ
ได้/ตรงเวลา 

ผลงานดี/
ก่อนเวลา 

ผลงานมีการ
ระบุเห็นได้

ชัดเชิง
คุณภาพ 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๔. นายณรงค์    
สังอรดี 

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ช านาญการ 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนการขับเคลื อนแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
สคบ. 

ร้อยละ ๗๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนการขับเคลื อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที  ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ร้อยละ ๓๐ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ 

๓. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม
นโยบายที ได้รับมอบหมายได้แล้วภายใน
ระยะเวลาที ก าหนด 
 
 

ผลงาน 
รับได/้ 

ตรงเวลา 

ผลงานล่าช้า
กว่าก าหนด
มากและมี
การปรับแก้ 
หลายครั้ง 

ผลงานล่าช้า
กว่าก าหนด
และมีการ

ปรับแก้เพียง
เล็กน้อย 

ผลงานรับ
ได้/ตรงเวลา 

ผลงานดี/
ก่อนเวลา 

ผลงานมีการ
ระบุเห็นได้

ชัดเชิง
คุณภาพ 

๕. นางสาวธนัดดา 
คงหาดงาม 

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนการขับเคลื อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที  ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ร้อยละ ๗๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน         
การขับเคลื อนแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ สคบ. 

ร้อยละ ๓๐ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ 

  ๓. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม
นโยบายที ได้รับมอบหมายได้แล้วภายใน
ระยะเวลาที ก าหนด 

ผลงาน 
รับได/้ 

ตรงเวลา 

ผลงานล่าช้า
กว่าก าหนด
มากและมี
การปรับแก้ 
หลายครั้ง 

ผลงานล่าช้า
กว่าก าหนด
และมีการ
ปรับแก้เพียง
เล็กน้อย 

ผลงานรับ
ได้/ตรงเวลา 

ผลงานดี/
ก่อนเวลา 

ผลงานมีการ
ระบุเห็นได้

ชัดเชิง
คุณภาพ 
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ตัวช้ีวัดส่วนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด  
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. จ านวนกิจกรรมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศหรือตอบ
ข้อหารือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

๓ กิจกรรม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์อาเซียน
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

ร้อยละ ๘๐ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๓. ร้อยละความส าเร็จในการจัดการเรื องร้องเรียนของผู้บริโภคข้าม
แดนที มาพ านักในประเทศไทยระยะสั้น 

ร้อยละ ๗๐ ๖๕ ๖๗.๕๐ ๗๐ ๗๒.๕๐ ๗๕ 
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ตัวช้ีวัดระดับบุคคลส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นางวิมลรัตน์  
รุกขวรกุล เตริยาภิรมย์ 

ผู้อ านวยการส่วน
ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการก ากับการปฏิบัติงานด้าน
กิจการต่างประเทศและการบูรณาการกิจกรรมร่วมกับ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ ๘๐ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการสร้างความร่วมมือที เป็น
รู ปธรรมระหว่ างประเทศ และการเข้ าร่ วมเป็ น
องค์ประกอบของคณะประชุมระหว่างประเทศ 

ร้อยละ ๘๐ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๓. ร้อยละความส าเร็จของการขับเคลื อนกิจกรรมและ
จัดการเรื องร้องเรียนของชาวต่างชาติด้านการเยียวยา
ผู้บริโภคข้ามแดน 

ร้อยละ ๘๐ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๒. นายมาณพ พิเศษกุล นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ช านาญการ 

๑. จ านวนกิจกรรมการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ประเทศหรือตอบข้อหารือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

๒ กิจกรรม ๑  - ๒ - ๓ 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการจัดโครงการจัดท า
แผนการคุ้มครองผู้บริ โภคอย่างยั่ งยืน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)  

ร้อยละ 80 ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๓. ร้อยละความส าเร็จของการเตรียมการประชุม
คณะกรรมการอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
(ACCP Meeting) ครั้งที  ๑๙    

ร้อยละ ๘๐ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๔. ระยะเวลาของการด าเนินการช่วยเหลือผู้บริโภค 
ข้ามแดน 

๔ วันท าการ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๓. นางสาวอรชุนิภา  
อริสรกุลธร 

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ช านาญการ 

๑. จ านวนกิจกรรมการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ประเทศหรือตอบข้อหารือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

๒ กิจกรรม ๑  - ๒ - ๓ 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการจัดโครงการจัดท า
แผนการคุ้มครองผู้บริ โภคอย่างยั งยืน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที  ๒)   

ร้อยละ 80 ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๓. ร้อยละความส าเร็จของการเตรียมการประชุม
คณะกรรมการอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
(ACCP Meeting) ครั้งที  ๑๙    

ร้อยละ ๘๐ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๔. ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของการ
แปลเอกสารเพื อใช้กระบวนงานเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดน 

๓ วัน ๕  ๔ ๓ ๒ ๑ 

๕. นางสาวอ้อมฤทัย 
ก้อนใหม่ 

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

๑. ระยะเวลาของการด าเนินการช่วยเหลือผู้บริโภค 
ข้ามแดน 

๔ วันท าการ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการจัดโครงการประชุมสัมมนา
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที  ๑ และ ครั้งที  ๓) 

ร้อยละ ๘๐   ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๓. ร้อยละความส าเร็จของการเตรียมการประชุม
คณะกรรมการอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
(ACCP Meeting) ครั้งที  ๑๙    

ร้อยละ ๘๐ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๔ .  ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะอนุกรรมการขับเคลื อนภารกิจการคุ้มครอง
ผู้บริ โภคตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ของ
อาเซียน 

ร้อยละ 80 ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 
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ตัวช้ีวัดส่วนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด  
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. การพัฒนานวัตกรรม : ร้อยละความส าเร็จในการเชื อมโยงข้อมูลด้าน
ผู้ประกอบการที ถูกร้องเรียนกับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 
เป้าหมาย ๑๒ เดือน : แผนพัฒนาระบบเชื อมโยงแลกเปลี ยนและ
เชื อมโยงข้อมูลได้อย่างน้อย ๑ หน่วยงาน 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๒. ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบร้องทุกข์ผู้บริ โภค  
ในส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๓. ร้อยละความส าเร็จของการบูรณาการเชื อมโยงฐานข้อมูลเรื อง
ร้องเรียนของผู้บริโภคกับหน่วยงานอื น (เป้าหมาย ๓ หน่วยงาน) 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๔. ร้อยละการเพิ มช่องทางการร้องเรียน ติดตาม/แจ้งผลการ
ด าเนินการเรื องร้องทุกข์ ผ่านทาง Application E-mail และ 
SMS 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๕. ร้อยละของการแสดงผลและการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ของ สคบ. 
 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๖. ร้อยละความส าเร็จของการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การลดส าเนาเอกสาร เพื อลดต้นทุนและประหยัดทรัพยากร 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 
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ตัวช้ีวัดระดับบุคคลส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นางสาววรรณา 
ส าราญใจ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
ช านาญการ 

๑. ร้อยละความส าเร็จในการเชื อมโยงข้อมูลด้ าน
ผู้ประกอบการที ถูกร้องเรียนกับการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการ เป้าหมาย ๑๒ เดือน : แผนพัฒนาระบบ
เชื อมโยงแลกเปลี ยนและเชื อมโยงข้อมูลได้อย่างน้อย  
๑ หน่วยงาน 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๒. ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบร้องทุกข์
ผู้บริโภค ในส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๓. ร้อยละความส าเร็จของการบูรณาการเชื อมโยง
ฐานข้อมูลเรื องร้องเรียนของผู้บริโภคกับ กสทช. 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๔. ร้อยละการเพิ มช่องทางการร้องเรียนติดตาม/แจ้งผล
การด าเนินการเรื องร้องทุกข์ ผ่านทาง SMS และ Email 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๒. นางสาวโอปอล 
วัยวัฒน ์

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
ช านาญการ 

๑. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการพัฒนาระบบจด
ทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรง 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒. ระดับความส าเร็จในการบูรณาการเชื อมโยงข้อมูลเรื องราว
ร้องทุกข์กับระบบการจัดการเรื องราวร้องทุกข์ ของส านัก
นายกรัฐมนตรี (opm.1111.go.th/portal) 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการศึกษาวิเคราะห์
จัดท า (ร่าง) ประกาศส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เรื องนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สคบ. 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๔. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการดูแลบ ารุงรักษา
ระบบเว็บไซต์อินทราเน็ต สคบ. (intranet.ocpb.go.th) 
และการด าเนินการจัดการเรื องราวร้องทุกข์ ผ่านระบบ
จัดการเรื องราวร้องทุกข์  ของส านักนายกรัฐมนตรี  
(opm.1111.go.th/portal) 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓. นางสาวกันตินันท์ 
อินทร์ทอง 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

๑. ระดับความส าเร็จในการก ากับ ดูแลประสานงาน 
ตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานระบบเครือข่าย 
เครื องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบงานสารสนเทศ  

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒. ร้อยละความส าเร็จที สามารถน าข้อมูลข่าวสาร
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓. ระดับความส า เร็จในการเร่ งรัด  ติดตามและ
ประสานงานโครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนงานด้านการบริการของ สคบ. ประจ าปี 
๒๕๖๐ (พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์หลัก สคบ. และ
เว็บไซต์ภายในหน่วยงาน (intranet) 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๔. ระดับความส าเร็จในการเพิ มประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศ ระบบทะเบียนข้อมูลเครือข่าย สคบ. และ
การอบรมการใช้งาน 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๔. นายธวชัชัย  
ศรีดาวงษ์ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

๑. ระดับความส าเร็จในการวิเคราะห์ จัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และจัดท า
ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๒. ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารบน
เว็บไซต์ การก าหนดสิทธิ์ในการใช้บริการสารสนเทศ
และการให้บริการสารสนเทศของ สคบ. 
๒.๑ การจัดท า ปรับปรุง ข้อมูลข่าวสาร ตัดต่อภาพ
วีดีโอ และจัดท าอัลบั้มภาพ กิจกรรมเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของ สคบ. 
๒.๒ ให้บริการและก าหนดสิทธิ์การใช้งาน wifi ภายใน
ของบุคลากรของ สคบ. และบุคคลภายนอกที มาติดต่อ
ราชการกับ สคบ. 
๒.๓ ควบคุมดูแล ตรวจสอบการจัดเก็บ log file 
ทั้งหมดของ สคบ. ตาม พรบ. ICT  
๒.๔ ก ากับ ดูแล การให้บริการบ ารุงรักษาเครื อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมย่อยและประสานงานโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื อบริหารศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ
แบบบูรณาการ 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๔. ระดับความส าเร็จในการศึกษา วิเคราะห์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพื อประกอบการจัดท าโครงการประชุมไร้
กระดาษ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 
 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๕. นายวิมล สายทอง เจ้าหน้าที ธุรการ ๑. ร้อยละความส าเร็จของการรักษามาตรฐานเวลา
ภายในเวลาที ก าหนด ได้แก่ 
๑.๑ งานรับส่งหนังสือภายในภายนอก 
๑.๒ การออกเลขหนังสือภายใน/ภายนอกและหนังสือเวียน 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒. ระดับความส าเร็จของการจัดพิมพ์/บันทึก/เอกสาร
ตามที ได้รับมอบหมาย 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตรวจสอบ
อุปกรณ์ห้อง Data Center 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสญัญา (6 เดือน) 
การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับส านัก/ กอง/ กลุ่ม 

ตัวช้ีวัดระดับส่วน/ ฝ่าย 
ตัวช้ีวัดบุคคล 

 



 

๑ 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดระดับส านัก/ กอง/ กลุ่ม 
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสญัญา 

ตัวช้ีวัดระดับกอง    เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน       เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์จาก

ผู้บริโภคในอดีต 
ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 

๒. ร้อยละความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์จาก
ผู้บริโภคในปัจจุบัน 

ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 

๓. ความส าเร็จการแก้ไขกฎหมายเพ่ือการปฏิรูปด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ร้อยละ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๓ 

๔. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี        
พ.ศ. ๒๕๖๑ ในความรับผิด 

ร้อยละ ๗๕  65 70 75 80 85 

๕. ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริการ (ในส่วนของกองคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสัญญา) 

ร้อยละ ๗๐  ๖๐  ๖๕ 70 75 80 

๖. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ระดับ ๓ ภายใน ๕    
วันท าการ 

ภายใน ๔   
วันท าการ 

ภายใน ๓   
วันท าการ 

ภายใน ๒   
วันท าการ 

ภายใน ๑  
วันท าการ 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับส่วน/ ฝ่าย 
ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย    เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน       เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

 
 
 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม SLA (เริ่มตั้งแต่ขั้นตอน

ได้รับเอกสารครบถ้วน จนกระท่ังออกหนังสือเชิญ ฯลฯ) 
ระดับ ๓ ภายใน ๑๗ 

วันท าการ 
ภายใน ๑๖ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๓ 
วันท าการ 

๒. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในอดีตที่ค้างอยู่ ได้รับการ
ด าเนินการจนไดยุ้ติ 

ร้อยละ ๓๕ 25 30 35 40 45 

๓. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณปัจจุบันได้รับการ
ด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 

๔. ร้ อ ย ล ะค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร ป ร ะชุ ม ค ณ ะก ร ร ม ก า ร / 
คณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบ 

ร้อยละ 60 50 55 60 65 70 

๕. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย ระดับ 3  ภายใน 5   
วันท าการ 

ภายใน ๔   
วันท าการ 

ภายใน ๓   
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑  
วันท าการ 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับส่วน/ ฝ่าย 
ฝ่ายควบคุม 

ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย    เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน       เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 
 
 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม SLA (เริ่มตั้งแต่ขั้นตอน

ได้รับเอกสารครบถ้วน จนกระท่ังออกหนังสือเชิญ ฯลฯ) 
ระดับ 3  ภายใน 17 

วันท าการ 
ภายใน 16 
วันท าการ 

ภายใน 15 
วันท าการ 

ภายใน 14 
วันท าการ 

ภายใน 13 
วันท าการ 

๒. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในอดีตที่ค้างอยู่ ได้รับการ       
ด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 

๓. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณปัจจุบันได้รับการ
ด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 

๔. ร้ อยละความส า เ ร็ จของการจั ดประชุมคณะกรรมการ / 
คณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบ 

ร้อยละ 60 50 55 60 65 70 

๕. ระดับความส าเร็จของจ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจสอบ 
สัญญาในปัจจุบันได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ระดับ ๓ ภายใน ๑๗ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๖ 
วันท าการ 

ภายใน ๑5 
วันท าการ 

ภายใน 14 
วันท าการ 

ภายใน 13 
วันท าการ 

๖. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ระดับ 3  ภายใน 5   
วันท าการ 

ภายใน 4   
วันท าการ 

ภายใน 3  
วันท าการ 

ภายใน 2  
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับส่วน/ ฝ่าย 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย    เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน       เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ระดับความส าเร็จของการจัดส่งหนังสือไปยังส่วนงานภายนอก 

 
ระดับ ๓ ภายใน ๕   

วันท าการ 
ภายใน ๔   
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑  
วันท าการ 

๒. ระดับความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูล/ สถิติ เรื่องร้องเรียน
และรายงานให้ผู้บังคับบัญชา ส านักแผนฯ และ กพบ. ทราบ
ภายในวันที่ก าหนด 

ระดับ 3  ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4  
วันท าการ 

ภายใน 3  
วันท าการ 

ภายใน 2  
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

๓. ระดับความส าเร็จของส ารวจครุภัณฑ์ประจ าปี ภายในเวลาที่
ก าหนดเป้าหมายถูกต้อง ครบถ้วนตามทะเบียนคุม และรายงาน
ผลภายในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  ภายใน 5  
วันท าการ 

ภายใน 4  
วันท าการ 

ภายใน 3  
วนัท าการ 

ภายใน 2  
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

๔. ระดับความส าเร็จของการควบคุมการลงละเอียดงานรับเรื่อง
ร้องเรียนของผู้ปฏิบัติภายในแวลาที่ก าหนดลงในระบบร้องทุกข์
ผู้บริโภค รวมถึง ระบบงานสารบรรณกลางและส่งมอบงาน    
เรื่องร้องเรียนในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  ภายใน 5   
วันท าการ 

ภายใน 4 
วันท าการ  

ภายใน 3  
วันท าการ 

ภายใน 2  
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

๕. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  

ระดับ ๓ ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน 3  
วันท าการ 

ภายใน 2 
 วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 
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ตัวช้ีวัดระดับบุคคล (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)    เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน        เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 
 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นางทัศนีย์ พิมพ์สุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑. ระดับความส าเร็จของการควบคุมการลง
รายละเอียดงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ใน
ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคภายในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4  
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2  
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

๒. ระดับความส าเร็จของการจัดท าสถิติ
เรื่องร้องเรียนและรายงานให้บังคับบัญชา
ส านักแผนฯ และ กพบ. ทราบ ภายในเวลา
ที่ก าหนด 

ระดับ 3  ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4  
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2  
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

๓. ระดับความส าเร็จของการจัดเก็บข้อมูล 
(บันทึกข้อตกลง/ ทะเบียนคุม/ วันลา) 
ภายในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4  
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2  
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

4. ระดับความส าเร็จของการรับส่งหนังสือ
ภายในระบบงานสารบรรณ/ ระบบ          
e-meeting 

ระดับ 3  ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4  
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2  
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

๒. นางสาวทิพวรรณ พิมพ์สุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ 
 

๑. ระดับความส าเร็จของการควบคุมการลง
รายละเอียดงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ใน
ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคภายในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4  
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2  
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 



 

6 
 

 

 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  2. ระดับความส าเร็จของการจัดเก็บข้อมูล 
(บันทึกข้อตกลงเรื่องร้องเรียน) ภายใน
เวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4  
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2  
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

3. ระดับความส าเร็จของการจัดท าสถิติ
เรื่องร้องเรียนและรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ส านักแผนฯ และ กพบ. ทราบ ในเวลาที่
ก าหนด 

ระดับ 3  ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4  
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2  
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

๒. นางสาวพรทิพย์ เสือพ่วง เจ้าพนักงานธุรการ 1. ระดับความส าเร็จของการส่งหนังสือยัง
ส่วนงาน (ภายนอกและภายใน) ภายใน
เวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4  
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2  
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

2. ระดับความส าเร็จของการส ารวจ
ครุภัณฑ์/ ทะเบียนวันลา ภายในเวลาที่
ก าหนด 

ระดับ 3  ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4  
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2  
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

3. ระดับความส าเร็จของการรับส่งหนังสือ
ในระบบงานสารบรรณภายในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4  
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2  
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 
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ตัวช้ีวัดระดับบุคคล (ฝ่ายควบคุม)     เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน        เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

1. นายมานะ บุญส่ง นักสืบสอบสวน
ช านาญการพิเศษ 

1. ร้อยละความส าเร็จของเรื่องร้องเรียนใน
อดีตที่ก ากับดูแลได้รับการด าเนินการจนได้
ข้อยุติ 

ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 

2. ร้อยละความส าเร็จของเรื่องร้องเรียนใน
ปีงบประมาณปัจจุบันที่ก ากับดูแลได้รับ
การด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 

3. ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบสัญญา 
ในปีงบประมาณปัจจุบันที่ก ากับได้รับการ
ด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ระดับ 3  ภายใน 17 
วันท าการ 

ภายใน 16  
วันท าการ 

ภายใน 15 
วันท าการ 

ภายใน 14  
วันท าการ 

ภายใน 13  
วันท าการ 

4. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามได้รับมอบหมาย 

ระดับ 3  ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4  
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2  
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

2. นายกิตติ อ้ึงมณีภรณ์ 
 
3. นายเนติ นาคพงษ ์
 
4. นายประกิจ โสมวิเศษ 

นักสืบสวนสอบสวน
ช านาญการ 
นักสืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติการ 
นักสืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติการ 

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตาม SLA (เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนได้รับเอกสาร
ครบถ้วน จนกระท่ังออกหนังสือเชิญ ฯลฯ) 

ระดับ 3  ภายใน 17 
วันท าการ 

ภายใน 16  
วันท าการ 

ภายใน 15 
วันท าการ 

ภายใน 14  
วันท าการ 

ภายใน 13  
วันท าการ 

2. ร้อยละความส าเร็จของเรื่องร้องเรียนใน
อดีตที่อยู่ ในความรับผิดชอบได้รับการ
ด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

5. นางสาววรรษมน จันทร์ส าอาง นักสืบสอบสวน
ช านาญการพิเศษ 

3. ร้อยละความส าเร็จของเรื่องร้องเรียน 
ในปีงบประมาณปัจจุบันที่อยู่ ในความ
รับผิดชอบได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 

4. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ระดับ 3  ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4  
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2  
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

6. นางสาวปิยธิดา บุญชื่น 
7. นางสาวอนิตา เจริญสุข 
8. นายวุฒิศักดิ์ ชุ่มชื่น 
9. นางสาวอาจรีย์ ใจอินทร์ 

นักสืบสวนสอบสวน 
นักสืบสวนสอบสวน 
นักสืบสวนสอบสวน 
นักสืบสวนสอบสวน 

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตาม SLA (เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนได้รับเอกสาร
ครบถ้วน จนกระท่ังออกหนังสือเชิญ ฯลฯ) 

ระดับ 3  ภายใน 17 
วันท าการ 

ภายใน 16  
วันท าการ 

ภายใน 15 
วันท าการ 

ภายใน 14  
วันท าการ 

ภายใน 13  
วันท าการ 

2. ร้อยละความส าเร็จของเรื่องร้องเรียนใน
อดีตที่อยู่ ในความรับผิดชอบได้รับการ
ด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 

3. ร้อยละความส าเร็จของเรื่องร้องเรียนใน
ปีงบประมาณปัจจุบันที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 

4. ร้อยละความส าเร็จของการจัดประชุม
คณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการที่
รับผิดชอบ 

ร้อยละ 60  50 55 60 65 70 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

10. นายณัฐพงศ์ สุบิน 
11. นางชัญญาภัค รามัณ 
12. นางสาวเฌณิศา กันติ๊บ 
13. นางสาวประคอง มุกดาหาร 

นักสืบสวนสอบสวน 
นักสืบสวนสอบสวน 
นักสืบสวนสอบสวน 
นักสืยสวนสอบสวน 

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตาม SLA (เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนได้รับเอกสาร
ครบถ้วน จนกระท่ังออกหนังสือเชิญ ฯลฯ) 

ระดับ 3  ภายใน 17 
วันท าการ 

ภายใน 16  
วันท าการ 

ภายใน 15 
วันท าการ 

ภายใน 14  
วันท าการ 

ภายใน 13  
วันท าการ 

2. ร้อยละความส าเร็จของเรื่องร้องเรียนใน
อดีตที่อยู่ ในความรับผิดชอบได้รับการ
ด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 

3. ร้อยละความส าเร็จของเรื่องร้องเรียนใน
ปี งบประมาณปั จจุ บั นที่ อ ยู่ ใ นคว าม
รับผิดชอบได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 

4. ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบ
สัญญา ในปีงบประมาณปัจจุบันที่ ได้รับ
การด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ระดับ 3  ภายใน 17 
วันท าการ 

ภายใน 16  
วันท าการ 

ภายใน 15 
วันท าการ 

ภายใน 14  
วันท าการ 

ภายใน 13  
วันท าการ 
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ตัวช้ีวัดระดับบุคคล (ฝ่ายควบคุม)    เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน        เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

 

รายชื่อ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

1. นายนิรุตต์ ศรีไกรวิน นักสืบสวนสอบสวน
ช านาญการพิเศษ 

1. ร้อยละความส าเร็จของเรื่องร้องเรียน
ในอดีตที่ก ากับดูแลได้รับการด าเนินการจน
ได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 

2. ร้อยละความส าเร็จของเรื่องร้องเรียนใน
อดีตที่อยู่ ในความรับผิดชอบได้รับการ
ด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 

3. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ระดับ 3  ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4  
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2  
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

2. นางสาวพัฒชะรีย์ วังนิคม 
 
3. นายวสันต์ สมาธ ิ
 
4. นางสาวเอ้ือเฟ้ือ ดาวเรือง 
 
5. นางสาวสิริพร แสงสว่าง 

นักสืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติการ 
นักสืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติการ 
นักสืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติการ 
นักสืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติการ 

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตาม SLA (เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนได้รับเอกสาร
ครบถ้วน จนกระท่ังออกหนังสือเชิญ ฯลฯ) 

ระดับ 3  ภายใน 17 
วันท าการ 

ภายใน 16  
วันท าการ 

ภายใน 15 
วันท าการ 

ภายใน 14  
วันท าการ 

ภายใน 13  
วันท าการ 

2. ร้อยละความส าเร็จของเรื่องร้องเรียนใน
อดีตที่อยู่ในความรับผิดได้รับการด าเนิน
จนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 

3. ร้อยละความส าเร็จของเรื่องร้องเรียนใน
ปีงบประมาณปัจจุบันที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

6. นางสาววิไลรัตน์ สมเพราะ 
 
7. นางสาวจีรนันท์ นาคเสน 

นักสืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติการ 
นักสืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติการ 

4. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ระดับ 3  ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4  
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2  
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

8. นายเอกวิทย์ แสงเงิน 
9. ว่าที่ร้อยตรีฐานพงศ์   
วิวัฒน์รัฐภาส 
10. นายสุรเชษฐ พิทักษ์สุทธิพงศ ์
11. นางสาวศิรินทิพย์ ขจรสุขศิริ 
12. นายพิเชษฐ์ หมื่นฤทธิ์ 

นักสืบสวนสอบสวน 
นักสืบสวนสอบสวน 
 
นักสืบสวนสอบสวน 
นักสืบสวนสอบสวน 
นักสืบสวนสอบสวน 

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตาม SLA (เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนได้รับเอกสาร
ครบถ้วน จนกระท่ังออกหนังสือเชิญ ฯลฯ) 

ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 

2. ร้อยละความส าเร็จของเรื่องร้องเรียนใน
อดีตที่อยู่ ในความรับผิดชอบได้รับการ
ด าเนินการได้ข้อยุติ 

ระดับ 3  ภายใน 17 
วันท าการ 

ภายใน 16  
วันท าการ 

ภายใน 15 
วันท าการ 

ภายใน 14  
วันท าการ 

ภายใน 13  
วันท าการ 

3. ร้อยละความส าเร็จของเรื่องร้องเรียนใน
ปีงบประมาณปัจจุบันที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 

4. ร้อยละความส าเร็จของการจัดประชุม
คณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการที่
รับผิดชอบ 

ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 

13. นางสาวศรีวิภา เฉลิม 
14. นางสาวอนงนาฏ หลัดกอง 
15. นางมณฑา สามงามทุ่ง 

นักสืบสวนสอบสวน 
นักสืบสวนสอบสวน 
นักสืบสวนสอบสวน 

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตาม SLA (เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนได้รับเอกสาร
ครบถ้วน จนกระท่ังออกหนังสือเชิญ ฯลฯ) 

ระดับ 3  ภายใน 17 
วันท าการ 

ภายใน 16  
วันท าการ 

ภายใน 15 
วันท าการ 

ภายใน 14  
วันท าการ 

ภายใน 13  
วันท าการ 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  2. ร้อยละความส าเร็จของเรื่องร้องเรียนใน
อดีตที่อยู่ ในความรับผิดชอบได้รับการ
ด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 

3. ร้อยละความส าเร็จของเรื่องร้องเรียนใน
ปีงบประมาณปัจจุบันที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 

4. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามได้รับมอบหมาย 

ระดับ 3  ภายใน 17 
วันท าการ 

ภายใน 16  
วันท าการ 

ภายใน 15 
วันท าการ 

ภายใน 14  
วันท าการ 

ภายใน 13  
วันท าการ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสญัญา (12 เดือน) 
การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับส านัก/ กอง/ กลุ่ม 

ตัวช้ีวัดระดับส่วน/ ฝ่าย 
ตัวช้ีวัดบุคคล 
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กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสญัญา 
รายละเอียดตัวชี้วัดระดับส านัก/ กอง/ กลุ่ม 

ตัวช้ีวัดระดับกอง       เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน   เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์จาก

ผู้บริโภคในอดีต 
ร้อยละ ๓๕ 25 30 35 40 45 

๒. ร้อยละความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์จาก
ผู้บริโภคในปีปัจจุบัน 

ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 

๓. ความส าเร็จการแก้ไขกฎหมายเพ่ือการปฏิรูปด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

จ านวน 1  1 1 1 2 3 

๔. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี        
พ.ศ. 2561 ในความรับผิดชอบ  

ร้อยละ 75 65 70 75 80 85 

๕. ร้อยละความพ่ึงพอใจของผู้รับบริการ (ในส่วนของกองคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสัญญา) 

ร้อยละ 70 60 65 70 75 80 

6. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย ระดับ 3 ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน 3  
วันท าการ 

ภายใน 2 
 วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 
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ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
รายละเอียดตัวชี้วัดระดับส่วน/ ฝ่าย 

ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย      เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน   เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม SLA (เริ่มตั้งแต่ขั้นตอน

ได้รับเอกสารครบถ้วน จนกระท่ังออกหนังสือเชิญ ฯลฯ) 
ระดับ 3 ภายใน 17 

วันท าการ 
ภายใน 16 
วันท างาน 

ภายใน 15 
วันท าการ 

ภายใน 14 
วันท าการ 

ภายใน 13 
วันท าการ 

๒. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในอดีตที่ค้างอยู่ ได้รับการ
ด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 

๓. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณปัจจุบันได้รับ
การด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 

๔. ร้ อยละความส า เ ร็ จของการจั ดประชุมคณะกรรมการ / 
คณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบ 

ร้อยละ 60 50 55 60 65 70 

๕. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย ระดับ 3 ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน 3  
วันท าการ 

ภายใน 2 
 วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 
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ฝ่ายควบคุม 
รายละเอียดตัวชี้วัดระดับส่วน/ ฝ่าย 

ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย      เป้าหมายส าหรับ 6 เดือน   เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม SLA (เริ่มตั้งแต่ขั้นตอน

ได้รับเอกสารครบถ้วน จนกระท่ังออกหนังสือเชิญ ฯลฯ) 
ระดับ ๓ ภายใน 17 

วันท าการ 
ภายใน 16 
วันท างาน 

ภายใน 15 
วันท าการ 

ภายใน 14 
วันท าการ 

ภายใน 13 
วันท าการ 

๒. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในอดีตที่ค้างอยู่ ได้รับการ
ด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 

๓. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณปัจจุบันได้รับการ
ด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 

๔. ร้ อยละความส า เ ร็ จของการจั ดประชุมคณะกรรมการ / 
คณะกรรมการที่รับผิดชอบ 

ร้อยละ 60 50 55 60 65 70 

๕. ระดับความส าเร็จของจ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจสอบ
สัญญาในปัจจุบันที่ได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ระดับ 3 ภายใน 17 
วันท าการ 

ภายใน 16  
วันท าการ 

ภายใน 15 
วันท าการ 

ภายใน 14 
วันท าการ 

ภายใน 13  
วันท าการ 

6. ระดบัความส าเร็จของการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย ระดับ 3 ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน 3  
วันท าการ 

ภายใน 2 
 วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
รายละเอียดตัวชี้วัดระดับส่วน/ ฝ่าย 

ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย      เป้าหมายส าหรับ 6 เดือน   เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ระดับความส าเร็จของการจัดส่งหนังสือไปยังส่วนงานภายนอก ระดับ ๓ ภายใน 5 

วันท าการ 
ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน 3  
วันท าการ 

ภายใน 2 
 วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

๒. ระดับความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูล/ สถิติ เรื่องร้องเรียน
และรายงานให้ผู้บังคับบัญชา ส านักแผนฯ และ กพบ. ทราบ
ภายในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน 3  
วันท าการ 

ภายใน 2 
 วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

๓. ระดับความส าเร็จของการส ารวจครุภัณฑ์ประจ าปี ภายในเวลาที่
ก าหนดเป้าหมายถูกต้อง ครบถ้วนตามทะเบียนคุม และรายงาน
ผลภายในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน 3  
วันท าการ 

ภายใน 2 
 วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

๔. ระดับความส าเร็จของการควบคุมการลงรายละเอียดงานรับเรื่อง
ร้องเรียนของผู้ปฏิบัติภายในเวลาที่ก าหนดลงในระบบร้องทุกข์
ผู้บริโภค รวมถึง ระบบงานสารบรรณกลางและส่งมอบงานเรื่อง
ร้องเรียนภายในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน 3  
วันท าการ 

ภายใน 2 
 วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

๕. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ระดับ 3 ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4  
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2 วัน
ท าการ 

ภายใน 1 
วันท าการ 
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ตัวช้ีวัดระดับบุคคล (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)      เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน   เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นางทัศนีย์ พิมพ์สุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑. ระดับความส าเร็จของการควบคุมการ
ลงรายละเอียดงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ใน
ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคภายในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  ภายใน 5 
วนัท าการ 

ภายใน 4  
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2  
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

๒. ระดับความส าเร็จของการจัดท าสถิติ
เรื่องร้องเรียนและรายงานให้บังคับบัญชา
ส านักแผนฯ และ กพบ. ทราบ ภายในเวลา
ที่ก าหนด 

ระดับ 3  ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4  
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2  
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

๓. ระดับความส าเร็จของการจัดเก็บข้อมูล 
(บันทึกข้อตกลง/ ทะเบียนคุม/ วันลา) 
ภายในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4  
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2  
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

4. ระดับความส าเร็จของการรับส่งหนังสือ
ภายในระบบงานสารบรรณ/ ระบบ          
e-meeting 

ระดับ 3  ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4  
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2  
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

๒. นางสาวทิพวรรณ พิมพ์สุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ 
 

๑. ระดับความส าเร็จของการควบคุมการ
ลงรายละเอียดงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ใน
ระบบร้องทุกข์ผู้บริ โภคภายในเวลาที่
ก าหนด 

ระดับ 3  ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4  
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2  
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  2. ระดับความส าเร็จของการจัดเก็บข้อมูล 
(บันทึกข้อตกลงเรื่องร้องเรียน) ภายใน
เวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4  
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2  
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

3. ระดับความส าเร็จของการจัดท าสถิติ
เรื่องร้องเรียนและรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ส านักแผนฯ และ กพบ. ทราบ ในเวลาที่
ก าหนด 

ระดับ 3  ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4  
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2  
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

๒. นางสาวพรทิพย์ เสือพ่วง เจ้าพนักงานธุรการ 1. ระดับความส าเร็จของการส่งหนังสือยัง
ส่วนงาน (ภายนอกและภายใน) ภายใน
เวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4  
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2  
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

2. ระดับความส าเร็จของการส ารวจ
ครุภัณฑ์/ ทะเบียนวันลา ภายในเวลาที่
ก าหนด 

ระดับ 3  ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4  
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2  
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

3. ระดับความส าเร็จของการรับส่งหนังสือ
ในระบบงานสารบรรณภายในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4  
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2  
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 
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ตัวช้ีวัดระดับบุคคล (ฝ่ายควบคุม)      เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน   เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

1. นายกิตติ อ้ึงมณีภรณ์ 
 
2. นายเนติ นาคพงษ ์
 
3. นายประกิจ โสมวิเศษ 
 
4. นางสาววรรษมน จันทร์ส าอาง 

นักสืบสวนสอบสวน
ช านาญการ 
นักสืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติการ 
นักสืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติการ 
นักสืบสอบสวน
ช านาญการพิเศษ 

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตาม SLA (เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนได้รับเอกสาร
ครบถ้วน จนกระท่ังออกหนังสือเชิญ ฯลฯ) 

ระดับ 3  ภายใน 17 
วันท าการ 

ภายใน 16  
วันท าการ 

ภายใน 15 
วันท าการ 

ภายใน 14  
วันท าการ 

ภายใน 13  
วันท าการ 

2. ร้อยละความส าเร็จของเรื่องร้องเรียนใน
อดีตที่อยู่ ในความรับผิดชอบได้รับการ
ด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 

3. ร้อยละความส าเร็จของเรื่องร้องเรียน 
ในปีงบประมาณปัจจุบันที่อยู่ ในความ
รับผิดชอบได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 

4. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ระดับ 3  ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4  
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2  
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

5. นางสาวปิยธิดา บุญชื่น 
6. นางสาวอนิตา เจริญสุข 
7. นายวุฒิศักดิ์ ชุ่มชื่น 
8. นางสาวอาจรีย์ ใจอินทร์ 

นักสืบสวนสอบสวน 
นักสืบสวนสอบสวน 
นักสืบสวนสอบสวน 
นักสืบสวนสอบสวน 

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตาม SLA (เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนได้รับเอกสาร
ครบถ้วน จนกระท่ังออกหนังสือเชิญ ฯลฯ) 

ระดับ 3  ภายใน 17 
วันท าการ 

ภายใน 16  
วันท าการ 

ภายใน 15 
วันท าการ 

ภายใน 14  
วันท าการ 

ภายใน 13  
วันท าการ 

2. ร้อยละความส าเร็จของเรื่องร้องเรียนใน
อดีตที่อยู่ ในความรับผิดชอบได้รับการ
ด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  3. ร้อยละความส าเร็จของเรื่องร้องเรียนใน
ปีงบประมาณปัจจุบันที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 

4. ร้อยละความส าเร็จของการจัดประชุม
คณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการที่
รับผิดชอบ 

ร้อยละ 60  50 55 60 65 70 

9. นายณัฐพงศ์ สุบิน 
10. นางชัญญาภัค รามัณ 
11. นางสาวเฌณิศา กันติ๊บ 
12. นางสาวประคอง มุกดาหาร 

นักสืบสวนสอบสวน 
นักสืบสวนสอบสวน 
นักสืบสวนสอบสวน 
นักสืยสวนสอบสวน 

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตาม SLA (เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนได้รับเอกสาร
ครบถ้วน จนกระท่ังออกหนังสือเชิญ ฯลฯ) 

ระดับ 3  ภายใน 17 
วันท าการ 

ภายใน 16  
วันท าการ 

ภายใน 15 
วันท าการ 

ภายใน 14  
วันท าการ 

ภายใน 13  
วันท าการ 

2. ร้อยละความส าเร็จของเรื่องร้องเรียนใน
อดีตที่อยู่ ในความรับผิดชอบได้รับการ
ด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 

3. ร้อยละความส าเร็จของเรื่องร้องเรียนใน
ปีงบประมาณปัจจุบันที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 

4. ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบ
สัญญา ในปีงบประมาณปัจจุบันที่ได้รับการ
ด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ระดับ 3  ภายใน 17 
วันท าการ 

ภายใน 16  
วันท าการ 

ภายใน 15 
วันท าการ 

ภายใน 14  
วันท าการ 

ภายใน 13  
วันท าการ 
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ตัวช้ีวัดระดับบุคคล (ฝ่ายควบคุม)        เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน     เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

1. นายนิรุตต์ ศรีไกรวิน นักสืบสวนสอบสวน
ช านาญการพิเศษ 

1. ร้อยละความส าเร็จของเรื่องร้องเรียน
ในอดีตที่ก ากับดูแลได้รับการด าเนินการจน
ได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 

2. ร้อยละความส าเร็จของเรื่องร้องเรียนใน
อดีตที่อยู่ ในความรับผิดชอบได้รับการ
ด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 

3. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ระดับ 3  ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4  
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2  
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

2. นางสาวพัฒชะรีย์ วังนิคม 
 
3. นายวสันต์ สมาธ ิ
 
4. นางสาวเอ้ือเฟ้ือ ดาวเรือง 
 
5. นางสาวสิริพร แสงสว่าง 

นักสืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติการ 
นักสืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติการ 
นักสืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติการ 
นักสืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติการ 

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตาม SLA (เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนได้รับเอกสาร
ครบถ้วน จนกระท่ังออกหนังสือเชิญ ฯลฯ) 

ระดับ 3  ภายใน 17 
วันท าการ 

ภายใน 16  
วันท าการ 

ภายใน 15 
วันท าการ 

ภายใน 14  
วันท าการ 

ภายใน 13  
วันท าการ 

2. ร้อยละความส าเร็จของเรื่องร้องเรียนใน
อดีตที่อยู่ในความรับผิดได้รับการด าเนิน
จนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 

3. ร้อยละความส าเร็จของเรื่องร้องเรียนใน
ปีงบประมาณปัจจุบันที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 



 

22 
 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

6. นางสาววิไลรัตน์ สมเพราะ 
 
7. นางสาวจีรนันท์ นาคเสน 

นักสืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติการ 
นักสืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติการ 

4. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ระดับ 3  ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4  
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2  
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

8. นายเอกวิทย์ แสงเงิน 
9. ว่าที่ร้อยตรีฐานพงศ์   
วิวัฒน์รัฐภาส 
10. นายสุรเชษฐ พิทักษ์สุทธิพงศ ์
11. นางสาวศิรินทิพย์ ขจรสุขศิริ 
12. นายพิเชษฐ์ หมื่นฤทธิ์ 

นักสืบสวนสอบสวน 
นักสืบสวนสอบสวน 
 
นักสืบสวนสอบสวน 
นักสืบสวนสอบสวน 
นักสืบสวนสอบสวน 

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตาม SLA (เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนได้รับเอกสาร
ครบถ้วน จนกระท่ังออกหนังสือเชิญ ฯลฯ) 

ร้อยละ 3 ภายใน 17 
วันท าการ 

ภายใน 16  
วันท าการ 

ภายใน 15 
วันท าการ 

ภายใน 14  
วันท าการ 

ภายใน 13  
วันท าการ 

2. ร้อยละความส าเร็จของเรื่องร้องเรียนใน
อดีตที่อยู่ ในความรับผิดชอบได้รับการ
ด าเนินการได้ข้อยุติ 

ระดบั 35  25 30 35 40 45 

3. ร้อยละความส าเร็จของเรื่องร้องเรียนใน
ปีงบประมาณปัจจุบันที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 

4. ร้อยละความส าเร็จของการจัดประชุม
คณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการที่
รับผิดชอบ 

ร้อยละ 60 50 55 60 65 70 

13. นางสาวศรีวิภา เฉลิม 
14. นางสาวอนงนาฏ หลัดกอง 
15. นางมณฑา สามงามทุ่ง 

นักสืบสวนสอบสวน 
นักสืบสวนสอบสวน 
นักสืบสวนสอบสวน 

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตาม SLA (เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนได้รับเอกสาร
ครบถ้วน จนกระท่ังออกหนังสือเชิญ ฯลฯ) 

ระดับ 3  ภายใน 17 
วันท าการ 

ภายใน 16  
วันท าการ 

ภายใน 15 
วันท าการ 

ภายใน 14  
วันท าการ 

ภายใน 13  
วันท าการ 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  2. ร้อยละความส าเร็จของเรื่องร้องเรียน
ในอดีตที่อยู่ในความรับผิดชอบได้รับการ
ด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 

3. ร้อยละความส าเร็จของเรื่องร้องเรียนใน
ปีงบประมาณปัจจุบันที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 35 25 30 35 40 45 

4. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามได้รับมอบหมาย 

ระดับ 3  ภายใน 17 
วันท าการ 

ภายใน 16  
วันท าการ 

ภายใน 15 
วันท าการ 

ภายใน 14  
วันท าการ 

ภายใน 13  
วันท าการ 



 

 

 

 

 

 

 

กองคุ้มครองผู้ปริโภคด้านฉลาก (6 เดือน) 
การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับส านัก/ กอง/ กลุ่ม 

ตัวช้ีวัดระดับส่วน/ ฝ่าย 
ตัวช้ีวัดบุคคล 

 



 

๑ 
 

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก 
รายละเอียดตัวชี้วัดระดับส านัก/ กอง/ กลุ่ม 

ตัวช้ีวัดระดับกอง  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน   เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน  

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละของจ ำนวนเรื่องร้องทุกข์ในปีปัจจุบันที่ด ำเนินกำรจนได้ข้อยุติ 50% ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 

๒. จ ำนวนของกำรตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ ระดับ 3 10 15 20 25 30 

๓. จ ำนวนร้อยละของกำรพัฒนำมำตรฐำนเกี่ยวกับฉลำกสินค้ำ ร้อยละ 60 20 40 60 80 100 

๔. ร้อยละของจ ำนวนข้อมูลสินค้ำหรือบริกำรที่มีกำรแจ้งเตือนภัยใน
ต่ำงประเทศ และมีกำรแจ้งเตือนภัยให้กับผู้บริโภคภำยในประเทศผ่ำน
เว็บไซต์ สคบ. 

35% 150 
ตัวอย่ำง 

175 
ตัวอย่ำง 

200 

ตัวอย่ำง 
225 

ตัวอย่ำง 

250 
ตัวอย่ำง 

5. ร้อยละจ ำนวนกำรตรวจสอบสินค้ำหรือบริกำรที่อำจเป็นอันตรำย 30% 1 2 3 4 5 



 

๒ 
 

ตัวช้ีวัดระดับฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน   เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละของจ ำนวนเรื่องร้องทุกข์ในปีปัจจุบันที่ด ำเนินกำรจนได้ข้อยุติ 50% ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 

๒. ร้อยละของจ ำนวนกำรจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ ที่ ได้รับ
มอบหมำย 

30% 30 ครั้ง 
18 ครั้ง 

32 ครั้ง 
19 ครั้ง 

34 ครั้ง 
20 ครั้ง 

36 ครั้ง 
21 ครั้ง 

38 ครั้ง 
22 ครั้ง 

๓. ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยในกำร
สนับสนุนภำรกิจของ สคบ. 

20% ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 



 

๓ 
 

ตัวช้ีวัดระดับฝ่ายควบคุม กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน   เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. จ ำนวนของกำรตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ ระดับ 3 10 15 20 25 30 

๒. ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรว่ำด้วยฉลำก/ 
คณะอนุกรรมกำรฯ ที่ได้รับมอบหมำย 

ระดับ 3 2 3 4 5 6 

๓. จ ำนวนร้อยละของกำรพัฒนำมำตรฐำนเกี่ยวกับฉลำกสินค้ำ ร้อยละ 60 20 40 60 80 100 



 

๔ 
 

ตัวช้ีวัดระดับฝ่ายเฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าและบริการ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน   เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละของจ ำนวนข้อมูลของสินค้ำหรือบริกำรที่มีกำรแจ้งเตือนภัยใน

ต่ำงประเทศ และมีกำรแจ้งเตือนภัยให้กับผู้บริโภคภำยในประเทศผ่ำน
เว็บไซต์ สคบ. 

35% 150 
ตัวอย่ำง 

175 
ตัวอย่ำง 

200 
ตัวอย่ำง 

225  
ตัวอย่ำง 

250  
ตัวอย่ำง 

๒. ร้อยละของจ ำนวนควำมส ำเร็จของกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรและ
คณะอนุกรรมกำรฯ 

35% 1 2 3 4 5 

๓. ร้อยละของจ ำนวนกำรตรวจสอบสินค้ำหรือบริกำรที่อำจเป็นอันตรำย 30% 1 2 3 4 5 



 

๕ 
 

ตัวช้ีวัดระดับฝ่ายบริหารทั่วไป กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน   เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ระดับควำมส ำเร็จของรับเรื่องร้องเรียนผ่ำนช่องทำงกำรร้องเรียนเพ่ือ

บันทึกในระบบเบ็ดเสร็จและระบบงำนสำรบรรณกลำง และส่งมอบ
เรื่องร้องเรียนให้เจ้ำหน้ำที่ภำยในเวลำที่ก ำหนด 

ระดับ 3 ภำยใน 
5 ชั่วโมง 

ภำยใน 
4 ชั่วโมง 

ภำยใน 
3 ชั่วโมง 

ภำยใน  
2 ชั่วโมง 

ภำยใน 
1 ชั่วโมง 

๒. ระดับควำมส ำเร็จในกำรออกเลขหนังสือภำยนอก ภำยใน และส่งคืน
เจ้ำของเรื่องได้รวดเร็วและถูกต้อง 

ระดับ 3 ภำยใน 
5 ชั่วโมง 

ภำยใน 
4 ชั่วโมง 

ภำยใน 
3 ชั่วโมง 

ภำยใน  
2 ชั่วโมง 

ภำยใน 
1 ชั่วโมง 

๓. ร้อยละหนังสือท่ีมีกำรแจ้งเวียนไดต้ำมเวลำที่ก ำหนด ร้อยละ 85 75 80 85 90 95 



 

๖ 
 

ตัวช้ีวัดระดับบุคคล ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นำยฤทธิรอน ทวีทรัพย์ 
 
 
2. นำยปำรเมศ ทองเจริญ 

นักสืบสวนสอบสวน
ช ำนำญกำร 
 
นักสืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติกำร 

๑. ร้อยละของจ ำนวนเรื่องร้องทุกข์ในปีปัจจุบัน
ที่ด ำเนินกำรจนได้ข้อยุติที่อยู่ในกำรก ำกับดูแล 

50% ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
35 

ร้อยละ 
40 

๒ .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ ำ น ว น ก ำ ร จั ด ป ร ะชุ ม
คณะอนุกรรมกำรฯ ที่ได้รับมอบหมำยที่อยู่ใน
กำรก ำกับดูแล 

30% 30 ครั้ง 32 ครั้ง 34 ครั้ง 36 ครั้ง 38 ครั้ง 

3.ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมที่
ได้รับมอบหมำยในกำรสนับสนุนภำรกิจของ 
สคบ. ที่อยู่ในกำรก ำกับดูแล 

20% ร้อยละ  
10 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
30 

3. นำงสำวพิชชำ ไกรรัตน์ นักสืบสวนสอบสวน
ช ำนำญกำร 

1. ร้อยละของจ ำนวนเรื่องร้องทุกข์ในปีปัจจุบัน
ที่ด ำเนินกำรจนได้ข้อยุติที่อยู่ในกำรก ำกับดูแล 

50% ร้อยละ  
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
35 

ร้อยละ 
40 

2 .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ ำ น ว น ก ำ ร จั ด ป ร ะชุ ม
คณะอนุกรรมกำรฯ ที่ได้รับมอบหมำยที่อยู่ใน
กำรก ำกับดูแล 

30% 18 ครั้ง 19 ครั้ง 20 ครั้ง 21 ครั้ง 22 ครั้ง 

3. ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมที่
ได้รับมอบหมำยในกำรสนับสนุนภำรกิจของ 
สคบ. ที่อยู่ในกำรก ำกับดูแล 

20% ร้อยละ 
10 

ร้อยละ  
15 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
30 



 

๗ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

4. นำยชวรัน์ บุญปำน 
 
5. นำงสำววุลลภำ อินทร์
สุพัฒตรำ 
6. นำงสำวกรรณิกำร์ 
ดุษฎีสำยสัมพันธ์ 
7. นำงธนนันต์          
อติชำติพงศ์กุล 
8. นำงสำววรรณฤดี    
จำรุฑีฆัมพร 
9. นำงสำวชญำณินทร์ 
ภูมิขมเขตร 
10. นำงสำวจริญญำ    
พังจันตำ 
11. นำงสำวปัทมำ ข ำทอง 
12. นำงสำวแพรวดี        
แจ่มจันทร์ 
13. นำงสำวพิมพิศุทธ์   
ตันอุไร 

นักสืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติกำร 
นักสืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติกำร 
นักสืบสวนสอบสวน 
 
นักสืบสวนสอบสวน 
 
นักสืบสวนสอบสวน 
 
นักสืบสวนสอบสวน 

 
นักสืบสวนสอบสวน 
 
นักสืบสวนสอบสวน 
นักสืบสวนสอบสวน 
 
นักสืบสวนสอบสวน 

1. ร้อยละของจ ำนวนเรื่องร้องทุกข์ในปีปัจจุบัน
ที่ด ำเนินกำรจนได้ข้อยุติ 

50% ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
35 

ร้อยละ 
40 

2 .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ ำ น ว น ก ำ ร จั ด ป ร ะชุ ม
คณะอนุกรรมกำรฯ ที่ได้รับมอบหมำย 

30% 30 ครั้ง 
18 ครั้ง 

32 ครั้ง 
19 ครั้ง 

 

34 ครั้ง 
20 ครั้ง 

36 ครั้ง 
21 ครั้ง 

38 ครั้ง 
22 ครั้ง 

3.  ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมท่ี
ได้รับมอบหมำยในกำรสนับสนุนภำรกิจของ 
สคบ. 

ร้อยละ 60 20 40 60 80 100 

 

 

 



 

๘ 
 

ตัวช้ีวัดระดับบุคคล ฝ่ายควบคุม  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

1. นำยอนำวิล เกตพันธ์ นักสืบสวนสอบสวน
ช ำนำญกำร 

1. จ ำนวนของกำรตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจที่
อยู่ในกำรก ำกับดูแล 

ระดับ 3 10 15 20 25 30 

2. ระดับควำมส ำ เร็จของกำรจั ดประชุม
คณะกรรมกำรว่ำด้วยฉลำก/ คณะอนุกรรมกำรฯ 
ที่ได้รับมอบหมำย 

ระดับ 3 2 3 4 5 6 

3. จ ำนวนร้อยละของกำรพัฒนำมำตรฐำน
เกี่ยวกับฉลำกสินค้ำที่อยู่ในกำรก ำกับดูแล 

ร้อยละ 60 20 40 60 80 100 

2. นำงณปภัช รัตนสุต 
 
3. นำยเอกรัชต์ สอนประภำ 
 
4. นำยชัยยุทธ            
เจริญวัชรตำนนท์ 
5. นำงสำวศุภลักษณ์      
ศรลีูกวัฒน์ 
6. นำงสำวปัณรสี พลจรัส 

นักสืบสวนสอบสวน
ช ำนำญกำร 
นักสืบสวนสอบสวน
ช ำนำญกำร 
นักสืบสวนสอบสวน 
 
นักสืบสวนสอบสวน 
 
นักสืบสวนสอบสวน 

1. จ ำนวนของกำรตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ ระดับ 3 10 15 20 25 30 

2. ระดับควำมส ำ เร็จของกำรจัดประชุม
คณะกรรมกำรว่ำด้วยฉลำก/ คณะอนุกรรมกำรฯ 

ระดับ 3 2 3 4 5 6 

3. จ ำนวนร้อยละของกำรพัฒนำมำตรฐำน
เกี่ยวกับฉลำกสินค้ำ 

ร้อยละ 60 20 40 60 80 100 

 

 

 

 



 

๙ 
 

ตัวช้ีวัดระดับบุคคล ฝ่ายเฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าและบริการ  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

1. นำยภูมินทร์ เล็กมณี  นักสืบสวนสอบสวน
ช ำนำญกำร 

1. ร้อยละของจ ำนวนของสินค้ำหรือบริกำรที่มี
กำรแจ้งเตือนภัยในต่ำงประเทศ และมีกำรแจ้ง
เตือนภัยให้กับผู้บริโภคภำยในประเทศผ่ำน
เว็บไซต์ สคบ. ที่อยู่ในกำรก ำกับดูแล 

35% 300 
ตัวอย่ำง 

350  
ตัวอย่ำง 

400 
ตัวอย่ำง 

450 
ตัวอย่ำง 

500 
ตัวอย่ำง 

2. ร้อยละของจ ำนวนควำมส ำเร็จของกำรจัด
ประชุมคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรฯ 
ที่อยู่ในกำรก ำกับดูแล 

35% 1 2 3 4 5 

3. ร้อยละของจ ำนวนกำรตรวจสอบสินค้ำหรือ
บริกำรที่อำจเป็นอันตรำย ที่อยู่ในกำรก ำกับ
ดูแล 

30% 1 2 3 4 5 

2. นำยสิรธีร ์พจน์จิรำภรณ ์
 
3. นำงสำวชรินรัตน์ ยำพิกุล 
 
4. นำงภักดิ์อิงคกร        
เกษประทุม 

นักสืบสวนสอบสวน
ช ำนำญกำร 
นักสืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติกำร 
นักสืบสวนสอบสวน 

1. ร้อยละของจ ำนวนข้อมูลสินค้ำหรือบริกำรที่
มีกำรแจ้งเตือนภัยในต่ำงประเทศ และมีกำร
แจ้งเตือนภัยให้กับผู้บริโภคภำยในประเทศผ่ำน
เว็บไซต์ สคบ. 

35% 300 
ตัวอย่ำง 

350 
ตัวอย่ำง 

400 
ตัวอย่ำง 

450 
ตัวอย่ำง 

500 
ตัวอย่ำง 

2. ร้อยละของจ ำนวนควำมส ำเร็จของกำรจัด
ประชุมคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรฯ 

35% 1 2 3 4 5 

3. ร้อยละของจ ำนวนกำรตรวจสอบสินค้ำหรือ
บริกำรที่อำจเป็นอันตรำย 

30% 1 2 3 4 5 

 



 

๑๐ 
 

ตัวช้ีวัดระดับบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

1. นำงสำวสรันฐรฎ์     
ตันวงศ์วำล 
2. นำยเจษฎำ ชูใจ 
3. นำงสำวพัชรินทร์    
พิณแพทย์ 
4. นำงดวงกลม ฉำยแก้ว 

เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
 
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
 
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 

1. ระดับควำมส ำเร็จของรับเรื่องร้องเรียนผ่ำน
ช่องทำงกำรร้องเรียนเ พ่ือบันทึกในระบบ
เบ็ดเสร็จและระบบงำนสำรบรรณกลำงและส่ง
มอบเรื่องร้องเรียนให้เจ้ำหน้ำที่ภำยในเวลำที่
ก ำหนด 

ระดับ 3 ภำยใน 
5 ชั่วโมง 

ภำยใน 
4 ชั่วโมง 

ภำยใน 
3 ชั่วโมง 

ภำยใน  
2 ชั่วโมง 

ภำยใน 
1 ชั่วโมง 

2. ระดับควำมส ำเร็จในกำรออกเลขหนังสือ
ภำยนอก ภำยใน และส่งคืนเจ้ำของเรื่องได้
รวดเร็วและถูกต้อง 

ระดับ 3 ภำยใน 
5 ชั่วโมง 

ภำยใน 
4 ชั่วโมง 

ภำยใน 
3 ชั่วโมง 

ภำยใน  
2 ชั่วโมง 

ภำยใน 
1 ชั่วโมง 

3. ร้อยละหนังสือที่มีกำรแจ้งเวียนได้ตำมเวลำ
ที่ก ำหนด 

ร้อยละ 85 75 80 85 90 92 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองคุ้มครองผู้ปริโภคด้านฉลาก (12 เดือน) 
การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับส านัก/ กอง/ กลุ่ม 

ตัวช้ีวัดระดับส่วน/ ฝ่าย 
ตัวช้ีวัดบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๑ 
 

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก 
รายละเอียดตัวชี้วัดระดับส านัก/ กอง/ กลุ่ม 

ตัวช้ีวัดระดับกอง  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน   เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน  

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละของจ ำนวนเรื่องร้องทุกข์ในปีปัจจุบันที่ด ำเนินกำรจนได้ข้อยุติ 50% ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 

๒. จ ำนวนของกำรตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ ระดับ 3 10 15 20 25 30 

๓. จ ำนวนร้อยละของกำรพัฒนำมำตรฐำนเกี่ยวกับฉลำกสินค้ำ ร้อยละ 60 20 40 60 80 100 

๔. ร้อยละของจ ำนวนข้อมูลสินค้ำหรือบริกำรที่มีกำรแจ้งเตือนภัยใน
ต่ำงประเทศ และมีกำรแจ้งเตือนภัยให้กับผู้บริโภคภำยในประเทศผ่ำน
เว็บไซต์ สคบ. 

35% 150 
ตัวอย่ำง 

175 
ตัวอย่ำง 

200 

ตัวอย่ำง 
225 

ตัวอย่ำง 

250 
ตัวอย่ำง 

5. ร้อยละจ ำนวนกำรตรวจสอบสินค้ำหรือบริกำรที่อำจเป็นอันตรำย 30% 1 2 3 4 5 



 

๑๒ 
 

ตัวช้ีวัดระดับฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน   เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละของจ ำนวนเรื่องร้องทุกข์ในปีปัจจุบันที่ด ำเนินกำรจนได้ข้อยุติ 50% ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 

๒. ร้อยละของจ ำนวนกำรจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ ที่ ได้รับ
มอบหมำย 

30% 30 ครั้ง 
18 ครั้ง 

32 ครั้ง 
19 ครั้ง 

34 ครั้ง 
20 ครั้ง 

36 ครั้ง 
21 ครั้ง 

38 ครั้ง 
22 ครั้ง 

๓. ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยในกำร
สนับสนุนภำรกิจของ สคบ. 

20% ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 



 

๑๓ 
 

ตัวช้ีวัดระดับฝ่ายควบคุม กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน   เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. จ ำนวนของกำรตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ ระดับ 3 10 15 20 25 30 

๒. ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรว่ำด้วยฉลำก/ 
คณะอนุกรรมกำรฯ ที่ได้รับมอบหมำย 

ระดับ 3 2 3 4 5 6 

๓. จ ำนวนร้อยละของกำรพัฒนำมำตรฐำนเกี่ยวกับฉลำกสินค้ำ ร้อยละ 60 20 40 60 80 100 



 

๑๔ 
 

ตัวช้ีวัดระดับฝ่ายเฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าและบริการ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละของจ ำนวนข้อมูลของสินค้ำหรือบริกำรที่มีกำรแจ้งเตือนภัยใน

ต่ำงประเทศ และมีกำรแจ้งเตือนภัยให้กับผู้บริโภคภำยในประเทศผ่ำน
เว็บไซต์ สคบ. 

35% 150 
ตัวอย่ำง 

175 
ตัวอย่ำง 

200 
ตัวอย่ำง 

225  
ตัวอย่ำง 

250  
ตัวอย่ำง 

๒. ร้อยละของจ ำนวนควำมส ำเร็จของกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรและ
คณะอนุกรรมกำรฯ 

35% 1 2 3 4 5 

๓. ร้อยละของจ ำนวนกำรตรวจสอบสินค้ำหรือบริกำรที่อำจเป็นอันตรำย 30% 1 2 3 4 5 



 

๑๕ 
 

ตัวช้ีวัดระดับฝ่ายบริหารทั่วไป กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ระดับควำมส ำเร็จของรับเรื่องร้องเรียนผ่ำนช่องทำงกำรร้องเรียนเพ่ือ

บันทึกในระบบเบ็ดเสร็จและระบบงำนสำรบรรณกลำง และส่งมอบ
เรื่องร้องเรียนให้เจ้ำหน้ำที่ภำยในเวลำที่ก ำหนด 

ระดับ 3 ภำยใน 
5 ชั่วโมง 

ภำยใน 
4 ชั่วโมง 

ภำยใน 
3 ชั่วโมง 

ภำยใน  
2 ชั่วโมง 

ภำยใน 
1 ชั่วโมง 

๒. ระดับควำมส ำเร็จในกำรออกเลขหนังสือภำยนอก ภำยใน และส่งคืน
เจ้ำของเรื่องได้รวดเร็วและถูกต้อง 

ระดับ 3 ภำยใน 
5 ชั่วโมง 

ภำยใน 
4 ชั่วโมง 

ภำยใน 
3 ชั่วโมง 

ภำยใน  
2 ชั่วโมง 

ภำยใน 
1 ชั่วโมง 

๓. ร้อยละหนังสือท่ีมีกำรแจ้งเวียนได้ตำมเวลำที่ก ำหนด ร้อยละ 85 75 80 85 90 95 



 

๑๖ 
 

ตัวช้ีวัดระดับบุคคล ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

1. นำยมำนะ บุญส่ง 
 
 
 

นักสืบสวนสอบสวน
ช ำนำญกำรพิเศษ 
 
 

๑. ร้อยละของจ ำนวนเรื่องร้องทุกข์ในปีปัจจุบัน
ที่ด ำเนินกำรจนได้ข้อยุติที่อยู่ในกำรก ำกับดูแล 

50% ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
35 

ร้อยละ 
40 

๒ .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ ำ น ว น ก ำ ร จั ด ป ร ะชุ ม
คณะอนุกรรมกำรฯ ที่ได้รับมอบหมำยที่อยู่ใน
กำรก ำกับดูแล 

30% 30 ครั้ง 32 ครั้ง 34 ครั้ง 36 ครั้ง 38 ครั้ง 

3.ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมที่
ได้รับมอบหมำยในกำรสนับสนุนภำรกิจของ 
สคบ. ที่อยู่ในกำรก ำกับดูแล 

20% ร้อยละ  
10 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
30 

2. นำงปภัช รัตนสุต นักสืบสวนสอบสวน
ช ำนำญกำร 

1. ร้อยละของจ ำนวนเรื่องร้องทุกข์ในปีปัจจุบัน
ที่ด ำเนินกำรตนได้ข้อยุติ 

50% ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ  
30 

ร้อยละ 
35 

ร้อยละ 
40 

2 .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ ำ น ว น ก ำ ร จั ด ป ร ะชุ ม
คณะอนุกรรมกำรฯ ที่ได้รับมอบหมำย 

30%  30 ครั้ง 32 ครั้ง 34 ครั้ง 36 ครั้ง 38 ครั้ง 

3. ระกับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมที่
ได้มอบหมำยในกำรสนับสนุนภำรกิจของ สคบ. 

20% 20 40 60 80 100 



 

๑๗ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

3. นำยปำรเมศ ทองเจริญ           
     นำงสำวฐิตำนัน ศรีภัท
รำนุสรณ์ (เพ่ิมเติม วันที่ 
28 ส.ค. 62) 

นักสืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติกำร 

๑. ร้อยละของจ ำนวนเรื่องร้องทุกข์ในปีปัจจุบัน
ที่ด ำเนินกำรจนได้ข้อยุติที่อยู่ในกำรก ำกับดูแล 

50% ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
35 

ร้อยละ 
40 

๒ .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ ำ น ว น ก ำ ร จั ด ป ร ะชุ ม
คณะอนุกรรมกำรฯ ที่ได้รับมอบหมำยที่อยู่ใน
กำรก ำกับดูแล 

30% 30 ครั้ง 32 ครั้ง 34 ครั้ง 36 ครั้ง 38 ครั้ง 

3.ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมที่
ได้รับมอบหมำยในกำรสนับสนุนภำรกิจของ 
สคบ. ที่อยู่ในกำรก ำกับดูแล 

20% ร้อยละ  
10 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
30 

4. นำงสำวพิชชำ ไกรรัตน์ นักสืบสวนสอบสวน
ช ำนำญกำร 

1. ร้อยละของจ ำนวนเรื่องร้องทุกข์ในปีปัจจุบัน
ที่ด ำเนินกำรจนได้ข้อยุติที่อยู่ในกำรก ำกับดูแล 

50% ร้อยละ  
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
35 

ร้อยละ 
40 

2 .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ ำ น ว น ก ำ ร จั ด ป ร ะชุ ม
คณะอนุกรรมกำรฯ ที่ได้รับมอบหมำยที่อยู่ใน
กำรก ำกับดูแล 

30% 18 ครั้ง 19 ครั้ง 20 ครั้ง 21 ครั้ง 22 ครั้ง 

3. ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมที่
ได้รับมอบหมำยในกำรสนับสนุนภำรกิจของ 
สคบ. ที่อยู่ในกำรก ำกับดูแล 

20% ร้อยละ 
10 

ร้อยละ  
15 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
30 



 

๑๘ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

5. นำยชวรัน ์บุญปำน 
 
6. นำงสำววุลลภำ อินทร์
สุพัฒตรำ 
7. นำงสำวกรรณิกำร์ 
ดุษฎีสำยสัมพันธ์ 
8. นำงธนนันต์          
อติชำติพงศ์กุล 
9. นำงสำววรรณฤดี    
จำรุฑีฆัมพร 
10. นำงสำวชญำณินทร์ 
ภูมิขมเขตร 
11. นำงสำวจริญญำ    
พังจันตำ 
12. นำงสำวปัทมำ ข ำทอง 
13. นำงสำวแพรวดี        
แจ่มจันทร์ 
14. นำงสำวพิมพิศุทธ์   
ตันอุไร 

นักสืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติกำร 
นักสืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติกำร 
นักสืบสวนสอบสวน 
 
นักสืบสวนสอบสวน 
 
นักสืบสวนสอบสวน 
 
นักสืบสวนสอบสวน 

 
นักสืบสวนสอบสวน 
 
นักสืบสวนสอบสวน 
นักสืบสวนสอบสวน 
 
นักสืบสวนสอบสวน 

1. ร้อยละของจ ำนวนเรื่องร้องทุกข์ในปีปัจจุบัน
ที่ด ำเนินกำรจนได้ข้อยุติ 

50% ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
35 

ร้อยละ 
40 

2 .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ ำ น ว น ก ำ ร จั ด ป ร ะชุ ม
คณะอนุกรรมกำรฯ ที่ได้รับมอบหมำย 

30% 30 ครั้ง 
18 ครั้ง 

32 ครั้ง 
19 ครั้ง 

 

34 ครั้ง 
20 ครั้ง 

36 ครั้ง 
21 ครั้ง 

38 ครั้ง 
22 ครั้ง 

3.  ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมท่ี
ได้รับมอบหมำยในกำรสนับสนุนภำรกิจของ 
สคบ. 

ร้อยละ 60 20 40 60 80 100 

 

 

 



 

๑๙ 
 

ตัวช้ีวัดระดับบุคคล ฝ่ายควบคุม  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

1. นำยอนำวิล เกตพันธ์ นักสืบสวนสอบสวน
ช ำนำญกำร 

1. จ ำนวนของกำรตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจที่
อยู่ในกำรก ำกับดูแล 

ระดับ 3 10 15 20 25 30 

2. ระดับควำมส ำ เร็จของกำรจัดประชุม
คณะกรรมกำรว่ำด้วยฉลำก/ คระอนุกรรมกำรฯ 
ที่ได้รับมอบหมำย 

ระดับ 3 2 3 4 5 6 

3. จ ำนวนร้อยละของกำรพัฒนำมำตรฐำน
เกี่ยวกับฉลำกสินค้ำที่อยู่ในกำรก ำกับดูแล 

ร้อยละ 60 20 40 60 80 100 

2. นำยฤทธิรอน ทวีทรัพย์ นักสืบสวนสอบสวน
ช ำนำญกำร 

1. จ ำนวนของกำรตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจที่
อยู่ในกำรก ำกับดูแล 

50 % 10 15 20 25 30 

2. ระดับควำมส ำ เร็จของกำรจัดประชุม
คณะกรรมกำรว่ำด้วยฉลำก/ คระอนุกรรมกำรฯ 
ที่ได้รับมอบหมำย 

20% 2 3 4 5 6 

3. จ ำนวนร้อยละของกำรพัฒนำมำตรฐำน
เกี่ยวกับฉลำกสินค้ำที่อยู่ในกำรก ำกับดูแล 

30% 20 40 60 80 100 

3. นำยเอกรัชต์ 
 สอนประภำ 

นักสืบสวนสอบสวน
ช ำนำญกำร 

1. จ ำนวนของกำรตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ ระดับ 3 10 15 20 25 30 

2. ระดับควำมส ำ เร็จของกำรจัดประชุม
คณะกรรมกำรว่ำด้วยฉลำก/ คณะอนุกรรมกำรฯ 

ระดับ 3 2 3 4 5 6 



 

๒๐ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  3. จ ำนวนร้อยละของกำรพัฒนำมำตรฐำน
เกี่ยวกับฉลำกสินค้ำ 

ร้อยละ 60 20 40 60 80 100 

4. นำงสำวชรินรัตน ์
 ยำพิกุล 

นักสืบสวน
ปฏิบัติกำร 

1. จ ำนวนของกำรตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ 20% 10 15 20 25 30 

2. ระดับควำมส ำ เร็จของกำรจัดประชุม
คณะกรรมกำรว่ำด้วยฉลำก/ คณะอนุกรรมกำรฯ 

30% 2 3 4 5 6 

3. จ ำนวนร้อยละของกำรพัฒนำมำตรฐำน
เกี่ยวกับฉลำกสินค้ำ 

50% 20 40 60 80 100 

5. นำงภักดิ์อิงคกร  
เกษประทุม 

นักสืบสวนสอบสวน 1. จ ำนวนของกำรตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ 20% 10 15 20 25 30 

2. ระดับควำมส ำ เร็จของกำรจัดประชุม
คณะกรรมกำรว่ำด้วยฉลำก/ คณะอนุกรรมกำรฯ 

30% 2 3 4 5 6 

3. จ ำนวนร้อยละของกำรพัฒนำมำตรฐำน
เกี่ยวกับฉลำกสินค้ำ 

50% 20 40 60 80 100 

6. นำยชัยยุทธ            
เจริญวัชรตำนนท์ 
7. นำงสำวปัณรสี พลจรัส 
 
 

นักสืบสวนสอบสวน 
 
นักสืบสวนสอบสวน 
 
 

1. จ ำนวนของกำรตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ ระดับ 3 10 15 20 25 30 

2. ระดับควำมส ำ เร็จของกำรจัดประชุม
คณะกรรมกำรว่ำด้วยฉลำก/ คณะอนุกรรมกำรฯ 

ระดับ 3 2 3 4 5 6 

3. จ ำนวนร้อยละของกำรพัฒนำมำตรฐำน
เกี่ยวกับฉลำกสินค้ำ 

ร้อยละ 60 20 40 60 80 100 



 

๒๑ 
 

ตัวช้ีวัดระดับบุคคล ฝ่ายเฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าและบริการ  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

1. นำยภูมินทร์ เล็กมณี  นักสืบสวนสอบสวน
ช ำนำญกำร 

1. ร้อยละของจ ำนวนของสินค้ำหรือบริกำรที่มี
กำรแจ้งเตือนภัยในต่ำงประเทศ และมีกำรแจ้ง
เตือนภัยให้กับผู้บริโภคภำยในประเทศผ่ำน
เว็บไซต์ สคบ. ที่อยู่ในกำรก ำกับดูแล 

35% 300 
ตัวอย่ำง 

350  
ตัวอย่ำง 

400 
ตัวอย่ำง 

450 
ตัวอย่ำง 

500 
ตัวอย่ำง 

2. ร้อยละของจ ำนวนควำมส ำเร็จของกำรจัด
ประชุมคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรฯ 
ที่อยู่ในกำรก ำกับดูแล 

35% 1 2 3 4 5 

3. ร้อยละของจ ำนวนกำรตรวจสอบสินค้ำหรือ
บริกำรที่อำจเป็นอันตรำย ที่อยู่ในกำรก ำกับ
ดูแล 

30% 1 2 3 4 5 

2. นำยสิรธีร ์พจน์จิรำภรณ ์
 
 

นักสืบสวนสอบสวน
ช ำนำญกำร 
 

1. ร้อยละของจ ำนวนข้อมูลสินค้ำหรือบริกำรที่
มีกำรแจ้งเตือนภัยในต่ำงประเทศ และมีกำร
แจ้งเตือนภัยให้กับผู้บริโภคภำยในประเทศผ่ำน
เว็บไซต์ สคบ. 

35% 300 
ตัวอย่ำง 

350 
ตัวอย่ำง 

400 
ตัวอย่ำง 

450 
ตัวอย่ำง 

500 
ตัวอย่ำง 

2. ร้อยละของจ ำนวนควำมส ำเร็จของกำรจัด
ประชุมคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรฯ 

35% 1 2 3 4 5 

3. ร้อยละของจ ำนวนกำรตรวจสอบสินค้ำหรือ
บริกำรที่อำจเป็นอันตรำย 

30% 1 2 3 4 5 

 



 

๒๒ 
 

ตัวช้ีวัดระดับบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

1. นำงสำวศุภลักษณ์ 
 ศรีลูกวัฒน์ 

นักสืบสวนสอบสวน 1. ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรประสำนงำนและ
ควบคุมงำนฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

50% 20 25 30 35 40 

2. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมที่
ได้รับมอบหมำยในกำรสนับสนุนภำรกิจของ 
สคบ. 

30% 20 40 60 80 100 

3. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำม
ลักษณะงำนพิเศษที่ได้รับมอบหมำย 

20% 20 40 60 80 100 

2. นำงสำวสรันฐรฎ์     
ตันวงศ์วำล 
3. นำยเจษฎำ ชูใจ 
4. นำงสำวพัชรินทร์    
พิณแพทย์ 
5. นำงดวงกลม ฉำยแก้ว 

เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
 
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
 
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 

1. ระดับควำมส ำเร็จของรับเรื่องร้องเรียนผ่ำน
ช่องทำงกำรร้องเรียนเ พ่ือบันทึกในระบบ
เบ็ดเสร็จและระบบงำนสำรบรรณกลำงและส่ง
มอบเรื่องร้องเรียนให้เจ้ำหน้ำที่ภำยในเวลำที่
ก ำหนด 

ระดับ 3 ภำยใน 
5 ชั่วโมง 

ภำยใน 
4 ชั่วโมง 

ภำยใน 
3 ชั่วโมง 

ภำยใน  
2 ชั่วโมง 

ภำยใน 
1 ชั่วโมง 

2. ระดับควำมส ำเร็จในกำรออกเลขหนังสือ
ภำยนอก ภำยใน และส่งคืนเจ้ำของเรื่องได้
รวดเร็วและถูกต้อง 

ระดับ 3 ภำยใน 
5 ชั่วโมง 

ภำยใน 
4 ชั่วโมง 

ภำยใน 
3 ชั่วโมง 

ภำยใน  
2 ชั่วโมง 

ภำยใน 
1 ชั่วโมง 

3. ร้อยละหนังสือที่มีกำรแจ้งเวียนได้ตำมเวลำ
ที่ก ำหนด 

ร้อยละ 85 75 80 85 90 92 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา (6 เดือน) 
การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับส านัก/ กอง/ กลุ่ม 

ตัวช้ีวัดระดับส่วน/ ฝ่าย 
ตัวช้ีวัดบุคคล 

 



 

๑ 
 

ตัวชี้วัดระดับกอง 
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา 

รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกอง  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม SLA (ตั้งแต่ขั้นตอนการ

ตรวจสอบเอกสาร จนกระท่ังออกหนังสือเชิญ ฯลฯ ) 
ระดับ ๓ ภายใน ๑๗ 

วันท าการ 
ภายใน ๑๖
วันท าการ 

ภายใน ๑๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๓ 
วันท าการ 

๒. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในปีปัจจุบันที่ได้รับการด าเนินการจน
ได้ข้อยุติ (ข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) 

ร้อยละ ๒๕ ๒๐ ๒๓ ๒๕ ๒๗ ๓๐ 

๓. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในอดีตที่ค้างอยู่และได้รับการ
ด าเนินการจนได้ข้อยุติ (ข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) 

ร้อยละ ๒๐ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ 

๔. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ (การ
ตรวจสอบทางสื่อต่างๆ) 

ระดับ ๓ ภายใน ๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

ภายใน ๒ 
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

5. ระดับความส าเร็จของการจัดท าสถิติในการตรวจสอบข้อความโฆษณา 
และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

ภายใน ๒ 
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

6. ร้อยละความส าเร็จของการจัดประชุมคณะกรรมการ/ อนุกรรมการ ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๕๐ 



 

๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
7. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี     

พ.ศ. ๒๕๖๒ ในความรับผิดชอบของกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา 
ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๔๕ ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๕๕ ร้อยละ ๖๐ 

8. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย ระดับ ๓ ภายใน ๕ วัน
ท าการ 

ภายใน ๔ วัน
ท าการ 

ภายใน ๓ วัน
ท าการ 

ภายใน ๒ วัน
ท าการ 

ภายใน ๑ วัน
ท าการ 



 

๓ 
 

ตัวช้ีวัดระดับบุคคล กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน   เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน  

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

นายศรัณย์ รักษ์เผ่า  
 

ผู้อ านวยการกอง
คุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านโฆษณา 

๑. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในปี
ปัจจุบันที่ได้รับการด าเนินการข้อยุติ (ข้อมูล
จากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 

ร้อยละ ๒๕ ๒๐ ๒๓ ๒๕ ๒๗ ๓๐ 

๒. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในอดีตที่
ค้างอยู่และได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 
(ข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 

ร้อยละ ๒๐ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ 

๓. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ (การตรวจสอบ
ทางสื่อต่างๆ) 

ระดับ ๓ ภายใน ๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

ภายใน ๒ 
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๔. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ      
พ . ศ .  ๒๕๖๒  ในความรั บผิ ดชอบของ            
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา 

 
ร้อยละ ๕๐ 

 
ร้อยละ 
๔๐ 

 
ร้อยละ 

๔๕ 

 
ร้อยละ 

๕๐ 

 
ร้อยละ 

๕๕ 

 
ร้อยละ 

๖๐ 

๕. ระดับความส าเร็จของการจัดท าสถิติใน
การตรวจสอบข้อความโฆษณาและรายงานให้
ผู้บั งคับบัญชาทราบภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๓
วันท าการ 

ภายใน ๒
วันท าการ 

ภายใน ๑
วันท าการ 

๖. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ระดับ ๓ ภายใน ๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

ภายใน ๒ 
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 



 

๔ 
 

ตัวช้ีวัดระดับฝ่ายบริหารทั่วไป กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน   เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน  

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละของจ านวนเรื่องที่กลั่นกรองแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ ๘๖ – ๙๐ ๗๖ – ๘๐  ๘๑ – ๘๕ ๘๖ – ๙๐ ๙๑ – ๙๕ ๙๖ – ๑๐๐ 

๒. ระดับความส าเร็จของการส่งหนังสือไปยังหน่วยงานภายนอก 
 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๓. ระดับความส าเร็จของการจัดท าสถิติเรื่องร้องเรียนและรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาและส านักแผนฯ/กพบ.ทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

4. ระดับความส าเร็จของการส ารวจครุภัณฑ์ประจ าปี ภายในเวลาที่
ก าหนดเป้าหมายถูกต้อง ครบถ้วนตามทะเบียนคุมและรายงานภายใน
เวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๗  
วันท าการ 

ภายใน ๖  
วันท าการ 

ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

5. ระดับความส าเร็จของการควบคุมการลงรายละเอียดงานรับเรื่อง
ร้องเรียนลงในระบบเบ็ดเสร็จและระบบงานสารบรรณกลาง และส่งมอบ
เรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

6. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การท า
หนังสือยืมเงิน-คืนเงิน ในการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

ระดับ ๓ ภายใน ๗  
วันท าการ 

ภายใน ๖  
วันท าการ 

ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

7. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในความรับผิดชอบของกองคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านโฆษณา 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๔๕ ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๕๕ ร้อยละ ๖๐ 

๘. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ระดับ ๓ ภายใน ๕ วัน
ท าการ  

ภายใน ๔ วัน
ท าการ  

ภายใน ๓ วัน
ท าการ  

ภายใน ๔ วัน
ท าการ  

ภายใน ๕ วัน
ท าการ  



 

๔ 
 

ตัวช้ีวัดระดับบุคคลฝ่ายบริหารทั่วไป กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน   เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

1. น.ส.วิสุณีย์ คงข า นักสืบสวนสอบสวน
ช านาญการ 

๑. ร้อยละของจ านวนเรื่องที่กลั่นกรองแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 
๘๖ – ๙๐ 

๗๖ – ๘๐ ๘๑ – ๘๕ ๘๖ – ๙๐ ๙๑ – ๙๕ ๙๖–๑๐๐ 

๒. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ในความรับผิดชอบของกองคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านโฆษณา 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ 
๔๐ 

ร้อยละ 
๔๕ 

ร้อยละ 
๕๐ 

ร้อยละ 
๕๕ 

ร้อยละ 
๖๐ 

๓. ระดับความส าเร็จของการจัดท าสถิติเรื่อง
ร้องเรียนและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและ
ส านักแผนฯ/กพบ.ทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๔. ระดับความส าเร็จของการส ารวจครุภัณฑ์
ประจ าปี ภายในเวลาที่ก าหนดเป้าหมาย
ถูกต้อง ครบถ้วนตามทะเบียนคุมและรายงาน
ภายในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๗  
วันท าการ 

ภายใน ๖  
วันท าการ 

ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

๕. ระดับความส าเร็จของการส่งหนังสือไปยัง
หน่วยงานภายนอก 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑  
วันท าการ 

๖. ระดับความส าเร็จของการควบคุมการลง
รายละเอียดงานรับเรื่องร้องเรียนลงในระบบ
เบ็ดเสร็จและระบบงาน สารบรรณกลางและ
ส่งมอบเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ภายในเวลา
ที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

ภายใน ๒ 
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 



 

๕ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๗. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการท า
หนังสือหนังสือยืมเงิน – คืนเงิน ในการประชุม
คณะกรรมการ/คณะกรรมการ 

ระดับ ๓ ภายใน ๗ 
วันท าการ 

ภายใน ๖ 
วันท าการ 

ภายใน ๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

๘. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

2. น.ส.ศุภววรณ        
ย่อยพรหมราช 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 

๑. ระดับความส าเร็จของการจัดท าสถิติเรื่อง
ร้องเรียนและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและ
ส านักแผนฯ/กพบ.ทราบภายในระยะเวลา     
ที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๒. ระดับความส าเร็จของการควบคุมการลง
รายละเอียดงานรับเรื่องร้องเรียนลงในระบบ
เบ็ดเสร็จและระบบงาน สารบรรณกลาง และ
ส่งมอบเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ภายในเวลา
ที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๓. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการท า
หนั งสือยืม เงิน  – คืน เงินในการประชุม
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

ระดับ ๓ ภายใน ๗ 
วันท าการ 

ภายใน ๖ 
วันท าการ 

ภายใน ๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

๔. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

 
 



 

๖ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

3. ว่าที่ร้อยตรี  
อันนตสิน สิ่วกลาง 
 

เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 

๑. ระดับความส าเร็จของการส่งหนังสือไปยัง
หน่วยงานภายนอก 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๒. ระดับความส าเร็จของการส ารวจครุภัณฑ์
ประจ าปี ภายในเวลาที่ก าหนดเป้าหมาย
ถูกต้อง ครบถ้วนตามทะเบียนคุมและรายงาน
ภายในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๗  
วันท าการ 

ภายใน ๖  
วันท าการ 

ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

๓. ระดับความส าเร็จของการจัดท าสถิติเรื่อง
ร้องเรียนและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและ
ส านักแผนฯ/กพบ.ทราบภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๔. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑  
วันท าการ 

 

 

 

 

 

 

 



 

๗ 
 

ตัวช้ีวัดระดับฝ่ายควบคุม กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน   เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน  

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม SLA (ตั้งแต่ขั้นตอนการ

ตรวจสอบเอกสาร จนกระท่ังออกหนังสือเชิญ ฯลฯ) 
ระดับ ๓ ภายใน ๑๗ 

วันท าการ 
ภายใน ๑๖ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๓ 
วันท าการ 

๒. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในปีปัจจุบันที่ได้รับ 
การด าเนินการจนได้ข้อยุติ (ข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) 

ร้อยละ ๒๕ ๒๐ ๒๓ ๒๕ ๒๗ ๓๐ 

๓. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในอดีตที่ค้างอยู่และได้รับ 
การด าเนินการจนได้ข้อยุติ (ข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) 

ร้อยละ ๒๐ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ 

4. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในความรับผิดชอบของกองคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านโฆษณา 

ร้อยละ ๕๐ ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ 

5. ร้อยละความส าเร็จของการจัดประชุมคณะกรรมการ/ 
คณะอนุกรรมการ 

ร้อยละ ๓๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

6. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 



 

๘ 
 

ตัวช้ีวัดระดับบุคคลฝ่ายควบคุม กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน   เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน  

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นางอัชญา บุญสุวรรณ 
 
 
 

นักสืบสวนสอบสวน
ช านาญการพิเศษ 

๑. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในปี
ปัจจุบันที่ได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 
(ข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) 

ร้อยละ ๒๕ ๒๐ ๒๓ ๒๕ ๒๗ ๓๐ 

๒. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในอดีตที่
ค้างอยู่และได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 
(ข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) 

ร้อยละ ๒๐ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ 

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฎิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ในความรับผิดชอบของกองคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านโฆษณา 

ร้อยละ ๕๐ ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ 

๔. ระดับความส าเร็จของการจัดประชุม
คณะกรรมการ/อนุกรรมการ ที่อยู่ในการ
ก ากับดูแล 

ร้อยละ ๓๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๕. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ระดับ ๓ ภายใน ๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

ภายใน ๒ 
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 



 

๙ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

2. นางสาวหทัยรัตน์    
เฉลียวฉลาด 
3. นายธนัทเทพ          
ศรีราษฎร์ 
4. นายยุทธการ         
เช่นช่วยญาติ 
๕. นางสาวกานต์มณี 
จามจุรีรัตน์ 
๖. นางสาววัลภา มูณี 
๗. นางสาวพิชชานันท์ 
อมรวัฒนา 
 

นักสืบสวนสอบสวน
ช านาญการ 
นักสืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติการ 
นักสืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติการ 
นักสืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติการ 
นักสืบสวนสอบสวน 
นักสืบสวนสอบสวน 

๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม 
SLA (ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร 
จนกระท่ังออกหนังสือเชิญ ฯลฯ) 

ระดับ ๓ ภายใน 
๑๗ 

วันท าการ 

ภายใน 
๑๖ 

วันท าการ 

ภายใน 
๑๕ 

วันท าการ 

ภายใน 
๑๔ 

วันท าการ 

ภายใน 
๑๓ 

วันท าการ 
๒. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในปี
ปัจจุบันที่ได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ ๒๕ ๒๐ ๒๓ ๒๕ ๒๗ ๓๐ 

๓. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในอดีตที่
ค้างอยู่และได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ ๒๐ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ 

๔. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในความรับผิดชอบของ 
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา 

ร้อยละ ๕๐ ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ 

๕. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๖. ร้อยละความส าเร็จของการจัดประชุม
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

ร้อยละ ๓๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

 

 

 

 



 

๑๐ 
 

ตัวช้ีวัดระดับฝ่ายเฝ้าระวังตรวจสอบโฆษณา กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน   เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน  

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ 

(การตรวจสอบทางสื่อต่างๆ) 
ระดับ ๓ ภายใน ๕  

วันท าการ 
ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
 วันท าการ 

๒. ระดับความส าเร็จของการจัดท าสถิติในการตรวจสอบข้อความโฆษณา 
และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๕ 
 วันท าการ 

ภายใน ๔ 
 วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒ 
 วันท าการ 

ภายใน ๑  
วันท าการ 

๓. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม SLA (ตั้งแต่ขั้นตอน 
การตรวจสอบเอกสาร จนกระท่ังออกหนังสือเชิญ ฯลฯ) 

ระดับ ๓ ภายใน ๑๗ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๖ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๓ 
วันท าการ 

4. ร้อยละความส าเร็จของการจัดประชุมคณะกรรมการ/ 
คณะอนุกรรมการ 

ร้อยละ ๓๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

5. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 



 

๑๒ 
 

ตัวช้ีวัดระดับบุคคลฝ่ายเฝ้าระวังตรวจสอบโฆษณา กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน   เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน  

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นายพศวัตน์ จุมปา 

 
๒. นางสาวพิชชานันท์ 
อมรวัฒนา 

๓. นางสาวณัฐรุจา อิ่มเงิน 

๔. นางสาวจิรา เทพรินทร์ 

๕. นางสาวพนัชญา เทศกิ่ม 

๖. นางสาวจิราย ุแพ่งจันทึก 

นักสืบสวนสอบสวน
ช านาญการ 
นักสืบสวนสอบสวน 

 
 
   เจ้าหน้าที่สืบสวน 
   สอบสวน 

๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ (การตรวจสอบ
ทางสื่อต่างๆ) 

ระดับ ๓ ภายใน ๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

ภายใน ๒ 
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๒. ระดับความส าเร็จของการจัดท าสถิติใน
การตรวจสอบข้อความโฆษณา และรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

ภายใน ๒ 
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๓. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม 
SLA (ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร 
จนกระท่ังออกหนังสือเชิญ ฯลฯ) 

ระดับ ๓ ภายใน ๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

ภายใน ๒ 
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๔. ร้อยละความส าเร็จของการจัดประชุม
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

ร้อยละ ๓๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๕. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

 

 

 

 

 



 

๑๓ 
 

ตัวช้ีวัดระดับฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน   เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในปีปัจจุบันที่ได้รับ 

การด าเนินการจนได้ข้อยุติ (ข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) 
ร้อยละ ๒๕ ๒๐ ๒๓ ๒๕ ๒๗ ๓๐ 

๒. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในอดีตที่ค้างอยู่และได้รับ 
การด าเนินการจนได้ข้อยุติ (ข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) 

ร้อยละ ๒๐ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ 

๓. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม SLA (ตั้งแต่ขั้นตอน 
การตรวจสอบเอกสาร จนกระท่ังออกหนังสือเชิญ ฯลฯ) 

ระดับ ๓ ภายใน ๑๗ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๖ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๓ 
วันท าการ 

4. ร้อยละความส าเร็จของการจัดประชุมคณะกรรมการ/ 
คณะอนุกรรมการ 

ร้อยละ ๓๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

5. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 



 

๑๔ 
 

ตัวช้ีวัดระดับบุคคลฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา  เปา้หมายส าหรับ ๖ เดือน   เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน  

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นายอนุพงษ์ เจริญเวช นักสืบสวนสอบสวน
ช านาญการพิเศษ 
 

๑. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในปี
ปัจจุบันที่ได้รับการด าเนินการจนได้ขอยุติ 
(ข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) 

ร้อยละ ๒๕ ๒๐ ๒๓ ๒๕ ๒๗ ๓๐ 

๒. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในอดีต 
ที่ค้างอยู่และได้รับการด าเนินการจนได้ขอยุติ 
(ข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) 

ร้อยละ ๒๐ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ 

๓. ระดับความส าเร็จของการจัดประชุม 
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ที่อยู่ในการ
ก ากับดูแล 

ร้อยละ 
๓๐ 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๔. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๒. น.ส. ประทุมวดี     
รวมฉิมพลี 

นักสืบสวนสอบสวน
ช านาญการ 

๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม 
SLA (ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร 
จนกระท่ังออกหนังสือเชิญ ฯลฯ) 

ระดับ ๓ ภายใน 
๑๗ 

วันท าการ 

ภายใน 
๑๖ 

วันท าการ 

ภายใน 
๑๕ 

วันท าการ 

ภายใน 
๑๔ 

วันท าการ 

ภายใน 
๑๓ 

วันท าการ 
๒. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในอดีตที่
ค้างอยู่และได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ ๒๐ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ 

๓. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในปี
ปัจจุบันที่ได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ ๒๕ ๒๐ ๒๓ ๒๕ ๒๗ ๓๐ 



 

๑๕ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๔. ร้อยละความส าเร็จของการจัดประชุม
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ  

ร้อยละ ๓๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๕. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

3. นายจิรายุ วุฒิศรัย 
 
4. นายนิพนธ์ ชิณสาย 
 
5. นางสาวสาวิกา มงคล 
 
6. นายกิตติพงษ์ คาวีสินธุ์ 
 
7. นางสาวรจนา เทียบรัตน ์
8. นางสาวศรีสกุล ชื่นสบาย 
9. นายพนา เบิกนา 
10. นางสาวอาภัสรา  
พลอยระย้า 
11. ว่าที่ร้อยตรีพลพฤกษ์  
วงศ์ศาโรจน์ 
๑๒. นายพีรพัฒน์        
บุญเรือง 

นักสืบสวนสอบสวน
ช านาญการ 
นักสืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติการ 
นักสืบสวนสอบสวน 
ปฎิบัติการ 
นักสืบสวนสอบสวน 
ปฎิบัติการ 
นักสืบสวนสอบสวน 
นักสืบสวนสอบสวน 
นักสืบสวนสอบสวน 
นักสืบสวนสอบสวน 
 
นักสืบสวนสอบสวน 
 
พนักงานธุรการ 
 

๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม 
SLA (ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร 
จนกระท่ังออกหนังสือเชิญ ฯลฯ) 

ระดับ ๓ ภายใน 
๑๗  

วันท าการ 

ภายใน 
๑๖  

วันท าการ 

ภายใน 
๑๕  

วันท าการ 

ภายใน 
๑๔  

วันท าการ 

ภายใน 
๑๓  

วันท าการ 

๒. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในปี
ปัจจุบันที่ได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 
(ข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) 

ร้อยละ ๒๕ ๒๐ ๒๓ ๒๕ ๒๗ ๓๐ 

๓. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในอดีต 
ที่ค้างอยู่และได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 
(ข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) 
 

ร้อยละ ๒๐ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ 

๔. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๕. ร้อยละความส าเร็จของการจัดประชุม 
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 
 

 

ร้อยละ ๓๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา (12 เดือน) 
การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับส านัก/ กอง/ กลุ่ม 

ตัวช้ีวัดระดับส่วน/ ฝ่าย 
ตัวช้ีวัดบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 



 

๑๖ 
 

ตัวชี้วัดระดับกอง 
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา 

รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกอง  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม SLA (ตั้งแต่ขั้นตอนการ

ตรวจสอบเอกสาร จนกระท่ังออกหนังสือเชิญ ฯลฯ ) 
ระดับ ๓ ภายใน ๑๗ 

วันท าการ 
ภายใน ๑๖
วันท าการ 

ภายใน ๑๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๓ 
วันท าการ 

๒. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในปีปัจจุบันที่ได้รับการด าเนินการจน
ได้ข้อยุติ (ข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) 

ร้อยละ ๔๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ 

๓. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในอดีตที่ค้างอยู่และได้รับการ
ด าเนินการจนได้ข้อยุติ (ข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) 

ร้อยละ ๔๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ 

๔. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ (การ
ตรวจสอบทางสื่อต่างๆ) 

ระดับ ๓ ภายใน ๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

ภายใน ๒ 
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

5. ระดับความส าเร็จของการจัดท าสถิติในการตรวจสอบข้อความโฆษณา 
และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

ภายใน ๒ 
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

6. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี    
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในความรับผิดชอบของกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

7. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ระดับ ๓ ภายใน ๕ 
 วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
 วันท าการ 

ภายใน ๒ 
 วันท าการ 

ภายใน ๑ 
 วันท าการ 



 

๑๗ 
 

ตัวช้ีวัดระดับบุคคล กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน   เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน  

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

นายศรัณย์ รักษ์เผ่า  
 

ผู้อ านวยการกอง
คุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านโฆษณา 

๑. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในปี
ปัจจุบันที่ได้รับการด าเนินการข้อยุติ (ข้อมูล
จากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 

ร้อยละ ๔๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ 

๒. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในอดีตที่
ค้างอยู่และได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 
(ข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 

ร้อยละ ๔๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ 

๓. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ (การตรวจสอบ
ทางสื่อต่างๆ) 

ระดับ ๓ ภายใน ๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

ภายใน ๒ 
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๔. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ      
พ . ศ .  ๒๕๖๒  ในความรั บผิ ดชอบของ            
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๕. ระดับความส าเร็จของการจัดท าสถิติใน
การตรวจสอบข้อความโฆษณาและรายงานให้
ผู้บั งคับบัญชาทราบภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๓
วันท าการ 

ภายใน ๒
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๖. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ระดับ ๓ ภายใน ๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

ภายใน ๒ 
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 



 

๑๘ 
 

ตัวช้ีวัดระดับฝ่ายบริหารทั่วไป กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน   เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน  

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละของจ านวนเรื่องที่กลั่นกรองแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ ๘๖ – ๙๐ ๗๖ – ๘๐  ๘๑ – ๘๕ ๘๖ – ๙๐ ๙๑ – ๙๕ ๙๖ – ๑๐๐ 

๒. ระดับความส าเร็จของการส่งหนังสือไปยังหน่วยงานภายนอก 
 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๓. ระดับความส าเร็จของการจัดท าสถิติเรื่องร้องเรียนและรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาและส านักแผนฯ/กพบ.ทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

4. ระดับความส าเร็จของการส ารวจครุภัณฑ์ประจ าปี ภายในเวลาที่
ก าหนดเป้าหมายถูกต้อง ครบถ้วนตามทะเบียนคุมและรายงานภายใน
เวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๗  
วันท าการ 

ภายใน ๖  
วันท าการ 

ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

5. ระดับความส าเร็จของการควบคุมการลงรายละเอียดงานรับเรื่อง
ร้องเรียนลงในระบบเบ็ดเสร็จและระบบงานสารบรรณกลาง และส่งมอบ
เรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

6. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การท า
หนังสือยืมเงิน-คืนเงิน ในการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

ระดับ ๓ ภายใน ๗  
วันท าการ 

ภายใน ๖  
วันท าการ 

ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

7. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในความรับผิดชอบของกองคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านโฆษณา 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๔๕ ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๕๕ ร้อยละ ๖๐ 

๘. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ระดับ ๓ ภายใน ๕ วัน
ท าการ  

ภายใน ๔ วัน
ท าการ  

ภายใน ๓ วัน
ท าการ  

ภายใน ๔ วัน
ท าการ  

ภายใน ๕ วัน
ท าการ  



 

๑๙ 
 

ตัวช้ีวัดระดับบุคคลฝ่ายบริหารทั่วไป กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน   เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน  

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

1. น.ส.วิสุณีย์ คงข า นักสืบสวนสอบสวน
ช านาญการ 

๑. ร้อยละของจ านวนเรื่องที่กลั่นกรองแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 
๘๖ – ๙๐ 

๗๖ – ๘๐ ๘๑ – ๘๕ ๘๖ – ๙๐ ๙๑ – ๙๕ ๙๖–๑๐๐ 

๒. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ในความรับผิดชอบของกองคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านโฆษณา 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๓. ระดับความส าเร็จของการจัดท าสถิติเรื่อง
ร้องเรียนและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและ
ส านักแผนฯ/กพบ.ทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๔. ระดับความส าเร็จของการส ารวจครุภัณฑ์
ประจ าปี ภายในเวลาที่ก าหนดเป้าหมาย
ถูกต้อง ครบถ้วนตามทะเบียนคุมและรายงาน
ภายในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๗  
วันท าการ 

ภายใน ๖  
วันท าการ 

ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

๕. ระดับความส าเร็จของการส่งหนังสือไปยัง
หน่วยงานภายนอก 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑  
วันท าการ 

๖. ระดับความส าเร็จของการควบคุมการลง
รายละเอียดงานรับเรื่องร้องเรียนลงในระบบ
เบ็ดเสร็จและระบบงาน สารบรรณกลางและ
ส่งมอบเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ภายในเวลา
ที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

ภายใน ๒ 
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 
 
 
 



 

๒๐ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๗. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการท า
หนังสือหนังสือยืมเงิน – คืนเงิน ในการประชุม
คณะกรรมการ/คณะกรรมการ 

ระดับ ๓ ภายใน ๗ 
วันท าการ 

ภายใน ๖ 
วันท าการ 

ภายใน ๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

๘. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

2. น.ส.ศุภววรณ        
ย่อยพรหมราช 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 

๑. ระดับความส าเร็จของการจัดท าสถิติเรื่อง
ร้องเรียนและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและ
ส านักแผนฯ/กพบ.ทราบภายในระยะเวลา     
ที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๒. ระดับความส าเร็จของการควบคุมการลง
รายละเอียดงานรับเรื่องร้องเรียนลงในระบบ
เบ็ดเสร็จและระบบงาน สารบรรณกลาง และ
ส่งมอบเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ภายในเวลา
ที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๓. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการท า
หนั งสือยืม เงิน  – คืน เงินในการประชุม
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

ระดับ ๓ ภายใน ๗ 
วันท าการ 

ภายใน ๖ 
วันท าการ 

ภายใน ๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

๔. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

 
 



 

๒๑ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

3. ว่าที่ร้อยตรี  
อันนตสิน สิ่วกลาง 
 

เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 

๑. ระดับความส าเร็จของการส่งหนังสือไปยัง
หน่วยงานภายนอก 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๒. ระดับความส าเร็จของการส ารวจครุภัณฑ์
ประจ าปี ภายในเวลาที่ก าหนดเป้าหมาย
ถูกต้อง ครบถ้วนตามทะเบียนคุมและรายงาน
ภายในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๗  
วันท าการ 

ภายใน ๖  
วันท าการ 

ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

๓. ระดับความส าเร็จของการจัดท าสถิติเรื่อง
ร้องเรียนและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและ
ส านักแผนฯ/กพบ.ทราบภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๔. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑  
วันท าการ 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๒ 
 

ตัวช้ีวัดระดับฝ่ายควบคุม กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน   เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน  

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม SLA (ตั้งแต่ขั้นตอนการ

ตรวจสอบเอกสาร จนกระท่ังออกหนังสือเชิญ ฯลฯ) 
ระดับ ๓ ภายใน ๑๗ 

วันท าการ 
ภายใน ๑๖ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๓ 
วันท าการ 

๒. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในปีปัจจุบันที่ได้รับ 
การด าเนินการจนได้ข้อยุติ (ข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) 

ร้อยละ ๔๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ 

๓. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในอดีตที่ค้างอยู่และได้รับ 
การด าเนินการจนได้ข้อยุติ (ข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) 

ร้อยละ ๔๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ 

4. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในความรับผิดชอบของกองคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านโฆษณา 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

5. ร้อยละความส าเร็จของการจัดประชุมคณะกรรมการ/ 
คณะอนุกรรมการ 

ร้อยละ ๖๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ 

6. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 



 

๒๓ 
 

ตัวช้ีวัดระดับบุคคลฝ่ายควบคุม กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน   เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน  

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นางอัชญา บุญสุวรรณ 
 
 
 

นักสืบสวนสอบสวน
ช านาญการพิเศษ 

๑. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในปี
ปัจจุบันที่ได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 
(ข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) 

ร้อยละ ๔๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ 

๒. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในอดีตที่
ค้างอยู่และได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 
(ข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) 

ร้อยละ ๔๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ 

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฎิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ในความรับผิดชอบของกองคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านโฆษณา 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๔. ระดับความส าเร็จของการจัดประชุม
คณะกรรมการ/อนุกรรมการ ที่อยู่ในการ
ก ากับดูแล 

ร้อยละ ๖๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ 

๕. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ระดับ ๓ ภายใน ๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

ภายใน ๒ 
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

2. นางสาวหทัยรัตน์    
เฉลียวฉลาด 

นักสืบสวนสอบสวน
ช านาญการ 

๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม 
SLA (ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร 
จนกระท่ังออกหนังสือเชิญ ฯลฯ) 

ระดับ ๓ ภายใน 
๑๗วันท า

การ 

ภายใน 
๑๖วันท า

การ 

ภายใน 
๑๕วันท า

การ 

ภายใน 
๑๔วันท า

การ 

ภายใน 
๑๓วันท า

การ 



 

๒๔ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

3. นายธนัทเทพ          
ศรีราษฎร์ 
๔. นายยุทธการ         
เช่นช่วยญาติ 
๕. นางสาวกานต์มณี 
จามจุรีรัตน์ 
๖. นางสาววัลภา มูณี 
๗. นางสาวพิชชานันท์ 
อมรวัฒนา 
 

นักสืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติการ 
นักสืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติการ 
นักสืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติการ 
นักสืบสวนสอบสวน 
นักสืบสวนสอบสวน 

๒. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในปี
ปัจจุบันที่ได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ ๔๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ 

๓. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในอดีตที่
ค้างอยู่และได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ ๔๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ 

๔. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในความรับผิดชอบของ 
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๕. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๖. ร้อยละความส าเร็จของการจัดประชุม
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

ร้อยละ ๖๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๕ 
 

ตัวช้ีวัดระดับฝ่ายเฝ้าระวังตรวจสอบโฆษณา กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน   เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน  

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ 

(การตรวจสอบทางสื่อต่างๆ) 
ระดับ ๓ ภายใน ๕ 

 วันท าการ 
ภายใน ๔ 
 วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
 วันท าการ 

๒. ระดับความส าเร็จของการจัดท าสถิติในการตรวจสอบข้อความโฆษณา 
และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๕ 
 วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒ 
 วันท าการ 

ภายใน ๑  
วันท าการ 

๓. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม SLA (ตั้งแต่ขั้นตอน 
การตรวจสอบเอกสาร จนกระท่ังออกหนังสือเชิญ ฯลฯ) 

ระดับ ๓ ภายใน ๑๗ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๖ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๓ 
วันท าการ 

4. ร้อยละความส าเร็จของการจัดประชุมคณะกรรมการ/ 
คณะอนุกรรมการ 

ร้อยละ ๖๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ 

5. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 



 

26 
 

ตัวช้ีวัดระดับบุคคลฝ่ายเฝ้าระวังตรวจสอบโฆษณา กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน   เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน  

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นายพศวัตน์ จุมปา 

 
๒. นางสาวพิชชานันท์ 
อมรวัฒนา 

๓. นางสาวณัฐรุจา อิ่มเงิน 

๔. นางสาวจิรา เทพรินทร์ 

๕. นางสาวพนัชญา เทศกิ่ม 

๖. นางสาวจิราย ุแพ่งจันทึก 

นักสืบสวนสอบสวน
ช านาญการ 
นักสืบสวนสอบสวน 

 
 
   เจ้าหน้าที่สืบสวน 
   สอบสวน 

๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ (การตรวจสอบ
ทางสื่อต่างๆ) 

ระดับ ๓ ภายใน 
๑๗ วันท า

การ 

ภายใน 
๑๖ วันท า

การ 

ภายใน 
๑๕ วันท า

การ 

ภายใน 
๑๔ วันท า

การ 

ภายใน 
๑๓ วันท า

การ 

๒. ระดับความส าเร็จของการจัดท าสถิติใน
การตรวจสอบข้อความโฆษณา และรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

ภายใน ๒ 
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๓. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม 
SLA (ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร 
จนกระท่ังออกหนังสือเชิญ ฯลฯ) 

ระดับ ๓ ภายใน ๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

ภายใน ๒ 
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๔. ร้อยละความส าเร็จของการจัดประชุม
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๕. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ ๖๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ 
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ตัวช้ีวัดระดับฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน   เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในปีปัจจุบันที่ได้รับ 

การด าเนินการจนได้ข้อยุติ (ข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) 
ร้อยละ ๔๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ 

๒. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในอดีตที่ค้างอยู่และได้รับ 
การด าเนินการจนได้ข้อยุติ (ข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) 

ร้อยละ ๔๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ 

๓. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม SLA (ตั้งแต่ขั้นตอน 
การตรวจสอบเอกสาร จนกระท่ังออกหนังสือเชิญ ฯลฯ) 

ระดับ ๓ ภายใน ๑๗ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๖ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๓ 
วันท าการ 

4. ร้อยละความส าเร็จของการจัดประชุมคณะกรรมการ/ 
คณะอนุกรรมการ 

ร้อยละ ๖๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ 

5. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 
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ตัวช้ีวัดระดับบุคคลฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา  เปา้หมายส าหรับ ๖ เดือน   เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน  

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นายอนุพงษ์ เจริญเวช นักสืบสวนสอบสวน
ช านาญการพิเศษ 
 

๑. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในปี
ปัจจุบันที่ได้รับการด าเนินการจนได้ขอยุติ 
(ข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) 

ร้อยละ ๔๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ 

๒. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในอดีต 
ที่ค้างอยู่และได้รับการด าเนินการจนได้ขอยุติ 
(ข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) 

ร้อยละ ๔๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ 

๓. ระดับความส าเร็จของการจัดประชุม 
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ที่อยู่ในการ
ก ากับดูแล 

ร้อยละ ๖๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ 

๔. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๒. น.ส. ประทุมวดี     
รวมฉิมพลี 
 
 

นักสืบสวนสอบสวน
ช านาญการ 

๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม 
SLA (ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร 
จนกระท่ังออกหนังสือเชิญ ฯลฯ) 

ระดับ ๓ ภายใน 
๑๗ 

วันท าการ 

ภายใน 
๑๖ 

วันท าการ 

ภายใน 
๑๕ 

วันท าการ 

ภายใน 
๑๔ 

วันท าการ 

ภายใน 
๑๓ 

วันท าการ 
๒. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในอดีตที่
ค้างอยู่และได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ ๔๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ 

๓. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในปี
ปัจจุบันที่ได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ ๔๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๔. ร้อยละความส าเร็จของการจัดประชุม
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ  

ร้อยละ ๖๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ 

๕. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

3. นายจิรายุ วุฒิศรัย 
 
4. นายนิพนธ์ ชิณสาย 
 
5. นางสาวสาวิกา มงคล 
 
6. นายกิตติพงษ์ คาวีสินธุ์ 
 
7. นางสาวรจนา เทียบรัตน ์
8. นางสาวศรีสกุล ชื่นสบาย 
9. นายพนา เบิกนา 
10. นางสาวอาภัสรา  
พลอยระย้า 
11. ว่าที่ร้อยตรีพลพฤกษ์  
วงศ์ศาโรจน์ 
๑๒. นายพีรพัฒน์        
บุญเรือง 

นักสืบสวนสอบสวน
ช านาญการ 
นักสืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติการ 
นักสืบสวนสอบสวน 
ปฎิบัติการ 
นักสืบสวนสอบสวน 
ปฎิบัติการ 
นักสืบสวนสอบสวน 
นักสืบสวนสอบสวน 
นักสืบสวนสอบสวน 
นักสืบสวนสอบสวน 
 
นักสืบสวนสอบสวน 
 
พนักงานธุรการ 
 

๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม 
SLA (ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร 
จนกระท่ังออกหนังสือเชิญ ฯลฯ) 

ระดับ ๓ ภายใน 
๑๗ วันท า

การ 

ภายใน 
๑๖ วันท า

การ 

ภายใน 
๑๕ วันท า

การ 

ภายใน 
๑๔ วันท า

การ 

ภายใน 
๑๓ วันท า

การ 
๒. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในปี
ปัจจุบันที่ได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 
(ข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) 

ร้อยละ ๔๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ 

๓. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในอดีต 
ที่ค้างอยู่และได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 
(ข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) 
 

ร้อยละ ๔๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ 

๔. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๕. ร้อยละความส าเร็จของการจัดประชุม 
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

ร้อยละ ๖๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

กองคุ้มครองผู้บริโภค (6 เดือน) 
ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 

การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับส านัก/ กอง/ กลุ่ม 
ตัวช้ีวัดระดับส่วน/ ฝ่าย 

ตัวช้ีวัดบุคคล 
 



 

๑ 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดระดับ 
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 

ตัวช้ีวัดระดับกอง    เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน       เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 
 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละของจ ำนวนเรื่องร้องเรียนในปีปัจจุบันที่ได้รับกำร

ด ำเนินกำรจนได้ข้อยุติ 
6 เดือน ร้อยละ 36 32 34 36 38 40 

12 เดือน ร้อยละ 62.50 57.50 60 62.50 65 67.50 
๒. ร้อยละของจ ำนวนเรื่องร้องเรียนในอดีตที่ค้ำงอยู่และได้รับ

กำรด ำเนินกำรจนได้ข้อยุติ 
6 เดือน ร้อยละ 40 36 38 40 42 44 

12 เดือน ร้อยละ 80 76 78 80 82 84 
๓. ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรก ำกับดูแลกำรรับจดทะบียน

และกำรส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ 
 ร้อยละ  

71 - 80 
ร้อยละ  

51 – 60 
ร้อยละ  

61 - 70 
ร้อยละ  

71 – 80 
ร้อยละ  

81 – 90 
ร้อยละ  

91 - 100 
๔. ระดับควำมส ำเร็จของกำรตรวจสอบกำรประกอบธุรกิจ

ขำยตรงและตลำดแบบตรง 
 จ ำนวน 

16 บริษัท 
จ ำนวน  

12 บริษัท 
จ ำนวน 

14 บริษัท 
จ ำนวน 

16 บริษัท 
จ ำนวน 

18 บริษัท 
จ ำนวน 

20 บริษัท 
๕. ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนด้ำนอ่ืนๆ ที่ได้รับ

มอบหมำย 
 ร้อยละ 

 71 - 80 
ร้อยละ 

51 – 60 
ร้อยละ 

61 – 70 
ร้อยละ 

71 – 80 
ร้อยละ 

81 – 90 
ร้อยละ 

91 - 100 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับ 
ฝ่ายรับจดทะเบียน ก ากับดูแลส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับระดับฝ่าย     เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน        เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 
 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพของงำนกำรจดทะเบียน    

กำรประกอบธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง (จดทะเบียนใหม่) 
ระดับ 3  ภำยใน 

26 วันท ำกำร 
ภำยใน  

25 วันท ำกำร 
ภำยใน 

24 วันท ำกำร 
ภำยใน 

23 วันท ำกำร 
ภำยใน  

22 วันท ำกำร 

๒. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพของกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รำยกำรเอกสำรและหลักฐำนที่ได้รับจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจ  
ขำยตรงและตลำดแบบตรง 

ระดับ 3 ภำยใน 
26 วันท ำกำร 

ภำยใน 
25 วันท ำกำร 

ภำยใน 
24 วันท ำกำร 

ภำยใน 
23 วันท ำกำร 

ภำยใน  
22 วันท ำกำร 

๓. จ ำนวนเรื่องที่ด ำเนินกำรและคุณภำพของกำรตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ ระดับ 3 ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

ภำยใน  
10 วันท ำกำร 

ภำยใน 
9 วันท ำกำร 

ภำยใน 
8 วันท ำกำร 

ภำยใน  
7 วันท ำกำร 

๔. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพของงำนกำรแจ้งข้อมูลให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (เป็นหนังสือ) 

ระดับ 3  ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

ภำยใน 
10 วันท ำกำร 

ภำยใน  
9 วันท ำกำร 

ภำยใน 
8 วันท ำกำร 

ภำยใน 
7 วันท ำกำร 

๕. ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำและคุณภำพของงำนที่ได้รับมอบหมำยพิเศษ ระดับ 3  ภำยใน 
11 วันท ำกำร 

ภำยใน 
10 วันท ำกำร 

ภำยใน 
9 วันท ำกำร 

ภำยใน 
8 วันท ำกำร 

ภำยใน  
7 วันท ำกำร 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับ 
ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค 

ตัวช้ีวัดระดับระดับฝ่าย     เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน        เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. จ ำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับกำรแก้ไขปัญหำในปีปัจจุบันที่ได้รับกำร

ด ำเนินกำรจนได้ข้อยุติ 
ร้อยละ 62.50 57.50 60 62.50 65 67.50 

๒. จ ำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับกำรแก้ไขปัญหำในอดีตที่ค้ำงอยู่และได้รับกำร
ด ำเนินกำรจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 80 76 78 80 82 84 

๓. ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำและคุณภำพของงำนที่ได้รับมอบหมำยพิเศษ ระดับ 3 ภำยใน 
11 วันท ำกำร 

ภำยใน 
10 วันท ำกำร 

ภำยใน  
9 วันท ำกำร 

ภำยใน  
8 วันท ำกำร 

ภำยใน  
7 วันท ำกำร 

๔. จ ำนวนกำรตรวจสอบกำรประกอบธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง ระดับ 3 จ ำนวน  
12 บริษัท 

จ ำนวน  
14 บริษัท 

จ ำนวน  
16 บริษัท 

จ ำนวน  
18 บริษัท 

จ ำนวน  
20บริษัท 

๕. อัตรำที่เพ่ิมขึ้นของกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนของกำรซื้อขำย
ออนไลน์ 

10 % - 5 % 10 % 15 % 20 % 

6. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพของงำนกำรด ำเนินกำรจัดกำร
เรื่องร้องเรียน 

ระดับ 3 ภำยใน  
15 วันท ำกำร 

ภำยใน  
14 วันท ำกำร 

ภำยใน  
13 วันท ำกำร 

ภำยใน  
12 วันท ำกำร 

ภำยใน  
11 วันท ำกำร 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ตัวช้ีวัดระดับระดับฝ่าย     เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน       เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ระยะเวลำในกำรรับ-ส่งหนังสือ ให้กับเจ้ำหน้ำที่พร้อมจัดท ำระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ และระบบเบ็ดเสร็จ ภำยในก ำหนด 
ระดับ 3 ภำยใน  

5 วันท ำกำร 
ภำยใน  

4 วันท ำกำร 
ภำยใน  

3 วันท ำกำร 
ภำยใน  

2 วันท ำกำร 
ภำยใน  

1 วันท ำกำร 

๒. ระยะเวลำในกำรเสนองำนเกี่ยวกับกำรลำของเจ้ำหน้ำที่ต่อผู้บังคับบัญชำ ระดับ 3 ภำยใน  
5 วันท ำกำร 

ภำยใน  
4วันท ำกำร 

ภำยใน  
3 วันท ำกำร 

ภำยใน  
2 วันท ำกำร 

ภำยใน  
1 วันท ำกำร 

๓. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2562 
ในควำมรับผิดชอบของกองคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนธุรกิจขำยตรง                
และตลำดแบบตรง 

ร้อยละ 92 88 90 92 94 96 

๔. ควำมส ำเร็จกำรจัดท ำแผนงำน โครงกำรของกองคุ้มครองผู้บริโภค  
ด้ำนธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง 

ระดับ 3 ภำยใน  
5 วันท ำกำร 

ภำยใน  
4 วันท ำกำร 

ภำยใน  
3 วันท ำกำร 

ภำยใน  
2 วันท ำกำร 

ภำยใน  
1 วันท ำกำร 

๕. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับพัสดุของกองคุ้มครองผู้บริโภค    
ด้ำนธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง 

ระดับ 3 ภำยใน  
5 วันท ำกำร 

ภำยใน  
4 วันท ำกำร 

ภำยใน  
3 วันท ำกำร 

ภำยใน 
 2 วันท ำกำร 

ภำยใน  
1 วันท ำกำร 

6. ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำและคุณภำพของงำนที่ได้รับมอบหมำยพิเศษ ระดับ 3 ภำยใน  
5 วันท ำกำร 

ภำยใน  
4 วันท ำกำร 

ภำยใน  
3 วันท ำกำร 

ภำยใน  
2 วันท ำกำร 

ภำยใน  
1 วันท ำกำร 
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ตัวช้ีวัดระดับบุคคล     เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน       เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

1. นำยศุภกิตติ์   
มะลิ 

นักสืบสวนสอบสวน
ช ำนำญกำรพิเศษ 

1. ก ำกับ และควบคุมกำรด ำเนินกำรและ
คุณภำพของงำนกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียน 

ระดับ 3 ภำยใน  
15 วันท ำกำร 

ภำยใน  
14 วันท ำกำร 

ภำยใน  
13 วันท ำกำร 

ภำยใน  
12 วันท ำกำร 

ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

2. ก ำกับ และควบคุมจ ำนวนเรื่องร้องเรียนที่
ได้รับกำรแก้ไขปัญหำในปีปัจจุบันที่ได้รับกำร
ด ำเนินกำรจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 36 32 34 36 38 40 

3. ก ำกับ และควบคุมจ ำนวนเรื่องร้องเรียนที่
ได้รับกำรแก้ไขปัญหำในอดีตที่ค้ำงอยู่และ
ได้รับกำรด ำเนินกำรจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 40 36 38 40 42 44 

4. ก ำกับ และควบคุมจ ำนวนกำรตรวจสอบ
กำรประกอบธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง 

ระดับ 3 จ ำนวน  
12 บริษัท 

จ ำนวน  
14 บริษัท 

จ ำนวน  
16 บริษัท 

จ ำนวน  
18 บริษัท 

จ ำนวน  
20บริษัท 

5. อัตรำที่เพ่ิมขึ้นของกำรแก้ไขปัญหำเรื่อง
ร้องเรียนของกำรซื้อขำยออนไลน์ 

10 % - 5 % 10 % 15 % 20 % 

6. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพ
ของงำนกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 

ระดับ 3 ภำยใน  
15 วันท ำกำร 

ภำยใน  
14 วันท ำกำร 

ภำยใน  
13 วันท ำกำร 

ภำยใน  
12 วันท ำกำร 

ภำยใน 
 11 วันท ำ

กำร 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

2. นำยณัชภัทร  ขำวแก้ว นิติกรช ำนำญกำร 1. ก ำกับ และควบคุมกำรด ำเนินกำรและ
คุณภำพของงำนกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียน 

ระดับ 3 ภำยใน  
15 วันท ำกำร 

ภำยใน  
14 วันท ำกำร 

ภำยใน  
13 วันท ำกำร 

ภำยใน  
12 วันท ำกำร 

ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

2. ก ำกับ และควบคุมจ ำนวนเรื่องร้องเรียนที่
ได้รับกำรแก้ไขปัญหำในปีปัจจุบันที่ได้รับกำร
ด ำเนินกำรจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 36 32 34 36 38 40 

3. ก ำกับ และควบคุมจ ำนวนเรื่องร้องเรียนที่
ได้รับกำรแก้ไขปัญหำในอดีตที่ค้ำงอยู่และ
ได้รับกำรด ำเนินกำรจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 40 36 38 40 42 44 

4. ก ำกับ และควบคุมจ ำนวนกำรตรวจสอบ
กำรประกอบธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง 

ระดับ 3 จ ำนวน  
12 บริษัท 

จ ำนวน  
14 บริษัท 

จ ำนวน  
16 บริษัท 

จ ำนวน  
18 บริษัท 

จ ำนวน 
 20บริษัท 

5. อัตรำที่เพ่ิมขึ้นของกำรแก้ไขปัญหำเรื่อง
ร้องเรียนของกำรซื้อขำยออนไลน์ 

10 % - 5 % 10 % 15 % 20 % 

6. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพ
ของงำนกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 

ระดับ 3 ภำยใน  
15 วันท ำกำร 

ภำยใน  
14 วันท ำกำร 

ภำยใน  
13 วันท ำกำร 

ภำยใน  
12 วันท ำกำร 

ภำยใน  
11 วันท ำกำร 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

3. นำยธนำชัย สำธิตวสุธำ นักสืบสวนสอบ
ช ำนำญกำร 

1. ระยะเวลำในกำรพิจำรณำ ตรวจสอบกำร    
ยื่นค ำขอจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจขำยตรง
และตลำดแบบตรง (จดทะเบียนใหม่) 

ระดับ 3 ภำยใน  
7 วันท ำกำร 

ภำยใน  
6 วันท ำกำร 

ภำยใน  
5 วันท ำกำร 

ภำยใน  
4 วันท ำกำร 

ภำยใน  
3 วันท ำกำร 

2. ระยะเวลำในกำรพิจำรณำ ตรวจสอบกำร    
ยื่นค ำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรเอกสำรและ
หลักฐำนที่ได้รับจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจ
ขำยตรงและตลำดแบบตรง  

ระดับ 3 ภำยใน  
7 วันท ำกำร 

ภำยใน  
6 วันท ำกำร 

ภำยใน  
5 วันท ำกำร 

ภำยใน  
4 วันท ำกำร 

ภำยใน  
3 วันท ำกำร 

3. ระยะเวลำในกำรพิจำรณำ ตรวจสอบ         
กำรยื่นค ำขอจดทะเบียนตลำดแบบตรงผ่ำนออนไลน์ 
(ศูนย์รับค ำขออนุญำต ของ กพร.) 

ระดับ 3 ภำยใน  
7 วันท ำกำร 

ภำยใน  
6 วันท ำกำร 

ภำยใน  
5 วันท ำกำร 

ภำยใน  
4 วันท ำกำร 

ภำยใน  
3 วันท ำกำร 

4. ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำและคุณภำพของ
งำนที่ได้รับมอบหมำยพิเศษ 

ระดับ 3 ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

ภำยใน  
10 วันท ำกำร 

ภำยใน  
9 วันท ำกำร 

ภำยใน  
8 วันท ำกำร 

ภำยใน  
7 วันท ำกำร 

4. นำยณัฐวิทย ์  บัวคลี ่ นิติกรช ำนำญกำร 1. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพ
ของงำนกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 

ระดับ 3 ภำยใน  
15 วันท ำกำร 

ภำยใน  
14 วันท ำกำร 

ภำยใน  
13 วันท ำกำร 

ภำยใน  
12 วันท ำกำร 

ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

2. จ ำนวนกำรตรวจสอบกำรประกอบธุรกิจขำยตรง
และตลำดแบบตรง 

ระดับ 3 จ ำนวน  
12 บริษัท 

จ ำนวน  
14 บริษัท 

จ ำนวน  
16 บริษัท 

จ ำนวน  
18 บริษัท 

จ ำนวน  
20บริษัท 

3. จ ำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับกำรแก้ไขปัญหำใน
อดีตที่ค้ำงอยู่และได้รับกำรด ำเนินกำรจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 40 36 38 40 42 44 



 

8 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  4.ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำและคุณภำพ
ของงำนที่ได้รับมอบหมำยพิเศษ 

ระดับ 3 ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

ภำยใน  
10 วันท ำกำร 

ภำยใน  
9 วันท ำกำร 

ภำยใน  
8 วันท ำกำร 

ภำยใน  
7 วันท ำกำร 

5. นำงสำวพิมพัฒน์ 
    ธนะสีลังกูร 

นักสืบสวสอบสวน
ช ำนำญกำร 

1. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพ
ของงำนกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 

ระดับ 3 ภำยใน  
15 วันท ำกำร 

ภำยใน  
14 วันท ำกำร 

ภำยใน  
13 วันท ำกำร 

ภำยใน  
12 วันท ำกำร 

ภำยใน  
11 วนัท ำกำร 

2. จ ำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับกำรแก้ไขปัญหำ
ในปีปัจจุบันที่ได้รับกำรด ำเนินกำรจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 36 32 34 36 38 40 

3. จ ำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับกำรแก้ไขปัญหำ
ในอดีตที่ค้ำงอยู่และได้รับกำรด ำเนินกำรจนได้
ข้อยุติ 

ร้อยละ 40 36 38 40 42 44 

4. อัตรำที่เพ่ิมขึ้นของกำรแก้ไขปัญหำเรื่อง
ร้องเรียนของกำรซื้อขำยออนไลน์ 

10% - 5% 10% 15% 20% 

5.ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำและคุณภำพ
ของงำนที่ได้รับมอบหมำยพิเศษ 

ระดับ 3 ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

ภำยใน  
10 วันท ำกำร 

ภำยใน  
9 วันท ำกำร 

ภำยใน  
8 วันท ำกำร 

ภำยใน  
7 วันท ำกำร 

6. นำยบัญชำ  ผิวอ่อน นิติกรช ำนำญกำร 1. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพ
ของงำนกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 

ระดับ 3 ภำยใน  
15 วันท ำกำร 

ภำยใน  
14 วันท ำกำร 

ภำยใน  
13 วันท ำกำร 

ภำยใน  
12 วันท ำกำร 

ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

2. จ ำนวนกำรตรวจสอบกำรประกอบธุรกิจ 
ขำยตรงและตลำดแบบตรง 

ระดับ 3 จ ำนวน  
12 บริษัท 

จ ำนวน  
14 บริษัท 

จ ำนวน  
16 บริษัท 

จ ำนวน 
 18 บริษัท 

จ ำนวน  
20บริษัท 

3. จ ำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับกำรแก้ไขปัญหำ
ในอดีตที่ค้ำงอยู่และได้รับกำรด ำเนินกำรจนได้
ข้อยุติ 

ร้อยละ 40 36 38 40 42 44 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  4.ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำและคุณภำพ
ของงำนที่ได้รับมอบหมำยพิเศษ 

ระดับ 3 ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

ภำยใน  
10 วันท ำกำร 

ภำยใน  
9 วันท ำกำร 

ภำยใน 
 8 วันท ำกำร 

ภำยใน  
7 วันท ำกำร 

7. นำยจอมพล  ภัยลี้ นิติกรปฏิบัติกำร 1. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพ
ของงำนกำรจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจ  
ขำยตรงและตลำดแบบตรง (จดทะเบียนใหม่) 

ระดับ 3 ภำยใน 
 26 วันท ำ

กำร 

ภำยใน  
25 วันท ำกำร 

ภำยใน  
24 วันท ำกำร 

ภำยใน 
 23 วันท ำ

กำร 

ภำยใน  
22 วันท ำกำร 

2. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพ
ของงำนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรเอกสำรและ
หลักฐำนที่ได้รับจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจ
ขำยตรงและตลำดแบบตรง 

ระดับ 3 ภำยใน  
26 วันท ำกำร 

ภำยใน  
25 วันท ำกำร 

ภำยใน  
24 วันท ำกำร 

ภำยใน  
23 วันท ำกำร 

ภำยใน 
 22 วันท ำ

กำร 

3. จ ำนวนเรื่องที่ด ำเนินกำรและคุณภำพของงำน
กำรตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ 

ระดับ 3 ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

ภำยใน  
10 วันท ำกำร 

ภำยใน  
9 วันท ำกำร 

ภำยใน  
8 วันท ำกำร 

ภำยใน  
7 วันท ำกำร 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพ   
ของงำนกำรแจ้งข้อมูลให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง     
(เป็นหนังสือ) 

ระดับ 3 ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

ภำยใน  
10 วันท ำกำร 

ภำยใน  
9 วันท ำกำร 

ภำยใน  
8 วันท ำกำร 

ภำยใน  
7 วันท ำกำร 

5. ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำและคุณภำพของ
งำนที่ได้รับมอบหมำยพิเศษ 

ระดับ 3 ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

ภำยใน  
10 วันท ำกำร 

ภำยใน  
9 วันท ำกำร 

ภำยใน  
8 วันท ำกำร 

ภำยใน  
7 วันท ำกำร 

8. นำงจรัสศรี ธนิทธิพันธ์ 
 

นักจัดกำรงำนทั่วไป
ปฏิบัติกำร 

1. ควบคุมและก ำกับเกี่ยวกับงำนสำรบรรณระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และระบบเบ็ดเสร็จภำยในก ำหนด 

ระดับ 3 ภำยใน  
5 วันท ำกำร 

ภำยใน  
4 วันท ำกำร 

ภำยใน  
3 วันท ำกำร 

ภำยใน  
2 วันท ำกำร 

ภำยใน  
1 วันท ำกำร 

2. ควบคุมและก ำกับกำรเสนองำนเกี่ยวกับงำน    
ด้ำนบุคลำกรของเจ้ำหน้ำที่ต่อผู้บังคับบัญชำ 

ระดับ 3 ภำยใน  
5 วันท ำกำร 

ภำยใน  
4 วันท ำกำร 

ภำยใน  
3 วันท ำกำร 

ภำยใน  
2 วันท ำกำร 

ภำยใน  
1 วันท ำกำร 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  3. ควบคุมและก ำกับกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2562 ในควำม
รับผิดชอบของกองคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนธุรกิจ 
ขำยตรงและตลำดแบบตรง 

ร้อยละ 92 88 90 92 94 96 

4. ควบคุมและก ำกับกำรจัดท ำแผนงำน โครงกำร
ของกองคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนธุรกิจขำยตรงและ
ตลำดแบบตรง 

ระดับ 3 ภำยใน  
5 วันท ำกำร 

ภำยใน  
4 วันท ำกำร 

ภำยใน  
3 วันท ำกำร 

ภำยใน  
2 วันท ำกำร 

ภำยใน  
1 วันท ำกำร 

5. ควบคุมกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับพัสดุของกอง
คุ้มครองผู้บริโภคด้ำนธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง 

ระดับ 3 ภำยใน  
5 วันท ำกำร 

ภำยใน  
4 วันท ำกำร 

ภำยใน  
3 วันท ำกำร 

ภำยใน  
2 วันท ำกำร 

ภำยใน  
1 วันท ำกำร 

6. ควบคุมและก ำกับกำรจัดท ำและคุณภำพของ
งำนที่ได้รับมอบหมำยพิเศษ 

ระดับ 3 ภำยใน  
5 วันท ำกำร 

ภำยใน  
4 วันท ำกำร 

ภำยใน  
3 วันท ำกำร 

ภำยใน  
2 วันท ำกำร 

ภำยใน  
1 วันท ำกำร 

9. นำงสำววิลำสิน ี  
      ตันชวูงศ์ 

นักสืบสวสอบสวน
ปฏิบัติกำร 

1. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพ
ของงำนกำรจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจ  
ขำยตรงและตลำดแบบตรง (จดทะเบียนใหม่) 

ระดับ 3 ภำยใน  
26 วันท ำกำร 

ภำยใน  
25 วันท ำกำร 

ภำยใน  
24 วันท ำกำร 

ภำยใน 
 23 วันท ำ

กำร 

ภำยใน  
22 วันท ำกำร 

2. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพ
ของงำนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรเอกสำรและ
หลักฐำนที่ได้รับจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจ
ขำยตรงและตลำดแบบตรง 

ระดับ 3 ภำยใน  
26 วันท ำกำร 

ภำยใน  
25 วันท ำกำร 

ภำยใน  
24 วันท ำกำร 

ภำยใน  
23 วันท ำกำร 

ภำยใน  
22 วันท ำกำร 

3. จ ำนวนเรื่องที่ด ำเนินกำรและคุณภำพของงำน
กำรตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ 

ระดับ 3 ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

ภำยใน  
10 วันท ำกำร 

ภำยใน  
9 วันท ำกำร 

ภำยใน  
8 วันท ำกำร 

ภำยใน  
7 วันท ำกำร 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพ
ของงำนกำรแจ้งข้อมูลให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
(เป็นหนังสือ) 

ระดับ 3 ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

ภำยใน  
10 วันท ำกำร 

ภำยใน  
9 วันท ำกำร 

ภำยใน  
8 วันท ำกำร 

ภำยใน  
7 วันท ำกำร 

5. ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำและคุณภำพของงำน 
ที่ได้รับมอบหมำยพิเศษ 

ระดับ 3 ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

ภำยใน  
10 วันท ำกำร 

ภำยใน  
9 วันท ำกำร 

ภำยใน  
8 วันท ำกำร 

ภำยใน  
7 วันท ำกำร 

10. นำยศรัทธำ วงษ์
รำษฎร์ 

เจ้ำพนักงำธุรกำร
ปฏิบัติงำน 

1. ระยะเวลำในกำรรับหนังสือให้กับเจ้ำหน้ำที่
พร้อมจัดท ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ
เบ็ดเสร็จ ภำยในก ำหนด 

ระดับ 3 ภำยใน  
5 วันท ำกำร 

ภำยใน  
4 วันท ำกำร 

ภำยใน  
3 วันท ำกำร 

ภำยใน  
2 วันท ำกำร 

ภำยใน  
1 วันท ำกำร 

2. ระยะเวลำในกำรส่งหนังสือให้กับเจ้ำหน้ำที่
พร้อมจัดท ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ
เบ็ดเสร็จ ภำยในก ำหนด 

ระดับ 3 ภำยใน  
5 วันท ำกำร 

ภำยใน  
4 วันท ำกำร 

ภำยใน  
3 วันท ำกำร 

ภำยใน  
2 วันท ำกำร 

ภำยใน  
1 วันท ำกำร 

3. ระยะเวลำในกำรจัดหำ ลงทะเบียนควบคุม 
และรำยงำนผลวัสดุ และครุภัณฑ์ของกอง
คุ้มครองผู้บริโภคด้ำนธุรกิจขำยตรงและตลำด
แบบตรง 

ระดับ 3 ภำยใน  
5 วันท ำกำร 

ภำยใน  
4 วันท ำกำร 

ภำยใน  
3 วันท ำกำร 

ภำยใน  
2 วันท ำกำร 

ภำยใน  
1 วันท ำกำร 

4. ระยะเวลำในกำรเสนองำนเกี่ยวกับกำรลำ
ของเจ้ำหน้ำที่ต่อผู้บังคับบัญชำ 

ระดับ 3 ภำยใน  
5 วันท ำกำร 

ภำยใน  
4 วันท ำกำร 

ภำยใน  
3 วันท ำกำร 

ภำยใน  
2 วันท ำกำร 

ภำยใน  
1 วันท ำกำร 

5. ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำและคุณภำพ
ของงำนที่ได้รับมอบหมำยพิเศษ 

ระดับ 3 ภำยใน  
5 วันท ำกำร 

ภำยใน  
4 วันท ำกำร 

ภำยใน  
3 วันท ำกำร 

ภำยใน  
2 วันท ำกำร 

ภำยใน  
1 วันท ำกำร 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

11. นำยวชิระ ทองอ่อน นิติกร 1. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพ
ของงำนกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 

ระดบั 3 ภำยใน  
15 วันท ำกำร 

ภำยใน  
14 วันท ำกำร 

ภำยใน  
13 วันท ำกำร 

ภำยใน  
12 วันท ำกำร 

ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

2. จ ำนวนกำรตรวจสอบกำรประกอบธุรกิจขำยตรง
และตลำดแบบตรง 

ระดับ 3 จ ำนวน  
12 บริษัท 

จ ำนวน  
14 บริษัท 

จ ำนวน  
16 บริษัท 

จ ำนวน  
18 บริษัท 

จ ำนวน  
20บริษัท 

3. จ ำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับกำรแก้ไขปัญหำ
ในอดีตที่ค้ำงอยู่และได้รับกำรด ำเนินกำรจนได้
ข้อยุติ 

ร้อยละ 40 36 38 40 42 44 

4.ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำและคุณภำพ
ของงำนที่ได้รับมอบหมำยพิเศษ 

ระดับ 3 ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

ภำยใน  
10 วันท ำกำร 

ภำยใน  
9วันท ำกำร 

ภำยใน  
8 วันท ำกำร 

ภำยใน  
7 วันท ำกำร 

12. นำยวรวฒัน์ อยู่รอด นิติกร 1. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพ
ของงำนกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 

ระดับ 3 ภำยใน  
15 วันท ำกำร 

ภำยใน  
14 วันท ำกำร 

ภำยใน  
13 วันท ำกำร 

ภำยใน  
12 วันท ำกำร 

ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

2. จ ำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับกำรแก้ไขปัญหำ
ในปีปัจจุบันที่ได้รับกำรด ำเนินกำรจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 36 32 34 36 38 40 

3. จ ำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับกำรแก้ไขปัญหำ
ในอดีตที่ค้ำงอยู่และได้รับกำรด ำเนินกำรจนได้
ข้อยุติ 

ร้อยละ 40 36 38 40 42 44 

4. อัตรำที่เพ่ิมขึ้นของกำรแก้ไขปัญหำเรื่อง
ร้องเรียนของกำรซื้อขำยออนไลน์ 

10% - 5% 10% 15% 20% 

5.ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำและคุณภำพ
ของงำนที่ได้รับมอบหมำยพิเศษ 

ระดับ 3 ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

ภำยใน  
10 วันท ำกำร 

ภำยใน  
9 วันท ำกำร 

ภำยใน  
8 วันท ำกำร 

ภำยใน  
7 วันท ำกำร 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

13. นำยรำชวัตร   
      เกษมเรืองสกุล 

นิติกร 1. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพ
ของงำนกำรจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจ  
ขำยตรงและตลำดแบบตรง (จดทะเบียนใหม่) 

ระดับ 3 ภำยใน  
26 วันท ำกำร 

ภำยใน  
25 วันท ำกำร 

ภำยใน  
24 วันท ำกำร 

ภำยใน  
23 วันท ำกำร 

ภำยใน  
22 วันท ำกำร 

2. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพ
ของงำนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรเอกสำรและ
หลักฐำนที่ได้รับจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจ
ขำยตรงและตลำดแบบตรง 

ระดับ 3 ภำยใน  
26 วันท ำกำร 

ภำยใน  
25 วันท ำกำร 

ภำยใน  
24 วันท ำกำร 

ภำยใน  
23 วันท ำกำร 

ภำยใน  
22 วันท ำกำร 

3. จ ำนวนเรื่องที่ด ำเนินกำรและคุณภำพของ
งำนกำรตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ 

ระดับ 3 ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

ภำยใน  
10 วันท ำกำร 

ภำยใน  
9 วันท ำกำร 

ภำยใน  
8 วันท ำกำร 

ภำยใน  
7 วันท ำกำร 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพ
ของงำนกำรแจ้งข้อมูลให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
(เป็นหนังสือ) 

ระดับ 3 ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

ภำยใน 
 10 วันท ำ

กำร 

ภำยใน 
 9 วันท ำกำร 

ภำยใน  
8 วันท ำกำร 

ภำยใน  
7 วันท ำกำร 

5. ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำและคุณภำพของ
งำนที่ได้รับมอบหมำยพิเศษ 

ระดับ 3 ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

ภำยใน 
 10 วันท ำ

กำร 

ภำยใน  
9 วันท ำกำร 

ภำยใน 
 8 วนัท ำกำร 

ภำยใน  
7 วันท ำกำร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองคุ้มครองผู้บริโภค (12 เดือน) 
ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 

การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับส านัก/ กอง/ กลุ่ม 
ตัวช้ีวัดระดับส่วน/ ฝ่าย 

ตัวช้ีวัดบุคคล 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับ 
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 

ตัวช้ีวัดระดับกอง        เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน     เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 
  

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละของจ ำนวนเรื่องร้องเรียนในปีปัจจุบันที่ได้รับกำร

ด ำเนินกำรจนได้ข้อยุติ 
6 เดือน ร้อยละ 36 32 34 36 38 40 

12 เดือน ร้อยละ 62.50 57.50 60 62.50 65 67.50 
๒. ร้อยละของจ ำนวนเรื่องร้องเรียนในอดีตที่ค้ำงอยู่และได้รับ

กำรด ำเนินกำรจนได้ข้อยุติ 
6 เดือน ร้อยละ 40 36 38 40 42 44 

12 เดือน ร้อยละ 80 76 78 80 82 84 
๓. ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรก ำกับดูแลกำรรับจดทะบียน

และกำรส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ 
 ร้อยละ  

71 - 80 
ร้อยละ  

51 – 60 
ร้อยละ  

61 - 70 
ร้อยละ  

71 – 80 
ร้อยละ  

81 – 90 
ร้อยละ  

91 - 100 
๔. ระดับควำมส ำเร็จของกำรตรวจสอบกำรประกอบธุรกิจ

ขำยตรงและตลำดแบบตรง 
 จ ำนวน 

16 บริษัท 
จ ำนวน  

12 บริษัท 
จ ำนวน 

14 บริษัท 
จ ำนวน 

16 บริษัท 
จ ำนวน 

18 บริษัท 
จ ำนวน 

20 บริษัท 
๕. ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนด้ำนอ่ืนๆ ที่ได้รับ

มอบหมำย 
 ร้อยละ 

 71 - 80 
ร้อยละ 

51 – 60 
ร้อยละ 

61 – 70 
ร้อยละ 

71 – 80 
ร้อยละ 

81 – 90 
ร้อยละ 

91 - 100 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับ 
ฝ่าย รับจดทะเบียน ก ากับดูแลส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับระดับฝ่าย        เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน     เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 
 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพของงำนกำรจดทะเบียน    

กำรประกอบธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง (จดทะเบียนใหม่) 
ระดับ 3  ภำยใน 

26 วันท ำกำร 
ภำยใน  

25 วันท ำกำร 
ภำยใน 

24 วันท ำกำร 
ภำยใน 

23 วันท ำกำร 
ภำยใน  

22 วันท ำกำร 

๒. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพของกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รำยกำรเอกสำรและหลักฐำนที่ได้รับจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจ  
ขำยตรงและตลำดแบบตรง 

ระดับ 3 ภำยใน 
26 วันท ำกำร 

ภำยใน 
25 วันท ำกำร 

ภำยใน 
24 วันท ำกำร 

ภำยใน 
23 วันท ำกำร 

ภำยใน  
22 วันท ำกำร 

๓. จ ำนวนเรื่องที่ด ำเนินกำรและคุณภำพของกำรตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ ระดับ 3 ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

ภำยใน  
10 วันท ำกำร 

ภำยใน 
9 วันท ำกำร 

ภำยใน 
8 วันท ำกำร 

ภำยใน  
7 วันท ำกำร 

๔. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพของงำนกำรแจ้งข้อมูลให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (เป็นหนังสือ) 

ระดับ 3  ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

ภำยใน 
10 วันท ำกำร 

ภำยใน  
9 วันท ำกำร 

ภำยใน 
8 วันท ำกำร 

ภำยใน 
7 วันท ำกำร 

๕. ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำและคุณภำพของงำนที่ได้รับมอบหมำยพิเศษ ระดับ 3  ภำยใน 
11 วันท ำกำร 

ภำยใน 
10 วันท ำกำร 

ภำยใน 
9 วันท ำกำร 

ภำยใน 
8 วันท ำกำร 

ภำยใน  
7 วันท ำกำร 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับ 
ฝ่าย รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค 

ตัวช้ีวัดระดับระดับฝ่าย        เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน     เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. จ ำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับกำรแก้ไขปัญหำในปีปัจจุบันที่ได้รับกำร

ด ำเนินกำรจนได้ข้อยุติ 
ร้อยละ 62.50 57.50 60 62.50 65 67.50 

๒. จ ำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับกำรแก้ไขปัญหำในอดีตที่ค้ำงอยู่และได้รับกำร
ด ำเนินกำรจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 80 76 78 80 82 84 

๓. ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำและคุณภำพของงำนที่ได้รับมอบหมำยพิเศษ ระดับ 3 ภำยใน 
11 วันท ำกำร 

ภำยใน 
10 วันท ำกำร 

ภำยใน  
9 วันท ำกำร 

ภำยใน  
8 วันท ำกำร 

ภำยใน  
7 วันท ำกำร 

๔. จ ำนวนกำรตรวจสอบกำรประกอบธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง ระดับ 3 จ ำนวน  
12 บริษัท 

จ ำนวน  
14 บริษัท 

จ ำนวน  
16 บริษัท 

จ ำนวน  
18 บริษัท 

จ ำนวน  
20บริษัท 

๕. อัตรำที่เพ่ิมขึ้นของกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนของกำรซื้อขำย
ออนไลน์ 

10 % - 5 % 10 % 15 % 20 % 

6. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพของงำนกำรด ำเนินกำรจัดกำร
เรื่องร้องเรียน 

ระดับ 3 ภำยใน  
15 วันท ำกำร 

ภำยใน  
14 วันท ำกำร 

ภำยใน  
13 วันท ำกำร 

ภำยใน  
12 วันท ำกำร 

ภำยใน  
11 วันท ำกำร 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ตัวช้ีวัดระดับระดับฝ่าย        เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน    เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

 

 

ล าดับท่ี ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ระยะเวลำในกำรรับ-ส่งหนังสือ ให้กับเจ้ำหน้ำที่พร้อมจัดท ำระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ และระบบเบ็ดเสร็จ ภำยในก ำหนด 
ระดับ 3 ภำยใน  

5 วันท ำกำร 
ภำยใน  

4 วันท ำกำร 
ภำยใน  

3 วันท ำกำร 
ภำยใน  

2 วันท ำกำร 
ภำยใน  

1 วันท ำกำร 

๒. ระยะเวลำในกำรเสนองำนเกี่ยวกับกำรลำของเจ้ำหน้ำที่ต่อผู้บังคับบัญชำ ระดับ 3 ภำยใน  
5 วันท ำกำร 

ภำยใน  
4วันท ำกำร 

ภำยใน  
3 วันท ำกำร 

ภำยใน  
2 วันท ำกำร 

ภำยใน  
1 วันท ำกำร 

๓. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2562 
ในควำมรับผิดชอบของกองคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนธุรกิจขำยตรง                
และตลำดแบบตรง 

ร้อยละ 92 88 90 92 94 96 

๔. ควำมส ำเร็จกำรจัดท ำแผนงำน โครงกำรของกองคุ้มครองผู้บริโภค  
ด้ำนธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง 

ระดับ 3 ภำยใน  
5 วันท ำกำร 

ภำยใน  
4 วันท ำกำร 

ภำยใน  
3 วันท ำกำร 

ภำยใน  
2 วันท ำกำร 

ภำยใน  
1 วันท ำกำร 

๕. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับพัสดุของกองคุ้มครองผู้บริโภค    
ด้ำนธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง 

ระดับ 3 ภำยใน  
5 วันท ำกำร 

ภำยใน  
4 วันท ำกำร 

ภำยใน  
3 วันท ำกำร 

ภำยใน 
 2 วันท ำกำร 

ภำยใน  
1 วันท ำกำร 

6. ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำและคุณภำพของงำนที่ได้รับมอบหมำยพิเศษ ระดับ 3 ภำยใน  
5 วันท ำกำร 

ภำยใน  
4 วันท ำกำร 

ภำยใน  
3 วันท ำกำร 

ภำยใน  
2 วันท ำกำร 

ภำยใน  
1 วันท ำกำร 
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ตัวช้ีวัดระดับบุคคล        เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน     เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

1. นำยศุภกิตติ์   มะลิ นักสืบสวนสอบสวน
ช ำนำญกำรพิเศษ 

1. ก ำกับ และควบคุมกำรด ำเนินกำรและ
คุณภำพของงำนกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียน 

ระดับ 3 ภำยใน  
15 วันท ำกำร 

ภำยใน  
14 วันท ำกำร 

ภำยใน  
13 วันท ำกำร 

ภำยใน  
12 วันท ำกำร 

ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

2. ก ำกับ และควบคุมจ ำนวนเรื่องร้องเรียนที่
ได้รับกำรแก้ไขปัญหำในปีปัจจุบันที่ได้รับกำร
ด ำเนินกำรจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 
62.50 

57.50 60 62.50 65 67.50 

3. ก ำกับ และควบคุมจ ำนวนเรื่องร้องเรียนที่
ได้รับกำรแก้ไขปัญหำในอดีตที่ค้ำงอยู่และ
ได้รับกำรด ำเนินกำรจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 80 76 78 80 82 84 

4. ก ำกับ และควบคุมจ ำนวนกำรตรวจสอบ
กำรประกอบธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง 

ระดับ 3 จ ำนวน  
12 บริษัท 

จ ำนวน  
14 บริษัท 

จ ำนวน  
16 บริษัท 

จ ำนวน  
18 บริษัท 

จ ำนวน  
20บริษัท 

5. อัตรำที่เพ่ิมขึ้นของกำรแก้ไขปัญหำเรื่อง
ร้องเรียนของกำรซื้อขำยออนไลน์ 

10 % - 5 % 10 % 15 % 20 % 

6. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพ
ของงำนกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 

ระดับ 3 ภำยใน  
15 วันท ำกำร 

ภำยใน  
14 วันท ำกำร 

ภำยใน  
13 วันท ำกำร 

ภำยใน  
12 วันท ำกำร 

ภำยใน 
 11 วันท ำ

กำร 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

2. นำยณัชภัทร  ขำวแก้ว นิติกรช ำนำญกำร 1. ก ำกับ และควบคุมกำรด ำเนินกำรและคุณภำพ
ของงำนกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 

ระดับ 3 ภำยใน  
15 วันท ำกำร 

ภำยใน  
14 วันท ำกำร 

ภำยใน  
13 วันท ำกำร 

ภำยใน  
12 วันท ำกำร 

ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

2. ก ำกับ และควบคุมจ ำนวนเรื่องร้องเรียนที่
ได้รับกำรแก้ไขปัญหำในปีปัจจุบันที่ได้รับกำร
ด ำเนินกำรจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 
62.50 

57.50 60 62.50 65 67.50 

3. ก ำกับ และควบคุมจ ำนวนเรื่องร้องเรียนที่
ได้รับกำรแก้ไขปัญหำในอดีตที่ค้ำงอยู่และได้รับ
กำรด ำเนินกำรจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 80 76 78 80 82 84 

4. ก ำกับ และควบคุมจ ำนวนกำรตรวจสอบกำร
ประกอบธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง 

ระดับ 3 จ ำนวน  
12 บริษัท 

จ ำนวน  
14 บริษัท 

จ ำนวน  
16 บริษัท 

จ ำนวน  
18 บริษัท 

จ ำนวน 
 20บริษัท 

5. อัตรำที่ เ พ่ิมขึ้นของกำรแก้ไขปัญหำเรื่อง
ร้องเรียนของกำรซื้อขำยออนไลน์ 

10 % - 5 % 10 % 15 % 20 % 

6. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพของ
งำนกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 

ระดับ 3 ภำยใน  
15 วันท ำกำร 

ภำยใน  
14 วันท ำกำร 

ภำยใน  
13 วันท ำกำร 

ภำยใน  
12 วันท ำกำร 

ภำยใน  
11 วันท ำกำร 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

3. นำยธนำชัย สำธิตวสุธำ นักสืบสวนสอบ
ช ำนำญกำร 

1. ระยะเวลำในกำรพิจำรณำ ตรวจสอบกำร    
ยื่นค ำขอจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจขำยตรง
และตลำดแบบตรง (จดทะเบียนใหม่) 

ระดับ 3 ภำยใน  
7 วันท ำกำร 

ภำยใน  
6 วันท ำกำร 

ภำยใน  
5 วันท ำกำร 

ภำยใน  
4 วันท ำกำร 

ภำยใน  
3 วันท ำกำร 

2. ระยะเวลำในกำรพิจำรณำ ตรวจสอบกำร    
ยื่นค ำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรเอกสำรและ
หลักฐำนที่ได้รับจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจ
ขำยตรงและตลำดแบบตรง  

ระดับ 3 ภำยใน  
7 วันท ำกำร 

ภำยใน  
6 วันท ำกำร 

ภำยใน  
5 วันท ำกำร 

ภำยใน  
4 วันท ำกำร 

ภำยใน  
3 วันท ำกำร 

3. ระยะเวลำในกำรพิจำรณำ ตรวจสอบกำรยื่น
ค ำขอจดทะเบียนตลำดแบบตรงผ่ำนออนไลน์ 
(ศูนย์รับค ำขออนุญำต ของ กพร.) 

ระดับ 3 ภำยใน  
7 วันท ำกำร 

ภำยใน  
6 วันท ำกำร 

ภำยใน  
5 วันท ำกำร 

ภำยใน 
 4 วันท ำกำร 

ภำยใน  
3 วันท ำกำร 

4. ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำและคุณภำพของ
งำนที่ได้รับมอบหมำยพิเศษ 

ระดับ 3 ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

ภำยใน  
10 วันท ำกำร 

ภำยใน  
9 วันท ำกำร 

ภำยใน 
 8 วนัท ำกำร 

ภำยใน 
 7 วนัท ำกำร 

4. นำยณัฐวิทย ์  บัวคลี ่ นิติกรช ำนำญกำร 1. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพ
ของงำนกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 

ระดับ 3 ภำยใน  
15 วันท ำกำร 

ภำยใน  
14 วันท ำกำร 

ภำยใน  
13 วันท ำกำร 

ภำยใน  
12 วันท ำกำร 

ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

2. จ ำนวนกำรตรวจสอบกำรประกอบธุรกิจขำยตรง
และตลำดแบบตรง 

ระดับ 3 จ ำนวน  
12 บริษัท 

จ ำนวน  
14 บริษัท 

จ ำนวน  
16 บริษัท 

จ ำนวน  
18 บริษัท 

จ ำนวน  
20บริษัท 

3. จ ำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับกำรแก้ไขปัญหำใน
อดีตที่ค้ำงอยู่และได้รับกำรด ำเนินกำรจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 80 76 78 80 82 84 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  4.ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำและคุณภำพ
ของงำนที่ได้รับมอบหมำยพิเศษ 

ระดับ 3 ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

ภำยใน  
10 วันท ำกำร 

ภำยใน  
9 วันท ำกำร 

ภำยใน  
8 วันท ำกำร 

ภำยใน  
7 วันท ำกำร 

5. นำงสำวพิมพัฒน์ 
    ธนะสีลังกูร 

นักสืบสวสอบสวน
ช ำนำญกำร 

1. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพ
ของงำนกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 

ระดับ 3 ภำยใน  
15 วันท ำกำร 

ภำยใน  
14 วันท ำกำร 

ภำยใน  
13 วันท ำกำร 

ภำยใน  
12 วันท ำกำร 

ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

2. จ ำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับกำรแก้ไขปัญหำ
ในปีปัจจุบันที่ได้รับกำรด ำเนินกำรจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 
62.50 

57.50 60 62.50 65 67.50 

3. จ ำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับกำรแก้ไขปัญหำใน
อดีตที่ค้ำงอยู่และได้รับกำรด ำเนินกำรจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 80 76 78 80 82 84 

4. อัตรำที่เพ่ิมขึ้นของกำรแก้ไขปัญหำเรื่อง
ร้องเรียนของกำรซื้อขำยออนไลน์ 

10% - 5% 10% 15% 20% 

5.ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำและคุณภำพ
ของงำนที่ได้รับมอบหมำยพิเศษ 

ระดับ 3 ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

ภำยใน  
10 วันท ำกำร 

ภำยใน  
9 วันท ำกำร 

ภำยใน  
8 วันท ำกำร 

ภำยใน  
7 วันท ำกำร 

6. นำยบัญชำ  ผิวอ่อน นิติกรช ำนำญกำร 1. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพ
ของงำนกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 

ระดับ 3 ภำยใน  
15 วันท ำกำร 

ภำยใน  
14 วันท ำกำร 

ภำยใน  
13 วันท ำกำร 

ภำยใน  
12 วันท ำกำร 

ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

2. จ ำนวนกำรตรวจสอบกำรประกอบธุรกิจ 
ขำยตรงและตลำดแบบตรง 

ระดับ 3 จ ำนวน  
12 บริษัท 

จ ำนวน  
14 บริษัท 

จ ำนวน  
16 บริษัท 

จ ำนวน 
 18 บริษัท 

จ ำนวน  
20บริษัท 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  3. จ ำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับกำรแก้ไขปัญหำใน
อดีตที่ค้ำงอยู่และได้รับกำรด ำเนินกำรจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 80 76 78 80 82 84 

4.ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำและคุณภำพ
ของงำนที่ได้รับมอบหมำยพิเศษ 

ระดับ 3 ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

ภำยใน  
10 วันท ำกำร 

ภำยใน  
9 วันท ำกำร 

ภำยใน 
 8 วันท ำกำร 

ภำยใน  
7 วันท ำกำร 

7. นำยจอมพล  ภัยลี้ นิติกรปฏิบัติกำร 1. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพ
ของงำนกำรจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจ  
ขำยตรงและตลำดแบบตรง (จดทะเบียนใหม่) 

ระดับ 3 ภำยใน 
 26 วันท ำ

กำร 

ภำยใน  
25 วันท ำกำร 

ภำยใน  
24 วันท ำกำร 

ภำยใน 
 23 วันท ำ

กำร 

ภำยใน  
22 วันท ำกำร 

2. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพ
ของงำนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรเอกสำรและ
หลักฐำนที่ได้รับจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจ
ขำยตรงและตลำดแบบตรง 

ระดับ 3 ภำยใน  
26 วันท ำกำร 

ภำยใน  
25 วันท ำกำร 

ภำยใน  
24 วันท ำกำร 

ภำยใน  
23 วันท ำกำร 

ภำยใน 
 22 วันท ำ

กำร 

3. จ ำนวนเรื่องที่ด ำเนินกำรและคุณภำพของงำน
กำรตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ 

ระดับ 3 ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

ภำยใน  
10 วันท ำกำร 

ภำยใน  
9 วันท ำกำร 

ภำยใน  
8 วันท ำกำร 

ภำยใน  
7 วันท ำกำร 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพ   
ของงำนกำรแจ้งข้อมูลให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง     
(เป็นหนังสือ) 

ระดับ 3 ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

ภำยใน  
10 วันท ำกำร 

ภำยใน  
9 วันท ำกำร 

ภำยใน  
8 วันท ำกำร 

ภำยใน  
7 วันท ำกำร 

5. ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำและคุณภำพของ
งำนที่ได้รับมอบหมำยพิเศษ 

ระดับ 3 ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

ภำยใน  
10 วันท ำกำร 

ภำยใน  
9 วันท ำกำร 

ภำยใน  
8 วันท ำกำร 

ภำยใน  
7 วันท ำกำร 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

8. นำงจรัสศรี ธนิทธิพันธ์ นักจัดกำรงำนทั่วไป
ปฏิบัติกำร 

1. ควบคุมและก ำกับเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบเบ็ดเสร็จภำยใน
ก ำหนด 

ระดับ 3 ภำยใน  
5 วันท ำกำร 

ภำยใน  
4 วันท ำกำร 

ภำยใน  
3 วันท ำกำร 

ภำยใน  
2 วันท ำกำร 

ภำยใน  
1 วันท ำกำร 

2. ควบคุมและก ำกับกำรเสนองำนเกี่ยวกับงำน    
ด้ำนบุคลำกรของเจ้ำหน้ำที่ต่อผู้บังคับบัญชำ 

ระดับ 3 ภำยใน  
5 วันท ำกำร 

ภำยใน  
4 วันท ำกำร 

ภำยใน  
3 วันท ำกำร 

ภำยใน  
2 วันท ำกำร 

ภำยใน  
1 วันท ำกำร 

3. ควบคุมและก ำกับกำรจัดท ำแผนงำน 
โครงกำรของกองคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนธุรกิจ
ขำยตรงและตลำดแบบตรง 

ร้อยละ 92 88 90 92 94 96 

4. ควบคุมและก ำกับกำรจัดท ำแผนงำน 
โครงกำรของกองคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนธุรกิจ
ขำยตรงและตลำดแบบตรง 

ระดับ 3 ภำยใน 
5 วันท ำกำร 

ภำยใน  
4 วันท ำกำร 

ภำยใน  
3 วันท ำกำร 

ภำยใน  
2 วันท ำกำร 

ภำยใน  
1 วันท ำกำร 

5. ควบคุมกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับพัสดุของกอง
คุ้มครองผู้บริโภคก้ำนธุรกิจขำยตรงและตลำด
แบบตรง 

ระดับ 3 ภำยใน 
5 วันท ำกำร 

ภำยใน  
4 วันท ำกำร 

ภำยใน  
3 วันท ำกำร 

ภำยใน  
2 วันท ำกำร 

ภำยใน  
1 วันท ำกำร 

6. ควบคุมและก ำกับกำรจัดท ำและคุณภำพ
ของงำนที่ได้รับมอบหมำย 

ระดับ 3 ภำยใน 
5 วันท ำกำร 

ภำยใน  
4 วันท ำกำร 

ภำยใน  
3 วันท ำกำร 

ภำยใน  
2 วันท ำกำร 

ภำยใน  
1 วันท ำกำร 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

9. นำงสำววิลำสิน ี  
      ตันชวูงศ์ 

นักสืบสวน
สอบสวน
ปฏิบัติกำร 

1. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพของ
งำนกำรจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจขำยตรง
และตลำดแบบตรง (จดทะเบียนใหม่) 

ระดับ 3 ภำยใน 
 26 วันท ำ

กำร 

ภำยใน 
 25 วันท ำ

กำร 

ภำยใน  
24 วันท ำกำร 

ภำยใน  
23 วันท ำกำร 

ภำยใน  
22 วันท ำกำร 

2. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพของ
งำนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรเอกสำรและ
หลักฐำนที่ได้รับจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจ
ขำยตรงและตลำดแบบตรง 

ระดับ 3 ภำยใน  
26วันท ำ

กำร 

ภำยใน  
25วันท ำ

กำร 

ภำยใน  
24วันท ำ

กำร 

ภำยใน  
23วันท ำ

กำร 

ภำยใน  
22วันท ำ

กำร 

3. จ ำนวนเรื่องที่ด ำเนินกำรและคุณภำพของ
งำนกำรตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ 

ระดับ 3 ภำยใน 
 11 วันท ำ

กำร 

ภำยใน  
10 วันท ำกำร 

ภำยใน  
9 วันท ำกำร 

ภำยใน 
 8 วันท ำกำร 

ภำยใน 
 7 วันท ำกำร 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพของ
งำนกำรแจ้งข้อมูลให้หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง  
(เป็นหนังสือ) 

ระดับ 3 ภำยใน   
11 วันท ำกำร 

ภำยใน  
10 วันท ำกำร 

ภำยใน  
9 วันท ำกำร 

ภำยใน 
 8 วันท ำกำร 

ภำยใน  
7 วันท ำกำร 

5. ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำและคุณภำพของ
งำนที่ได้รับมอบหมำยพิเศษ 

ระดับ 3 ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

ภำยใน  
10 วันท ำกำร 

ภำยใน  
9 วันท ำกำร 

ภำยใน  
8 วันท ำกำร 

ภำยใน  
7 วันท ำกำร 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

10. นำยศรัทธำ  
      วงษ์รำษฎร์ 

เจ้ำพนักงำน
ธุรกำรปฏิบัติงำน 

1. ระยะเวลำในกำรรับหนังสือให้กับเจ้ำหน้ำที่
พร้อมจัดท ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ
เบ็ดเสร็จภำยในก ำหนด 

ระดับ 3 ภำยใน  
5 วันท ำกำร 

ภำยใน  
4 วันท ำกำร 

ภำยใน  
3 วันท ำกำร 

ภำยใน  
2 วันท ำกำร 

ภำยใน  
1 วันท ำกำร 

2. ระยะเวลำในกำรส่งหนังสือให้กับเจ้ำหน้ำที่
พร้อมจัดท ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ
เบ็ดเสร็จ ภำยในก ำหนด 

ระดับ 3 ภำยใน  
5 วันท ำกำร 

ภำยใน  
4 วันท ำกำร 

ภำยใน  
3 วันท ำกำร 

ภำยใน  
2 วันท ำกำร 

ภำยใน  
1 วันท ำกำร 

3. ระยะเวลำในกำรจัดหำ ลงทะเบียนควบคุม 
และรำยงำนผลวัสดุ และครุภัณฑ์ของกอง 

ระดับ 3 ภำยใน 5 
วันท ำกำร 

ภำยใน 4 
วันท ำกำร 

ภำยใน 3 
วันท ำกำร 

ภำยใน 2 
วันท ำกำร 

ภำยใน 1 
วันท ำกำร 

4. ระยะเวลำในกำรเสนองำนเกี่ยวกับกำรลำ
ของเจ้ำหน้ำที่ต่อผู้บังคับบัญชำ 

ระดับ 3 ภำยใน  
5 วันท ำกำร 

ภำยใน  
4 วันท ำกำร 

ภำยใน  
3 วันท ำกำร 

ภำยใน  
2 วันท ำกำร 

ภำยใน  
1 วันท ำกำร 

5. ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำและคุณภำพ
ของงำนที่ได้รับมอบหมำยพิเศษ 

ระดับ 3 ภำยใน  
5 วันท ำกำร 

ภำยใน  
4 วันท ำกำร 

ภำยใน  
3 วันท ำกำร 

ภำยใน 
2 วันท ำกำร 

ภำยใน 
1 วันท ำกำร 

11.  นำยวชิระ ทองอ่อน นิติกร 1. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพของ
งำนกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 

ระดับ 3 ภำยใน  
15 วันท ำกำร 

ภำยใน  
14 วันท ำกำร 

ภำยใน  
13 วันท ำกำร 

ภำยใน  
12 วันท ำกำร 

ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

2. จ ำนวนกำรตรวจสอบกำรประกอบธุรกิจ 
ขำยตรงและตลำดแบบตรง 

ระดับ 3 จ ำนวน  
12 บริษัท 

จ ำนวน  
14 บริษัท 

จ ำนวน  
16 บริษัท 

จ ำนวน  
18 บริษัท 

จ ำนวน  
20บริษัท 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  3. จ ำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับกำรแก้ไขปัญหำ 
ในอดีตที่ค้ำงอยู่และได้รับกำรด ำเนินกำรจนได้   
ข้อยุติ 

ร้อยละ 80 76 78 80 82 84 

4. ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำและคุณภำพ
ของงำนที่ได้รับมอบหมำยพิเศษ 

ระดับ 3 ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

ภำยใน  
10 วันท ำกำร 

ภำยใน  
9 วันท ำกำร 

ภำยใน  
8 วันท ำกำร 

ภำยใน  
7 วันท ำกำร 

12. นำยวรวัฒน ์อยู่รอด นิติกร 1. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพของ
งำนกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 

ระดับ 3 ภำยใน  
15 วันท ำกำร 

ภำยใน  
14 วันท ำกำร 

ภำยใน  
13 วันท ำกำร 

ภำยใน  
12 วันท ำกำร 

ภำยใน 
 11 วันท ำ

กำร 
2. จ ำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับกำรแก้ไขปัญหำ
ในปีปัจจุบันที่ได้รับกำรด ำเนินกำรจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 
62.50 

57.50 60 62.50 65 67.50 

3. จ ำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับกำรแก้ไขปัญหำ
ในอดีตที่ค้ำงอยู่และได้รับกำรด ำเนินกำรจนได้ข้อ
ยุติ 

ร้อยละ 80 76 78 80 82 84 

4. อัตรำที่ เ พ่ิมขึ้นของกำรแก้ไขปัญหำเรื่อง
ร้องเรียนของกำรซื้อขำยออนไลน์ 

10 % - 5 % 10 % 15 % 20 % 

5.ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำและคุณภำพของ
งำนที่ได้รับมอบหมำยพิเศษ 

ระดับ 3 ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

ภำยใน  
10 วันท ำกำร 

ภำยใน  
9 วันท ำกำร 

ภำยใน  
8 วันท ำกำร 

ภำยใน  
7 วันท ำกำร 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

13. นำยรำชวัตร   
      เกษมเรืองสกุล 

นิติกร 1. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพของ
งำนกำรจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจขำยตรง
และตลำดแบบตรง (จดทะเบียนใหม่) 

ระดับ 3 ภำยใน  
26 วันท ำกำร 

ภำยใน  
25 วันท ำกำร 

ภำยใน  
24 วันท ำกำร 

ภำยใน  
23 วันท ำกำร 

ภำยใน  
22 วันท ำกำร 

2. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพของ
งำนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรเอกสำรและ
หลักฐำนที่ได้รับจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจ
ขำยตรงและตลำดแบบตรง 

ระดับ 3 ภำยใน  
26 วันท ำกำร 

ภำยใน  
25 วันท ำกำร 

ภำยใน  
24 วันท ำกำร 

ภำยใน  
23 วันท ำกำร 

ภำยใน  
22 วันท ำกำร 

3. จ ำนวนเรื่องที่ด ำเนินกำรและคุณภำพของงำน
กำรตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ 

ระดับ 3 ภำยใน  
11 วันท ำกำร 

ภำยใน  
10 วันท ำกำร 

ภำยใน  
9 วันท ำกำร 

ภำยใน  
8 วันท ำกำร 

ภำยใน  
7 วันท ำกำร 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและคุณภำพของ
งำนกำรแจ้ งข้อมูลให้หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง      
(เป็นหนังสือ) 

ระดับ 3 ภำยใน  
11 วันท ำ

กำร 

ภำยใน  
10 วันท ำ

กำร 

ภำยใน  
9 วันท ำกำร 

ภำยใน  
8 วันท ำกำร 

ภำยใน  
7 วันท ำกำร 

5. ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำและคุณภำพของงำน
ที่ได้รับมอบหมำยพิเศษ 

ระดับ 3 ภำยใน  
11 วันท ำ

กำร 

ภำยใน  
10 วันท ำ

กำร 

ภำยใน  
9 วันท ำกำร 

ภำยใน  
8 วันท ำกำร 

ภำยใน  
7 วันท ำกำร 



 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักประสำนและส่งเสริมกำรคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด (6 เดือน) 
กำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดระดับส ำนัก/ กอง/ กลุ่ม 

ตัวช้ีวัดระดับส่วน/ ฝ่ำย 
ตัวช้ีวัดบุคคล 

 



 

๑ 
 

ตัวช้ีวัดระดับกลุ่ม 
นำยศรัณย์  รักษ์เผ่ำ 

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนโฆษณำ รักษำรำชกำรแทน  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประสำนและส่งเสริมกำรคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 

   ตัวช้ีวัดระดับกอง  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

 
 

ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
1. ร้อยละความส าเร็จของการก ากับดูแลเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

ที่ได้รับการจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการ 
ร้อยละ 44 42 43 44 45 46 

2. ร้อยละความส าเร็จในการก ากับดูแลการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการในส่วนภูมิภาคตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ ๗๐ ๖๕ ๖๗.๕๐ ๗๐ ๗๒.๕๐ ๗๕ 

3. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ 
ในปีงบประมาณปัจจุบัน 

ร้อยละ 45 ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 
60 

4. ระดับความส าเร็จในการลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่สืบสวน
สอบสวนส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงาน
คุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดในการด าเนินงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค และการลงตรวจแนะน าผู้ประกอบธุรกิจ 
ในส่วนภูมิภาค ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 - - 1 ครั้ง 2-3 ครั้ง ตั้งแต่ 

4 ครั้ง 



 

๑ 
 

ตัวช้ีวัดระดับฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน   เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

 

 

 

 

 

ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตาม

แผนปฏิบัติราชการ 
ร้อยละ 46 42 44 46 48 50 

๒. ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน

ส านักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓. ร ะดั บ คว ามส า เ ร็ จ ใ นก า ร ส า ร ว จครุ ภั ณฑ์ ป ร ะจ า ปี ภ า ย ใน เ ว ล า 
ที่ก าหนด เป้าหมายถูกต้องครบถ้วนตามทะเบียนคุมและมีการจัดท ารายงาน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๔. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านการบริหารงานทั่วไปตามที่ได้รับ

มอบหมาย 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 



 

๒ 
 

ตัวช้ีวัดระดับกลุ่มแผนงำนและกำรพัฒนำกำรคุ้มครองผู้บริโภคส่วนภูมิภำค  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

 

ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 
ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

2. ระดับความส าเร็จของการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ สคบ. 
จังหวัด 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

3. ระดับความส าเร็จของการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ สคบ. 
เขต และ สปจ. 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕. ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ตั้งแต่     
ร้อยละ 80 



 

๓ 
 

ตัวช้ีวัดระดับ  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคด้านสัญญา 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคด้านโฆษณา 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคด้านฉลากและด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 

 

  

ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
1. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ใน

ปีงบประมาณปัจจุบัน 
ร้อยละ 3๐ ร้อยละ 10 ร้อยละ 

20 
ร้อยละ 

30 

ร้อยละ 
40 

  ร้อยละ 50 

2. ระดับความส าเร็จในการลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่สืบสวน
สอบสวนส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจ าจังหวัดในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาค และการลงตรวจแนะน าผู้ประกอบธุรกิจ 
ในส่วนภูมิภาค ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 - - 1 ครั้ง 2-3 ครั้ง ตั้งแต่ 

4 ครั้ง 

3. ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 50 ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ  90 



 

๔ 
 

ตัวช้ีวัดระดับกลุ่มงำนพัฒนำกำรคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภำค  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
1. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

ในส่วนภูมิภาคตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ร้อยละ ๗๐ ๖๕ ๖๗.๕๐ ๗๐ ๗๒.๕๐ ๗๕ 

๒. ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีความรู้  ความ
เข้าใจ 

ร้อยละ 8๐ 70 ๗5 8๐ 8๕ 90 

๓. ระดับความส า เร็จ ในการส่ ง เสริมและสนับสนุนการด า เนินงาน 
ในส่วนภูมิภาคที่ได้รับมอบหมาย 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๔. ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

รอ้ยละ 
80 

ร้อยละ  
90 



 

๕ 
 

ตัวช้ีวัดระดับบุคคล  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นายปฐวี  เยาว
ลักษณ์  

นักสืบสวนสอบสวน
ช านาญการพิเศษ 

1. ระดับความส าเร็จในการก ากับดูแล 
การด าเนินงานด้านการบริหารงานทั่วไป 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

2. ระดับความส าเร็จในการก ากับดูแลการจัดท ารายงานผล
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ด้ า น ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค 
ในส่วนภูมิภาค 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

3. ร้อยละความส าเร็จในการก ากับแผนงาน/ 
โครงการในส่วนภูมิภาคตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ร้อยละ ๗๐ ๖๕ ๖๗.๕๐ ๗๐ ๗๒.๕๐ ๗๕ 

๔. ร้อยละความส าเร็จในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

 ร้อยละ 
90 

2. นางมาริสา  
นาครักสุด 

นักสืบสวนสอบสวน
ช านาญการพิเศษ 

๑.ร้อยละความส าเร็จของการก ากับดูแลการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ในปีงบประมาณปัจจุบัน 

ร้อยละ 3๐ ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

  ร้อยละ 
50 

๒. ระดับความส าเร็จของการก ากับดูแลการลงพ้ืนที่ให้
ค าแนะน าแก่ เจ้ าหน้าที่ สืบสวนสอบสวนส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจ าจังหวัดในการด าเนินงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค และการลงตรวจแนะน าผู้ประกอบ
ธุรกิจในส่วนภูมิภาค ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 - - 1 ครั้ง 2-3 ครั้ง ตั้งแต่ 

4 ครั้ง 



 

๖ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๓. ร้อยละความส าเร็จในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

 ร้อยละ 
90 

๓. นางสาวปาริฉัตร 
 เชยโชต ิ

นักสืบสวนสอบสวน 
ช านาญการ 

๑. ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานส านักประสานและส่งเสริมการ
คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒.  ระดับความส า เร็จของการด า เนินงานด้ านการ
บริหารงานทั่วไปตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

3. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ในส่วนภูมิภาคตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ ๗๐ ๖๕ ๖๗.๕๐ ๗๐ ๗๒.๕๐ ๗๕ 

4. ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
มีความรู้ ความเข้าใจ 

ร้อยละ 8๐ 70 ๗5 8๐ 8๕ 90 

๕ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์ในปีงบประมาณปัจจุบัน 

ร้อยละ 3๐ ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

  ร้อยละ 
50 

  ๖. ระดับความส าเร็จของการก ากับดูแลการลงพ้ืนที่ให้
ค าแนะน าแก่ เจ้ าหน้าที่ สืบสวนสอบสวนส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจ าจังหวัดในการด าเนินงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค และการลงตรวจแนะน าผู้ประกอบ
ธุรกิจในส่วนภูมิภาค ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 - - 1 ครั้ง 2-3 ครั้ง ตั้งแต่ 

4 ครั้ง 



 

๗ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๔. นางกุสุมา  รักษ์เผ่า นักสืบสวนสอบสวน 
ช านาญการ 

1. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการในส่วนภูมิภาคตามที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ ๗๐ ๖๕ ๖๗.๕๐ ๗๐ ๗๒.๕๐ ๗๕ 

2. ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
มีความรู้ ความเข้าใจ 

ร้อยละ 8๐ 70 ๗5 8๐ 8๕ 90 

๓. ระดับความส าเร็จของการลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าแก่
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัดในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาค และการลงตรวจแนะน าผู้ประกอบธุรกิจในส่วน
ภูมิภาค ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 - - 1 ครั้ง 2-3 ครั้ง ตั้งแต่ 

4 ครั้ง 

๔. ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ  
90 

๕. นายชินภัทร   
จ าปาเงิน 
 

นักสืบสวนสอบสวน 
ปฏิบัติการ 

1. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการในส่วนภูมิภาคตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ ๗๐ ๖๕ ๖๗.๕๐ ๗๐ ๗๒.๕๐ ๗๕ 

2. ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
มีความรู้ ความเข้าใจ 

ร้อยละ 8๐ 70 ๗5 8๐ 8๕ 90 



 

๘ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๓. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์ในปีงบประมาณปัจจุบัน 

ร้อยละ 3๐ ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

  ร้อยละ 
50 

๔. ระดับความส าเร็จของการลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าแก่
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัดในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาค และการลงตรวจแนะน าผู้ประกอบธุรกิจในส่วน
ภูมิภาค ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 - - 1 ครั้ง 2-3 ครั้ง ตั้งแต่ 

4 ครั้ง 

๕. ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานอื่น 
ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ตั้งแต่     
ร้อยละ 

80 
๖. นางสาวสิริพันธุ ์
เศรษฐวณิชย์ 

นักสืบสวนสอบสวน 
ปฏิบัติการ 

๑. ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒.ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการ 
 

ร้อยละ 46 42 44 46 48 50 



 

๙ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๓.ระดับความส า เร็จของการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานของหน่วยงานส านักประสานและส่งเสริมการ

คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๔. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์ในปีงบประมาณปัจจุบัน 

ร้อยละ 3๐ ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

๕. ระดับความส าเร็จของการลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าแก่
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัดในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาค และการลงตรวจแนะน าผู้ประกอบธุรกิจในส่วน
ภูมิภาค ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 - - 1 ครั้ง 2-3 ครั้ง ตั้งแต่ 

4 ครั้ง 

๖. ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานอื่น 
ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ตั้งแต่     
ร้อยละ 

80 



 

๑๐ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๗. นายปพนสรรค์   
นนธิจันทร์ 

นักสืบสวนสอบสวน 
ปฏิบัติการ 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์ในปีงบประมาณปัจจุบัน 

ร้อยละ 3๐ ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

  ร้อยละ 
50 

๒. ระดับความส าเร็จของการลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าแก่
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัดในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาค และการลงตรวจแนะน าผู้ประกอบธุรกิจในส่วน
ภูมิภาค ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 - - 1 ครั้ง 2-3 ครั้ง ตั้งแต่ 

4 ครั้ง 

๓. ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานอื่น 
ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ตั้งแต่     
ร้อยละ 

80 
๘. นางสาวสิวลี  
นันทนพิบูล 

นักสืบสวนสอบสวน 
ปฏิบัติการ 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์ในปีงบประมาณปัจจุบัน 

ร้อยละ 3๐ ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

  ร้อยละ 
50 

๒. ระดับความส าเร็จของการลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าแก่
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัดในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาค และการลงตรวจแนะน าผู้ประกอบธุรกิจในส่วน
ภูมิภาค ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
 

ระดับ 3 - - 1 ครั้ง 2-3 ครั้ง ตั้งแต่ 

4 ครั้ง 



 

๑๑ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๓. ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

๙. นางสาวโสภิตา   
โตไร่ 

นักสืบสวนสอบสวน 
ปฏิบัติการ 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์ในปีงบประมาณปัจจุบัน 

ร้อยละ 3๐ ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

  ร้อยละ 
50 

๒. ระดับความส าเร็จของการลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าแก่
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัดในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาค และการลงตรวจแนะน าผู้ประกอบธุรกิจในส่วน
ภูมิภาค ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 - - 1 ครั้ง 2-3 ครั้ง ตั้งแต่ 

4 ครั้ง 

๓. ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

๑๐. นายคุณณัฎฐ ์  
ศักดิกร 

นักสืบสวนสอบสวน 
ปฏิบัติการ 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์ในปีงบประมาณปัจจุบัน 

ร้อยละ 3๐ ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

  ร้อยละ 
50 

  ๒. ระดับความส าเร็จของการลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าแก่
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัดในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน

ระดับ 3 - - 1 ครั้ง 2-3 ครั้ง ตั้งแต่ 

4 ครั้ง 



 

๑๒ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ภูมิภาค และการลงตรวจแนะน าผู้ประกอบธุรกิจในส่วน
ภูมิภาค ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
 

  ๓. ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

11. นางสาวภชูิษา   
วณิชไชยสกุล 

นักสืบสวนสอบสวน ๑. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์ในปีงบประมาณปัจจุบัน 
 

ร้อยละ 3๐ ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

  ร้อยละ 
50 

๒. ระดับความส าเร็จของการลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าแก่
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัดในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาค และการลงตรวจแนะน าผู้ประกอบธุรกิจในส่วน
ภูมิภาค ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 - - 1 ครั้ง 2-3 ครั้ง ตั้งแต่ 

4 ครั้ง 

๓. ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

12. นายอดิเรก  บุญ
เมือง 

นักสืบสวนสอบสวน ๑. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์ในปีงบประมาณปัจจุบัน 
 

ร้อยละ 3๐ ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

  ร้อยละ 
50 



 

๑๓ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๒. ระดับความส าเร็จของการลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าแก่
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัดในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาค และการลงตรวจแนะน าผู้ประกอบธุรกิจในส่วน
ภูมิภาค ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 - - 1 ครั้ง 2-3 ครั้ง ตั้งแต่ 

4 ครั้ง 

๓. ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

13. นางสาวจิติมา   
จงจิต 

นักสืบสวนสอบสวน ๑. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์ในปีงบประมาณปัจจุบัน 

ร้อยละ 3๐ ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

  ร้อยละ 
50 

๒. ระดับความส าเร็จของการลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าแก่
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัดในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาค และการลงตรวจแนะน าผู้ประกอบธุรกิจในส่วน
ภูมิภาค ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 - - 1 ครั้ง 2-3 ครั้ง ตั้งแต่ 

4 ครั้ง 

๓. ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

นักสืบสวนสอบสวน        



 

๑๔ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

14. นายวิระพงษ์        
เพ็ชรเรือนทอง 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์ในปีงบประมาณปัจจุบัน 

ร้อยละ 3๐ ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

  ร้อยละ 
50 

๒. ระดับความส าเร็จของการลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าแก่
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัดในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาค และการลงตรวจแนะน าผู้ประกอบธุรกิจในส่วน
ภูมิภาค ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 - - 1 ครั้ง 2-3 ครั้ง ตั้งแต่ 

4 ครั้ง 

๓. ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

1๕. นางสาวเนลิสา          
ไขประพาย 

นักสืบสวนสอบสวน ๑. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์ในปีงบประมาณปัจจุบัน 
 

ร้อยละ 3๐ ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

  ร้อยละ 
50 

๒. ระดับความส าเร็จของการลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าแก่
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัดในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาค และการลงตรวจแนะน าผู้ประกอบธุรกิจในส่วน
ภูมิภาค ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 - - 1 ครั้ง 2-3 ครั้ง ตั้งแต่ 

4 ครั้ง 



 

๑๕ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๓. ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

16. นายรัชกฤต          
กลั่นเลี้ยง 

นักสืบสวนสอบสวน ๑. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราว
ร้องทุกข์ในปีงบประมาณปัจจุบัน 

ร้อยละ 3๐ ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

  ร้อยละ 
50 

๒. ระดับความส าเร็จของการลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าแก่
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัดในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาค และการลงตรวจแนะน าผู้ประกอบธุรกิจในส่วน
ภูมิภาค ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 - - 1 ครั้ง 2-3 ครั้ง ตั้งแต่ 

4 ครั้ง 

๓. ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

17. นางสาวจุไรรัตน์          
เกษทับทิม 

นักสืบสวนสอบสวน ๑. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราว
ร้องทุกข์ในปีงบประมาณปัจจุบัน 

ร้อยละ 3๐ ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

  ร้อยละ 
50 

 



 

๑๖ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๒. ระดับความส าเร็จของการลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าแก่
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัดในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาค และการลงตรวจแนะน าผู้ประกอบธุรกิจในส่วน
ภูมิภาค ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 - - 1 ครั้ง 2-3 ครั้ง ตั้งแต่ 

4 ครั้ง 

๓.ระดับความส าเร็จของการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าที่ สคบ. จังหวัด 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๔. ระดับความส าเร็จของการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าที่ สคบ. เขต และ สปจ. 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕. ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

1๘. นางสาวกรรณิการ์  
อ าไพรัตน์           

นักสืบสวนสอบสวน ๑. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราว
ร้องทุกข์ในปีงบประมาณปัจจุบัน 

ร้อยละ 3๐ ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

  ร้อยละ 
50 

 



 

๑๗ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๒. ระดับความส าเร็จของการลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าแก่
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัดในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาค และการลงตรวจแนะน าผู้ประกอบธุรกิจในส่วน
ภูมิภาค ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 - - 1 ครั้ง 2-3 ครั้ง ตั้งแต่ 

4 ครั้ง 

๓. ระดับความส าเร็จในการส ารวจครุภัณฑ์ประจ าปีภายใน
เวลาที่ก าหนด เป้าหมายถูกต้องครบถ้วนตามทะเบียนคุม
และมีการจัดท ารายงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๔.  ระดับความส า เร็จของการด า เนินงานด้ านการ

บริหารงานทั่วไป 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕. ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

๑๙. นางสาวอารยา     
สมสามาลย์ 

นักสืบสวนสอบสวน ๑. ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานของหน่วยงานส านักประสานและส่งเสริมการ

คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒.  ระดับความส า เร็จของการด า เนินงานด้ านการ

บริหารงานทั่วไป 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 



 

๑๘ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๓. ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
มีความรู้ ความเข้าใจ 
 

ร้อยละ 8๐ 70 ๗5 8๐ 8๕ 90 

๔. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานในส่วนภูมิภาคที่ได้รับมอบหมาย 
 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕. ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานอื่น 

ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

๒๐. นางสาวสุนิตา     
เปาอินทร์ 

เจ้าหน้าทีส่ืบสวน
สอบสวน 

๑. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราว
ร้องทุกข์ในปีงบประมาณปัจจุบัน 

ร้อยละ 3๐ ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

  ร้อยละ 
50 

๒. ระดับความส าเร็จของการลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าแก่
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัดในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาค และการลงตรวจแนะน าผู้ประกอบธุรกิจในส่วน
ภูมิภาค ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 - - 1 ครั้ง 2-3 ครั้ง ตั้งแต่ 

4 ครั้ง 

๓. ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ

ที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 



 

๑๙ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๒๑. นางสาวนัฐกานต์     
รัตนชู 

เจ้าหน้าทีส่ืบสวน
สอบสวน 

๑. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราว
ร้องทุกข์ในปีงบประมาณปัจจุบัน 

ร้อยละ 3๐ ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

  ร้อยละ 
50 

๒. ระดับความส าเร็จของการลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าแก่
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัดในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาค และการลงตรวจแนะน าผู้ประกอบธุรกิจในส่วน
ภูมิภาค ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 - - 1 ครั้ง 2-3 ครั้ง ตั้งแต่ 

4 ครั้ง 

๓. ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ

ที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักประสำนและส่งเสริมกำรคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด (12 เดือน) 
กำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดระดับส ำนัก/ กอง/ กลุ่ม 

ตัวช้ีวัดระดับส่วน/ ฝ่ำย 
ตัวช้ีวัดบุคคล 

 

 

 

 

 



 

๒๑ 
 

ตัวช้ีวัดระดับกลุ่ม 
นำยศรัณย์  รักษ์เผ่ำ 

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนโฆษณำ รักษำรำชกำรแทน  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประสำนและส่งเสริมกำรคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 

   ตัวช้ีวัดระดับกอง  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

 
 

ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
1. ร้อยละของผลส ารวจความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการตระหนักและ

รับรู้สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค 
ร้อยละ 82 ร้อยละ 78 ร้อยละ 80 ร้อยละ 82 ร้อยละ 84  ร้อยละ  86 

๑. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในปัจจุบันที่ได้รับ การด าเนินการจน
ได้ข้อยุติ 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60   ร้อยละ 70 

๒. ร้อยละความส าเร็จในการลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่สืบสวน
สอบสวนส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงาน
คุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด ในการด าเนินงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 

๑๒ เดือน 1 - 2 ครั้ง 3 - 4 ครั้ง 5 - 6 ครั้ง 7 - 8 ครั้ง ตั้งแต่ 
๙ ครั้ง 

๓. ร้อยละความส าเร็จในการออกตรวจแนะน าผู้ประกอบธุ รกิจ 
ในส่วนภูมิภาคตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

๑๒ เดือน ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80   ร้อยละ 90 
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ตัวช้ีวัดระดับฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน   เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

 

 

 

 

 

 

ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน

ส านักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 

ร้อยละ ๙๒ ๘๘ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ 

๒. ร ะดั บ คว ามส า เ ร็ จ ใ นก า ร ส า ร ว จครุ ภั ณฑ์ ป ร ะจ า ปี ภ า ย ใน เ ว ล า 
ที่ก าหนด เป้าหมายถูกต้องครบถ้วนตามทะเบียนคุมและมีการจัดท ารายงาน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตาม
แผนปฏิบัติราชการ 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๔. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านการบริหารงานทั่วไปตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
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ตัวช้ีวัดระดับกลุ่มแผนงำนและกำรพัฒนำกำรคุ้มครองผู้บริโภคส่วนภูมิภำค  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

 

ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

ของจังหวัด 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

2. ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานด้าน 
การคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

3. ระดับความส าเร็จของการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ สคบ. 
จังหวัด 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕. ระดับความส าเร็จของการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ สคบ. 
เขต และ สปจ. 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ตั้งแต่     
ร้อยละ 80 
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ตัวช้ีวัดระดับ  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคด้านสัญญา 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคด้านโฆษณา 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคด้านฉลากและด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 

 

  

ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ใน

ปัจจุบัน 
ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ 30 ร้อยละ 

40 
ร้อยละ 

50 

ร้อยละ 
60 

 ร้อยละ 70 

๒. ร้อยละความส าเร็จในการลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่สืบสวน
สอบสวนส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจ าจังหวัดในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาค 

ระดับ 3 1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง ตั้งแต่ 
9 ครั้ง 

๓. ร้ อยละความส า เ ร็ จ ในการออกตรวจแนะน าผู้ ป ระกอบธุ รกิ จ 
ในส่วนภูมิภาค ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 2 ครั้ง ๓ ครั้ง ๔ ครั้ง ๕ ครั้ง ตั้งแต่ 
๖ ครั้ง 

๔. ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 50 ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ  90 
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ตัวช้ีวัดระดับกลุ่มงำนพัฒนำกำรคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภำค  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
1. ร้อยละของผลส ารวจความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการตระหนักและรับรู้

สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค 
ร้อยละ 82 ร้อยละ 

78 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

82 

ร้อยละ 
84 

 ร้อยละ  
86 

๒. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าแผนงาน/โครงการในส่วนภูมิภาคตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ ๗๐ ๖๕ ๖๗.๕๐ ๗๐ ๗๒.๕๐ ๗๕ 

๓. ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีความรู้ ความ
เข้าใจ 

ร้อยละ ๗๐ ๖๕ ๖๗.๕๐ ๗๐ ๗๒.๕๐ ๗๕ 

๔. ระดับความส า เร็จ ในการส่ ง เสริมและสนับสนุนการด า เนินงาน 
ในส่วนภูมิภาคที่ได้รับมอบหมาย 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
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ตัวช้ีวัดระดับบุคคล  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นายปฐวี  เยาวลักษณ์  นักสืบสวนสอบสวน
ช านาญการพิเศษ 

1. ระดับความส าเร็จในการก ากับดูแลการด าเนินงาน 
ด้านการบริหารงานทั่วไป 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

2. ระดับความส าเร็จในการก ากับดูแลการจัดท ารายงาน
ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ด้ า น ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค 
ในส่วนภูมิภาค 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

3. ร้อยละของผลส ารวจความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
ตระหนักและรับรู้สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค 

ร้อยละ 82 ร้อยละ 
78 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
82 

ร้อยละ 
84 

 ร้อยละ  
86 

4. ร้อยละความส าเร็จในการก ากับแผนงาน/โครงการใน
ส่วนภูมิภาคตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ ๗๐ ๖๕ ๖๗.๕๐ ๗๐ ๗๒.๕๐ ๗๕ 

2. นางมาริสา นาครักสุด นักสืบสวนสอบสวน
ช านาญการพิเศษ 

๑.  ร้อยละความส าเร็จของการก ากับดูแลในการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ในปัจจุบัน 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

 ร้อยละ 
70 

๒.  ร้อยละความส าเร็จของการก ากับดูแลในการ 
ลงพ้ืนที่ ให้ค าแนะน าแก่ เจ้าหน้าที่ สืบสวนสอบสวน 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงาน
คุ้มครองผู้บริ โภคประจ าจังหวัด ในการด าเนินงาน 
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 

 

ระดับ 3 1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง ตั้งแต่ 
9 ครั้ง 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  3. ร้อยละความส าเร็จในการออกตรวจแนะน าผู้ประกอบ
ธุรกิจในส่วนภูมิภาค ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

  ร้อยละ 
90 

๔. ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

 ร้อยละ 
90 

๓. นางสาวปาริฉัตร    
เชยโชต ิ

นักสืบสวนสอบสวน 
ช านาญการ 

๑. ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานผล 

การด าเนินงานของหน่วยงานส านักประสาน 

และส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านการ 

บริหารงานทั่วไปตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ระดบั ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓. ร้อยละของผลส ารวจความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
ตระหนักและรับรู้สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค 

ร้อยละ 82 ร้อยละ 
78 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
82 

ร้อยละ 
84 

 ร้อยละ  
86 

๔. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าแผนงาน/โครงการใน
ส่วนภูมิภาคตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

รอ้ยละ ๗๐ ๖๕ ๖๗.๕๐ ๗๐ ๗๒.๕๐ ๗๕ 

๕.  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์ในปัจจุบัน 
 
 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

 ร้อยละ 
70 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๖.  ร้อยละความส าเร็จในการลงพื้นที่ให้ค าแนะน าแก่
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคท่ีปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัด ในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ในส่วนภูมิภาค 

ระดับ 3 1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง ตั้งแต่ 
๑๐ ครั้ง 

๔. นางกุสุมา  รักษ์เผ่า นักสืบสวนสอบสวน 
ช านาญการ 

1. ร้อยละของผลส ารวจความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
ตระหนักและรับรู้สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค 

ร้อยละ 82 ร้อยละ 
78 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
82 

ร้อยละ 
84 

 ร้อยละ  
86 

2. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าแผนงาน/โครงการใน
ส่วนภูมิภาคตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ ๗๐ ๖๕ ๖๗.๕๐ ๗๐ ๗๒.๕๐ ๗๕ 

๓.  ร้อยละความส าเร็จในการลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าแก่
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน  ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัด ในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคใน
ส่วนภูมิภาค 

ระดับ 3 1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง ตั้งแต่ 
9 ครั้ง 

๔. ร้อยละความส าเร็จในการออกตรวจแนะน าผู้ประกอบ
ธุรกิจในส่วนภูมิภาค ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

  ร้อยละ 
90 



 

29 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๕. นายชินภัทร  จ าปาเงิน 
 

นักสืบสวนสอบสวน 
ปฏิบัติการ 

1. ร้อยละของผลส ารวจความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
ตระหนักและรับรู้สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค 

ร้อยละ 82 ร้อยละ 
78 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
82 

ร้อยละ 
84 

 ร้อยละ  
86 

2. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานในส่วนภูมิภาคที่ได้รับมอบหมาย 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓. ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ เข้าร่วมโครงการ /
กิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ 

ร้อยละ ๗๐ ๖๕ ๖๗.๕๐ ๗๐ ๗๒.๕๐ ๗๕ 

๔. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์ในปัจจุบัน 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

 ร้อยละ 
70 

๕.  ร้อยละความส าเร็จในการลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าแก่
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน  ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัด ในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ในส่วนภูมิภาค 

ระดับ 3 1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง ตั้งแต่ 
9 ครั้ง 

๖. ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ตั้งแต่     
ร้อยละ 

80 



 

30 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๖. นางสาวสิริพันธุ ์
เศรษฐวณิชย์ 

นักสืบสวนสอบสวน 
ปฏิบัติการ 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานด้านแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีของจังหวัด 

ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ 
๖๐ 

ร้อยละ 
๖๕ 

ร้อยละ 
๗๐ 

ร้อยละ  
๗๕ 

ร้อยละ 
๘๐ 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการก ากับการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณด าเนินการของคณะอนุกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคประจ าจังหวัดตามท่ีได้รับจัดสรร 

      

๓. ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ ๙๒ ๘๘ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ 

๔. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามแผน 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์ในปัจจุบัน 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

 ร้อยละ 
70 

๖.  ร้อยละความส าเร็จในการลงพื้นที่ให้ค าแนะน าแก่
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน ส านกังานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด ในการ
ด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 

ระดับ 3 1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง ตั้งแต่ 
9 ครั้ง 



 

31 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๗. นายปพนสรรค์   
นนธิจันทร์ 

นักสืบสวนสอบสวน 
ปฏิบัติการ 

๑. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์ในปัจจุบัน 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

 ร้อยละ 
70 

๒. ร้อยละความส าเร็จในการลงพ้ืนที่ ให้ ค าแนะน า 
แก่เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัดในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริ โภค 
ในส่วนภูมิภาค 

ระดับ 3 1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง ตั้งแต่ 
9 ครั้ง 

๓. ร้อยละความส าเร็จในการออกตรวจแนะน าผู้ประกอบ
ธุรกิจในส่วนภูมิภาค ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

  ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
50 

๔. ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

๘. นางสาวสิวลี  
นันทนพิบูล 

นักสืบสวนสอบสวน 
ปฏิบัติการ 

๑. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์ในปัจจุบัน 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ 
32 

ร้อยละ 
41 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
59 

ตั้งแต่ 
ร้อยละ 68 



 

32 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๒. ร้อยละความส าเร็จในการลงพ้ืนที่ ให้ค าแนะน า 
แก่เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัดในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริ โภค 
ในส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ ๕0 ร้อยละ 
41 

ร้อยละ 
45.5 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
54.5 

ตั้งแต่    
ร้อยละ 

59 

๓. ร้อยละความส าเร็จในการออกตรวจแนะน าผู้ประกอบ
ธุรกิจในส่วนภูมิภาค ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
 

ระดับ 3 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

  ร้อยละ 
90 

4. ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

 ร้อยละ 
70 

๙. นางสาวโสภิตา  โตไร ่ นักสืบสวนสอบสวน 
ปฏิบัติการ 

๑. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์ในปัจจุบัน 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ 
32 

ร้อยละ 
41 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
59 

ตั้งแตร่้อย
ละ 68 

๒. ร้อยละความส าเร็จในการลงพ้ืนที่ ให้ค าแนะน า 
แก่เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัดในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริ โภค 
ในส่วนภูมิภาค 

ระดับ 3 1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง ตั้งแต่ 
9 ครั้ง 

๓. ร้อยละความส าเร็จในการออกตรวจแนะน าผู้ประกอบ
ธุรกจิในส่วนภูมิภาค ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

  ร้อยละ 
90 



 

33 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๔. ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

 ร้อยละ 
70 

๑๐. นายคุณณัฎฐ ์ ศักดิกร นักสืบสวนสอบสวน 
ปฏิบัติการ 

๑. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์ในปัจจุบัน 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

 ร้อยละ 
70 

๒. ร้อยละความส าเร็จในการลงพ้ืนที่ ให้ค าแนะน า 
แก่เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัดในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริ โภค 
ในส่วนภูมิภาค 

ระดับ 3 1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง ตั้งแต่ 
9 ครั้ง 

๓. ร้อยละความส าเร็จในการออกตรวจแนะน าผู้ประกอบ
ธุรกิจในส่วนภูมิภาค ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

  ร้อยละ 
90 

๔. ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

11. นางสาวภชูิษา   
วณิชไชยสกุล 

นักสืบสวนสอบสวน ๑. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์ในปัจจุบัน 
 
 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

 ร้อยละ 
70 



 

34 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๒. ร้อยละความส าเร็จในการลงพ้ืนที่ ให้ค าแนะน า 
แก่เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัดในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริ โภค 
ในส่วนภูมิภาค 

ระดับ 3 1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง ตั้งแต่ 
9 ครั้ง 

๓. ร้อยละความส าเร็จของการตรวจแนะน าผู้ประกอบธุรกิจ
ในส่วนภูมิภาค ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

  ร้อยละ 
90 

๔. ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

12. นายอดิเรก  บุญเมือง นักสืบสวนสอบสวน ๑. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์ในปัจจุบัน 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

 ร้อยละ 
70 

๒. ร้อยละความส าเร็จในการลงพ้ืนที่ ให้ค าแนะน า 
แก่เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัดในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริ โภค 
ในส่วนภูมิภาค 
 

ระดับ 3 1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง ตั้งแต่ 
9 ครั้ง 



 

35 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๓. ร้อยละความส าเร็จของการแจ้งผลการตรวจแนะน า     
ผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาค ตามกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
 

ระดับ 3 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

  ร้อยละ 
90 

๔. ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

13. นางสาวจิตติมา จงจิต นักสืบสวนสอบสวน ๑. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์ในปัจจุบัน 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

 ร้อยละ 
70 

๒. ร้อยละความส าเร็จในการลงพ้ืนที่ ให้ค าแนะน า 
แก่เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัดในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริ โภค 
ในส่วนภูมิภาค 
 

ระดับ 3 1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง ตั้งแต่ 
9 ครั้ง 

๓. ร้อยละความส าเร็จของการตรวจแนะน าผู้ประกอบธุรกิจ
ในส่วนภูมิภาค ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
 

ระดับ 3 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

  ร้อยละ 
90 

๔. ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 



 

36 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

14. นายวิระพงษ์        
เพ็ชรเรือนทอง 

นักสืบสวนสอบสวน ๑. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์ในปัจจุบัน 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

 ร้อยละ 
70 

๒. ร้อยละความส าเร็จในการลงพ้ืนที่ ให้ค าแนะน า 
แก่เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัดในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริ โภค 
ในส่วนภูมิภาค 

ระดับ 3 1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง ตั้งแต่ 
9 ครั้ง 

๓. ร้อยละความส าเร็จของการตรวจแนะน าผู้ประกอบธุรกิจ
ในส่วนภูมิภาค ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
 

ระดับ 3 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

  ร้อยละ 
90 

๔. ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

1๕. นางสาวเนลิสา          
ไขประพาย 

นักสืบสวนสอบสวน ๑. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์ในปัจจุบัน 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

 ร้อยละ 
70 

๒. ร้อยละความส าเร็จในการลงพ้ืนที่ ให้ค าแนะน า 
แก่เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัดในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาค 

ระดับ 3 1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง ตั้งแต่ 
9 ครั้ง 



 

37 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๓. ร้ อยละความส า เร็ จ ในการออกตรวจแนะน า 
ผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาค ตามกฎหมาย 
คุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

  ร้อยละ 
90 

๔. ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

16. นายรัชกฤต          
กลั่นเลี้ยง 

นักสืบสวนสอบสวน ๑. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์ในปัจจุบัน 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

 ร้อยละ 
70 

๒. ร้ อยละความส าเร็ จในการลงพ้ืนที่ ให้ ค าแนะน า 
แก่เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด
ในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 

ระดับ 3 1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง ต้ังแต่ 
9 ครั้ง 

๓. ร้อยละความส าเร็จในการออกตรวจแนะน า 
ผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาค ตามกฎหมาย 
คุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

  ร้อยละ 
90 

๔. ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 



 

38 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

17. นางสาวจุไรรัตน์          
เกษทับทิม 

นักสืบสวนสอบสวน ๑. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์ในปัจจุบัน 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

 ร้อยละ 
70 

๒. ร้ อยละความส าเร็ จในการลงพ้ืนที่ ให้ ค าแนะน า 
แก่เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด
ในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 

ระดับ 3 1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง ตั้งแต่ 
9 ครั้ง 

๓. ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานส านักประสานและส่งเสริมการ
คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๔.ระดับความส าเร็จของการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าที่ สคบ. จังหวัด 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕. ระดับความส าเร็จของการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าที่ สคบ. เขต และ สปจ. 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๖. ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 



 

39 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

1๘. นางสาวกรรณิการ์  
อ าไพรัตน์           

นักสืบสวนสอบสวน ๑. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์ในปัจจุบัน 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

 ร้อยละ 
70 

๒. ร้ อยละความส าเร็ จในการลงพ้ืนที่ ให้ ค าแนะน า 
แก่เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด
ในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ ๕0 1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง ตั้งแต่ 
9 ครั้ง 

3. ระดับความส าเร็จในการส ารวจครุภัณฑ์ประจ าปีภายใน
เวลาที่ก าหนด เป้าหมายถูกต้องครบถ้วนตามทะเบียนคุมและ
มีการจัดท ารายงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๔. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านการ

บริหารงานทั่วไป 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕. ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

๑๙. นางสาวอารยา     
สมสามาลย์ 

นักสืบสวนสอบสวน ๑. ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานของหน่วยงานส านักประสานและส่งเสริมการ

คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านการ

บริหารงานทั่วไป 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 



 

40 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๓. ร้อยละของผลส ารวจความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
ตระหนักและรับรู้สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค 

ร้อยละ 82 ร้อยละ 
78 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
82 

ร้อยละ 
84 

 ร้อยละ  
86 

๔. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุน 
การด าเนินงานในส่วนภูมิภาคที่ได้รับมอบหมาย 
 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

5.ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
มีความรู้ ความเข้าใจ 

ร้อยละ ๗๐ ๖๕ ๖๗.๕๐ ๗๐ ๗๒.๕๐ ๗๕ 

๒๐. นางสาวสุนิตา     
เปาอินทร์ 

เจ้าหน้าทีส่ืบสวน
สอบสวน 

๑. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์ในปัจจุบัน 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

 ร้อยละ 
70 

๒. ร้ อยละความส าเร็ จในการลงพ้ืนที่ ให้ ค าแนะน า 
แก่เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด
ในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 

ระดับ 3 1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง ตั้งแต่ 
9 ครั้ง 

๓. ร้ อยละความส า เร็ จ ในการออกตรวจแนะน า 
ผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาค ตามกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ระดับ 3 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

  ร้อยละ 
90 

๔. ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานอ่ืนที่เกีย่วข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 



 

41 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๒๑. นางสาวนัฐกานต์     
รัตนชู 

เจ้าหน้าทีส่ืบสวน
สอบสวน 

๑. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์ในปัจจุบัน 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ 
32 

ร้อยละ 
41 

ร้อยละ 
50 

รอ้ยละ 
59 

ตั้งแต่     
ร้อยละ68 

 
๒. ร้ อยละความส าเร็ จในการลงพ้ืนที่ ให้ ค าแนะน า 
แก่เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด
ในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 

ระดับ 3 1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง ตั้งแต่ 
๑๐ ครั้ง 

๓. ร้อยละความส าเร็จในการออกตรวจแนะน า 
ผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาค ตามกฎหมาย 
คุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

  ร้อยละ 
90 

๔. ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรอืที่ได้รับมอบหมาย 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ตั้งแต่     
ร้อยละ 

80 

 



 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (6 เดือน) 
การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับส านัก/ กอง/ กลุ่ม 

ตัวช้ีวัดระดับส่วน/ ฝ่าย 
ตัวช้ีวัดบุคคล 

 



 

๑ 
 

ตัวช้ีวัดระดับ 
ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกอง  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม SLA (ตั้งแต่ขั้นตอนการ

ตรวจสอบเอกสาร จนกระท่ังออกหนังสือเชิญ ฯลฯ ) 
ระดับ ๓ ภายใน ๑๗ 

วันท าการ 
ภายใน ๑๖
วันท าการ 

ภายใน ๑๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๓ 
วันท าการ 

๒. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในปีปัจจุบันที่ได้รับ 
การด าเนินการจนได้ข้อยุติ (ข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) 

ร้อยละ ๒๐ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ 

๓. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในอดีตที่ค้างอยู่และได้รับ 
การด าเนินการจนได้ข้อยุติ (ข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) 

ร้อยละ ๑๐ ๓ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ 

๔. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย ระดับ ๓ ภายใน ๕ 
 วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
 วันท าการ 



 

๒ 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดระดับฝ่าย  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละของจ านวนเรื่องที่กลั่นกรองแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่

ก าหนด 
ร้อยละ ๘๖ – ๙๐ ๗๖ – ๘๐  ๘๑ – ๘๕ ๘๖ – ๙๐ ๙๑ – ๙๕ ๙๖ – ๑๐๐ 

๒. ระดับความส าเร็จของการส่งหนังสือไปยังหน่วยงานภายนอก 
 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๓. ระดับความส าเร็จของการจัดท าสถิติเรื่องร้องเรียนและรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาและส านักแผนฯ/กพบ.ทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๔. ระดับความส าเร็จของการส ารวจครุภัณฑ์ประจ าปี ภายในเวลาที่
ก าหนดเป้าหมายถูกต้อง ครบถ้วนตามทะเบียนคุมและรายงานภายใน
เวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๗  
วันท าการ 

ภายใน ๖  
วันท าการ 

ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

5. ระดับความส าเร็จของการควบคุมการลงรายละเอียดงานรับเรื่อง
ร้องเรียนลงในระบบเบ็ดเสร็จและระบบงานสารบรรณกลาง และส่ง
มอบเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 



 

๓ 
 

ตัวช้ีวัดระดับฝ่ายบริหารทั่วไป  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน   เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน  

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละของจ านวนเรื่องที่กลั่นกรองแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ ๘๖ – ๙๐ ๗๖ – ๘๐  ๘๑ – ๘๕ ๘๖ – ๙๐ ๙๑ – ๙๕ ๙๖ – ๑๐๐ 

๒. ระดับความส าเร็จของการส่งหนังสือไปยังหน่วยงานภายนอก 
 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๓. ระดับความส าเร็จของการจัดท าสถิติเรื่องร้องเรียนและรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาและส านักแผนฯ/กพบ.ทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

4. ระดับความส าเร็จของการส ารวจครุภัณฑ์ประจ าปี ภายในเวลาที่
ก าหนดเป้าหมายถูกต้อง ครบถ้วนตามทะเบียนคุมและรายงานภายใน
เวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๗  
วันท าการ 

ภายใน ๖  
วันท าการ 

ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

5. ระดับความส าเร็จของการควบคุมการลงรายละเอียดงานรับเรื่อง
ร้องเรียนลงในระบบเบ็ดเสร็จและระบบงานสารบรรณกลาง และส่ง
มอบเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

6. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ  

ภายใน ๔  
วันท าการ  

ภายใน ๓  
วันท าการ  

ภายใน ๔ 
 วันท าการ  

ภายใน ๕  
วันท าการ  



 

๔ 
 

ตัวช้ีวัดระดับบุคคลฝ่ายบริหารทั่วไป  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน   เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน  

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

1. นายศรัณย์ รักษ์เผ่า  
 

ผู้อ านวยการกอง
คุ้มครองผู้บริ โภค
ด้านโฆษณา  
รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการ 
ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

๑. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในปี
ปัจจุบันที่ได้รับการด าเนินการข้อยุติ (ข้อมูล
จากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 

ร้อยละ ๒๐ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ 

๒. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในอดีตที่
ค้างอยู่และได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 
(ข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 

ร้อยละ ๑๐ ๓ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ 

๓. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ระดับ ๓ ภายใน ๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

ภายใน ๒ 
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

2. นางสาววิสุณีย์ คงข า นักสืบสวนสอบสวน
ช านาญการ 

๑. ร้อยละของจ านวนเรื่องที่กลั่นกรองแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 
๘๖ – ๙๐ 

๗๖ – ๘๐ ๘๑ – ๘๕ ๘๖ – ๙๐ ๙๑ – ๙๕ ๙๖–๑๐๐ 

๒. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในความรับผิดชอบของศูนย์
คุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ 
๔๐ 

ร้อยละ 
๔๕ 

ร้อยละ 
๕๐ 

ร้อยละ 
๕๕ 

ร้อยละ 
๖๐ 

๓. ระดับความส าเร็จของการจัดท าสถิติเรื่อง
ร้องเรียนและรายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 

ระดับ ๓ ภายใน ๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

ภายใน ๒ 
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 



 

๕ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๔. ระดับความส าเร็จของการส ารวจครุภัณฑ์
ประจ าปีภายในเวลาที่ก าหนดเป้าหมายถูกต้อง 
ครบถ้วนตามทะเบียนคุมและรายงานภายในเวลา
ที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๗  
วันท าการ 

ภายใน ๖  
วันท าการ 

ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

๕. ระดับความส าเร็จของการส่งหนังสือไปยัง
หน่วยงานภายนอก 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑  
วันท าการ 

๖. ระดับความส าเร็จของการควบคุมการลง
รายละเอียดงานรับเรื่องร้องเรียนลงในระบบ
เบ็ดเสร็จและระบบงาน สารบรรณกลางและ
ส่งมอบเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ภายในเวลา
ที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

ภายใน ๒ 
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๗. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๓. นางสาวนุชวดี จันเขว้า เจ้าหน้าที่รับรอง 
 

๑. ระดับความส าเร็จของการจัดท าสถิติ เรื่อง
ร้องเรียนและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๒. ระดับความส าเร็จของการควบคุมการลง
รายละเอียดงานรับเรื่องร้องเรียนลงในระบบ
เบ็ดเสร็จและระบบงาน สารบรรณกลาง และส่งมอบ
เรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๓. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 



 

๖ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

4. นางอัชญา บุญสุวรรณ 
5. นายอนุพงษ์ เจริญเวช 
6. นางสาวประทุมวดี 
รวมฉิมพลี 

7. นางสาววิสุณีย์ คงข า 
8. นางสาวอาภัสรา  
พลอยระย้า 
9.นางสาวพิชชานันท์  
อมรวัฒนา 
 
 

นักสืบสวนสอบสวน 
ช านาญการพิเศษ 
นักสืบสวนสอบสวน
ช านาญการ 
นักสืบสวนสอบสวน 
นักสืบสวนสอบสวน 
 
นักสืบสวนสอบสวน 
 

๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม 
SLA (ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร 
จนกระท่ังออกหนังสือเชิญ ฯลฯ) 

ระดับ ๓ ภายใน 
๑๗ วันท า

การ 

ภายใน 
๑๖ วันท า

การ 

ภายใน 
๑๕ วันท า

การ 

ภายใน 
๑๔ วันท า

การ 

ภายใน 
๑๓ วันท า

การ 

๒. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในปี
ปัจจุบันที่ได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 
(ข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) 

ร้อยละ ๒๐ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ 

๓. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในอดีตที่
ค้างอยู่และได้รับการด าเนินการจนได้ 
ข้อยุติ (ข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) 

ร้อยละ ๑๐ ๓ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ 

๔. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฎิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ในความรับผิดชอบของศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ร้อยละ ๕๐ ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ 

๕. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (12 เดือน) 
การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับส านัก/ กอง/ กลุ่ม 

ตัวช้ีวัดระดับส่วน/ ฝ่าย 
ตัวช้ีวัดบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๗ 
 

ตัวช้ีวัดระดับ 
ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกอง  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม SLA (ตั้งแต่ขั้นตอนการ

ตรวจสอบเอกสาร จนกระท่ังออกหนังสือเชิญ ฯลฯ ) 
ระดับ ๓ ภายใน ๑๗ 

วันท าการ 
ภายใน ๑๖
วันท าการ 

ภายใน ๑๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๓ 
วันท าการ 

๒. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในปีปัจจุบันที่ได้รับ 
การด าเนินการจนได้ข้อยุติ (ข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) 

ร้อยละ ๒๐ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ 

๓. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในอดีตที่ค้างอยู่และได้รับ 
การด าเนินการจนได้ข้อยุติ (ข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) 

ร้อยละ ๑๐ ๓ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ 

๔. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย ระดับ ๓ ภายใน ๕ 
 วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
 วันท าการ 



 

๘ 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดระดับฝ่าย  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม SLA (ตั้งแต่ขั้นตอนการ

ตรวจสอบเอกสาร จนกระท่ังออกหนังสือเชิญ ฯลฯ) 
ระดับ ๓ ภายใน ๑๗ 

วันท าการ 
ภายใน ๑๖ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๑๓ 
วันท าการ 

๒. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในปีปัจจุบันที่ได้รับ 
การด าเนินการจนได้ข้อยุติ (ข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) 

ร้อยละ ๒๐ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ 

๓. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในอดีตที่ค้างอยู่และได้รับ 
การด าเนินการจนได้ข้อยุติ (ข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) 

ร้อยละ ๑๐ ๓ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ 

๔. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในความรับผิดชอบของ 
ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ร้อยละ ๕๐ ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ 

5. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 



 

๙ 
 

ตัวช้ีวัดระดับฝ่ายบริหารทั่วไป  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน   เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน  

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละของจ านวนเรื่องที่กลั่นกรองแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ ๘๖ – ๙๐ ๗๖ – ๘๐  ๘๑ – ๘๕ ๘๖ – ๙๐ ๙๑ – ๙๕ ๙๖ – ๑๐๐ 

๒. ระดับความส าเร็จของการส่งหนังสือไปยังหน่วยงานภายนอก 
 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๓. ระดับความส าเร็จของการจัดท าสถิติเรื่องร้องเรียนและรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาและส านักแผนฯ/กพบ.ทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

4. ระดับความส าเร็จของการส ารวจครุภัณฑ์ประจ าปี ภายในเวลาที่
ก าหนดเป้าหมายถูกต้อง ครบถ้วนตามทะเบียนคุมและรายงานภายใน
เวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๗  
วันท าการ 

ภายใน ๖  
วันท าการ 

ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

5. ระดับความส าเร็จของการควบคุมการลงรายละเอียดงานรับเรื่อง
ร้องเรียนลงในระบบเบ็ดเสร็จและระบบงานสารบรรณกลาง และส่ง
มอบเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

6. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ  

ภายใน ๔  
วันท าการ  

ภายใน ๓  
วันท าการ  

ภายใน ๔ 
 วันท าการ  

ภายใน ๕  
วันท าการ  



 

๑๐ 
 

ตัวช้ีวัดระดับบุคคลฝ่ายบริหารทั่วไป  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน   เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน  

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

1. นายศรัณย์ รักษ์เผ่า  
 

ผู้อ านวยการกอง
คุ้มครองผู้บริ โภค
ด้านโฆษณา  
รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการ 
ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

๑. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในปี
ปัจจุบันที่ได้รับการด าเนินการข้อยุติ (ข้อมูล
จากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 

ร้อยละ ๒๐ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ 

๒. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในอดีตที่
ค้างอยู่และได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 
(ข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 

ร้อยละ ๑๐ ๓ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ 

๓. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ระดับ ๓ ภายใน ๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

ภายใน ๒ 
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

2. นางสาววิสุณีย์ คงข า นักสืบสวนสอบสวน
ช านาญการ 

๑. ร้อยละของจ านวนเรื่องที่กลั่นกรองแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 
๘๖ – ๙๐ 

๗๖ – ๘๐ ๘๑ – ๘๕ ๘๖ – ๙๐ ๙๑ – ๙๕ ๙๖–๑๐๐ 

๒. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในความรับผิดชอบของศูนย์
คุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ 
๔๐ 

ร้อยละ 
๔๕ 

ร้อยละ 
๕๐ 

ร้อยละ 
๕๕ 

ร้อยละ 
๖๐ 

๓. ระดับความส าเร็จของการจัดท าสถิติเรื่อง
ร้องเรียนและรายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 

ระดับ ๓ ภายใน ๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

ภายใน ๒ 
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 



 

๑๑ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๔. ระดับความส าเร็จของการส ารวจครุภัณฑ์
ประจ าปีภายในเวลาที่ก าหนดเป้าหมายถูกต้อง 
ครบถ้วนตามทะเบียนคุมและรายงานภายในเวลา
ที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๗  
วันท าการ 

ภายใน ๖  
วันท าการ 

ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

๕. ระดับความส าเร็จของการส่งหนังสือไปยัง
หน่วยงานภายนอก 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑  
วันท าการ 

๖. ระดับความส าเร็จของการควบคุมการลง
รายละเอียดงานรับเรื่องร้องเรียนลงในระบบ
เบ็ดเสร็จและระบบงาน สารบรรณกลางและ
ส่งมอบเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ภายในเวลา
ที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๕ 
วันท าการ 

ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

ภายใน ๒ 
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๗. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๓. นางสาวนุชวดี จันเขว้า เจ้าหน้าที่รับรอง 
 

๑. ระดับความส าเร็จของการจัดท าสถิติ เรื่อง
ร้องเรียนและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๒. ระดับความส าเร็จของการควบคุมการลง
รายละเอียดงานรับเรื่องร้องเรียนลงในระบบ
เบ็ดเสร็จและระบบงาน สารบรรณกลาง และส่งมอบ
เรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๓. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 



 

๑๒ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

4. นางอัชญา บุญสุวรรณ 
5. นายอนุพงษ์ เจริญเวช 
6. นางสาวประทุมวดี 
รวมฉิมพลี 

7. นางสาววิสุณีย์ คงข า 
8. นางสาวอาภัสรา  
พลอยระย้า 
9.นางสาวพิชชานันท์  
อมรวัฒนา 
 
 

นักสืบสวนสอบสวน 
ช านาญการพิเศษ 
นักสืบสวนสอบสวน
ช านาญการ 
นักสืบสวนสอบสวน 
นักสืบสวนสอบสวน 
 
นักสืบสวนสอบสวน 
 

๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม 
SLA (ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร 
จนกระท่ังออกหนังสือเชิญ ฯลฯ) 

ระดับ ๓ ภายใน 
๑๗ วันท า

การ 

ภายใน 
๑๖ วันท า

การ 

ภายใน 
๑๕ วันท า

การ 

ภายใน 
๑๔ วันท า

การ 

ภายใน 
๑๓ วันท า

การ 

๒. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในปี
ปัจจุบันที่ได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 
(ข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) 

ร้อยละ ๒๐ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ 

๓. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในอดีตที่
ค้างอยู่และได้รับการด าเนินการจนได้ 
ข้อยุติ (ข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) 

ร้อยละ ๑๐ ๓ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ 

๔. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฎิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ในความรับผิดชอบของศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ร้อยละ ๕๐ ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ 

๕. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ระดับ ๓ ภายใน ๕  
วันท าการ 

ภายใน ๔  
วันท าการ 

ภายใน ๓  
วันท าการ 

ภายใน ๒  
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค (6 เดือน) 
การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับส านัก/ กอง/ กลุ่ม 

ตัวช้ีวัดระดับส่วน/ ฝ่าย 
ตัวช้ีวัดบุคคล 

 



 

๑ 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดระดับส านัก/ กอง/ กลุ่ม 
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค 

ตัวช้ีวัดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค   เป้าหมายส าหรับ 6 เดือน       เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ระดับความส าเร็จของการวิเคราะห์และวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน     

ที่ได้รับและด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ระดับ 3  ภายใน 5 

วันท าการ 
ภายใน 4  
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2  
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานภายใน
ที่เก่ียวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3 น้อยกว่า 65 66 – 69 70 – 75 76 – 79 80 ขึ้นไป 

๓. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานภายนอก   
ที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  น้อยกว่า 65 66 – 69 70 – 75 76 – 79 80 ขึ้นไป 

๔. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการหารือกฎหมายกรณี          
ผู้ร้องเรียนไม่ใช่ผู้บริโภค 

ระดับ 3  น้อยกว่า 65 66 – 69 70 – 75 76 – 79 80 ขึ้นไป 

๕. ระดับความส าเร็จของการจัดท าสถิติเรื่องร้องเรียนและรายงานให้
ผู้บริหารทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  ภายใน 5  
วันท าการ 

ภายใน 4  
วันท าการ 

ภายใน 3  
วันท าการ 

ภายใน 2  
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

๖. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาติดต่อด้วยตนเอง    
(ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ.) 

ร้อยละ 75 71 73 75 77 79 

7. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่านสายด่วน 1166 
 

ร้อยละ ๗๕ 71 73 75 77 79 



 

๒ 
 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
8. ร้อยละการแจ้งผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของ

ผู้บริโภคผ่านทาง SMS (ระบบสายด่วน 1166) 
ระดับ 75 71 73 75 77 79 

9. ระดับความส าเร็จของรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียน
เพ่ือบันทึกในระบบเบ็ดเสร็จและระบบสรรณกลาง และส่งมอบ
เรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3 รับเรื่องถูกต้อง 
ภายใน  

5 ชั่วโมง 

รับเรื่องถูกต้อง 
ภายใน 

4 ชั่วโมง 

รับเรื่องถูกต้อง 
ภายใน 

3 ชั่วโมง 

รับเรื่องถูกต้อง 
ภายใน  

2 ชั่วโมง 

รับเรื่องถูกต้อง 
ภายใน 1 
ชั่วโมง 



 

3 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดระดับส่วน/ ฝ่าย 
คัดกรองเรื่องราวร้องทุกข์ 

ตัวช้ีวัดคัดกรองเรื่องราวร้องทุกข์   เป้าหมายส าหรับ 6 เดือน       เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน 

 

 
 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ระดับความส าเร็จของการวิเคราะห์และวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนที่

ได้รับและด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ระดับ 3  ภายใน 5  

วันท าการ 
ภายใน ๔ 
วันท าการ 

ภายใน ๓ 
วันท าการ 

ภายใน ๒ 
วันท าการ 

ภายใน ๑ 
วันท าการ 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานภายใน
ที่เก่ียวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  น้อยกว่า 65 66 -69 70 – 75 76 – 79 80 ขึ้นไป 

๓. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงาน
ภายนอกที่เก่ียวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  น้อยกว่า 65 66 – 69  70 - 75 76 – 79 80 ขึ้นไป 

๔. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการหารือกฎหมายกรณีผู้ร้องเรียน
ไม่ใช่ผู้บริโภค 

ระดับ 3  น้อยกว่า 65 66 – 69 70 – 75 76 – 79 80 ขึ้นไป 



 

4 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดระดับส่วน/ ฝ่าย 
รับเรื่องราวร้องทุกข์ (ศูนย์รับเรื่องทุกข์ สคบ.) 

ตัวช้ีวัดคัดกรองเรื่องราวร้องทุกข์   เป้าหมายส าหรับ 6 เดือน       เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน 

 

 
 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาติดต่อด้วยตนเอง    

(ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ.) 
ร้อยละ 75 71 73 75 77 79 

๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่านสายด่วน 1166 
 

ร้อยละ 75 71 73 75 77 79 

๓. ร้อยละการแจ้งผลด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค
ผ่านทาง SMS (ระบบสายด่วน 1166) 

ร้อยละ 75 71 73 75 77 79 



 

5 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดระดับส่วน/ ฝ่าย 
บริหารทั่วไป 

ตัวช้ีวัดคัดกรองเรื่องราวร้องทุกข์   เป้าหมายส าหรับ 6 เดือน       เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ระดับความส าเร็จของรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียน

เพ่ือบันทึกในระบบเบ็ดเสร็จและระบบงานสรรณกลาง และส่ง
มอบเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  รับเรื่องถูกต้อง 
ภายใน 

5 ชั่วโมง 

รับเรื่องถูกต้อง 
ภายใน 

4 ชั่วโมง 

รับเรื่องถูกต้อง 
ภายใน  

3 ชั่วโมง 

รับเรื่องถูกต้อง 
ภายใน  

2 ชั่วโมง 

รับเรื่องถูกต้อง
ภายใน  

1 ชั่วโมง 
๒. ระดับความส าเร็จของการจัดท าสถิติเรื่องร้องเรียนและรายงานให้

ผู้บริหารทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ระดับ 3  ภายใน 5  

วันท าการ 
ภายใน 4  
วันท าการ 

ภายใน 3  
วันท าการ 

ภายใน 2  
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

๓. ระดับความส าเร็จในการออกเลขหนังสือ ภายนอก ภายใน 
และส่งคืนเจ้าของเรื่องได้รวดเร็วและถูกต้อง 

ระดับ 3  ออกเลขถูกต้อง 
ภายใน 

5 ชั่วโมง 

ออกเลขถูกต้อง 
ภายใน  

4 ชั่วโมง 

ออกเลขถูกต้อง 
ภายใน  

3 ชั่วโมง 

ออกเลขถูกต้อง 
ภายใน  

2 ชั่วโมง 

ออกเลขถูกต้อง 
ภายใน  

1 ชั่วโมง 
4. ร้อยละความส าเร็จในการตรวจสอบและการท าบันทึกเบิกจ่าย ระดับ 3  จัดท าถูกต้อง 

ภายใน 5 วัน 
จัดท าถูกต้อง 
ภายใน 4 วัน 

จัดท าถูกต้อง 
ภายใน 3 วัน 

จัดท าถูกต้อง 
ภายใน 2 วัน 

จัดท าถูกต้อง 
ภายใน 1 วัน 
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ตัวช้ีวัดระดับบุคคล   เป้าหมายส าหรับ 6 เดือน       เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

1. นางสาวบุษกร โยธินไทย นักสืบสวนสอบสวน
ช านาญการ 

1. ระดับความส าเร็จของการวิเคราะห์และ
วินิจฉัยเรื่องร้องเรียนที่ได้รับและด าเนินการ
ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  ภายใน 5  
วันท าการ 

ภายใน 4  
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2  
วันท าการ 

ภายใน 1 
วันท าการ 

2. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
ส่งเรื่องให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3 น้อยกว่า 65 66 - 69 70 - 75 76 – 79   80 ขึ้นไป 

3. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
ส่งเรื่องให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  น้อยกว่า 65 66 - 69 70 - 75 76 – 79   80 ขึ้นไป 

2. นายธนาชัย สาธิตวสุธา นักสืบสวนสอบสวน
ช านาญการ 

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ที่มาติดต่อด้วยตนเอง                         
(ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ.) 

ร้อยละ ๗๕ ๗๑ ๗๓ ๗๕ ๗๗ ๗๙ 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผ่านสายด่วน 1166 

ร้อยละ 75 71 73 75 77 79 

3.ร้อยละการแจ้งผลด าเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคผ่านทาง SMS 
(ระบบสายด่วน 1166) 

ร้อยละ 75 71 73 75 77 79 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

3. นายณัฐวุฒิ จันทไทย นักสืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติการ 

1. ระดับความส าเร็จของการวิเคราะห์และ
วินิจฉัยเรื่องร้องเรียนที่ได้รับและด าเนินการ
ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4 
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2 
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

2. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
ส่งเรื่องให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ น้อยกว่า 65 66 – 69 70 – 75 76 – 79 80 ขึ้นไป 

3. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
ส่งเรื่องให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ น้อยกว่า 65 66 – 69 70 – 75 76 – 79 80 ขึ้นไป 

4. นางวราภรณ์ บุญส่ง นักสืบสวนสอบสวน 1. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
ส่งเรื่องให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3 น้อยกว่า 65 66 – 69 70 – 75 76 – 79 80 ขึ้นไป 

2. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
ส่งเรื่องให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3 น้อยกว่า 65 66 – 69 70 – 75 76 – 79 80 ขึ้นไป 

3. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
หารือกฎหมายกรณีผู้ร้องเรียนไม่ใช่ผู้บริโภค 

ระดับ 3 น้อยกว่า 65 66 – 69 70 – 75 76 – 79 80 ขึ้นไป 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

5. นางสาวธัญญา กะลินตา นักสืบสวนสอบสวน 1. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
ส่งเรื่องให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4 
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2 
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

2. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
ส่งเรื่องให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ น้อยกว่า 65 66 – 69 70 – 75 76 – 79 80 ขึ้นไป 

3. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
หารือกฎหมายกรณีผู้ร้องเรียนไม่ใช่ผู้บริโภค 

ระดับ ๓ น้อยกว่า 65 66 – 69 70 – 75 76 – 79 80 ขึ้นไป 

6. นายกชกช พูลสระคู นิติกร 1. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
ส่งเรื่องให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3 น้อยกว่า 65 66 – 69 70 – 75 76 – 79 80 ขึ้นไป 

2. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
ส่งเรื่องให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3 น้อยกว่า 65 66 – 69 70 – 75 76 – 79 80 ขึ้นไป 

3. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
หารือกฎหมายกรณีผู้ร้องเรียนไม่ใช่ผู้บริโภค 

ระดับ 3 น้อยกว่า 65 66 – 69 70 – 75 76 – 79 80 ขึ้นไป 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

7. นางวณีภรณ์ ชมสมบูรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ 1. ระดับความส าเร็จของรับเรื่องร้องเรียนผ่าน
ทางการร้องเรียน เพ่ือบันทึกในระบบเบ็ดเสร็จ
และระบบงานสรรณกลาง และส่งมอบเรื่อง
ร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ ๓ รับเรื่อง 
ถูกต้อง 
ภายใน 

5 ชั่วโมง 

รับเรื่อง 
ถูกต้อง 
ภายใน 

4 ชั่วโมง 

รับเรื่อง 
ถูกต้อง 
ภายใน 

3 ชั่วโมง 

รับเรื่อง 
ถูกต้อง 
ภายใน 

2 ชั่วโมง 

รับเรื่อง 
ถูกต้อง 
ภายใน 

1 ชั่วโมง 
2. ระดับความส าเร็จในการออกเลข
หนังสือ ภายนอก ภายใน และส่งคืน
เจ้าของเรื่องได้รวดเร็วและถูกต้อง 

ระดับ ๓ ออกเลข 
ถูกต้อง 
ภายใน 

5 ชั่วโมง 

ออกเลข
ถูกต้อง 
ภายใน 

4 ชั่วโมง 

ออกเลข 
ถูกต้อง 
ภายใน 

3 ชั่วโมง 

ออกเลข
ถูกต้อง 
ภายใน 

2 ชั่วโมง 

ออกเลข 
ถูกต้อง 
ภายใน 

1 ชั่วโมง 
3. ร้อยละความส าเร็จในการตรวจสอบ
และการท าบันทึกเบิกจ่าย 

ระดับ 3 จัดท าถูกต้อง 
ภายใน 5 วนั 

จัดท าถูกต้อง 
ภายใน 4 วนั 

จัดท าถูกต้อง 
ภายใน 3 วัน 

จัดท าถูกต้อง 
ภายใน 2 วนั 

จัดท าถูกต้อง 
ภายใน 1 วัน 

8 .  นา งสาวถนอมภรณ์            
ชมสมบูรณ ์

เจ้าพนักงานธุรการ 1. ระดับความส าเร็จของการจัดท าสถิติ
เรื่องร้องเรียนและรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3 ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4 
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2 
วันท าการ 

ภายใน 1 
วันท าการ 

2. ระดับความส าเร็จในการออกเลข
หนังสือ ภายนอก ภายใน และส่งคืน
เจ้าของเรื่องได้รวดเร็วและถูกต้อง 

ระดับ 3  ออกเลข 
ถูกต้อง 
ภายใน 

5 ชัว่โมง 

ออกเลข 
ถูกต้อง 
ภายใน 

4 ชั่วโมง 

ออกเลข 
ถูกต้อง 
ภายใน 

3 ชั่วโมง 

ออกเลข 
ถูกต้อง 
ภายใน 

2 ชั่วโมง 

ออกเลข 
ถูกต้อง 
ภายใน 

1 ชั่วโมง 
3. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ระดับ 3  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ภายใน 5 วนั 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน 4 วัน 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน 3 วัน 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน 2 วัน 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน 1 วัน 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับส านัก/ กอง/ กลุ่ม 
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค 

ตัวช้ีวัดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค       เป้าหมายส าหรับ 6 เดือน    เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ระดับความส าเร็จของการวิเคราะห์และวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน     

ที่ได้รับและด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ระดับ 3  ภายใน 5 

วันท าการ 
ภายใน 4  
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2  
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานภายใน
ที่เก่ียวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3 น้อยกว่า 65 66 – 69 70 – 75 76 – 79 80 ขึ้นไป 

๓. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานภายนอก   
ที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  น้อยกว่า 65 66 – 69 70 – 75 76 – 79 80 ขึ้นไป 

๔. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการหารือกฎหมายกรณี          
ผู้ร้องเรียนไม่ใช่ผู้บริโภค 

ระดับ 3  น้อยกว่า 65 66 – 69 70 – 75 76 – 79 80 ขึ้นไป 

๕. ระดับความส าเร็จของการจัดท าสถิติเรื่องร้องเรียนและรายงานให้
ผู้บริหารทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  ภายใน 5  
วันท าการ 

ภายใน 4  
วันท าการ 

ภายใน 3  
วันท าการ 

ภายใน 2  
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

๖. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาติดต่อด้วยตนเอง    
(ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ.) 

ร้อยละ 75 71 73 75 77 79 

7. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่านสายด่วน 1166 
 

ร้อยละ 75 71 73 75 77 79 
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ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
8. ร้อยละการแจ้งผลด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค

ผ่านทาง SMS (ระบบสายด่วน 1166) 
ร้อยละ 75 71 73 75 77 79 

9. ระดับความส าเร็จของรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียน
เพ่ือบันทึกในระบบเบ็ดเสร็จและระบบบงานสรรณกลาง และส่งมอบ
เรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  รับเรื่องถูกต้อง 
ภายใน 

5 ชั่วโมง 

รับเรื่องถูกต้อง 
ภายใน 

4 ชั่วโมง 

รับเรื่องถูกต้อง 
ภายใน 

3 ชั่วโมง 

รับเรื่องถูกต้อง 
ภายใน 

2 ชั่วโมง 

รับเรื่องถูกต้อง 
ภายใน 

1 ชั่วโมง 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค (12 เดือน) 
การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับส านัก/ กอง/ กลุ่ม 

ตัวช้ีวัดระดับส่วน/ ฝ่าย 
ตัวช้ีวัดบุคคล 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับส านัก/ กอง/ กลุ่ม 
คัดกรองเรื่องราวร้องทุกข์ 

ตัวช้ีวัดคัดกรองเรื่องราวร้องทุกข์       เป้าหมายส าหรับ 6 เดือน    เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ระดับความส าเร็จของการวิเคราะห์และวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนที่

ได้รับและด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ระดับ 3  ภายใน 5 

วันท าการ 
ภายใน 4  
วันท าการ 

ภายใน 3  
วันท าการ 

ภายใน 2  
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานภายใน
ที่เก่ียวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  น้อยกว่า 65 66 – 69 70 – 75 76 – 79 80 ขึ้นไป 

๓. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงาน
ภายนอกที่เก่ียวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  น้อยกว่า 65 66 – 69 70 – 75 76 - 79 80 ขึ้นไป 

4. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการหารือกฎหมายกรณี         
ผู้ร้องเรียนไม่ใช่ผู้บริโภค 

ระดับ 3  น้อยกว่า 65 66 – 69 70 – 75  76 – 79 80 ขึ้นไป 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับส านัก/ กอง/ กลุ่ม 
รับเรื่องราวร้องทุกข์ (ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ สคบ.) 

ตัวช้ีวัดรับเรื่องราวร้องทุกข์ (ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ สคบ.)       เป้าหมายส าหรับ 6 เดือน    เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาติดต่อด้วยตนเอง    

(ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ.) 
ร้อยละ 75 71 73 75 77 79 

๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่านสายด่วน 1166 
 

ร้อยละ 75 71 73 75 77 79 

๓. ร้อยละการแจ้งผลด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค
ผ่านทาง SMS (รับบสายด่วน 1166) 

ร้อยละ 75 71 73 75 77 79 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับส านัก/ กอง/ กลุ่ม 
บริหารทั่วไป 

ตัวช้ีวัดบริหารทั่วไป       เป้าหมายส าหรับ 6 เดือน    เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ระดับความส าเร็จของรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องการร้องเรียนเพ่ือ

บันทึกในระบบเบ็ดเสร็จและระบบงานสรรณกลาง และส่งมอบ
เรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3 รับเรื่องถูกต้อง 
ภายใน  

5 ชั่วโมง 

รับเรื่องถูกต้อง 
ภายใน 

4 ชั่วโมง 

รับเรื่องถูกต้อง 
ภายใน  

3 ชั่วโมง 

รับเรื่องถูกต้อง 
ภายใน  

2 ชั่วโมง 

รับเรื่องถูกต้อง 
ภายใน 

1 ชั่วโมง 
๒. ระดับความส าเร็จของการจัดท าสถิติเรื่องร้องเรียนและรายงานให้

ผู้บริหารทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ระดับ 3  ภายใน 5 

วันท าการ 
ภายใน 4 
วันท าการ 

ภายใน 3  
วันท าการ 

ภายใน 2 
วันท าการ 

ภายใน 1 
วันท าการ 

๓. ระดับความส าเร็จในการออกเลขหนังสือ ภายนอก ภายใน      
และส่งคืนเจ้าของเรื่องได้รวดเร็วและถูกต้อง 

ระดับ 3 ออกเลข
ถูกต้อง 
ภายใน 

5 ชั่วโมง 

ออกเลข
ถูกต้อง 
ภายใน  

4 ชั่วโมง 

ออกเลข 
ถูกต้อง  
ภายใน 

3 ชั่วโมง 

ออกเลข
ถูกต้อง 
ภายใน 

2 ชั่วโมง 

ออกเลข
ถูกต้อง 
ภายใน  

1 ชั่วโมง 
4. ร้อยละความส าเร็จในการตรวจสอบและการท าบันทึกเบิกจ่าย ระดับ 3 จัดท าถูกต้อง 

ภายใน 5 วัน 
จัดท าถูกต้อง 
ภายใน 4 วัน 

จัดท าถูกต้อง 
ภายใน 3 วัน 

จัดท าถูกต้อง 
ภายใน 2 วัน 

จัดท าถูกต้อง 
ภายใน 1 วัน 
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ตัวช้ีวัดระดับบุคคล        เป้าหมายส าหรับ 6 เดือน    เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

1. นางสาวบุษกร โยธินไทย นักสืบสวนสอบสวน
ช านาญการ 

1. ระดับความส าเร็จของการวิเคราะห์และ
วินิจฉัยเรื่องร้องเรียนที่ได้รับและด าเนินการ
ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4  
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2 
วันท าการ 

ภายใน 1  
วันท าการ 

2. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
ส่งเรื่องให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  น้อยกว่า 65 66 – 69 70 – 75 76 – 79 80 ขึ้นไป 

3. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
ส่งเรื่องให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  น้อยกว่า 65 66 – 69 70 – 75 76 – 79 80 ขึ้นไป 

2. นายธนาชัย สาธิตวสุธา นักสืบสวนสอบสวน
ช านาญการ 

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ที่มาติดต่อด้วยตนเอง 
(ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ.) 

ร้อยละ 75 71  73 75 77 79 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผ่านสายด่วน 1166 

ร้อยละ 75 71 73 75 77 79 

3. ร้อยละการแจ้งผลด าเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคผ่านทาง SMS 
(ระบบสายด่วน 1166) 

ร้อยละ 75 71 73 75 77 79 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

3. นายณัฐวุฒิ จันทไทย นักสืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติการ 

1. ระดับความส าเร็จของการวิเคราะห์และ
วินิจฉัยเรื่องร้องเรียนที่ได้รับและด าเนินการ
ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3 ภายใน 5 
วันท าการ 

ภายใน 4 
วันท าการ 

ภายใน 3 
วันท าการ 

ภายใน 2 
วันท าการ 

ภายใน 1 
วันท าการ 

2. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
ส่งเรื่องให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  น้อยกว่า 65 66 – 69 70 – 75 76 – 79 80 ขึ้นไป 

3. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
ส่งเรื่องให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  น้อยกว่า 65 66 – 69 70 - 75 76 – 79 80 ขึ้นไป 

4. นางวราภรณ์ บุญส่ง นักสืบสวนสอบสวน 1. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
ส่งเรื่องให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3 น้อยกว่า 65 66 – 69 70 – 75 76 – 79 80 ขึ้นไป 

2. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
ส่งเรื่องให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  น้อยกว่า 65 66 – 69  70 – 75 76 – 79 80 ขึ้นไป 

3. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
การือกฎหมายกรณีผู้ร้องเรียนไม่ใช่ผู้บริโภค 

ระดับ 3 น้อยกว่า 65 66 – 69  70 – 75 76 – 79 80 ขึ้นไป 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

5. นางสาวธัญญา กะลินตา นักสืบสวนสอบสวน 1. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
ส่งเรื่องให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3 น้อยกว่า 65 66 – 69 70 – 75 76 - 79 80 ขึ้นไป 

2. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
ส่งเรื่องให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  น้อยกว่า 65 66 - 69 70 - 75  76 - 79 80 ขึ้นไป 

3. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
หารือกฎหมายกรณีผู้ร้องเรียนไม่ใช่ผู้บริโภค 

ระดับ 3  น้อยกว่า 65 66 – 69 70 – 75 76 – 79 80 ขึ้นไป 

6. นายกรกช พูลสระคู นิติกร 1. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
ส่งเรื่องให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3 น้อยกว่า 65  66 – 69  70 – 75 76 – 79  80 ขึ้นไป 

2. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
ส่งเรื่องให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3 น้อยกว่า 65 66 - 69 70 - 75 76 – 79  80 ขึ้นไป 

3. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
หารือกฎหมายกรณีผู้ร้องเรียนไม่ใช่ผู้บริโภค 

ระดับ 3 น้อยกว่า 65 66 – 69 70 75 76 – 79 80 ขึ้นไป 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

7. นางวณีภรณ์ ชมสมบูรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ 1. ระดับความส าเร็จของรับเรื่องร้องเรียน
ผ่านช่องทางการร้องเรียน เพ่ือบันทึกใน
ระบบเบ็ดเสร็จและระบบงานสรรณกลาง 
และส่งมอบเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่
ภายในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3 รับเรื่อง 
ถูกต้อง
ภายใน 

5 ชั่วโมง 

รับเรื่อง 
ถูกต้อง 
ภายใน 

4 ชั่วโมง 

รับเรื่อง 
ถูกต้อง 
ภายใน 

3 ชั่วโมง 

รับเรื่อง 
ถูกต้อง 
ภายใน 

2 ชั่วโมง 

รับเรื่อง 
ถูกต้อง 
ภายใน 

1 ชั่วโมง 

2. ระดับความส าเร็จในการออกเลข
หนังสือ ภายนอก ภายใน และส่งคืน 
เจ้าของเรื่องเรื่องรวดเร็ว 

ระดับ 3 ออกเลข
ถูกต้อง
ภายใน  

5 ชัว่โมง 

ออกเลข 
ถูกต้อง 
ภายใน 

4 ชั่วโมง 

ออกเลข 
ถูกต้อง 
ภายใน 

3 ชั่วโมง 

ออกเลข 
ถูกต้อง 
ภายใน 

2 ชั่วโมง 

ออกเลข 
ถูกต้อง 
ภายใน 

1 ชั่วโมง 
3. ร้อยละความส าเร็จในการตรวจสอบ
และการท าบันทึกเบิกจ่าย 

ระดับ 3 จัดท า
ถูกต้อง 

ภายใน 5 วนั 

จัดท าถูกต้อง 
ภายใน 5วัน 

จัดท า
ถูกต้อง 

ภายใน 5 วนั 

จัดท า
ถูกต้อง 

ภายใน 5 วนั 

จัดท าถูกต้อง 
ภายใน 5 วัน 

8. นางสาวถนอมภรณ์ ชมสมบูรณ ์ เจ้าพนักงานธุรการ 1. ระดับความส าเร็จของการจัดท าสถิติ
เรื่องร้องเรียนและรายงานให้ผู้บริการ 

ระดับ 3 ภายใน 
5 วันท าการ 

ภายใน 
4 วันท าการ 

ภายใน 
3 วันท าการ 

ภายใน 
2 วันท าการ 

ภายใน  
1 วันท าการ 

2. ระดับความส าเร็จในการออกเลข
หนังสือ ภายนอก ภายใน และส่งคืน 
เจ้าของเรื่องได้รวดเร็วและถูกต้อง 

ระดับ 3  ออกเลข 
ถูกต้อง

ภายใน 5 ชม. 

ออกเลข 
ถูกต้อง 

ภายใน 4 ชม. 

ออกเลข 
ถูกต้อง 

ภายใน 3 ชม. 

ออกเลข 
ถูกต้อง 

ภายใน 2 ชม. 

ออกเลข 
ถูกต้อง 

ภายใน 1 ชม. 
3. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ระดับ 3 ด าเนินการ 
เล้วเสรจ็

ภายใน 5 วัน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ภายใน 4 วัน 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน 3 วนั 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน 2 วนั 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน 1 วนั 
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กองกฎหมายและคดี (6 เดือน) 
การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับส านัก/ กอง/ กลุ่ม 

ตัวช้ีวัดระดับส่วน/ ฝ่าย 
ตัวช้ีวัดบุคคล 

 



 

๑ 
 

ตัวช้ีวัดระดับกอง 
นางสาวทรงศิริ  จุมพล 

ผู้อ านวยการกองกฎหมายและคดี 
ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน   เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน  

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. จ ำนวนกลไกป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิทธิ 1 กลไก - - 1 2 3 

๒. ร้อยละของกำรด ำเนินคดีตำมกฎหมำย ระดับ 3 40 45 50 55 60 

๓. ร้อยละของจ ำนวนกฎหมำยที่ ได้รับพัฒนำ จัดท ำให้ เหมำะสม
สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ 
(จ ำนวนกฎหมำย ๖ เดือน ๓ ฉบับ/๑๒ เดือน ๘ ฉบับ) 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 

๔. ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกฎหมำย ระดับ 3 1 2 3 4 5 
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ตัวช้ีวัดผลผลิต   เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรแก้กฎหมำยเพ่ือกำรปฏิรูปด้ำนกำร

คุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ ๕ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 
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ตัวช้ีวัดตามค ารับรอง  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ในควำมรับผิดชอบของกองกฎหมำยและคด ี

ระดับ ๓ ๘๘ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ 

2. ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ระดับ ๓ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 
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ตัวช้ีวัดระดับฝ่ายบริหารทั่วไป  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละของงานที่ด าเนินการ ก ากับ ดูแลความเรียบร้อยในการ

บริหารงานทั่วไปของกองกฎหมายและคดี 
ร้อยละ ๓๕ ต่ ากว่า 

๕๐ 
๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

2. ร้อยละของการติดตามประสานงานการเร่งรัดปฏิบัติการของกฎหมาย
และคดีภายในระยะเวลา ๑๕ วัน 

ร้อยละ ๓๕ ต่ ากว่า 
๕๐ 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

3. ร้อยละของการติดตามประสานงานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
ของกองกฎหมายและคดีภายในระยะเวลา ๑๕ วัน 

ร้อยละ ๓๕ ต่ ากว่า 
๕๐ 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

4. ร้อยละของการประเมินความเสี่ยง ร้อยละ ๓๕ ต่ ากว่า 
๕๐ 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

5. ร้อยละของจ านวนงานที่ด าเนินการรับหนังสือราชการภายใน - 
ภายนอก ที่เข้ามายังกองกฎหมายและคดีแล้วเสร็จภายในก าหนด
ระยะเวลา ๑ วัน 

ร้อยละ ๓๕ ต่ ากว่า 
๕๐ 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

6. ร้อยละของจ านวนงานที่ด าเนินการปรับปรุงสถานะงานในระบบ     
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา ๓ วัน 

ร้อยละ ๓๕ ต่ ากว่า 
๕๐ 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

7. ร้ อ ยล ะขอ งก า รด า เ นิ น ก า รป รั บป รุ ง ส ถ านะ ง าน ใน ร ะบบ 
เบ็ดเสร็จ แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๗ วัน 

ร้อยละ ๓๕ ต่ ากว่า 
๕๐ 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

8. ร้อยละของการจัดท า-ร่างหนังสือขอเบิกเงินค่าผ่านทางของเจ้าหน้าที่
กองกฎหมายและคดี แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๕ วัน 

ร้อยละ ๓๕ ต่ ากว่า 
๕๐ 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 
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ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
9. ร้อยละของการจัดท ารายละเอียดส านวนคดีที่รับเรื่องเข้ากองกฎหมาย

และคด ีแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓๐ วัน 
ร้อยละ ๓๕ ต่ ากว่า 

๕๐ 
๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

10 ร้อยละของการจัดท างานทะเบียนส่งหนังสือส่งภายนอกและภายใน
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กองกฎหมายและคดีจัดเก็บ
ในระบบฐานข้อมูลในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา ๑ วัน 

ร้อยละ ๓๕ ต่ ากว่า 
๕๐ 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

11. ร้อยละของการจัดท างานทะเบียนหนังสือส่งของฝ่ายบริหารทั่วไปและ
ส่วนกฎหมายพร้อมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายบริหาร
ทั่วไปและส่วนกฎหมาย แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา ๑ วัน 

ร้อยละ ๓๕ ต่ ากว่า 
๕๐ 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

12. ร้อยละของการจัดท างานพัสดุ (ครุภัณฑ์) กองกฎหมายและคดีและ
งานส่งหนังสือออกทางไปรษณีย์ แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา ๑ วัน 

ร้อยละ ๓๕ ต่ ากว่า 
๕๐ 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

13. ร้อยละของการจัดท าปฏิทินมอบหมายเจ้าหน้าที่กองกฎหมายและคดี 
และรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของกองกฎหมายและคดีแล้วเสร็จ
ภายในก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน 

ร้อยละ ๓๕ ต่ ากว่า 
๕๐ 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

14. ร้อยละของการร่างพิมพ์หนังสือที่ได้รับมอบหมายและการคัดถ่าย
ส าเนาเอกสารต่างๆ และจัดเก็บเอกสารราชการภายในกองกฎหมาย
และคดี แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๕ วัน 

ร้อยละ ๓๕ ต่ ากว่า 
๕๐ 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 
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ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
15. ร้อยละของการจัดท าฐานข้อมูล ร้อยละ ๔๐ ๕๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๙๐ ๙๑ - ๑๐๐ 

16. ร้อยละของการจัดท าวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ร้อยละ ๔๐ ๕๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๙๐ ๙๑ - ๑๐๐ 

17. ร้อยละของการจัดท าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ ๓๕ ๕๐ ๕๕ - ๖๕ ๖๖ - ๗๕ ๗๖ - ๘๕ ๘๖ - ๑๐๐ 

18. ร้อยละของการจัดท าวันลาและระบบ e-meeting ร้อยละ ๓๕ ๕๐ ๕๕ - ๖๕ ๖๖ - ๗๕ ๗๖ - ๘๕ ๘๖ - ๑๐๐ 

19. ร้อยละของการจัดท างานจัดเก็บ และรวบรวมค าสั่ง ต่าง ๆ พร้อม
เวียนส่งทาง E-mail ให้เจ้าหน้าที ่

ร้อยละ ๔๐ ๕๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๙๐ ๙๑ - ๑๐๐ 

20. ร้อยละของงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ ร้อยละ ๓๕ ต่ ากว่า 
๕๐ 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 
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ตัวช้ีวัดระดับส่วนคดี (ฝ่ายคดี ๑ ฝ่ายคดี ๒ ฝ่ายคดี ๓ ฝ่ายคดี ๔)  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน    

หมายเหตุ 

๑.  ตัวชี้วัดในข้อ ๑ คือ จ ำนวนคดีที่คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคมีมติและกองต่ำง ๆ ส่งเรื่องให้ด ำเนินกำร โดยวัดจำกจ ำนวนเรื่องท่ี 

เจ้ำหน้ำที่ได้รับและเอกสำรครบถ้วน และสำมำรถแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติกำรช ำระหนี้ได้ภำยใน ๑๕ วัน  

(ท้ังนี้ จ ำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคต้องไม่เกินจ ำนวน ๒๐ รำย ต่อเดือนต่อเจ้ำหน้ำที่ ๑ ท่ำน) 

  ๒.  ตัวชีว้ัดในข้อ ๒ คือ วัดจำกจ ำนวนคดีที่ส่งให้พนักงำนอัยกำรได้ภำยใน ๗ วัน นับแต่ครบระยะเวลำที่ก ำหนดให้ช ำระหนี้ โดยตรวจสอบ 

     จำกฐำนข้อมูลผลกำรน ำจ่ำยไปรษณีย์ 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
1. ร้อยละของจ ำนวนคดีที่สำมำรถแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติกำร

ช ำระหนี้ตำมมติคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้ภำยใน ๑๕ วัน 

๔๐ % ๖๐% หรือ              

ต่ ำกว่ำ 

๖๑ - ๗๐% ๗๑ - ๘๐% ๘๑ - ๙๐% ๙๑ - ๑๐๐% 

2. ร้อยละของจ ำนวนคดีที่สำมำรถส่งให้พนักงำนอัยกำร ได้ภำยใน ๗ วัน

ท ำกำร นับแต่ครบก ำหนดระยะเวลำแจ้งให้  ผู้ประกอบธุรกิจช ำระหนี้   

๔๐ % ๖๐% หรือ              

ต่ ำกว่ำ 

๖๑ - ๗๐% ๗๑ - ๘๐% ๘๑ - ๙๐% ๙๑-๑๐๐% 

3. ร้อยละของจ านวนคดีที่ได้ประสานงานกับพนักงานอัยการผู้ว่าคดีทุก 
๓ เดือน 

ร้อยละ ๓๕ ๕๐ หรือ              
ต่ ากว่า 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

4. ร้อยละของจ านวนคดีที่จัดท าข้อมูลลงในระบบ (ระบบคุมงานคดี
เคลื่อนไหว) 

ร้อยละ ๓๕ ๕๐% หรือ             
ต่ ากว่า 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 
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ตัวช้ีวัดส่วนบังคับคดี (ฝ่ายบังคับคดี ๑, ฝ่ายบังคับคดี ๒)  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
1. ร้อยละของจ ำนวนคดีในกำรสืบทรัพย์จ ำเลยภำยใน ๑๔ วัน นับแต่

ได้รับส ำนวนบังคับคด ี

ร้อยละ ๔๐ ต่ ำกว่ำ ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๙๐ ๙๑ - ๑๐๐ 

2. ร้อยละของจ ำนวนคดีที่ได้ด ำเนินกำรแต่งตั้งตัวแทนยึดอำยัดทรัพย์

จ ำเลยภำยใน ๙๐ วัน 

ร้อยละ ๔๐ ต่ ำกว่ำ ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๙๐ ๙๑ - ๑๐๐ 

3. ร้อยละของจ ำนวนคดีที่จัดท ำฐำนข้อมูลลงในระบบบังคับคดีภำยใน   

๗ วัน 

ร้อยละ ๔๐ ต่ ำกว่ำ ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๙๐ ๙๑ - ๑๐๐ 
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ตัวช้ีวัดระดับส่วนบังคับคดี/ฝ่ายเปรียบเทียบความผิด  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน   

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
1. ร้ อยละของจ ำนวนคดีที่ ได้ ด ำ เนินคดีอำญำ แก่ผู้ ที่ ฝ่ ำฝืน  ต่อ

พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ นับแต่เอกสำรหลักฐำน

ในกำรด ำเนินคดีอำญำครบถ้วน แล้วเสร็จภำยในก ำหนดระยะเวลำ 

๓๐ วัน 

ร้อยละ ๓๕ ๕๐ หรือ              

ต่ ำกว่ำ 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

2. ร้ อยละของจ านวนคดีที่ ไ ด้ ด า เนิ นคดี อาญาแก่ ผู้ ที่ ฝ่ า ฝื นต่ อ
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕  นับแต่
เอกสารหลักฐานในการด าเนินคดีอาญาครบถ้วนแล้วเสร็จภายใน
ก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน 

ร้อยละ ๓๕ ๕๐ หรือ              

ต่ ำกว่ำ 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

3. ร้อยละของจ ำนวนคดีที่ได้ด ำเนินกำรเปรียบเทียบควำมผิดแก่ผู้ที่ฝ่ำฝืน

ต่อกฎหมำยนับแต่เอกสำรในกำรด ำเนินคดีอำญำครบถ้วนและ

ผู้กระท ำควำมผิดยินยอมเปรียบเทียบแล้วเสร็จภำยใน ๗ วัน 

ร้อยละ ๓๕ ๕๐ หรือ              

ต่ ำกว่ำ 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 
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ตัวช้ีวัดส่วนกฎหมาย  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน   

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
1. ร้อยละของจ านวนกฎหมายที่ได้รับการพัฒนา (จัดท า แก้ไข ปรับปรุง 

ทบทวน ยกเลิก) (จ านวนกฎหมาย ๖ เดือน ๓ ฉบับ /๑๒ เดือน ๘ ฉบับ) 
- การด าเนินการให้ความเห็นร่างกฎหมาย  
- การค้นคว้า/สืบค้นข้อมูล  
- การยกร่างกฎหมาย  
- การจัดท าเอกสารใช้การประชุม  
- การประชุมยกร่างกฎหมาย  
- การเข้าชี้แจงร่างกฎหมาย  
- การจัดท ารายงานการประชุม) 
- อ่ืนๆ 

 

ระดับ ๓ 

 

ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑-๖๐ ๖๑-๗๐ ๗๑-๘๐ ๘๑-๑๐๐ 

2. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนากฎหมาย ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

3. จ านวนฐานข้อมูลด้านกฎหมาย (ปีละ ๑ ด้าน) ระดับ ๓ - - ๑ ๒ ๓ 

4. ร้อยละของการพัฒนาความเชื่อมโยงฐานข้อมูล ๑๒ ด้าน ร้อยละ ๔๐ ๗๖ ๗๘ ๘๐ ๘๒ ๘๔ 

5. ร้อยละของจ านวนเรื่องในการด าเนินการตรวจร่างสัญญา (พัสดุ) และ
ให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ้าง  ภายใน ๑๐ วันท าการ 

ร้อยละ ๓๕ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

6. ร้อยละของจ านวนเรื่องในการด าเนินการตอบข้อหารือทางกฎหมาย 
(หนังสือ) เมื่อมีข้อเท็จจริงครบถ้วน ภายใน ๑๕ วันท าการ 

ร้อยละ ๓๕ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 
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ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
7. ร้อยละของจ านวนเรื่องในการด าเนินการจัดท าความเห็นการอุทธรณ์

ค าสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เสนอคณะอนุกรรมการฝ่าย
กฎหมาย ภายใน ๓๐ วันท าการ 

ร้อยละ ๓๕ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

8. ร้ อยละของจ านวน เ รื่ อ ง ในก ารด า เ นิ นก ารตรวจสอบ กา ร 
รับรองสมาคมและมูลนิธิ เมื่อเอกสารครบถ้วน ภายใน ๑๕ วันท าการ 

ร้อยละ ๓๕ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

9. ร้อยละของจ านวนเรื่องในการด าเนินการด าเนินคดีปกครอง ภายใน 
๔๕ วันท าการ 

ร้อยละ ๓๕ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

10. ร้อยละของจ านวนเรื่องในการด าเนินการ  
- การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ 
- การเข้าชี้แจงร่างกฎหมาย (หน่วยงานอื่น)  
- การเข้าร่วมสัมมนา (ภายใน/ภายนอก)   
- การเข้าร่วมประชุมชี้แจง/ให้ความเห็น (ภายใน/ภายนอก)  
- การบรรยาย/วิทยากร  
- การจัดท าโครงการสัมมนาต่างๆ  
- การได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเกี่ยวกับงานพัสดุ  

ร้อยละ ๓๕ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 
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ตัวช้ีวัดระดับบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นางสาวอุทัยรัตน์          
เกิดสมมาตร์ 
 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 

๑. ร้อยละของการจัดท างานทะเบียนหนังสือส่ง
ภายนอกและภายในส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค กองกฎหมายและคดีจัดเก็บ
ใน ร ะบบฐ าน ข้ อมู ล ใ น รู ป แ บบ เ อก ส า ร
อิ เล็ กทรอนิกส์  แล้ ว เสร็ จภายในก าหนด
ระยะเวลา ๑ วัน 

ร้อยละ ๓๕ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

๒. ร้อยละของการจัดท างานทะเบียนหนังสือส่ง
ของฝ่ายบริหารทั่วไปและส่วนกฎหมายพร้อม
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายบริหาร
ทั่วไปและส่วนกฎหมาย แล้วเสร็จภายในก าหนด
ระยะเวลา ๑ วัน 

ร้อยละ ๓๕ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

๓. ร้อยละของการจัดท างานพัสดุ (ครุภัณฑ์) 
กองกฎหมายและคดี และงานส่งหนังสือออกทาง
ไปรษณีย์ แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา ๑ วัน 

ร้อยละ ๓๕ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

๔. ร้อยละของการจัดท าปฏิทินมอบหมายเจ้า 
หน้าที่กองกฎหมายและคดีและรวบรวมข้อมูล
ผลการด าเนินงานของกองกฎหมายและคดีแล้ว
เสร็จภายในก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน 

ร้อยละ ๓๕ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๕. ร้อยละของการร่างพิมพ์หนังสือที่ได้รับมอบ 
หมายและการคัดถ่ายส าเนาเอกสารต่างๆ และ
จัดเก็บเอกสารภายในกองกฎหมายและคดี แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลา ๕ วัน 

ร้อยละ ๓๕ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

๒. นางสาวกิติมา พงษ์ดี เจ้าพนักงานธุรการ ๑. ร้อยละของการจัดท าฐานข้อมูล ร้อยละ ๔๐ ๕๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๙๐ ๙๑ - ๑๐๐ 

๒. ร้อยละของการจัดท าวัสดุส านักงานและวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

ร้อยละ ๔๐ ๕๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๙๐ ๙๑ - ๑๐๐ 

๓. ร้อยละของการจัดท าระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ร้อยละ ๓๕ ๕๐ ๕๕ - ๖๕ ๖๖ - ๗๕ ๗๖ - ๘๕ ๘๖ - ๑๐๐ 

๔. ร้ อยละของการจั ดท าวันลาและระบบ              
e-meeting 

ร้อยละ ๓๕ ๕๐ ๕๕ - ๖๕ ๖๖ - ๗๕ ๗๖ - ๘๕ ๘๖ - ๑๐๐ 

๕. ร้อยละของการจัดท างานงานจัดเก็บ และ
รวบรวมค าสั่งต่าง ๆ พร้อมเวียนส่งทาง E-mail  
ให้เจ้าหน้าที่ 

ร้อยละ ๔๐ ๕๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๙๐ ๙๑ - ๑๐๐ 

๖. ร้อยละของงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ร้อยละ ๔๐ ๕๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๙๐ ๙๑ - ๑๐๐ 
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ตัวช้ีวัดระดับบุคคลส่วนคดี (ฝ่ายคดี ๑ ฝ่ายคดี ๒ ฝ่ายคดี ๓ ฝ่ายคดี ๔)   เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

1. นายชัยสิทธิ์ บุญกัน 
2. นางนัยนา ชาญชิต 
3. นายชนะเดช ทัพประพันธ์ 
4. นางสาววิมลสิริ ทองข าด ี
5. นางสาวจิริสุดา 
จักราสุไพที 
6. นางสาวจุฑาภรณ์ 
ทองวัฒน์ 
7. นางสาวจิตรตรา ขันเงิน 
8. นางสาวจิราพร แจ้งไพร 
9. นายชัยวัฒน์ แสงกุดเลาะ 
10. นางสาวศิริรักษ์ 
ศิริสุวรรณจินดา 
11. นางศรีประไพร 
ชุติวีรวัฒนากุล 
๑2. นายชาญวิทย์ อินทีวร 
๑3. นางสาวณัฐพร  
จอมค าสิงห์ 
๑4.  นางสาววันทิพย์  
จ าปานนท์ 

นิติกรช านาญการ 
นิติกรช านาญการ 
นิติกรช านาญการ 
นิติกรช านาญการ 
นิติกรปฏิบัติการ 
 
นิติกรปฏิบัติการ 

นิติกรปฏิบัติการ 
นิติกรปฏิบัติการ 
นิติกรปฏิบัติการ 
นิติกร 
 
นิติกร 
 
นิติกร 
นิติกร 

นิติกร 

 

๑. ร้อยละของจ านวนคดีที่สามารถแจ้งให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติการช าระหนี้ตามมติ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภคได้ภายใน     
๑๕ วัน 

๔๐ % ๖๐% หรือ              
ต่ ากว่า 

๖๑-๗๐% ๗๑-๘๐% ๘๑-๙๐% ๙๑-
๑๐๐% 

๒. ร้อยละของจ านวนคดีที่สามารถส่ ง ให้
พนักงานอัยการ ได้ภายใน ๗ วันท าการ นับแต่
ครบก าหนดระยะเวลาแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ช าระหนี้   

๔๐ % ๖๐% หรือ              
ต่ ากว่า 

๖๑-๗๐% ๗๑-๘๐% ๘๑-๙๐% ๙๑-
๑๐๐% 

๓. ร้อยละของจ านวนคดีที่ได้ประสานงานกับ
พนักงานอัยการผู้ว่าคดีทุก ๓ เดือน 

ร้อยละ ๓๕ ๕๐ หรือ
ต่ ากว่า 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

๔.ร้อยละของจ านวนคดีที่จัดท าข้อมูลลงใน
ระบบ (ระบบคุมงานคดีเคลื่อนไหว) 

ร้อยละ ๓๕ ๕๐ หรือ
ต่ ากว่า 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

15. นส. อรุณทิพย์       
อุ่นทรัพย์เจริญ 
16. นายวิศรุต คล้ายคลึง 

นิติกร 

นิติกร 
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ตัวช้ีวัดระดับบุคคลส่วนบังคับคดี (ฝ่ายบังคับคดี ๑, ฝ่ายบังคับคดี ๒)  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน   

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นายเลิศศักดิ์   
    รักธรรม 
๒. นายพัสกร ทัพมงคล 
 
๓. นางสาวอริยา        
    หอมหวน 
๔. นายชิรวุฒ ิ  
    บุญยก 
๕. นางสาวจิณณ์ณิชา 
    แสงใส                                      

นิติกรช านาญการ
พิเศษ 
นิติกรช านาญการ
พิเศษ 
นิติกรปฏิบัติการ 
 
นิติกร 
 
นิติกร 

๑. ร้อยละของจ านวนคดีในการสืบทรัพย์จ าเลย
ภายใน ๑๔ วัน นับแต่ได้รับส านวนบังคับคดี 
 

ร้อยละ ๔๐ ต่ ากว่า ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๙๐ ๙๑ - ๑๐๐ 

๒. ร้อยละของจ านวนคดีที่ได้ด าเนินการแต่งตั้ง
ตัว แทนยึดอายัดทรัพย์จ าเลยภายใน ๙๐ วัน 
 

ร้อยละ ๔๐ ต่ ากว่า ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๙๐ ๙๑ - ๑๐๐ 

๓. ร้อยละของจ านวนคดีที่จัดท าฐานข้อมูลลง
ในระบบบังคับคดีภายใน ๗ วัน 
 

ร้อยละ ๔๐ ต่ ากว่า ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๙๐ ๙๑ - ๑๐๐ 
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ตัวช้ีวัดระดับบุคคลส่วนคดี (ฝ่ายเปรียบเทียบความผิด)  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน   

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นางสาวนิตยาภรณ์  
วงศ์ค า 

๒. นายฉลอม  พรมซุย 
๓. นายอ านาจ เสืออาจ 

นิติกรช านาญการ 
 
นิติกรปฏิบัติการ 
นิติกร 

๑. ร้อยละของจ านวนคดีที่ได้ด าเนินคดีอาญา
แก่ผู้ ที่ ฝ่ าฝืนต่อพระราชบัญญัติ คุ้ ม ครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ นับแต่เอกสารหลักฐาน
ในการด าเนินคดีอาญาครบถ้วน แล้วเสร็จ
ภายในก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน  

ร้อยละ ๓๕ ๕๐ หรือ
ต่ ากว่า 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

๒. ร้อยละของจ านวนคดีที่ได้ด าเนินคดีอาญา
แก่ผู้ที่ฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติขายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ นับแต่เอกสาร
หลักฐานในการด าเนินคดีอาญาครบถ้วน แล้ว
เสร็จภายในก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน 

ร้อยละ ๓๕ ๕๐ หรือ
ต่ ากว่า 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

๓. ร้อยละของจ านวนคดีที่ได้ด าเนินการเปรียบ 
เทียบความผิดแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายนับแต่ 
เอกสารในการด าเนินคดีอาญาครบถ้วนและ
ผู้กระท าความผิดยินยอมเปรียบเทียบแล้วเสร็จ
ภายใน ๗ วัน 
 

ร้อยละ ๓๕ ๕๐ หรือ
ต่ ากว่า 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 
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ตัวช้ีวัดระดับบุคคลส่วนกฎหมาย  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน   

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นายพัสกร ทัพมงคล 
 
2. นายเลิศศักดิ์ รักธรรม 

 
3. นายปนิธาน ช่อผูก 

  
4. นายวิธเินศวร ์เนยีมมีศรี 
    
5. นายอาทิตย์ ฤทธิรงค์ 

นิติกรช านาญ 
การพิเศษ 
นิติกรช านาญการ 
 
นิติกรช านาญการ 
 
นิติกรช านาญการ 
 
นิติกรช านาญการ 

๑. ร้อยละของจ านวนกฎหมายที่ได้รับการพัฒนา 
(จัดท า แก้ไข ปรับปรุง ทบทวน ยกเลิก) (จ านวน
กฎหมาย ๖ เดือน ๓ ฉบับ /๑๒ เดือน ๘ ฉบับ) 
- การด าเนินการให้ความเห็นร่างกฎหมาย  
- การค้นคว้า/สืบค้นข้อมูล  
- การยกร่างกฎหมาย  
- การจัดท าเอกสารใช้การประชุม 
- การประชุมยกร่างกฎหมาย  
- การเข้าชี้แจงร่างกฎหมาย  
- การจัดท ารายงานการประชุม  
- อ่ืนๆ 

ระดับ ๓ 
 

ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑-๖๐ ๖๑-๗๐ ๗๑-๘๐ ๘๑-๑๐๐ 

๒. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนา
กฎหมาย 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓. จ านวนฐานข้อมูลด้านกฎหมาย  ปีละ ๑ ด้าน - - ๑ ๒ ๓ 

๔. ร้อยละของการพัฒนาความเชื่ อมโยง
ฐานข้อมูล ๑๒ ด้าน 

ร้อยละ ๔๐ ๗๖ ๗๘ ๘๐ ๘๒ ๘๔ 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๕. ร้อยละของจ านวนเรื่องในการด าเนินการ
ตรวจร่างสัญญา (พัสดุ) และให้ความเห็นทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ภายใน ๑๐ 
วันท าการ 

ร้อยละ ๓๕ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

๖. ร้อยละของจ านวนเรื่องในการด าเนินการ
ตอบข้อหารือทางกฎหมาย (หนังสือ) เมื่อมี
ข้อเท็จจริงครบถ้วน ภายใน ๑๕ วันท าการ 

ร้อยละ ๓๕ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

๗. ร้อยละของจ านวนเรื่องในการด าเนินการ
จั ดท า ค ว าม เห็ น ก า ร อุ ท ธ ร ณ์ ค า สั่ ง ข อ ง
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เสนอคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายกฎหมาย ภายใน ๓๐ วันท าการ 

ร้อยละ ๓๕ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

๘. ร้อยละของจ านวนเรื่องในการด าเนินการ
ตรวจสอบการรับรองสมาคมและมูลนิธิ  
เมื่อเอกสารครบถ้วน ภายใน ๑๕ วันท าการ 

ร้อยละ ๓๕ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

๙. ร้อยละของจ านวนเรื่องในการด าเนินการ
ด าเนินคดีปกครอง ภายใน ๔๕ วันท าการ 

ร้อยละ ๓๕ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๑๐. ร้อยละของจ านวนเรื่องในการด าเนินการ  
- การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ  
- การเข้าชี้แจงร่างกฎหมาย (หน่วยงานอื่น)  
- การเข้าร่วมสัมมนา (ภายใน/ภายนอก)   
- การเข้าร่วมประชุมชี้แจง/ให้ความเห็น  
  (ภายใน/ภายนอก)  
- การบรรยาย/วิทยากร  
- การจัดท าโครงการสัมมนาต่างๆ  
- การได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเกี่ยวกับงานพัสด ุ 

ร้อยละ ๓๕ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

๑๑. ระดับความส าเร็จในการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติ งานตามกรอบระยะเวลา และการ
ตรวจสอบคุณภาพของงาน 

ร้อยละ ๓๕ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

6. นางสาวอุไลภร กุสูงเนิน 
7. นายศิระณัฐ  
วิทยาธรรมธัช 
8. นางสาวณัฐิกัญจณ์ 
อภิรักษ์สันติกุล 
9. นางสาวอุทุมพร  
    การบรรจง 
10. นายเกรยีงไกร ไชยวงศ ์
 
 

นิติกรช านาญการ 
นิติกรช านาญการ 
 
นิติกรช านาญการ 
 
นิติกรปฏิบัติการ 
 
นิติกรปฏิบัติการ 
 
 

๑. ร้อยละของจ านวนกฎหมายที่ได้รับการ
พัฒนา (จัดท า แก้ไข ปรับปรุง ทบทวน ยกเลิก) 
(จ านวนกฎหมาย ๖ เดือน ๓ ฉบับ /๑๒ เดือน ๘ ฉบับ) 
- การด าเนินการให้ความเห็นร่างกฎหมาย  
- การค้นคว้า/สืบค้นข้อมูล  
- การยกร่างกฎหมาย  
- การจัดท าเอกสารใช้การประชุม 
- การประชุมยกร่างกฎหมาย  
- การเข้าชี้แจงร่างกฎหมาย  
 

ระดับ ๓ 
 

ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑1. นายวิโรจน์  
ประพิณจ ารูญ 
๑2. นางสาวกัญญาภัค 
บุปผา 
13. นางสาวเสาวรส     
แสงศรี 

 

นิติกร 
 
นิติกร   
 
นิติกร 

- การจัดท ารายงานการประชุม  
- อ่ืนๆ 
๒. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนา
กฎหมาย 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓. จ านวนฐานข้อมูลด้านกฎหมาย (ปีละ ๑ ด้าน) 
 

- - - ๑ ๒ ๓ 

๔. ร้อยละของการพัฒนาความเชื่อมโยง
ฐานข้อมูล ๑๒ ด้าน 

ร้อยละ ๔๐ ๗๖ ๗๘ ๘๐ ๘๒ ๘๔ 

๕. ร้อยละของจ านวนเรื่องในการด าเนินการ
ตรวจร่างสัญญา (พัสดุ) และให้ความเห็นทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ภายใน ๑๐ 
วันท าการ 

ร้อยละ ๓๕ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

  ๖. ร้อยละของจ านวนเรื่องในการด าเนินการ
ตอบข้อหารือทางกฎหมาย (หนังสือ) เมื่อมี
ข้อเท็จจริงครบถ้วน ภายใน ๑๕ วันท าการ 

ร้อยละ ๓๕ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๗. ร้อยละของจ านวนเรื่องในการด าเนินการ
จั ดท า ค ว าม เห็ น ก า ร อุ ท ธ ร ณ์ ค า สั่ ง ข อ ง
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เสนอคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายกฎหมาย ภายใน ๓๐ วันท าการ 

ร้อยละ ๓๕ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

๘. ร้อยละของจ านวนเรื่องในการด าเนินการ
ตรวจสอบการรับรองสมาคมและมูลนิธิ เมื่อ
เอกสารครบถ้วน ภายใน ๑๕ วันท าการ 

ร้อยละ ๓๕ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

๙. ร้อยละของจ านวนเรื่องในการด าเนินการ
ด าเนินคดีปกครอง ภายใน ๔๕ วันท าการ 

ร้อยละ ๓๕ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

๑๐. ร้อยละของจ านวนเรื่องในการด าเนินการ  
- การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ  
- การเข้าชี้แจงร่างกฎหมาย (หน่วยงานอื่น)  
- การเข้าร่วมสัมมนา (ภายใน/ภายนอก)   
- การเข้าร่วมประชุมชี้แจง/ให้ความเห็น  
  (ภายใน/ภายนอก)  
- การบรรยาย/วิทยากร  
- การจัดท าโครงการสัมมนาต่างๆ  
- การได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเกี่ยวกับงาน
พัสดุ  

ร้อยละ ๓๕ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 



 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

กองกฎหมายและคดี (๑๒ เดือน) 
การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับส านัก/ กอง/ กลุ่ม 

ตัวช้ีวัดระดับส่วน/ ฝ่าย 
ตัวช้ีวัดบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๒๓ 
 

ตัวช้ีวัดระดับกอง 
นางสาวทรงศิริ  จุมพล 

ผู้อ านวยการกองกฎหมายและคดี 
ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน  

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. จ ำนวนกลไกป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิทธิ 1 กลไก - - 1 2 3 

๒. ร้อยละของกำรด ำเนินคดีตำมกฎหมำย ระดับ 3 40 45 50 55 60 

๓. ร้อยละของจ ำนวนกฎหมำยที่ ได้รับพัฒนำ จัดท ำให้ เหมำะสม
สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ 
(จ ำนวนกฎหมำย ๖ เดือน ๓ ฉบับ/๑๒ เดือน ๘ ฉบับ) 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 

๔. ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกฎหมำย ระดับ 3 1 2 3 4 5 



 

๒๔ 
 

ตัวช้ีวัดผลผลิต   เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรแก้กฎหมำยเพ่ือกำรปฏิรูปด้ำนกำร

คุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ ๕ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 



 

๒๕ 
 

ตัวช้ีวัดตามค ารับรอง  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ในควำมรับผิดชอบของกองกฎหมำยและคด ี

ระดับ ๓ ๘๘ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ 

2. ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ระดับ ๓ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 



 

๒๖ 
 

ตัวช้ีวัดระดับฝ่ายบริหารทั่วไป  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน (นับสะสม 70%) 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละของงานที่ด าเนินการ ก ากับ ดูแลความเรียบร้อยในการ

บริหารงานทั่วไปของกองกฎหมายและคดี 
ร้อยละ ๗๐ ต่ ากว่า 

๕๐ 
๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

2. ร้อยละของการติดตามประสานงานการเร่งรัดปฏิบัติการของกฎหมาย
และคดีภายในระยะเวลา ๑๕ วัน 

ร้อยละ ๗๐ ต่ ากว่า 
๕๐ 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

3. ร้อยละของการติดตามประสานงานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
ของกองกฎหมายและคดีภายในระยะเวลา ๑๕ วัน 

ร้อยละ ๗๐ ต่ ากว่า 
๕๐ 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

4. ร้อยละของการประเมินความเสี่ยง ร้อยละ ๗๐ ต่ ากว่า 
๕๐ 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

5. ร้อยละของจ านวนงานที่ด าเนินการรับหนังสือราชการภายใน - 
ภายนอก ที่เข้ามายังกองกฎหมายและคดีแล้วเสร็จภายในก าหนด
ระยะเวลา ๑ วัน 

ร้อยละ ๗๐ ต่ ากว่า 
๕๐ 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

6. ร้อยละของจ านวนงานที่ด าเนินการปรับปรุงสถานะงานในระบบ     
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา ๓ วัน 

ร้อยละ ๗๐ ต่ ากว่า 
๕๐ 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

7. ร้ อ ยล ะขอ งก า รด า เ นิ น ก า รป รั บป รุ ง ส ถ านะ ง าน ใน ร ะบบ 
เบ็ดเสร็จ แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๗ วัน 

ร้อยละ ๗๐ ต่ ากว่า 
๕๐ 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

8. ร้อยละของการจัดท า-ร่างหนังสือขอเบิกเงินค่าผ่านทางของเจ้าหน้าที่
กองกฎหมายและคดี แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๕ วัน 

ร้อยละ ๗๐ ต่ ากว่า 
๕๐ 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 



 

๒๗ 
 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
9. ร้อยละของการจัดท ารายละเอียดส านวนคดีที่รับเรื่องเข้ากองกฎหมาย

และคด ีแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓๐ วัน 
ร้อยละ ๗๐ ต่ ากว่า 

๕๐ 
๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

10 ร้อยละของการจัดท างานทะเบียนส่งหนังสือส่งภายนอกและภายใน
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กองกฎหมายและคดีจัดเก็บ
ในระบบฐานข้อมูลในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา ๑ วัน 

ร้อยละ ๗๐ ต่ ากว่า 
๕๐ 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

11. ร้อยละของการจัดท างานทะเบียนหนังสือส่งของฝ่ายบริหารทั่วไปและ
ส่วนกฎหมายพร้อมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายบริหาร
ทั่วไปและส่วนกฎหมาย แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา ๑ วัน 

ร้อยละ ๗๐ ต่ ากว่า 
๕๐ 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

12. ร้อยละของการจัดท างานพัสดุ (ครุภัณฑ์) กองกฎหมายและคดีและ
งานส่งหนังสือออกทางไปรษณีย์ แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา ๑ วัน 

ร้อยละ ๗๐ ต่ ากว่า 
๕๐ 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

13. ร้อยละของการจัดท าปฏิทินมอบหมายเจ้าหน้าที่กองกฎหมายและคดี 
และรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของกองกฎหมายและคดีแล้วเสร็จ
ภายในก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน 

ร้อยละ ๗๐ ต่ ากว่า 
๕๐ 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

14. ร้อยละของการร่างพิมพ์หนังสือที่ได้รับมอบหมายและการคัดถ่าย
ส าเนาเอกสารต่างๆ และจัดเก็บเอกสารราชการภายในกองกฎหมาย
และคดี แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๕ วัน 

ร้อยละ ๗๐ ต่ ากว่า 
๕๐ 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 



 

๒๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
15. ร้อยละของการจัดท าฐานข้อมูล ร้อยละ ๘๐ ๕๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๙๐ ๙๑ - ๑๐๐ 

16. ร้อยละของการจัดท าวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ร้อยละ ๗๐ ๕๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๙๐ ๙๑ - ๑๐๐ 

17. ร้อยละของการจัดท าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ ๗๐ ๕๐ ๕๕ - ๖๕ ๖๖ - ๗๕ ๗๖ - ๘๕ ๘๖ - ๑๐๐ 

18. ร้อยละของการจัดท าวันลาและระบบ e-meeting ร้อยละ ๗๐ ๕๐ ๕๕ - ๖๕ ๖๖ - ๗๕ ๗๖ - ๘๕ ๘๖ - ๑๐๐ 

19. ร้อยละของการจัดท างานจัดเก็บ และรวบรวมค าสั่ง ต่าง ๆ พร้อม
เวียนส่งทาง E-mail ให้เจ้าหน้าที ่

ร้อยละ ๘๐ ๕๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๙๐ ๙๑ - ๑๐๐ 

20. ร้อยละของงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ ร้อยละ ๗๐ ต่ ากว่า 
๕๐ 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 



 

๒๙ 
 

ตัวช้ีวัดระดับส่วนคดี (ฝ่ายคดี ๑ ฝ่ายคดี ๒ ฝ่ายคดี ๓ ฝ่ายคดี ๔)  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน (นับสะสม ๘๐%)   

หมายเหตุ 

๑.  ตัวชี้วัดในข้อ ๑ คือ จ ำนวนคดีที่คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคมีมติและกองต่ำง ๆ ส่งเรื่องให้ด ำเนินกำร โดยวัดจำกจ ำนวนเรื่องท่ี 

เจ้ำหน้ำที่ได้รับและเอกสำรครบถ้วน และสำมำรถแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติกำรช ำระหนี้ได้ภำยใน ๑๕ วัน  

(ท้ังนี้ จ ำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคต้องไม่เกินจ ำนวน ๒๐ รำย ต่อเดือนต่อเจ้ำหน้ำที่ ๑ ท่ำน) 

  ๒.  ตัวชีว้ัดในข้อ ๒ คือ วัดจำกจ ำนวนคดีที่ส่งให้พนักงำนอัยกำรได้ภำยใน ๗ วัน นับแต่ครบระยะเวลำที่ก ำหนดให้ช ำระหนี้ โดยตรวจสอบ 

     จำกฐำนข้อมูลผลกำรน ำจ่ำยไปรษณีย์ 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
1. ร้อยละของจ ำนวนคดีที่สำมำรถแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติกำร

ช ำระหนี้ตำมมติคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้ภำยใน ๑๕ วัน 

๘๐ % ๖๐% หรือ              

ต่ ำกว่ำ 

๖๑ - ๗๐% ๗๑ - ๘๐% ๘๑ - ๙๐% ๙๑ - ๑๐๐% 

2. ร้อยละของจ ำนวนคดีที่สำมำรถส่งให้พนักงำนอัยกำร ได้ภำยใน ๗ วัน

ท ำกำร นับแต่ครบก ำหนดระยะเวลำแจ้งให้  ผู้ประกอบธุรกิจช ำระหนี้   

๘๐ % ๖๐% หรือ              

ต่ ำกว่ำ 

๖๑ - ๗๐% ๗๑ - ๘๐% ๘๑ - ๙๐% ๙๑-๑๐๐% 

3. ร้อยละของจ านวนคดีที่ได้ประสานงานกับพนักงานอัยการผู้ว่าคดีทุก 
๓ เดือน 

ร้อยละ ๗๐ ๕๐ หรือ              
ต่ ากว่า 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

4. ร้อยละของจ านวนคดีที่จัดท าข้อมูลลงในระบบ (ระบบคุมงานคดี
เคลื่อนไหว) 

ร้อยละ ๗๐ ๕๐% หรือ             
ต่ ากว่า 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 



 

๓๐ 
 

ตัวช้ีวัดส่วนบังคับคดี (ฝ่ายบังคับคดี ๑, ฝ่ายบังคับคดี ๒)  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน (นับสะสม ๘๐%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
1. ร้อยละของจ ำนวนคดีในกำรสืบทรัพย์จ ำเลยภำยใน ๑๔ วัน นับแต่

ได้รับส ำนวนบังคับคด ี

ร้อยละ ๘๐ ต่ ำกว่ำ ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๙๐ ๙๑ - ๑๐๐ 

2. ร้อยละของจ ำนวนคดีที่ได้ด ำเนินกำรแต่งตั้งตัวแทนยึดอำยัดทรัพย์

จ ำเลยภำยใน ๙๐ วัน 

ร้อยละ ๘๐ ต่ ำกว่ำ ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๙๐ ๙๑ - ๑๐๐ 

3. ร้อยละของจ ำนวนคดีที่จัดท ำฐำนข้อมูลลงในระบบบังคับคดีภำยใน   

๗ วัน 

ร้อยละ ๘๐ ต่ ำกว่ำ ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๙๐ ๙๑ - ๑๐๐ 



 

๓๑ 
 

 

ตัวช้ีวัดระดับส่วนบังคับคดี/ฝ่ายเปรียบเทียบความผิด  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน (นับสะสม ๗๐%)   

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
1. ร้ อยละของจ ำนวนคดีที่ ได้ ด ำ เนินคดีอำญำ แก่ผู้ ที่ ฝ่ ำฝืน  ต่อ

พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ นับแต่เอกสำรหลักฐำน

ในกำรด ำเนินคดีอำญำครบถ้วน แล้วเสร็จภำยในก ำหนดระยะเวลำ 

๓๐ วัน 

ร้อยละ ๗๐ ๕๐ หรือ              

ต่ ำกว่ำ 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

2. ร้ อยละของจ านวนคดีที่ ไ ด้ ด า เนิ นคดี อาญาแก่ ผู้ ที่ ฝ่ า ฝื นต่ อ
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕  นับแต่
เอกสารหลักฐานในการด าเนินคดีอาญาครบถ้วนแล้วเสร็จภายใน
ก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน 

ร้อยละ ๗๐ ๕๐ หรือ              

ต่ ำกว่ำ 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

3. ร้อยละของจ ำนวนคดีที่ได้ด ำเนินกำรเปรียบเทียบควำมผิดแก่ผู้ที่ฝ่ำฝืน

ต่อกฎหมำยนับแต่เอกสำรในกำรด ำเนินคดีอำญำครบถ้วนและ

ผู้กระท ำควำมผิดยินยอมเปรียบเทียบแล้วเสร็จภำยใน ๗ วัน 

ร้อยละ ๗๐ ๕๐ หรือ              

ต่ ำกว่ำ 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 



 

๓๒ 
 

ตัวช้ีวัดส่วนกฎหมาย  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน   

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
1. ร้อยละของจ านวนกฎหมายที่ได้รับการพัฒนา (จัดท า แก้ไข ปรับปรุง 

ทบทวน ยกเลิก) (จ านวนกฎหมาย ๖ เดือน ๓ ฉบับ /๑๒ เดือน ๘ ฉบับ) 
- การด าเนินการให้ความเห็นร่างกฎหมาย  
- การค้นคว้า/สืบค้นข้อมูล  
- การยกร่างกฎหมาย  
- การจัดท าเอกสารใช้การประชุม  
- การประชุมยกร่างกฎหมาย  
- การเข้าชี้แจงร่างกฎหมาย  
- การจัดท ารายงานการประชุม) 
- อ่ืนๆ 

 

ระดับ ๕ 

 

ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑-๖๐ ๖๑-๗๐ ๗๑-๘๐ ๘๑-๑๐๐ 

2. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนากฎหมาย ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

3. จ านวนฐานข้อมูลด้านกฎหมาย (ปีละ ๑ ด้าน) ปีละ ๑ ด้ำน - - ๑ ๒ ๓ 

4. ร้อยละของการพัฒนาความเชื่อมโยงฐานข้อมูล ๑๒ ด้าน ร้อยละ ๘๐ ๗๖ ๗๘ ๘๐ ๘๒ ๘๔ 

5. ร้อยละของจ านวนเรื่องในการด าเนินการตรวจร่างสัญญา (พัสดุ) และ
ให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ้าง  ภายใน ๑๐ วันท าการ 

ร้อยละ ๗๐ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

6. ร้อยละของจ านวนเรื่องในการด าเนินการตอบข้อหารือทางกฎหมาย 
(หนังสือ) เมื่อมีข้อเท็จจริงครบถ้วน ภายใน ๑๕ วันท าการ 

ร้อยละ ๗๐ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 



 

๓๓ 
 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
7. ร้อยละของจ านวนเรื่องในการด าเนินการจัดท าความเห็นการอุทธรณ์

ค าสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เสนอคณะอนุกรรมการฝ่าย
กฎหมาย ภายใน ๓๐ วันท าการ 

ร้อยละ ๗๐ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

8. ร้ อยละของจ านวน เ รื่ อ ง ในก ารด า เ นิ นก ารตรวจสอบ กา ร 
รับรองสมาคมและมูลนิธิ เมื่อเอกสารครบถ้วน ภายใน ๑๕ วันท าการ 

ร้อยละ ๗๐ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

9. ร้อยละของจ านวนเรื่องในการด าเนินการด าเนินคดีปกครอง ภายใน 
๔๕ วันท าการ 

ร้อยละ ๗๐ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

10. ร้อยละของจ านวนเรื่องในการด าเนินการ  
- การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ 
- การเข้าชี้แจงร่างกฎหมาย (หน่วยงานอื่น)  
- การเข้าร่วมสัมมนา (ภายใน/ภายนอก)   
- การเข้าร่วมประชุมชี้แจง/ให้ความเห็น (ภายใน/ภายนอก)  
- การบรรยาย/วิทยากร  
- การจัดท าโครงการสัมมนาต่างๆ  
- การได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเกี่ยวกับงานพัสดุ  

ร้อยละ ๗๐ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 



 

๓๔ 
 

ตัวช้ีวัดระดับบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน (นับสะสม ๗๐%) 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นางสาวอุทัยรัตน์          
เกิดสมมาตร์ 
 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 

๑. ร้อยละของการจัดท างานทะเบียนหนังสือส่ง
ภายนอกและภายในส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค กองกฎหมายและคดีจัดเก็บ
ใน ร ะบบฐ าน ข้ อมู ล ใ น รู ป แ บบ เ อก ส า ร
อิ เล็ กทรอนิกส์  แล้ ว เสร็ จภายในก าหนด
ระยะเวลา ๑ วัน 

ร้อยละ ๗๐ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

๒. ร้อยละของการจัดท างานทะเบียนหนังสือส่ง
ของฝ่ายบริหารทั่วไปและส่วนกฎหมายพร้อม
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายบริหาร
ทั่วไปและส่วนกฎหมาย แล้วเสร็จภายในก าหนด
ระยะเวลา ๑ วัน 

ร้อยละ ๗๐ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

๓. ร้อยละของการจัดท างานพัสดุ (ครุภัณฑ์) 
กองกฎหมายและคดี และงานส่งหนังสือออกทาง
ไปรษณีย์ แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา ๑ วัน 

ร้อยละ ๗๐ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

๔. ร้อยละของการจัดท าปฏิทินมอบหมายเจ้า 
หน้าที่กองกฎหมายและคดีและรวบรวมข้อมูล
ผลการด าเนินงานของกองกฎหมายและคดีแล้ว
เสร็จภายในก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน 

ร้อยละ ๗๐ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 



 

๓๕ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๕. ร้อยละของการร่างพิมพ์หนังสือที่ได้รับมอบ 
หมายและการคัดถ่ายส าเนาเอกสารต่างๆ และ
จัดเก็บเอกสารภายในกองกฎหมายและคดี แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลา ๕ วัน 

ร้อยละ ๗๐ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

๒. นางสาวกิติมา พงษ์ดี 
 

เจ้าพักงานธุรการ ๑. ร้อยละของการจัดท าฐานข้อมูล ร้อยละ ๘๐ ๕๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๙๐ ๙๑ - ๑๐๐ 

๒. ร้อยละของการจัดท าวัสดุส านักงานและวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

ร้อยละ ๘๐ ๕๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๙๐ ๙๑ - ๑๐๐ 

๓. ร้อยละของการจัดท าระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ร้อยละ ๗๐ ๕๐ ๕๕ - ๖๕ ๖๖ - ๗๕ ๗๖ - ๘๕ ๘๖ - ๑๐๐ 

๔. ร้ อยละของการจั ดท าวันลาและระบบ              
e-meeting 

ร้อยละ ๗๐ ๕๐ ๕๕ - ๖๕ ๖๖ - ๗๕ ๗๖ - ๘๕ ๘๖ - ๑๐๐ 

๕. ร้อยละของการจัดท างานงานจัดเก็บ และ
รวบรวมค าสั่งต่าง ๆ พร้อมเวียนส่งทาง E-mail  
ให้เจ้าหน้าที่ 

ร้อยละ ๘๐ ๕๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๙๐ ๙๑ - ๑๐๐ 

๖. ร้อยละของงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ร้อยละ ๘๐ ๕๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๙๐ ๙๑ - ๑๐๐ 

 

 

 

 



 

๓๖ 
 

ตัวช้ีวัดระดับบุคคลส่วนคดี (ฝ่ายคดี ๑ ฝ่ายคดี ๒ ฝ่ายคดี ๓ ฝ่ายคดี ๔)   เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน (นับสะสม ๘๐%) 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

1. นายชัยสิทธิ์ บุญกัน 
2. นางนัยนา ชาญชิต 
3. นายชนะเดช ทัพประพันธ์ 
4. นางสาววิมลสิริ ทองข าด ี
5. นางสาวจิริสุดา 
จักราสุไพที 
6. นางสาวจุฑาภรณ์ 
ทองวัฒน์ 
7. นางสาวจิตรตรา ขันเงิน 
8. นางสาวจิราพร แจ้งไพร 
9. นายชัยวัฒน์ แสงกุดเลาะ 
10. นางสาวศิริรักษ์ 
ศิริสุวรรณจินดา 
11. นางศรีประไพร 
ชุติวีรวัฒนากุล 
๑2. นายชาญวิทย์ อินทีวร 
๑3. นางสาวณัฐพร  
จอมค าสิงห์ 
๑4.  นางสาววันทิพย์  
จ าปานนท์ 

นิติกรช านาญการ 
นิติกรช านาญการ 
นิติกรช านาญการ 
นิติกรช านาญการ 
นิติกรปฏิบัติการ 
 
นิติกรปฏิบัติการ 

นิติกรปฏิบัติการ 
นิติกรปฏิบัติการ 
นิติกรปฏิบัติการ 
นิติกร 
 
นิติกร 
 
นิติกร 
นิติกร 

นิติกร 

 

๑. ร้อยละของจ ำนวนคดีที่สำมำรถแจ้งให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติกำรช ำระหนี้ตำมมติ
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้ภำยใน ๑๕ 
วัน 

๘๐ % ๖๐% หรือ              
ต่ ำกว่ำ 

๖๑-๗๐% ๗๑-๘๐% ๘๑-๙๐% ๙๑-
๑๐๐% 

๒. ร้อยละของจ ำนวนคดีที่สำมำรถส่ ง ให้
พนักงำนอัยกำร ได้ภำยใน ๗ วันท ำกำร นับแต่
ครบก ำหนดระยะเวลำแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ช ำระหนี้   

๘๐ % ๖๐% หรือ              
ต่ ำกว่ำ 

๖๑-๗๐% ๗๑-๘๐% ๘๑-๙๐% ๙๑-
๑๐๐% 

๓. ร้อยละของจ ำนวนคดีที่ได้ประสำนงำนกับ
พนักงำนอัยกำรผู้ว่ำคดีทุก ๓ เดือน 

ร้อยละ ๗๐ ๕๐ หรือ
ต่ ำกว่ำ 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

๔.ร้อยละของจ ำนวนคดีที่จัดท ำข้อมูลลงใน
ระบบ 
(ระบบคุมงำนคดีเคลื่อนไหว) 

ร้อยละ ๗๐ ๕๐ หรือ
ต่ ำกว่ำ 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 



 

๓๗ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

15. นส. อรุณทิพย์       
อุ่นทรัพย์เจริญ 
16. นายวิศรุต คล้ายคลึง 

นิติกร 

นิติกร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๘ 
 

ตัวช้ีวัดระดับบุคคลส่วนบังคับคดี (ฝ่ายบังคับคดี ๑, ฝ่ายบังคับคดี ๒)  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน (นับสะสม ๘๐%)   

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นายเลิศศักดิ์   
    รักธรรม 
๒. นายพัสกร ทัพมงคล 
 
๓. นางสาวอริยา        
    หอมหวน 
๔. นายชิรวุฒ ิ  
    บุญยก 
๕. นางสาวจิณณ์ณิชา 
    แสงใส                                      

นิติกรช านาญการ
พิเศษ 
นิติกรช านาญการ
พิเศษ 
นิติกรปฏิบัติการ 
 
นิติกร 
 
นิติกร 

๑. ร้อยละของจ านวนคดีในการสืบทรัพย์จ าเลย
ภายใน ๑๔ วัน นับแต่ได้รับส านวนบังคับคดี 
 

ร้อยละ ๘๐ ต่ ากว่า ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๙๐ ๙๑ - ๑๐๐ 

๒. ร้อยละของจ านวนคดีที่ได้ด าเนินการแต่งตั้ง
ตัว แทนยึดอายัดทรัพย์จ าเลยภายใน ๙๐ วัน 
 

ร้อยละ ๘๐ ต่ ากว่า ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๙๐ ๙๑ - ๑๐๐ 

๓. ร้อยละของจ านวนคดีที่จัดท าฐานข้อมูลลง
ในระบบบังคับคดีภายใน ๗ วัน 
 

ร้อยละ ๘๐ ต่ ากว่า ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๙๐ ๙๑ - ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๙ 
 

ตัวช้ีวัดระดับบุคคลส่วนคดี (ฝ่ายเปรียบเทียบความผิด)  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  (นับสะสม 7๐%)   

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นางสาวนิตยาภรณ์  
วงศ์ค า 

๒. นายฉลอม  พรมซุย 
๓. นายอ านาจ เสืออาจ 

นิติกรช านาญการ 
 
นิติกรปฏิบัติการ 
นิติกร 

๑. ร้อยละของจ านวนคดีที่ได้ด าเนินคดีอาญา
แก่ผู้ ที่ ฝ่ าฝืนต่อพระราชบัญญัติ คุ้ ม ครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ นับแต่เอกสารหลักฐาน
ในการด าเนินคดีอาญาครบถ้วน แล้วเสร็จ
ภายในก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน  

ร้อยละ ๗๐ ๕๐ หรือ
ต่ ากว่า 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

๒. ร้อยละของจ านวนคดีที่ได้ด าเนินคดีอาญา
แก่ผู้ที่ฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติขายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ นับแต่เอกสาร
หลักฐานในการด าเนินคดีอาญาครบถ้วน แล้ว
เสร็จภายในก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน 

ร้อยละ ๗๐ ๕๐ หรือ
ต่ ากว่า 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

๓. ร้อยละของจ านวนคดีที่ได้ด าเนินการเปรียบ 
เทียบความผิดแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายนับแต่ 
เอกสารในการด าเนินคดีอาญาครบถ้วนและ
ผู้กระท าความผิดยินยอมเปรียบเทียบแล้วเสร็จ
ภายใน ๗ วัน 
 

ร้อยละ ๗๐ ๕๐ หรือ
ต่ ากว่า 

๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

 
 

 

 



 

๔๐ 
 

ตัวช้ีวัดระดับบุคคลส่วนกฎหมาย  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน   

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นายพัสกร ทัพมงคล 
 
2. นายเลิศศักดิ์ รักธรรม 

 
3. นายปนิธาน ช่อผูก 

  
4. นายวิธเินศวร ์เนยีมมีศรี 
    
5. นายอาทิตย์ ฤทธิรงค์ 

นิติกรช านาญ 
การพิเศษ 
นิติกรช านาญการ 
 
นิติกรช านาญการ 
 
นิติกรช านาญการ 
 
นิติกรช านาญการ 

๑. ร้อยละของจ านวนกฎหมายที่ได้รับการพัฒนา 
(จัดท า แก้ไข ปรับปรุง ทบทวน ยกเลิก) (จ านวน
กฎหมาย ๖ เดือน ๓ ฉบับ /๑๒ เดือน ๘ ฉบับ) 
- การด าเนินการให้ความเห็นร่างกฎหมาย  
- การค้นคว้า/สืบค้นข้อมูล  
- การยกร่างกฎหมาย  
- การจัดท าเอกสารใช้การประชุม 
- การประชุมยกร่างกฎหมาย  
- การเข้าชี้แจงร่างกฎหมาย  
- การจัดท ารายงานการประชุม  
- อ่ืนๆ 

ระดับ ๕ 
 

ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑-๖๐ ๖๑-๗๐ ๗๑-๘๐ ๘๑-๑๐๐ 

๒. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนา
กฎหมาย 

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓. จ านวนฐานข้อมูลด้านกฎหมาย  ปีละ ๑ ด้าน - - ๑ ๒ ๓ 

๔. ร้อยละของการพัฒนาความเชื่ อมโยง
ฐานข้อมูล ๑๒ ด้าน 

ร้อยละ ๘๐ ๗๖ ๗๘ ๘๐ ๘๒ ๘๔ 



 

๔๑ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๕. ร้อยละของจ านวนเรื่องในการด าเนินการ
ตรวจร่างสัญญา (พัสดุ) และให้ความเห็นทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ภายใน ๑๐ 
วันท าการ 

ร้อยละ ๗๐ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

๖. ร้อยละของจ านวนเรื่องในการด าเนินการ
ตอบข้อหารือทางกฎหมาย (หนังสือ) เมื่อมี
ข้อเท็จจริงครบถ้วน ภายใน ๑๕ วันท าการ 

ร้อยละ ๗๐ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

๗. ร้อยละของจ านวนเรื่องในการด าเนินการ
จั ดท า ค ว าม เห็ น ก า ร อุ ท ธ ร ณ์ ค า สั่ ง ข อ ง
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เสนอคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายกฎหมาย ภายใน ๓๐ วันท าการ 

ร้อยละ ๗๐ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

๘. ร้อยละของจ านวนเรื่องในการด าเนินการ
ตรวจสอบการรับรองสมาคมและมูลนิธิ  
เมื่อเอกสารครบถ้วน ภายใน ๑๕ วันท าการ 

ร้อยละ ๗๐ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

๙. ร้อยละของจ านวนเรื่องในการด าเนินการ
ด าเนินคดีปกครอง ภายใน ๔๕ วันท าการ 

ร้อยละ ๗๐ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 



 

๔๒ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๑๐. ร้อยละของจ านวนเรื่องในการด าเนินการ  
- การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ  
- การเข้าชี้แจงร่างกฎหมาย (หน่วยงานอื่น)  
- การเข้าร่วมสัมมนา (ภายใน/ภายนอก)   
- การเข้าร่วมประชุมชี้แจง/ให้ความเห็น  
  (ภายใน/ภายนอก)  
- การบรรยาย/วิทยากร  
- การจัดท าโครงการสัมมนาต่างๆ  
- การได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเกี่ยวกับงานพัสด ุ 

ร้อยละ ๗๐ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

๑๑. ระดับความส าเร็จในการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติ งานตามกรอบระยะเวลา และการ
ตรวจสอบคุณภาพของงาน 

ร้อยละ ๗๐ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

6. นางสาวอุไลภร กุสูงเนิน 
7. นายศิระณัฐ  
วิทยาธรรมธัช 
8. นางสาวณัฐิกัญจณ์ 
อภิรักษ์สันติกุล 
9. นางสาวอุทุมพร  
    การบรรจง 
10. นายเกรยีงไกร ไชยวงศ ์
 

นิติกรช านาญการ 
นิติกรช านาญการ 
 
นิติกรช านาญการ 
 
นิติกรปฏิบัติการ 
 
นิติกรปฏิบัติการ 
 

๑. ร้อยละของจ ำนวนกฎหมำยที่ได้รับกำร
พัฒนำ (จัดท ำ แก้ไข ปรับปรุง ทบทวน ยกเลิก) 
(จ ำนวนกฎหมำย ๖ เดือน ๓ ฉบับ /๑๒ เดือน ๘ ฉบับ) 
- กำรด ำเนินกำรให้ควำมเห็นร่ำงกฎหมำย  
- กำรค้นคว้ำ/สืบค้นข้อมูล  
- กำรยกร่ำงกฎหมำย  
- กำรจัดท ำเอกสำรใช้กำรประชุม 
- กำรประชุมยกร่ำงกฎหมำย  

ระดับ ๕ 
 

ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 



 

๔๓ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑1. นายวิโรจน์  
ประพิณจ ารูญ 
๑2. นางสาวกัญญาภัค 
บุปผา 
13. นางสาวเสาวรส     
แสงศรี 

 

นิติกร 
 
นิติกร   
 
นิติกร 

- กำรเข้ำชี้แจงร่ำงกฎหมำย  
- กำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุม  
- อ่ืนๆ 
 

๒. ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กฎหมำย 
 

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓. จ ำนวนฐำนข้อมูลด้ำนกฎหมำย (ปีละ ๑ ด้ำน) 
 

ปีละ ๑ ด้าน - - ๑ ๒ ๓ 

๔. ร้อยละของกำรพัฒนำควำมเชื่อมโยง
ฐำนข้อมูล ๑๒ ด้ำน 

ร้อยละ ๘๐ ๗๖ ๗๘ ๘๐ ๘๒ ๘๔ 

๕. ร้อยละของจ ำนวนเรื่องในกำรด ำเนินกำร
ตรวจร่ำงสัญญำ (พัสดุ) และให้ควำมเห็นทำง
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ภำยใน ๑๐ 
วันท ำกำร 

ร้อยละ ๗๐ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

๖. ร้อยละของจ ำนวนเรื่องในกำรด ำเนินกำร
ตอบข้อหำรือทำงกฎหมำย (หนังสือ) เมื่อมี
ข้อเท็จจริงครบถ้วน ภำยใน ๑๕ วันท ำกำร 

ร้อยละ ๗๐ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 



 

๔๔ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๗. ร้อยละของจ ำนวนเรื่องในกำรด ำเนินกำร
จั ดท ำ ค ว ำม เห็ น ก ำ ร อุ ท ธ ร ณ์ ค ำ สั่ ง ข อ ง
คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง เสนอคณะอนุกรรมกำร
ฝ่ำยกฎหมำย ภำยใน ๓๐ วันท ำกำร 

ร้อยละ ๗๐ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

๘. ร้อยละของจ ำนวนเรื่องในกำรด ำเนินกำร
ตรวจสอบกำรรับรองสมำคมและมูลนิธิ เมื่อ
เอกสำรครบถ้วน ภำยใน ๑๕ วันท ำกำร 

ร้อยละ ๗๐ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

๙. ร้อยละของจ ำนวนเรื่องในกำรด ำเนินกำร
ด ำเนินคดีปกครอง ภำยใน ๔๕ วันท ำกำร 

ร้อยละ ๗๐ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

๑๐. ร้อยละของจ ำนวนเรื่องในกำรด ำเนินกำร  
- กำรจัดประชุมคณะอนุกรรมกำร  
- กำรเข้ำชี้แจงร่ำงกฎหมำย (หน่วยงำนอื่น)  
- กำรเข้ำร่วมสัมมนำ (ภำยใน/ภำยนอก)   
- กำรเข้ำร่วมประชุมชี้แจง/ให้ควำมเห็น  
  (ภำยใน/ภำยนอก)  
- กำรบรรยำย/วิทยำกร  
- กำรจัดท ำโครงกำรสัมมนำต่ำงๆ  
- กำรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรเกี่ยวกับงำนพัสดุ  

ร้อยละ ๗๐ ต่ ากว่า ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

 



 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน (6 เดือน) 
การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับส านัก/ กอง/ กลุ่ม 

ตัวช้ีวัดระดับส่วน/ ฝ่าย 
ตัวช้ีวัดบุคคล 

 



 

๑ 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดระดับส านัก/ กอง/ กลุ่ม 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ตัวช้ีวัดระดับกลุ่ม      เป้าหมายส าหรับ 6 เดือน        เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบภายใน ตามแผนงานได้ครบถ้วน 

 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 30 ร้อยละ 45 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 ร้อยละ 95 

๒. ระยะเวลาที่ใช้ในการรายงานผลการตรวจสอบภายในหลังเสร็จสิ้น
การตรวจสอบ 

ระดับ 3 ภายใน 
25 วัน 

ภายใน 
20 วัน 

ภายใน 
15 วัน 

ภายใน 
12 วัน 

ภายใน 
7 วัน 

๓. ร้อยละความส าเร็จจากการรายงานการตรวจสอบภายใน ที่มีข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะได้น าไปด าเนินการ 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 20 ร้อยละ 40  ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 ร้อยละ 95 
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ตัวช้ีวัดกลุ่มตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวช้ีวัดผลงาน 

 1. ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบภายใน ตามแผนงานได้ครบถ้วน 

เกณฑ์การวัดผลงาน 

 วัดความส าเร็จการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ได้อนุมัติได้ครบถ้วน 

คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 1 – รายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผน ได้ร้อยละ 30   ค่าคะแนน 1 

 ระดับท่ี 2 – รายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผน ได้ร้อยละ 45   ค่าคะแนน 2 

 ระดับท่ี 3 – รายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผน ได้ร้อยละ 60   ค่าคะแนน 3 

 ระดับท่ี 4 – รายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผน ได้ร้อยละ 80   ค่าคะแนน 4 

 ระดับท่ี 5 – รายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผน ได้ร้อยละ 95   ค่าคะแนน 5 

 2. ระยะเวลาที่ใช้ในการายงานผลการตรวจสอบภายในหลังเสร็จสิ้นการตรวจสอบ 

เกณฑ์การวัดผลงาน 

 วัดความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอเขาธิการฯ หลังเสร็จสิ้นการตรวจสอบ  

คะแนนเบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 1 – ใช้เวลาจัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน ภายใน ๒๕ วัน   ค่าคะแนน ๑ 

 ระดับที่ 2 – ใช้เวลาจัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน ภายใน 20 วัน  ค่าคะแนน 2 

 ระดับที่ 3 – ใช้เวลาจัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน ภายใน 15 วัน  ค่าคะแนน 3 

 ระดับที่ 4 – ใช้เวลาจัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน ภายใน 12 วัน  ค่าคะแนน 4 

 ระดับที่ 5 – ใช้เวลาจัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน ภายใน   7 วัน  ค่าคะแนน 5 
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 3. ร้อยละความส าเร็จจากรายงานการตรวจสอบภายในที่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะได้น าไปด าเนินการ 

เกณฑ์การวัดผลงาน 

 วัดความส าเร็จจากการการรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2562 ที่เสนอต่อเลขาธิการฯ ซึ่งมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรและผู้บริหารได้น าไปปฏิบัติ 

คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เลขาธิการฯ ได้สั่งการตามข้อเสนอแนะและเกณฑ์การให้คะแนน 
แบ่งเป็น 5 ระดับดังนี้ 

 ระดับที่ 1 – รายงานผลการตรวจสอบภายใน มีการสั่งการ ร้อยละ 20    ค่าคะแนน 1 

 ระดับที่ 2 – รายงานผลการตรวจสอบภายใน มีการสั่งการ ร้อยละ 40   ค่าคะแนน 2 

 ระดับที่ 3 – รายงานผลการตรวจสอบภายใน มีการสั่งการ ร้อยละ 60   ค่าคะแนน 3 

 ระดับที่ 4 – รายงานผลการตรวจสอบภายใน มีการสั่งการ ร้อยละ 80   ค่าคะแนน 4 

 ระดับที่ 5 – รายงานผลการตรวจสอบภายใน มีการสั่งการ ร้อยละ 95   ค่าคะแนน 5 
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ตัวช้ีวัดระดับบุคคล     เป้าหมายส าหรับ 6 เดือน         เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

1. นายจิติภัทร์ บุญสม 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนช านาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

1. ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในตามแผนงานได้ครบถ้วน 

ระดับ 3 ร้อยละ 30 ร้อยละ 45 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 ร้อยละ 95 

2. ระดับความส าเร็จของการติดตามผล
การด าเนินการตามข้อสังเกตจากรายงาน
การตรวจสอบภายใน 

ระดับ 3 2 เรื่อง 3 เรื่อง 4 เรื่อง 5 เรื่อง 6 เรื่อง 

3. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ได้มีการ
สั่งการ 

ระดับ 3 ภายใน  
25 วัน 

ภายใน  
20 วัน 

ภายใน 
15 วัน 

ภายใน 
12 วัน 

ภายใน  
7 วัน 

4. ระดับความส าเร็จของการจัดส่งรายงาน
การตรวจสอบภายใน 

ระดับ ๓ ภายใน 
 25 วัน 

ภายใน 
20 วัน 

ภายใน 
15 วัน 

ภายใน  
12 วัน 

ภายใน  
7 วัน 
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กลุ่มตรวจสอบภายใน 
ตัวช้ีวัด นายจิติภัทร์ บุญสม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวช้ีวัด และเกณฑ์การวัดผลงาน 
          1. วัดความส าเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนงานได้ครบถ้วน 
 คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับท่ี 1 – การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้ตามแผน ร้อยละ 30                          คะแนน 1 
 ระดับท่ี 2 – การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้ตามแผน ร้อยละ 45                          คะแนน 2 
 ระดับท่ี 3 – การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้ตามแผน ร้อยละ 60                          คะแนน 3 
 ระดับท่ี 4 – การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้ตามแผน ร้อยละ 80                          คะแนน 4 
 ระดับท่ี 5 – การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้ตามแผน ร้อยละ 95                          คะแนน 5  

ตัวช้ีวัด และเกณฑ์การวัดผลงาน 
 2. วัดความส าเร็จของการติดตามผลการด าเนินการตามข้อสังเกตจากรายงานการตรวจสอบภายใน 
 คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับท่ี 1 – มีการด าเนินการหน่วยรับตรวจ จ านวน 2 เรื่อง                                     คะแนน 1 
 ระดับท่ี 2 – มีการด าเนินการหน่วยรับตรวจ จ านวน 3 เรื่อง                                     คะแนน 2 
 ระดับท่ี 3 – มีการด าเนินการหน่วยรับตรวจ จ านวน 4 เรื่อง                                     คะแนน 3 
 ระดับท่ี 4 – มีการด าเนินการหน่วยรับตรวจ จ านวน 5 เรื่อง                                     คะแนน 4 
 ระดับที่ 5 – มีการด าเนินการหน่วยรับตรวจ จ านวน 6 เรื่อง                                     คะแนน 5 

ตัวช้ีวัด และเกณฑ์การวัดผลงาน 
 3. วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน          
ที่ผู้บริหารมีการสั่งการ     
 คะแนนการแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับท่ี 1 – ใช้เวลาในการด าเนินการภายใน 25 วัน ต่อข้อสั่งการ 1 ครั้ง                     คะแนน 1 
 ระดับท่ี 2 – ใช้เวลาในการด าเนินการภายใน 20 วัน ต่อข้อสั่งการ 1 ครั้ง                     คะแนน 2 
 ระดับท่ี 3 – ใช้เวลาในการด าเนินการภายใน 15 วัน ต่อข้อสั่งการ 1 ครั้ง                     คะแนน 3 
 ระดับท่ี 4 – ใช้เวลาในการด าเนินการภายใน 12 วัน ต่อข้อสั่งการ 1 ครั้ง                     คะแนน 4 
 ระดับท่ี 5 – ใช้เวลาในการด าเนินการภายใน   7 วัน ต่อข้อสั่งการ 1 ครั้ง                     คะแนน 5       
ตัวช้ีวัด และเกณฑ์การวัดผลงาน 
 4.วัดความส าเร็จของการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
 คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ 
 ระดับท่ี 1 – ใช้เวลาจัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน 25 วันต่อรายงาน 1 ครั้ง       คะแนน 1 
 ระดับท่ี 2 – ใช้เวลาจัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน 20 วันต่อรายงาน 1 ครั้ง       คะแนน 2 
 ระดับท่ี 3 – ใช้เวลาจัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน 15 วันต่อรายงาน 1 ครั้ง       คะแนน 3 
 ระดับท่ี 4 – ใช้เวลาจัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน 12 วันต่อรายงาน 1 ครั้ง       คะแนน 4 
 ระดับท่ี 5 – ใช้เวลาจัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน   7 วันต่อรายงาน 1 ครั้ง       คะแนน 5
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

2. นางสาวสมาภร สราญนาค นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ช านาญการ 

1. ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผน 
การตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน 

ระดับ 3  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 5  

2. ระดั บความส าเร็ จของการประเมิ น               
ความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี 

ระดับ 3 ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 5 

3. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนการตรวจสอบ 

ระดับ 3 ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

4. ระดับความส าเร็จการจัดท ารายงานผล
การตรวจสอบ 

ระดับ 3 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

5. ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบภายใน ระดับ 3 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
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ตัวช้ีวัดเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ชื่อ – นามสกุล นางสาวสมาภร สราญนาค 

รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 
ล าดับที่ ตัวช้ีวัดผลงาน เกณฑ์/ รายละเอียด หมายเหตุ 

1. ระดับความส า เร็ จของการจัดท าแผน       
การตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบสอบภายใน 

     วัดความสามารถในการจัดท าแผนการตรวจสอยภายใน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้าน
การตรวจสอบภายใน รวมทั้งสามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
และมีองค์ประกอบครบถ้วนครอบคลุมทุกประเภทงาน 
     ระดับท่ี 1 มีการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในตามผลการประเมินความเสี่ยง 
     ระดับท่ี 2 จัดท าแผนการตรวจสอบภายในมีองค์ประกอบครบถ้วน 
     ระดับท่ี 3 จัดท าแผนการตรวจสอบภายในครอบคลุมประเภทงานให้ความเชื่อมั่น 
     ระดับท่ี 4 จัดท าแผนการตรวจสอบในระยะยาวไม่เกิน 5 ปี 
     ระดับท่ี 5 จัดท าแผนการตรวจสอบภายในได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการในเดือนตุลาคม 

 

2. ระดับความส าเร็จของการประเมินความเสี่ยง
เพ่ือการวางแผนการตรวจสอบประจ าปี 

     วัดความสามารถในการประเมินความเสี่ยง เพ่ือการวางแผนการตรวจสอบประจ าปี 
เกณฑ์การให้คะแนน 
     ระดับท่ี 1 รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการก าหนดปัจจัยเสี่ยง 
     ระดับท่ี 2 มีการระบุปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมภารกิจของส่วนราชการ 
     ระดับที่ 3 วิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง 
     ระดับท่ี 4 มีการจัดท าบัญชีรายการความเสี่ยง 
     ระดับท่ี 5 มีการน าผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อไปใช้ในการวางแผน 
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ล าดับที่ ตัวช้ีวัดผลงาน เกณฑ์/ รายละเอียด หมายเหตุ 
3. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม

แผนการตรวจสอบ 
     วัดความส าเร็จของการด าเนินการแผนการตรวจสอบ 
      ระดับท่ี 1 ความส าเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบไม่แล้วเสร็จตามขั้นตอนกระบวนการ     
      ตรวจสอบของเรื่องที่ท าการตรวจตามแผนปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 20 % 
      ระดับที่ 2 ความส าเร็จของการปฏิบัติตรวจสอบไม่แล้วเสร็จตามข้ันตอนกระบวนการตรวจสอบ 
      ของเรื่องที่ท าการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 10% 
      ระดับที่ 3 ความส าเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบแล้วเสร็จตามขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบ  
      ของเรื่องที่ท าการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงาน 
      ระดับที่ 4 ความส าเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบแล้วเสร็จตามขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบ   
      ของเรื่องที่ท าการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงาน เกินกว่า 10% 
      ระดับที่ 5 ความส าเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบแล้วเสร็จตามขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบ 
      ของเรื่องที่ท าการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงาน เกินกว่า 20% 
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รอบการประเมิน 1 เมษายน – กันยายน 2562 
ล าดับที่ ตัวช้ีวัดผลงาน เกณฑ์/ รายละเอียด หมายเหตุ 

1. ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบภายใน      วัดความส าเร็จของการตรวจสอบภายในพิจารณาจากความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
ในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
    คะแนนที่ 1 จัดท ากระดาษท าการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 
     คะแนนที่ 2 จัดท าแผนการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปีโดยต้องแสดงให้เห็นรายละเอียด  
    ถึงวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน การจัดสรรทรัพยากร ขอบเขต และแนวทางการปฏิบัติงาน 
    คะแนนที ่3 ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
    คะแนนที่ 4 การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามแผนฯ ที่ก าหนดและเสนอหัวหน้า 
    ส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
    คะแนนที่ 5 จัดท ารายงานผลการตรวจสอบภาพรวมประจ าปี ครบถ้วนตามแผนฯ ที่ก าหนดและ 
    เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือทราบ 

 

2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการงาน
ตามแผนการตรวจสอบ 

    วัดความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
    ระดับท่ี 1 ความส าเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบไม่แล้วเสร็จตามขั้นตอนกระบวนการตรวจ 
    ของเรื่องที่ท าการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 20% 
    ระดับที่ 2 ความส าเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบไม่แล้วเสร็จตามขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบ 
    ของเรื่องที่ท าการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 10% 
    ระดับท่ี 3 ความส าเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบแล้วเสร็จตามขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบ 
    ของเรื่องที่ท าการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงาน 
    ระดับท่ี 4 ความส าเร็จของการปฏิบัติตรวจสอบแล้วเสร็จตามขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบ 
    ของเรื่องที่ท าการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงาน เกินว่า 10% 
    ระดับท่ี 5 ความส าเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบแล้วเสร็จตามขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบ 
    ของเรื่องท าการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงาน เกินว่า 20% 
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ล าดับที่ ตัวช้ีวัดผลงาน เกณฑ์/ รายละเอียด หมายเหตุ 
3. ระดับความส าเร็จการจัดท ารายงานผลการ

ตรวจสอบ 
    วัดความสามารถของการรายงานผลการตรวจสอบประจ าปี ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน และแล้วเสร็จ
ภายในก าหนดเวลา 
    ระดับท่ี 1 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 
    ระดับที่ 2  รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบครบถ้วนตามแผนฯ แต่รายงานฯ มีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน 
     ระดับท่ี 3 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบครบถ้วนตามแผนฯ และมีองค์ประกอบครบถ้วน 
    ระดับที่ 4 มีการรายงานผลฯ เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการภายใน 2 เดือน นับจากวันตรวจสอบแล้วเสร็จ 
     ระดับท่ี 5 สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายในปีละ 4 ครั้ง (รายงานเป็นรายไตรมาส) 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

3. นางลัดดา จันทร์ดาสุธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1. ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบ
และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มอบหมายได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  15 วัน 12 วัน 10 วัน 7 วัน 5 วัน 

2. ระดับความส าเร็จของการรับหนังสือ
ราชการภายนอก ภายในของหน่วยงาน 

ระดับ 3 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4  ขั้นตอนที่ 5 

3. ระดับความส าเร็จของการส่งหนังสือ
ราชการภายนอก ภายในของหน่วยงาน 

ระดับ 3 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

4. ระดับความส าเร็จของการเบิกจ่ายวัสดุ ระดับ 3 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
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กลุ่มตรวจสอบภายใน 
ตัวช้ีวัด นางลัดดา จันทร์ดาสุธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวช้ีวัด และเกณฑ์การวัดผลงาน 
          1. วัดความส าเร็จการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมอบหมายได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
              คะแนนแบ่งออก 5 ระดับ ดังนี้ 
           ระดับท่ี 1 – ใช้เวลาตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย 15 วัน             คะแนน 1 
           ระดับท่ี 2 – ใช้เวลาตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย 12 วัน             คะแนน 2 
           ระดับท่ี 3 – ใช้เวลาตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย 10 วัน             คะแนน 3 
           ระดับท่ี 4 – ใช้เวลาตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย   7 วัน             คะแนน 4 
           ระดับท่ี 5 – ใช้เวลาตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย   5 วัน             คะแนน 5 

ตัวช้ีวัด และเกณฑ์การวัดผลงาน 
          2. วัดความส าเร็จของการรับหนังสือภายใน – ภายนอก ได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
              คะแนนแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
          ขั้นตอนที่ 1 – รับหนังสือและด าเนินการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จอย่างช้าวันรุ่งขึ้น           คะแนน 1 
          ขั้นตอนที่ 2 – จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วน                                                       คะแนน 2 
          ขั้นตอนที่ 3 – เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามความส าคัญเร่งด่วนหนังสือ                         คะแนน 3 
          ขั้นตอนที่ 4 – งานที่มีปัญหาประสานเจ้าของเรื่องเพ่ือด าเนินการแก้ไข                       คะแนน 4 
          ขั้นตอนที่ 5 – ด าเนินการตามค าสั่งการในหนังสือ                                                คะแนน 5 

ตัวช้ีวัด และเกณฑ์การวัดผลงาน 
          3. ระดับความส าเร็จของการส่ง 
               คะแนนแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
           ขัน้ตอนที่ 1 – ตรวจสอบความถูกต้อง พิจารณาความส าคัญเร่งด่วนของหนังสือที่ลงนามแล้ว 
                             เพ่ือออกเลขท่ีหนังสือ                                                              คะแนน ๑ 
           ขั้นตอนที่ 2 – บันทึกข้อมูลหนังสือในทะเบียนคุมเลขหนังสือ                                  คะแนน 2 
           ขั้นตอนที่ 3 – ลงเลขท่ีหนังสือ วัน เดือน ปี ในต้นฉบับ และส าเนาคู่ฉบับ                    คะแนน 3 
           ขั้นตอนที่ 4 – ด าเนินการในขั้นตอนที่ 1 - 3 เสร็จในวันที่รับหนังสือหรือในวันรุ่งขึ้น       คะแนน 4 
           ขั้นตอนที่ 5 – จัดส่งหนังสือที่ออกเลขหนังสือแล้วถึงหน่วยงานตามในหนังสือ               คะแนน 5   
ตัวช้ีวัด และเกณฑ์การวัดผลงาน        
          4. ระดับความส าเร็จของการเบิกจ่ายวัสดุ 
               คะแนนแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
          ขั้นตอนที่ 1 – ส ารวจความต้องการใช้วัสดุ                                                          คะแนน 1 
          ขั้นตอนที่ 2 – ท าหนังสือสั่งซื้อวัสดุ                                                                  คะแนน 2 
          ขั้นตอนที่ 3 – จัดท าใบขอเบิกจ่ายวัสดุ                                                              คะแนน 3  
          ขั้นตอนที่ 4 -  จดัท าบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุ                                                          คะแนน 4                                                   
          ขั้นตอนที่ 5 – ส ารวจ/ รายงานวัสดุคงเหลือ                                                        คะแนน 5



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน (12 เดือน) 
การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับส านัก/ กอง/ กลุ่ม 

ตัวช้ีวัดระดับส่วน/ ฝ่าย 
ตัวช้ีวัดบุคคล 

 

 

 



 

๑๓ 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดระดับส านัก/ กอง/ กลุ่ม 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ตัวช้ีวัดระดับกลุ่ม         เป้าหมายส าหรับ 6 เดือน     เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบภายใน ตามแผนงานได้ครบถ้วน 

 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 30 ร้อยละ 45 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 ร้อยละ 95 

๒. ระยะเวลาที่ใช้ในการรายงานผลการตรวจสอบภายในหลังเสร็จสิ้น
การตรวจสอบ 

ระดับ 3 ภายใน 
25 วัน 

ภายใน 
20 วัน 

ภายใน 
15 วัน 

ภายใน 
12 วัน 

ภายใน 
7 วัน 

๓. ร้อยละความส าเร็จจากการรายงานการตรวจสอบภายใน ที่มีข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะได้น าไปด าเนินการ 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 20 ร้อยละ 40  ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 ร้อยละ 95 
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 ตัวช้ีวัดกลุ่มตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวช้ีวัดผลงาน 

 1. ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบภายใน ตามแผนงานได้ครบถ้วน 

เกณฑ์การวัดผลงาน 

 วัดความส าเร็จการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ได้อนุมัติได้ครบถ้วน 

คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 1 – รายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผน ได้ร้อยละ 30   ค่าคะแนน 1 

 ระดับท่ี 2 – รายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผน ได้ร้อยละ 45   ค่าคะแนน 2 

 ระดับท่ี 3 – รายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผน ได้ร้อยละ 60   ค่าคะแนน 3 

 ระดับท่ี 4 – รายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผน ได้ร้อยละ 80   ค่าคะแนน 4 

 ระดับท่ี 5 – รายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผน ได้ร้อยละ 95   ค่าคะแนน 5 

 2. ระยะเวลาที่ใช้ในการายงานผลการตรวจสอบภายในหลังเสร็จสิ้นการตรวจสอบ 

เกณฑ์การวัดผลงาน 

 วัดความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอเขาธิการฯ หลังเสร็จสิ้นการตรวจสอบ  

คะแนนเบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 1 – ใช้เวลาจัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน ภายใน ๒๕ วัน   ค่าคะแนน ๑ 

 ระดับที่ 2 – ใช้เวลาจัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน ภายใน 20 วัน  ค่าคะแนน 2 

 ระดับที่ 3 – ใช้เวลาจัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน ภายใน 15 วัน  ค่าคะแนน 3 

 ระดับที่ 4 – ใช้เวลาจัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน ภายใน 12 วัน  ค่าคะแนน 4 

 ระดับที่ 5 – ใช้เวลาจัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน ภายใน   7 วัน  ค่าคะแนน 5 
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 3. ร้อยละความส าเร็จจากรายงานการตรวจสอบภายในที่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะได้น าไปด าเนินการ 

เกณฑ์การวัดผลงาน 

 วัดความส าเร็จจากการการรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2561 ที่เสนอต่อเลขาธิการฯ ซึ่งมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรและผู้บริหารได้น าไปปฏิบัติ 

คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เลขาธิการฯ ได้สั่งการตามข้อเสนอแนะและเกณฑ์การให้คะแนน 
แบ่งเป็น 5 ระดับดังนี้ 

 ระดับที่ 1 – รายงานผลการตรวจสอบภายใน มีการสั่งการ ร้อยละ 20    ค่าคะแนน 1 

 ระดับที่ 2 – รายงานผลการตรวจสอบภายใน มีการสั่งการ ร้อยละ 40   ค่าคะแนน 2 

 ระดับที่ 3 – รายงานผลการตรวจสอบภายใน มีการสั่งการ ร้อยละ 60   ค่าคะแนน 3 

 ระดับที่ 4 – รายงานผลการตรวจสอบภายใน มีการสั่งการ ร้อยละ 80   ค่าคะแนน 4 

 ระดับที่ 5 – รายงานผลการตรวจสอบภายใน มีการสั่งการ ร้อยละ 95   ค่าคะแนน 5 
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วชี้วัดระดับบุคคล        เป้าหมายส าหรับ 6 เดือน      เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

1. นายจิติภัทร์ บุญสม 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนช านาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

1. ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในตามแผนงานได้ครบถ้วน 

ระดับ 3 ร้อยละ 30 ร้อยละ 45 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 ร้อยละ 95 

2. ระดับความส าเร็จของการติดตามผล
การด าเนินการตามข้อสังเกตจากรายงาน
การตรวจสอบภายใน 

ระดับ 3 2 เรื่อง 3 เรื่อง 4 เรื่อง 5 เรื่อง 6 เรื่อง 

3. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ได้มีการ
สั่งการ 

ระดับ 3 ภายใน  
25 วัน 

ภายใน  
20 วัน 

ภายใน 
15 วัน 

ภายใน 
12 วัน 

ภายใน  
7 วัน 

4. ระดับความส าเร็จของการจัดส่งรายงาน
การตรวจสอบภายใน 

ระดับ ๓ ภายใน 
 25 วัน 

ภายใน 
20 วัน 

ภายใน 
15 วัน 

ภายใน  
12 วัน 

ภายใน  
7 วัน 
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กลุ่มตรวจสอบภายใน 
ตัวช้ีวัด นายจิติภัทร์ บุญสม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวช้ีวัด และเกณฑ์การวัดผลงาน 
          1. วัดความส าเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนงานได้ครบถ้วน 
 คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับท่ี 1 – การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้ตามแผน ร้อยละ 30                          คะแนน 1 
 ระดับท่ี 2 – การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้ตามแผน ร้อยละ 45                          คะแนน 2 
 ระดับท่ี 3 – การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้ตามแผน ร้อยละ 60                          คะแนน 3 
 ระดับท่ี 4 – การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้ตามแผน ร้อยละ 80                          คะแนน 4 
 ระดับท่ี 5 – การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้ตามแผน ร้อยละ 95                          คะแนน 5  

ตัวช้ีวัด และเกณฑ์การวัดผลงาน 
 2. วัดความส าเร็จของการติดตามผลการด าเนินการตามข้อสังเกตจากรายงานการตรวจสอบภายใน 
 คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับท่ี 1 – มีการด าเนินการหน่วยรับตรวจ จ านวน 2 เรื่อง                                     คะแนน 1 
 ระดับท่ี 2 – มีการด าเนินการหน่วยรับตรวจ จ านวน 3 เรื่อง                                     คะแนน 2 
 ระดับท่ี 3 – มีการด าเนินการหน่วยรับตรวจ จ านวน 4 เรื่อง                                     คะแนน 3 
 ระดับท่ี 4 – มีการด าเนินการหน่วยรับตรวจ จ านวน 5 เรื่อง                                     คะแนน 4 
 ระดับท่ี 5 – มีการด าเนินการหน่วยรับตรวจ จ านวน 6 เรื่อง                                     คะแนน 5 

ตัวช้ีวัด และเกณฑ์การวัดผลงาน 
 3. วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน          
ที่ผู้บริหารมีการสั่งการ     
 คะแนนการแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับท่ี 1 – ใช้เวลาในการด าเนินการภายใน 25 วัน ต่อข้อสั่งการ 1 ครั้ง                     คะแนน 1 
 ระดับท่ี 2 – ใช้เวลาในการด าเนินการภายใน 20 วัน ต่อข้อสั่งการ 1 ครั้ง                     คะแนน 2 
 ระดับท่ี 3 – ใช้เวลาในการด าเนินการภายใน 15 วัน ต่อข้อสั่งการ 1 ครั้ง                     คะแนน 3 
 ระดับท่ี 4 – ใช้เวลาในการด าเนินการภายใน 12 วัน ต่อข้อสั่งการ 1 ครั้ง                     คะแนน 4 
 ระดับท่ี 5 – ใช้เวลาในการด าเนินการภายใน   7 วัน ต่อข้อสั่งการ 1 ครั้ง                     คะแนน 5       
ตัวช้ีวัด และเกณฑ์การวัดผลงาน 
 4.วัดความส าเร็จของการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
 คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ 
 ระดับท่ี 1 – ใช้เวลาจัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน 25 วันต่อรายงาน 1 ครั้ง       คะแนน 1 
 ระดับท่ี 2 – ใช้เวลาจัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน 20 วันต่อรายงาน 1 ครั้ง       คะแนน 2 
 ระดับท่ี 3 – ใช้เวลาจัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน 15 วันต่อรายงาน 1 ครั้ง       คะแนน 3 
 ระดับท่ี 4 – ใช้เวลาจัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน 12 วันต่อรายงาน 1 ครั้ง       คะแนน 4 
 ระดับท่ี 5 – ใช้เวลาจัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน   7 วันต่อรายงาน 1 ครั้ง       คะแนน 5   
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

2. นางสาวสมาภร สราญนาค นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ช านาญการ 

1. ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผน 
การตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน 

ระดับ 3  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 5  

2. ระดับความส าเร็จของการประเมินความเสี่ยง
เพ่ือการวางแผนการตรวจสอบประจ าปี 

ระดับ 3 ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 5 

3. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนการตรวจสอบ 

ระดับ 3 ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

4. ระดับความส าเร็จการจัดท ารายงานผล
การตรวจสอบ 

ระดับ 3 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

5. ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบภายใน ระดับ 3 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
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ตัวช้ีวัดเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ชื่อ – นามสกุล นางสาวสมาภร สราญนาค 

รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 
ล าดับที่ ตัวช้ีวัดผลงาน เกณฑ์/ รายละเอียด หมายเหตุ 

1. ระดับความส า เร็ จของการจัดท าแผน       
การตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบสอบภายใน 

     วัดความสามารถในการจัดท าแผนการตรวจสอยภายใน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้าน
การตรวจสอบภายใน รวมทั้งสามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
และมีองค์ประกอบครบถ้วนครอบคลุมทุกประเภทงาน 
     ระดับท่ี 1 มีการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในตามผลการประเมินความเสี่ยง 
     ระดับท่ี 2 จัดท าแผนการตรวจสอบภายในมีองค์ประกอบครบถ้วน 
     ระดับท่ี 3 จัดท าแผนการตรวจสอบภายในครอบคลุมประเภทงานให้ความเชื่อมั่น 
     ระดับท่ี 4 จัดท าแผนการตรวจสอบในระยะยาวไม่เกิน 5 ปี 
     ระดับท่ี 5 จัดท าแผนการตรวจสอบภายในได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการในเดือนตุลาคม 

 

2. ระดับความส าเร็จของการประเมินความเสี่ยง
เพ่ือการวางแผนการตรวจสอบประจ าปี 

     วัดความสามารถในการประเมินความเสี่ยง เพ่ือการวางแผนการตรวจสอบประจ าปี 
เกณฑ์การให้คะแนน 
     ระดับท่ี 1 รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการก าหนดปัจจัยเสี่ยง 
     ระดับท่ี 2 มีการระบุปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมภารกิจของส่วนราชการ 
     ระดับท่ี 3 วิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง 
     ระดับท่ี 4 มีการจัดท าบัญชีรายการความเสี่ยง 
     ระดับท่ี 5 มีการน าผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อไปใช้ในการวางแผน 
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ล าดับที่ ตัวช้ีวัดผลงาน เกณฑ์/ รายละเอียด หมายเหตุ 
3. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม

แผนการตรวจสอบ 
     วัดความส าเร็จของการด าเนินการแผนการตรวจสอบ 
      ระดับท่ี 1 ความส าเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบไม่แล้วเสร็จตามขั้นตอนกระบวนการ     
      ตรวจสอบของเรื่องที่ท าการตรวจตามแผนปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 20 % 
      ระดับที่ 2 ความส าเร็จของการปฏิบัติตรวจสอบไม่แล้วเสร็จตามข้ันตอนกระบวนการตรวจสอบ 
      ของเรื่องที่ท าการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 10% 
      ระดับที่ 3 ความส าเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบแล้วเสร็จตามขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบ  
      ของเรื่องที่ท าการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงาน 
      ระดับที่ 4 ความส าเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบแล้วเสร็จตามขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบ   
      ของเรื่องที่ท าการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงาน เกินกว่า 10% 
      ระดับที่ 5 ความส าเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบแล้วเสร็จตามขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบ 
      ของเรื่องที่ท าการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงาน เกินกว่า 20% 
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รอบการประเมิน 1 เมษายน – กันยายน 2562 
ล าดับที่ ตัวช้ีวัดผลงาน เกณฑ์/ รายละเอียด หมายเหตุ 

1. ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบภายใน      วัดความส าเร็จของการตรวจสอบภายในพิจารณาจากความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
ในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
    คะแนนที่ 1 จัดท ากระดาษท าการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 
     คะแนนที่ 2 จัดท าแผนการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปีโดยต้องแสดงให้เห็นรายละเอียด  
    ถึงวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน การจัดสรรทรัพยากร ขอบเขต และแนวทางการปฏิบัติงาน 
    คะแนนที่ 3 ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
    คะแนนที่ 4 การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามแผนฯ ที่ก าหนดและเสนอหัวหน้า 
    ส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
    คะแนนที่ 5 จัดท ารายงานผลการตรวจสอบภาพรวมประจ าปี ครบถ้วนตามแผนฯ ที่ก าหนดและ 
    เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือทราบ 

 

2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการงาน
ตามแผนการตรวจสอบ 

    วัดความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
    ระดับท่ี 1 ความส าเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบไม่แล้วเสร็จตามข้ันตอนกระบวนการตรวจ 
    ของเรื่องที่ท าการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 20% 
    ระดับที่ 2 ความส าเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบไม่แล้วเสร็จตามขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบ 
    ของเรื่องที่ท าการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 10% 
    ระดับท่ี 3 ความส าเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบแล้วเสร็จตามขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบ 
    ของเรื่องที่ท าการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงาน 
    ระดับท่ี 4 ความส าเร็จของการปฏิบัติตรวจสอบแล้วเสร็จตามขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบ 
    ของเรื่องที่ท าการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงาน เกินว่า 10% 
    ระดับท่ี 5 ความส าเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบแล้วเสร็จตามขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบ 
    ของเรื่องท าการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงาน เกินว่า 20% 
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ล าดับที่ ตัวช้ีวัดผลงาน เกณฑ์/ รายละเอียด หมายเหตุ 
3. ระดับความส าเร็จการจัดท ารายงานผลการ

ตรวจสอบ 
    วัดความสามารถของการรายงานผลการตรวจสอบประจ าปี ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน และแล้วเสร็จ
ภายในก าหนดเวลา 
    ระดับท่ี 1 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 
    ระดับที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบครบถ้วนตามแผนฯ แต่รายงานฯ มีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน 
     ระดับท่ี 3 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบครบถ้วนตามแผนฯ และมีองค์ประกอบครบถ้วน 
    ระดับที่ 4 มีการรายงานผลฯ เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการภายใน 2 เดือน นับจากวันตรวจสอบแล้วเสร็จ 
     ระดับท่ี 5 สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายในปีละ 4 ครั้ง (รายงานเป็นรายไตรมาส) 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

3. นางลัดดา จันทร์ดาสุธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1. ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบ
และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มอบหมายได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  15 วัน 12 วัน 10 วัน 7 วัน 5 วัน 

2. ระดับความส าเร็จของการรับหนังสือ
ราชการภายนอก ภายในของหน่วยงาน 

ระดับ 3 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4  ขั้นตอนที่ 5 

3. ระดับความส าเร็จของการส่งหนังสือ
ราชการภายนอก ภายในของหน่วยงาน 

ระดับ 3 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

4. ระดับความส าเร็จของการเบิกจ่ายวัสดุ ระดับ 3 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
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กลุ่มตรวจสอบภายใน 
ตัวช้ีวัด นางลัดดา จันทร์ดาสุธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวช้ีวัด และเกณฑ์การวัดผลงาน 
          1. วัดความส าเร็จการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมอบหมายได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
              คะแนนแบ่งออก 5 ระดับ ดังนี้ 
           ระดับท่ี 1 – ใช้เวลาตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย 15 วัน             คะแนน 1 
           ระดับท่ี 2 – ใช้เวลาตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย 12 วัน             คะแนน 2 
           ระดับท่ี 3 – ใช้เวลาตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย 10 วัน             คะแนน 3 
           ระดับท่ี 4 – ใช้เวลาตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย   7 วัน             คะแนน 4 
           ระดับท่ี 5 – ใช้เวลาตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย   5 วัน             คะแนน 5 
ตัวช้ีวัด และเกณฑ์การวัดผลงาน 
          2. วัดความส าเร็จของการรับหนังสือภายใน – ภายนอก ได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
              คะแนนแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
          ขั้นตอนที่ 1 – รับหนังสือและด าเนินการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จอย่างช้าวันรุ่งขึ้น           คะแนน 1 
          ขั้นตอนที่ 2 – จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วน                                                       คะแนน 2 
          ขั้นตอนที่ 3 – เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามความส าคัญเร่งด่วนหนังสือ                         คะแนน 3 
          ขั้นตอนที่ 4 – งานที่มีปัญหาประสานเจ้าของเรื่องเพ่ือด าเนินการแก้ไข                       คะแนน 4 
          ขั้นตอนที่ 5 – ด าเนินการตามค าสั่งการในหนังสือ                                                คะแนน 5 
ตัวช้ีวัด และเกณฑ์การวัดผลงาน 
          3. ระดับความส าเร็จของการส่ง 
               คะแนนแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
           ขัน้ตอนที่ 1 – ตรวจสอบความถูกต้อง พิจารณาความส าคัญเร่งด่วนของหนังสือที่ลงนามแล้ว 
                             เพ่ือออกเลขท่ีหนังสือ                                                              คะแนน ๑ 
           ขั้นตอนที่ 2 – บันทึกข้อมูลหนังสือในทะเบียนคุมเลขหนังสือ                                  คะแนน 2 
           ขั้นตอนที่ 3 – ลงเลขท่ีหนังสือ วัน เดือน ปี ในต้นฉบับ และส าเนาคู่ฉบับ                    คะแนน 3 
           ขั้นตอนที่ 4 – ด าเนินการในขั้นตอนที่ 1 - 3 เสร็จในวันที่รับหนังสือหรือในวันรุ่งขึ้น       คะแนน 4 
           ขั้นตอนที่ 5 – จัดส่งหนังสือที่ออกเลขหนังสือแล้วถึงหน่วยงานตามในหนังสือ               คะแนน 5   
ตัวช้ีวัด และเกณฑ์การวัดผลงาน        
          4. ระดับความส าเร็จของการเบิกจ่ายวัสดุ 
               คะแนนแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
          ขั้นตอนที่ 1 – ส ารวจความต้องการใช้วัสดุ                                                          คะแนน 1 
          ขั้นตอนที่ 2 – ท าหนังสือสั่งซื้อวัสดุ                                                                  คะแนน 2 
          ขั้นตอนที่ 3 – จัดท าใบขอเบิกจ่ายวัสดุ                                                              คะแนน 3  
          ขั้นตอนที่ 4 -  จดัท าบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุ                                                          คะแนน 4                                                   
          ขั้นตอนที่ 5 – ส ารวจ/ รายงานวัสดุคงเหลือ                                                       คะแนน 5 



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (รอบ 6 เดือน) 
การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับส านัก/ กอง/ กลุ่ม 

ตัวช้ีวัดระดับส่วน/ ฝ่าย 
ตัวช้ีวัดระดับบุคคล 

 
 
 
 
 



๑ 
 

ตัวช้ีวัดระดับกอง 
นางสาวจรัสศรี ผดุงผล 

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ / มาตรา ๔๔  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๖ เดือน 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการก ากับงานด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ร้อยละ 80 60 70 80 90 100 

2. ร้อยละความส าเร็จของการก ากับการพัฒนาระบบบริหาร
ราชการ 

ร้อยละ 80 60 70 80 90 100 

3. ร้อยละความส าเร็จของการก ากับการเบิกจ่ายภายใต้
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีในความรับผิดชอบของ กพบ. 

ร้อยละ 45 38 41 44 47 50 



๒ 
 

ตัวช้ีวัดฝ่ายพัฒนาระบบบริหารราชการ  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

 
 
 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๖ เดือน 
เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัติการตาม 
นโยบาย OG 

ระดับ ๕ ด าเนินการ
จัดท าแผนฯ 
แล้วเสร็จหลัง

วันที่ 
30 ธ.ค. 61 

ด าเนินการ
จัดท าแผนฯ 
แล้วเสร็จ
ภายใน 

30 ธ.ค. 61 

ด าเนินการ
จัดท าแผนฯ 
แล้วเสร็จ
ภายใน 

23 พ.ย. 61 

ด าเนินการ
จัดท าแผนฯ 
แล้วเสร็จ
ภายใน 

16 พ.ย. 61 

ด าเนินการ
จัดท าแผนฯ 
แล้วเสร็จ
ภายใน 

9 พ.ย. 61 
๒. ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อมูลและรายงานการ

บริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 
ระดับ ๓ รายงาน 

ผ่านระบบ
ออนไลน์แล้ว
เสร็จหลังวันที ่
30 ม.ค. 62 

รายงาน 
ผ่านระบบ

ออนไลน์แล้ว
เสร็จภายใน 
30 ม.ค. 62 

รายงาน 
ผ่านระบบ

ออนไลน์แล้ว
เสร็จภายใน 
29 ม.ค. 62 

รายงาน 
ผ่านระบบ

ออนไลน์แล้ว
เสร็จภายใน 
28 ม.ค. 62 

รายงาน 
ผ่านระบบ

ออนไลน์แล้ว
เสร็จภายใน 
25 ม.ค. 62 

3. ร้อยละความส าเร็จของการเบิก - คืนเงินโครงการ/ ประชุม  ร้อยละ ๘๐   ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 
4. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามตัวชี้วัดประเมิน 

ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

ร้อยละ 50 ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ 

5. ร้อยละความส าเร็จในการปรับปรุงคู่มือประชาชนตาม พรบ.  
การอ านวยความสะดวกฯ ลดระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่า 30-
50 ของระยะเวลาคู่มือเดิม จ านวน 4 คู่มือ 

ร้อยละ 100 92 94 96 98 100 



๓ 
 

ตัวช้ีวัดฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

6 เดือน 
เกณฑ์ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
๑. ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนบริหารความ

เสี่ยงของ สคบ.  
ระดับ ๕ ด าเนินการจัดท า

แผนฯแล้วเสร็จ 
หลังวันที่  

10 พ.ย. 61 

ด าเนินการจัดท า
แผนฯแล้วเสร็จ

ภายใน  
10 พ.ย. 61 

ด าเนินการจัดท า
แผนฯแล้วเสร็จ

ภายใน  
7 พ.ย. 61 

ด าเนินการจัดท า
แผนฯแล้วเสร็จ

ภายใน  
4 พ.ย. 61 

ด าเนินการจัดท า
แผนฯแล้วเสร็จ

ภายใน  
๑ พ.ย. 61 

2. 
 

 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน  
 

ระดับ ๕ ด าเนินการจัดท า
แผนฯแล้วเสร็จ 

หลังวันที่ 
28 พ.ย. 61 

ด าเนินการจัดท า
แผนฯแล้วเสร็จ

ภายใน 
28 พ.ย. 61 

ด าเนินการจัดท า
แผนฯแล้วเสร็จ

ภายใน 
25 พ.ย. 61 

ด าเนินการจัดท า
แผนฯแล้วเสร็จ

ภายใน 
22 พ.ย. 61 

ด าเนินการจัดท า
แผนฯแล้วเสร็จ

ภายใน 
19 พ.ย. 61 

3. ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนมาตรการ
จัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมของ 
สคบ.  

ระดับ ๕ ด าเนินการจัดท า
แผนฯแล้วหลัง

วันที่ 11 ม.ค. 62 

ด าเนินการจัดท า
แผนฯแล้วเสร็จ
ภายใน 11 ม.ค. 62 

ด าเนินการจัดท า
แผนฯแล้วเสร็จ
ภายใน 4 ม.ค. 62 

ด าเนินการจัดท า
แผนฯแล้วเสร็จ
ภายใน 28 ธ.ค. 61 

ด าเนินการจัดท า
แผนฯแล้วเสร็จ
ภายใน 21 ธ.ค. 61 

๔. ร้อยละความส าเร็จของการบริหารจัดการเว็บไซต์
ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (มาตรฐานระยะเวลา
ด าเนินการภายใน ๓ วันท าการ) 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๕. ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อมูลรายงาน
ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของส่วนราชการ 
 

ระดับ ๓ จัดท าและน าเข้า
ข้อมูลเพ่ือ
เตรียมการ

ประเมินแล้ว
เสร็จหลังวันที่ 
22 มี.ค. 62 

จัดท าและน าเข้า
ข้อมูลเพ่ือ
เตรียมการ

ประเมินแล้ว
เสร็จภายใน 
22 มี.ค. 62 

จัดท าและน าเข้า
ข้อมูลเพ่ือ
เตรียมการ

ประเมินแล้ว
เสร็จภายใน 
15 มี.ค. 62 

จัดท าและน าเข้า
ข้อมูลเพ่ือ
เตรียมการ

ประเมินแล้ว
เสร็จภายใน 
8 มี.ค. 62 

จัดท าและน าเข้า
ข้อมูลเพ่ือ
เตรียมการ

ประเมินแล้ว
เสร็จภายใน 
1 มี.ค. 62 

http://www.ocpb.go.th/download/article/article_20171019134609.pdf
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๔ 
 

ตัวช้ีวัดฝ่ายบริหารทั่วไป  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๖ เดือน 
เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละของงานรับ-ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ งานคัดแยกหนังสือและการ

เสนอหนังสือ งานร่างหนังสือราชการ งานเก็บรักษา ยืมและท าลายหนังสือราชการ 
งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ ค าสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
ได้ภายในก าหนดตามหนังสือ และตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๒. ร้อยละของการด าเนินการด้านงานเบิกจ่ายพัสดุ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกอง การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ การจัดท าแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ การควบคุม ดูแล การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการของส านักการรายงานผลการด าเนินงานของกองประจ าปีได้ภายในก าหนด
ตามหนังสือและตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๓. ร้อยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาในการออกเลขหนังสือและการลงรับหนังสือ ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๔. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท ารายงานการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ และวัสดุส านักงาน
ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์และวัสดุส านักงาน 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 



๕ 
 

ตัวช้ีวัดระดับบุคคล  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๖ เดือน 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นางสาว 
จารวี ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผนช านาญ
การ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ระดับความส าเร็จในการติดตามการ
ด าเนินการตามตัวชี้วัดประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

ระดับ 3 หลังจากวันที่ 
๒๕ เม.ย ๖๒ 

ภายในวันที่ 
๒๕ เม.ย ๖๒ 

ด าเนินการ 
จัดท ารายงาน
รอบ ๖ เดือน 
แล้วเสร็จภายใน 
23 เม.ย. ๖๒ 

ภายในวันที่ 
19 เม.ย. 62 

ภายในวันที่ 
17 เม.ย. 62 

 

๒) ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัติ
การตามนโยบาย OG 

ระดับ ๕ ด าเนินการจัดท า
แผนฯ แล้วเสร็จ

หลังวันที่ 
30 ธ.ค. 61 

ด าเนินการจัดท า
แผนฯ แล้วเสร็จ

ภายใน 
30 ธ.ค. 61 

ด าเนินการ
จัดท าแผนฯ 
แล้วเสร็จ
ภายใน 

23 พ.ย. 61 

ด าเนินการ
จัดท าแผนฯ 
แล้วเสร็จ
ภายใน 

16 พ.ย. 61 

ด าเนินการ
จัดท าแผนฯ 
แล้วเสร็จ
ภายใน 

9 พ.ย. 61 
๓) ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อมูล
และรายงานการบริหารจัดการภาครัฐ 
PMQA 4.0 

ระดับ ๓ รายงาน 
ผ่านระบบ

ออนไลน์แล้ว
เสร็จหลังวันที่ 
30 ม.ค. 62 

รายงาน 
ผ่านระบบ

ออนไลน์แล้ว
เสร็จภายใน 
30 ม.ค. 62 

รายงาน 
ผ่านระบบ

ออนไลน์แล้ว
เสร็จภายใน 
29 ม.ค. 62 

รายงาน 
ผ่านระบบ

ออนไลน์แล้ว
เสร็จภายใน 
28 ม.ค. 62 

รายงาน 
ผ่านระบบ

ออนไลน์แล้ว
เสร็จภายใน 
25 ม.ค. 62 

๔) ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงของ สคบ.  

ระดับ ๕ ด าเนินการจัดท า
แผนฯแล้วเสร็จ

หลังวันที ่ 
10 พ.ย. 61 

ด าเนินการจัดท า
แผนฯแล้วเสร็จ

ภายใน  
10 พ.ย. 61 

ด าเนินการ
จัดท าแผนฯ

แล้วเสร็จภายใน  
7 พ.ย. 61 

ด าเนินการ
จัดท าแผนฯ

แล้วเสร็จภายใน  
4 พ.ย. 61 

ด าเนินการ
จัดท าแผนฯ

แล้วเสร็จภายใน  
๑ พ.ย. 61 



๖ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๖ เดือน 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

 
 

 
 

๕) ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผน
มาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจ
เกิดข้ึนต่อสังคมของ สคบ.  

ระดับ ๕ ด าเนินการจัดท า
แผนฯแล้วเสร็จ

หลังวันที่ 
11 ม.ค. 62 

ด าเนินการจัดท า
แผนฯแล้วเสร็จ

ภายใน 
11 ม.ค. 62 

ด าเนินการ
จัดท าแผนฯ
แล้วเสร็จ
ภายใน 

4 ม.ค. 62 

ด าเนินการ
จัดท าแผนฯ
แล้วเสร็จ
ภายใน 

 28 ธ.ค. 61 

ด าเนินการ
จัดท าแผนฯ
แล้วเสร็จ
ภายใน 

21 ธ.ค. 61 
๖) ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 

ระดับ ๕ ด าเนินการจัดท า
แผนฯแล้วเสร็จ 

หลังวันที่ 
28 พ.ย. 61 

ด าเนินการจัดท า
แผนฯแล้วเสร็จ

ภายใน 
28 พ.ย. 61 

ด าเนินการ
จัดท าแผนฯ
แล้วเสร็จ
ภายใน 

25 พ.ย. 61 

ด าเนินการ
จัดท าแผนฯ
แล้วเสร็จ
ภายใน 

22 พ.ย. 61 

ด าเนินการ
จัดท าแผนฯ
แล้วเสร็จ
ภายใน 

19 พ.ย. 61 
๗) ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อมูล
รายงานประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของ
ส่วนราชการ 
 

ระดับ ๓ จัดท าและน าเข้า
ข้อมลูเพ่ือ
เตรียมการ

ประเมินแล้ว
เสร็จหลังวันที่ 
22 มี.ค. 62 

จัดท าและน าเข้า
ข้อมูลเพ่ือ
เตรียมการ

ประเมินแล้ว
เสร็จภายใน 
22 มี.ค. 62 

จัดท าและ
น าเข้าข้อมูล

เพ่ือเตรียมการ
ประเมินแล้ว
เสร็จภายใน 
15 มี.ค. 62 

จัดท าและ
น าเข้าข้อมูล

เพ่ือเตรียมการ
ประเมินแล้ว
เสร็จภายใน 
8 มี.ค. 62 

จัดท าและ
น าเข้าข้อมูล

เพ่ือเตรียมการ
ประเมินแล้ว
เสร็จภายใน 

 1 มี.ค. 62 

๘) ร้อยละความส าเร็จในการปรับปรุงคู่มือ
ประชาชนตาม พรบ. การอ านวยความ
สะดวกฯ ลดระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่า 30 -
50 ของระยะเวลาคู่มือเดิม จ านวน 4 คู่มือ 
 

ร้อยละ 100 92 94 96 98 100 

http://www.ocpb.go.th/download/article/article_20171019134609.pdf
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๗ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๖ เดือน 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๒. นายอนุรักษ ์ 
มั่นจันทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผนปฏิบัติ
การ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัติ
การตามนโยบาย OG 

ระดับ ๕ ด าเนินการจัดท า
แผนฯ แล้วเสร็จ 

หลังวันที่ 
7 ธ.ค. 61 

ด าเนินการจัดท า
แผนฯ แล้วเสร็จ

ภายใน 
30 ธ.ค. 61 

ด าเนินการ
จัดท าแผนฯ 
แล้วเสร็จ
ภายใน 

23 พ.ย. 61 

ด าเนินการ
จัดท าแผนฯ 
แล้วเสร็จ
ภายใน 

16 พ.ย. 61 

ด าเนินการ
จัดท าแผนฯ 
แล้วเสร็จ
ภายใน 

9 พ.ย. 61 
๒) ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงของ สคบ.  

ระดับ ๕ ด าเนินการจัดท า
แผนฯแล้วเสร็จ 

หลังวันที่  
10 พ.ย. 61 

ด าเนินการจัดท า
แผนฯแล้วเสร็จ

ภายใน  
10 พ.ย. 61 

ด าเนินการ
จัดท าแผนฯ
แล้วเสร็จ
ภายใน  

7 พ.ย. 61 

ด าเนินการ
จัดท าแผนฯ
แล้วเสร็จ
ภายใน  

4 พ.ย. 61 

ด าเนินการ
จัดท าแผนฯ
แล้วเสร็จ
ภายใน  

๑ พ.ย. 61 
๓) ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผน
มาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจ
เกิดข้ึนต่อสังคมของ สคบ.  

ระดับ ๕ ด าเนินการจัดท า
แผนฯแล้วเสร็จ 

หลังวันที่ 
11 ม.ค. 62 

ด าเนินการจัดท า
แผนฯแล้วเสร็จ

ภายใน 
11 ม.ค. 62 

ด าเนินการ
จัดท าแผนฯ
แล้วเสร็จ
ภายใน 

4 ม.ค. 62 

ด าเนินการ
จัดท าแผนฯ
แล้วเสร็จ
ภายใน 

 28 ธ.ค. 61 

ด าเนินการ
จัดท าแผนฯ
แล้วเสร็จ
ภายใน 

21 ธ.ค. 61 
๔) ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อมูล
รายงานประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของ
ส่วนราชการ 
 

ระดับ ๓ จัดท าและน าเข้า
ข้อมูลเพ่ือ
เตรียมการ

ประเมินแล้ว
เสร็จหลังวันที่ 
22 มี.ค. 62 

จัดท าและน าเข้า
ข้อมูลเพ่ือ
เตรียมการ

ประเมินแล้ว
เสร็จภายใน 
22 มี.ค. 62 

จัดท าและ
น าเข้าข้อมูล

เพ่ือเตรียมการ
ประเมินแล้ว
เสร็จภายใน 
15 มี.ค. 62 

จัดท าและ
น าเข้าข้อมูล

เพ่ือเตรียมการ
ประเมินแล้ว
เสร็จภายใน 
8 มี.ค. 62 

จัดท าและ
น าเข้าข้อมูล

เพ่ือเตรียมการ
ประเมินแล้ว
เสร็จภายใน 

 1 มี.ค. 62 

http://www.ocpb.go.th/download/article/article_20171019134609.pdf
http://www.ocpb.go.th/download/article/article_20171019134609.pdf


๘ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๖ เดือน 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๓. นางสาว 
ปณิตา  
อินทร์วิมล 
 

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

 

๑) ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงของ สคบ.  

ระดับ ๕ ด าเนินการจัดท า
แผนฯแล้วเสร็จ 

หลังวันที่  
10 พ.ย. 61 

ด าเนินการจัดท า
แผนฯแล้วเสร็จ

ภายใน               
10 พ.ย. 61 

ด าเนินการ
จัดท าแผนฯ

แล้วเสร็จภายใน  
7 พ.ย. 61 

ด าเนินการ
จัดท าแผนฯ

แล้วเสร็จภายใน  
4 พ.ย. 61 

ด าเนินการ
จัดท าแผนฯ

แล้วเสร็จภายใน  
๑ พ.ย. 61 

๒) ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผน
มาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจ
เกิดข้ึนต่อสังคมของ สคบ.  

ระดับ ๕ ด าเนินการจัดท า
แผนฯแล้วเสร็จ 

หลังวันที่ 
11 ม.ค. 62 

ด าเนินการจัดท า
แผนฯแล้วเสร็จ

ภายใน 
11 ม.ค. 62 

ด าเนินการจัดท า
แผนฯแล้วเสร็จ

ภายใน 
4 ม.ค. 62 

ด าเนินการจัดท า
แผนฯแล้วเสร็จ

ภายใน 
 28 ธ.ค. 61 

ด าเนินการจัดท า
แผนฯแล้วเสร็จ

ภายใน 
21 ธ.ค. 61 

๓) ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 

ระดับ ๕ ด าเนินการจัดท า
แผนแล้วเสร็จ

หลังวันที่ 
28 พ.ย. 61 

ด าเนินการจัดท า
แผนแล้วเสร็จ

ภายใน 
28 พ.ย. 61 

ด าเนินการ
จัดท าแผนแล้ว
เสร็จภายใน 
25 พ.ย. 61 

ด าเนินการ
จัดท าแผนแล้ว
เสร็จภายใน 
22 พ.ย. 61 

ด าเนินการ
จัดท าแผนแล้ว
เสร็จภายใน 
19 พ.ย. 61 

๔) ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อมูล
รายงานประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของ
ส่วนราชการ 
 

ระดับ ๓ จัดท าและน าเข้า
ข้อมูลเพ่ือ
เตรียมการ

ประเมินแล้ว
เสร็จหลังวันที่ 
22 มี.ค. 62 

จัดท าและน าเข้า
ข้อมูลเพ่ือ
เตรียมการ

ประเมินแล้ว
เสร็จภายใน 
22 มี.ค. 62 

จัดท าและ
น าเข้าข้อมูล

เพ่ือเตรียมการ
ประเมินแล้ว
เสร็จภายใน 
15 มี.ค. 62 

จัดท าและ
น าเข้าข้อมูล

เพ่ือเตรียมการ
ประเมินแล้ว
เสร็จภายใน 
8 มี.ค. 62 

จัดท าและ
น าเข้าข้อมูล

เพ่ือเตรียมการ
ประเมินแล้ว
เสร็จภายใน 

 1 มี.ค. 62 
๕) ร้อยละความส าเร็จของการเบิก – คืนเงิน
โครงการ/ ประชุม (แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน
หลังจากสิ้นสุดโครงการ/ประชุม) 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

http://www.ocpb.go.th/download/article/article_20171019134609.pdf
http://www.ocpb.go.th/download/article/article_20171019134609.pdf


๙ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๖ เดือน 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๔. นางสาว 
ภัทร์ชนก  
อุตพันธ์ 
 
 

เจ้าพนักงาน
ธุรการ 
 
 
 

๑) ร้อยละของงานรับ-ส่ง และลงทะเบียน
หนังสือราชการ งานคัดแยกหนังสือและการเสนอ
หนังสือ งานร่างหนังสือราชการ งานเก็บรักษา ยืม
และท าลายหนังสือราชการ งานแจ้งเวียน
หนังสือราชการ ค าสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงาน 
และผู้เกี่ยวข้องรับทราบได้ภายในก าหนดตาม
หนังสือ และตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๒) ร้อยละของการด าเนินการด้านงานเบิกจ่าย
พัสดุ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในกอง การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ 
การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การ
ควบคุม ดูแล การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามโครงการของส านักการรายงานผลการ
ด าเนินงานของกองประจ าปีได้ภายในก าหนดตาม
หนังสือและตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๓) ร้อยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลา
ในการออกเลขหนังสือและการลงรับหนังสือ 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๔) ร้อยละความส าเร็จของการจัดท ารายงาน
การเบิกจ่ายครุภัณฑ์ และวัสดุส านักงานของ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การจัดท าทะเบียน
ครุภัณฑ์และวัสดุส านักงาน 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 



๑๐ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๖ เดือน 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๕. นายธนา  
เนื่องจ านงค์ 

เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์
นโยบาย 
และแผน 
 
 

๑) ระดับความส าเร็จในการติดตามการ
ด าเนินการตามตัวชี้วัดประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

ระดับ 3 หลังจากวันที่ 
๒๕ เม.ย ๖๒ 

ภายในวันที่ 
๒๕ เม.ย ๖๒ 

ด าเนินการ 
จัดท ารายงาน
รอบ ๖ เดือน 

แล้วเสร็จ
ภายใน 

23 เม.ย. ๖๒ 

ภายในวันที่ 
19 เม.ย. 62 

ภายในวันที่ 
17 เม.ย. 62 

 

๒) ร้อยละความส าเร็จของการบริหารจัดการ
เว็ บ ไซต์ ของกลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริห าร 
(มาตรฐานระยะเวลาด าเนินการภายใน ๓ วัน
ท าการ) 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๓) ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อมูล
และรายงานการบริหารจัดการภาครัฐ 
PMQA 4.0 

ระดับ ๓ รายงาน 
ผ่านระบบ

ออนไลน์แล้ว
เสร็จหลังวันที่ 
30 ม.ค. 62 

รายงาน 
ผ่านระบบ

ออนไลน์แล้ว
เสร็จภายใน 
30 ม.ค. 62 

รายงาน 
ผ่านระบบ

ออนไลน์แล้ว
เสร็จภายใน 
29 ม.ค. 62 

รายงาน 
ผ่านระบบ

ออนไลน์แล้ว
เสร็จภายใน 
28 ม.ค. 62 

รายงาน 
ผ่านระบบ

ออนไลน์แล้ว
เสร็จภายใน 
25 ม.ค. 62 

๔) ร้อยละความส าเร็จในการปรับปรุงคู่มือ
ประชาชนตาม พรบ. การอ านวยความ
สะดวกฯ ลดระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่า 30 -
50 ของระยะเวลาคู่มือเดิม จ านวน 4 คู่มือ 
 

ร้อยละ 100 92 94 96 98 100 



๑๑ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๖ เดือน 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๖. นางสาว 
พรรณราย 
สุขก าเหนิด 

เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์
นโยบาย 
และแผน 
 

๑) ระดับความส าเร็จในการติดตามการ
ด าเนินการตามตัวชี้วัดประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

ระดับ 3 หลังจากวันที่ 
๒๕ เม.ย ๖๒ 

ภายในวันที่ 
๒๕ เม.ย ๖๒ 

ด าเนินการ 
จัดท ารายงาน
รอบ ๖ เดือน 

แล้วเสร็จ
ภายใน 

23 เม.ย. ๖๒ 

ภายในวันที่ 
19 เม.ย. 62 

ภายในวันที่ 
17 เม.ย. 62 

 

๒) ร้อยละความส าเร็จของการบริหารจัดการ
เว็ บ ไซต์ ของกลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริห าร 
(มาตรฐานระยะเวลาด าเนินการภายใน ๓ วัน
ท าการ) 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๓) ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อมูล
และรายงานการบริหารจัดการภาครัฐ 
PMQA 4.0 
  

ระดับ ๓ รายงาน 
ผ่านระบบ

ออนไลน์แล้ว
เสร็จหลังวันที่ 
30 ม.ค. 62 

รายงาน 
ผ่านระบบ

ออนไลน์แล้ว
เสร็จภายใน 
30 ม.ค. 62 

รายงาน 
ผ่านระบบ

ออนไลน์แล้ว
เสร็จภายใน 
29 ม.ค. 62 

รายงาน 
ผ่านระบบ

ออนไลน์แล้ว
เสร็จภายใน 
28 ม.ค. 62 

รายงาน 
ผ่านระบบ

ออนไลน์แล้ว
เสร็จภายใน 
25 ม.ค. 62 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (รอบ 12 เดือน) 
การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับส านัก/ กอง/ กลุ่ม 

ตัวช้ีวัดระดับส่วน/ ฝ่าย 
ตัวช้ีวัดระดับบุคคล 

 
 
 
 
 



๑๒ 
 

นางสาวจรัสศรี ผดุงผล 
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 
ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ / มาตรา ๔๔  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๑๒ เดือน 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการก ากับงานด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ร้อยละ 100 60 70 80 90 100 

2. ร้อยละความส าเร็จของการก ากับการพัฒนาระบบบริหาร
ราชการ 

ร้อยละ 100 60 70 80 90 100 

3. ร้อยละความส าเร็จของการก ากับการเบิกจ่ายภายใต้
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีในความรับผิดชอบของ กพบ. 

ร้อยละ 50 38 41 44 47 50 



๑๓ 
 

ตัวช้ีวัดฝ่ายพัฒนาระบบบริหารราชการ  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน  

 
 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
๑๒ เดือน 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. ระดับความส าเร็จของการรายงานผลกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติ
การตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

ระดับ ๕ ด าเนินการ
รายงานผลหลัง

วันที่  
21 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผลแล้ว
เสร็จภายใน

วันที่  
 21 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผลแล้ว
เสร็จภายใน

วันที่  
17 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผลแล้ว
เสร็จภายใน

วันที่  
15 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผลแล้ว
เสร็จภายใน

วันที่  
11 ต.ค. 62 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท ารายงานและน าเสนอข้อมูล
บริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 (Application Report) 

ร้อยละ 80 ก่อน 5 วัน ก่อน 10 วัน จัดท ารายงาน
เสร็จสิ้น 

ก่อนการ Site 
Visit 15 วัน 

ก่อน 30 วัน ก่อน 25 วัน 

๓. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการจัดการ
ความรู้ KM  

ร้อยละ 80   ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๔. ร้อยละความส าเร็จของการเบิก - คืนเงินโครงการ/ ประชุม  ร้อยละ ๑๐๐   ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 
๕. ระดับความส าเร็จในการติดตามการด าเนินการตามตัวชี้วัด

ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 

ระดับ 3 หลังจากวันที่  
18 ก.ย. 62 

ภายใน 
วันที่  

18 ก.ย. 62 

ด าเนินการ
จัดท ารายงาน
รอบ 12 เดือน

แล้วเสร็จ
ภายใน  

16 ก.ย. 62 

ภายใน 
วันที่  

12 ก.ย. 62 

ภายใน 
วันที่  

10 ก.ย. 62 



๑๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
๑๒ เดือน 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๖. 
 

 

 

การขับเคลื่อนตามแผนปฏิรูปองค์การตามที่ส่วนราชการได้
จัดท าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
- การวิเคราะห์นโยบายคุณภาพของผลผลิต โดยแสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็น วิธีการ การตอบสนอง ต่อการ
แก้ปัญหา การน าไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ 
 
 

ระดับ ๕ จัดท ารายงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
แล้วเสร็จ 
หลังวันที่  

14 ตุลาคม 
2562 

จัดท ารายงาน 
ผลการ

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จภายใน 

วันที่  
14 ตุลาคม 

2562 

จัดท ารายงาน 
ผลการ

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จภายใน 

วันที่  
11 ตุลาคม 

2562 

จัดท ารายงาน 
ผลการ

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จภายใน 

วันที่  
9 ตุลาคม 
2562 

จัดท ารายงาน 
ผลการ

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จภายใน 

วันที่  
7 ตุลาคม 
2562 



๑๕ 
 

ตัวช้ีวัดฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
๑๒ เดือน 

เกณฑ์ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

๑. ระดับความส าเร็จของการรายงานผลกิจกรรมภายใต้แผน
บริหารความเสี่ยงของ สคบ. 

ระดับ ๕ ด าเนินการ
รายงานผลหลัง

วันที่  
21 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผลแล้ว
เสร็จภายในวันที่  
 21 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผลแล้ว
เสร็จภายในวันที่  
17 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผลแล้ว
เสร็จภายในวันที่  
15 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผลแล้ว
เสร็จภายในวันที่  
11 ต.ค. 62 

2. 
 

ระดับความส าเร็จของการรายงานผลกิจกรรมภายใต้
มาตรการจัดการผลกระทบทางลบต่อสังคมของ สคบ. 

ระดับ ๕ ด าเนินการ
รายงานผลหลัง

วันที่  
21 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผลแล้ว
เสร็จภายใน

วันที่  
 21 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผลแล้ว
เสร็จภายใน

วันที่  
17 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผลแล้ว
เสร็จภายใน

วันที่  
15 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผลแล้ว
เสร็จภายใน

วันที่  
11 ต.ค. 62 

3. ร้อยละความส าเร็จของการรายงานผลการปรับปรุงควบคุม
ภายในของ สคบ. 

ระดับ ๕ ด าเนินการ
รายงานผลหลัง

วันที่  
21 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผลแล้ว
เสร็จภายในวันที่  
 21 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผลแล้ว
เสร็จภายในวันที่  
17 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผลแล้ว
เสร็จภายในวันที่  
15 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผลแล้ว
เสร็จภายในวันที่  
11 ต.ค. 62 

๔. ร้อยละความส าเร็จของการบริหารจัดการเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร (มาตรฐานระยะเวลาด าเนินการภายใน ๓ วันท าการ) 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 



๑๖ 
 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
๑๒ เดือน 

เกณฑ์ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

๕. ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อมูลรายงานผลการ
ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของส่วนราชการ 
 

 

ระดับ ๕ จัดท าข้อมูล
รายงานผลการ
ประเมินฯหลัง

วันที่ 
9 ส.ค. 62 

จัดท าข้อมูล
รายงานผลการ

ประเมินฯ 
แล้วเสร็จภายใน 
9 ส.ค. 62 

จัดท าข้อมูล
รายงานผลการ
ประเมินฯแล้ว
เสร็จภายใน 
๒ ส.ค. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าข้อมูล
รายงานผลการ
ประเมินฯแล้ว

เสร็จภายใน 
 26 ก.ค. 62 

จัดท าข้อมูล
รายงานผลการ
ประเมินฯแล้ว
เสร็จภายใน 

๑๙ ก.ค. 62 

 
 



๑๗ 
 

ตัวช้ีวัดฝ่ายบริหารทั่วไป  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 
 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
๑๒ เดือน 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละของงานรับ-ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ งานคัดแยกหนังสือและการ

เสนอหนังสือ งานร่างหนังสือราชการ งานเก็บรักษา ยืมและท าลายหนังสือราชการ 
งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ ค าสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
ได้ภายในก าหนดตามหนังสือ และตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๒. ร้อยละของการด าเนินการด้านงานเบิกจ่ายพัสดุ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกอง การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ การจัดท าแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ การควบคุม ดูแล การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการของส านักการรายงานผลการด าเนินงานของกองประจ าปีได้ภายในก าหนด
ตามหนังสือและตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๓. ร้อยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาในการออกเลขหนังสือและการลงรับหนังสือ ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๔. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท ารายงานการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ และวัสดุส านักงาน
ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์และวัสดุส านักงาน 
 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 



๑๘ 
 

ตัวช้ีวัดระดับบุคคล  เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน  เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  
๑๒ เดือน 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

1. นางสาว 
ศิริกาญจน์ 
ฉุ้นประดับ 

 

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

๑ ) ระดับความส าเร็จของการด าเนิ นการ 
การมอบอ านาจแบ่งส่วนราชการในกรมตาม
แนวทางและหลักเกณฑ์ 
 

ระดับ 3 จัดท าข้อมูล
และข้อเสนอ
การแบ่งส่วน
ราชการฯ 
 
 

ประชุมหารือ
เบื้องต้น
ร่วมกับ

ส านักงาน กพ. 
และส านักงาน 

กพร. 
เพ่ือจัดท า

รายละเอียด
การแบ่งส่วน

ราชการ 

ส่งข้อมูลให้
หน่วยงาน
ภายใน

ด าเนินการ
จัดท าการแบ่ง
ส่วนราชการฯ 
และรวบรวม
รายละเอียด
จัดท าค าชี้แจง

ฯ 

คณะท างานแบ่ง
ส่วนราชการ

ร่วมกันพิจารณา
ข้อเสนอการ

แบ่งส่วน
ราชการ 

ส่ง
รายละเอียด
ค าชี้แจงให้

คณะกรรมการ
พัฒนา

โครงสร้าง
ระบบราชการ
ของกระทรวง

พิจารณา 

  

๒ ) ระดั บ ความส า เร็ จ ในการติ ด ตามการ
ด าเนินงานของตัวชี้วัด (มาตรา 44) 

ระดับ 5 แจ้งรายงาน
ผลการติดตาม
ตัวชี้วัดภายใน

หน่วยงาน 

ด าเนินการ
จัดท ารายงาน
รอบ 9 เดือน 

 

ด าเนินการ
จัดท ารายงาน
รอบ 10 เดือน 

 

รวบรวมผลการ
ด าเนินงานแล้ว
เสร็จภายใน

วันที่  
1 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผล
แล้วเสร็จ

ภายในวันที่  
16 ก.ย. 62 

  

๓) ระดับความส าเร็จในการติดตามการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดผู้บริหาร 

ระดับ 5 แจ้งรายงาน
ผลการติดตาม

ตัวชี้วัดฯ  
ภายใน

หน่วยงาน 

รวบรวม
รายงาน 

ผลการติดตาม 
ตัวชี้วัดฯ

ภายในวันที่ 
10 ส.ค. 62 

รวบรวม
รายงาน 

ผลการติดตาม
ตัวชี้วัดฯ

ภายในวันที่ 
20 ส.ค. 62 

ติดตามและ
ส ารวจความเห็น
ผู้ใต้บังคับบัญชา

แล้วเสร็จ 
ภายในวันที่  

9-13 ก.ย. 62 

รายงานผล
ตัวชี้วัด
ผู้บริหาร 
แล้วเสร็จ
ภายใน 
วันที่  

15-20 ก.ย. 62 



๑๙ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  
๑๒ เดือน 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  

๔) ระดับความส าเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูลการ
บริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0  

ระดับ 5 วิเคราะห์
ข้อมูลการ
บริหารฯ 
แล้วเสร็จ 

ภายใน ก.ย. 62 

วิเคราะห์และ
จัดท าข้อมูล
การบริหารฯ 
หมวด 1-6 
แล้วเสร็จ 

ภายใน ส.ค. 62 

วิเคราะห์และ
จัดท าข้อมูล
การบริหารฯ 
หมวด 1-6 
แล้วเสร็จ 

ภายใน ก.ค. 62 

เสนอผู้บริหาร
เห็นชอบให้

ด าเนินการตาม
เกณฑ์การ

บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ส่งข้อมูลให้ 
ทุกหน่วยงาน

ภายใน
ด าเนินการ 

ตามเกณฑ์การ
บริหารฯ และ
เตรียมความ

พร้อม 
ในปี 2563 

2. นายอนุรักษ์ 
มั่นจันทร์ 

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

๑) ระดับความส าเร็จของการรายงานผลกิจกรรม
ภายใต้แผนปฏิบัติการตามนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดี  

ระดับ ๕ ด าเนินการ
รายงานผล
หลังวันที่  

21 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผล
แล้วเสร็จ

ภายในวันที่  
 21 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผล
แล้วเสร็จ

ภายในวันที่  
17 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผลแล้ว
เสร็จภายใน

วันที่  
15 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผล
แล้วเสร็จ

ภายในวันที่  
11 ต.ค. 62 

๒) ระดับความส าเร็จของการรายงานผลกิจกรรม
ภายใต้แผนบริหารความเสี่ยงของ สคบ. 

ระดับ ๕ ด าเนินการ
รายงานผล
หลังวันที่  

21 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผล
แล้วเสร็จ

ภายในวันที่  
 21 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผล
แล้วเสร็จ

ภายในวันที่  
17 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผลแล้ว
เสร็จภายใน

วันที่  
15 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผล
แล้วเสร็จ

ภายในวันที่  
11 ต.ค. 62 

๓) ระดับความส าเร็จของการรายงานผลกิจกรรม
ภายใต้มาตรการจัดการผลกระทบทางลบต่อสังคม
ของ สคบ. 

ระดับ ๕ ด าเนินการ
รายงานผล
หลังวันที่  

21 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผล
แล้วเสร็จ

ภายในวันที่  
 21 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผล
แล้วเสร็จ

ภายในวันที่  
17 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผลแล้ว
เสร็จภายใน

วันที่  
15 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผล
แล้วเสร็จ

ภายในวันที่  
11 ต.ค. 62 



๒๐ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  
๑๒ เดือน 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๔) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนการจัดการความรู้ KM  

ร้อยละ 80   ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๕) ความส าเร็จของการจัดท าข้อมูลรายงานผล
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของส่วน
ราชการ 
 

ระดับ ๕ จัดท าข้อมูล
รายงานผล

การประเมินฯ
หลังวันที่ 

9 ส.ค. 62 

จัดท าข้อมูล
รายงานผล

การประเมินฯ 
แล้วเสร็จ
ภายใน 

9 ส.ค. 62 

จัดท าข้อมูล
รายงานผล

การประเมินฯ
แล้วเสร็จภายใน 
๒ ส.ค. 62 

จัดท าข้อมูล
รายงานผลการ
ประเมินฯแล้ว

เสร็จภายใน 
 26 ก.ค. 62 

จัดท าข้อมูล
รายงานผลการ
ประเมินฯแล้ว
เสร็จภายใน 

๑๙ ก.ค. 62 

3. นางสาว 
ปณิตา  
อินทร์วิมล 

นักวิเคราะห์
นโยบาย 
และแผน 

๑) ระดับความส าเร็จของการรายงานผลกิจกรรม
ภายใต้แผนบริหารความเสี่ยงของ สคบ. 

ระดับ ๕ ด าเนินการ
รายงานผล
หลังวันที่  

21 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผล
แล้วเสร็จ

ภายในวันที่  
 21 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผล
แล้วเสร็จ

ภายในวันที่  
17 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผลแล้ว
เสร็จภายใน

วันที่  
15 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผล
แล้วเสร็จ

ภายในวันที่  
11 ต.ค. 62 

๒) ระดับความส าเร็จของการรายงานผลกิจกรรม
ภายใต้มาตรการจัดการผลกระทบทางลบต่อสังคม
ของ สคบ. 

ระดับ ๕ ด าเนินการ
รายงานผล
หลังวันที่  

21 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผล
แล้วเสร็จ

ภายในวันที่  
 21 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผล
แล้วเสร็จ

ภายในวันที่  
17 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผลแล้ว
เสร็จภายใน

วันที่  
15 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผล
แล้วเสร็จ

ภายในวันที่  
11 ต.ค. 62 

๓) ร้อยละความส าเร็จของการรายงานผลการ
ปรับปรุงควบคุมภายในของ สคบ. 

ระดับ ๕ ด าเนินการ
รายงานผล
หลังวันที่  

21 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผล
แล้วเสร็จ

ภายในวันที่  
 21 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผล
แล้วเสร็จ

ภายในวันที่  
17 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผลแล้ว
เสร็จภายใน

วันที่  
15 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผล
แล้วเสร็จ

ภายในวันที่  
11 ต.ค. 62 

 



๒๑ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 

ค่า
เป้าหมาย  
๑๒ เดือน 

เกณฑ์ 

 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๔) ความส าเร็จของการจัดท าข้อมูลรายงานผลการประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใสของส่วนราชการ 
 

ระดับ ๕ 
 
 
 

 

จัดท าข้อมูล
รายงานผล

การ
ประเมินฯ
หลังวันที่ 

9 ส.ค. 62 

จัดท าข้อมูล
รายงานผล
การประเมิน

ฯ 
แล้วเสร็จ
ภายใน 

9 ส.ค. 62 

จัดท าข้อมูล
รายงานผล
การประเมิน
ฯแล้วเสร็จ

ภายใน 
๒ ส.ค. 62 

จัดท าข้อมูล
รายงานผล
การประเมิน
ฯแล้วเสร็จ

ภายใน 
 26 ก.ค. 62 

จัดท าข้อมูล
รายงานผล
การประเมินฯ

แล้วเสร็จ
ภายใน 

๑๙ ก.ค. 
62 

๕) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการจัดการ
ความรู้ KM  
 

ร้อยละ 80   ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

  ๖) ร้อยละความส าเร็จของการเบิก - คืนเงินโครงการ/ ประชุม  
(แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นสุดโครงการ/ประชุม) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

  ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

4. นางสาว 
ภัทร์ชนก  
อุตพันธ์ 

เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

๑) ร้อยละของงานรับ-ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ งานคัด
แยกหนังสือและการเสนอหนังสือ งานร่างหนังสือราชการ งานเก็บ
รักษา ยืมและท าลายหนังสือราชการ งานแจ้งเวียนหนังสือ
ราชการ ค าสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องรับทราบได้
ภายในก าหนดตามหนังสือ และตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 



๒๒ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 

ค่า
เป้าหมาย  
๑๒ เดือน 

เกณฑ์ 

 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๒) ร้อยละของการด าเนินการด้านงานเบิกจ่ายพัสดุ การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกอง การจัดท าค า
ขอตั้งงบประมาณ การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การ
ควบคุม ดูแล การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ
ของส านักการรายงานผลการด าเนินงานของกองประจ าปีได้
ภายในก าหนดตามหนังสือและตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๓) ร้อยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาในการออกเลขหนังสือ
และการลงรับหนังสือ 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๔) ร้อยละความส าเร็จของการจัดท ารายงานการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ และ
วัสดุส านักงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์
และวัสดุส านักงาน 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

5. นายธนา 
เนื่องจ านงค์ 

เจ้าหน้าที่ 
วิเคราะห์
นโยบาย 
และแผน 

1) การขับเคลื่อนตามแผนปฏิรูปองค์การตามที่ส่วนราชการได้
จัดท าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
- การวิเคราะห์นโยบายคุณภาพของผลผลิต โดยแสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างประเด็น วิธีการ การตอบสนอง ต่อการแก้ปัญหา 
การน าไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ 

ระดับ 5 จัดท า
รายงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
แล้วเสร็จหลัง

วันที่  
14 ต.ค. 62 

จัดท า
รายงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ

ภายในวันที่  
14 ต.ค. 

62 

จัดท า
รายงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ
ภายในวันที่  
11 ต.ค. 

62 

จัดท า
รายงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ

ภายในวันที่  
9 ต.ค. 62 

จัดท า
รายงานผล

การ
ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ

ภายในวันที่  
7 ต.ค. 62 



๒๓ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย  
๑๒ เดือน 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  2) ระดับความส าเร็จในการติดตามการด าเนินการตามตัวชี้วัด
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

ระดับ 3 หลังจาก
วันที่  

18 ก.ย. 
62 

ภายใน 
วันที่  

18 ก.ย. 
62 

ด าเนินการ
จัดท า

รายงานรอบ 
12 เดือน
แล้วเสร็จ
ภายใน  

16 ก.ย. 
62 

ภายใน 
วันที่  

12 ก.ย. 62 

ภายใน 
วันที่  

10 ก.ย. 
62 

๓) ร้อยละความส าเร็จของการจัดท ารายงานและน าเสนอข้อมูล
บริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 (Application Report) 

ร้อยละ 80 ก่อน 5 วัน ก่อน 10 
วัน 

จัดท า
รายงาน
เสร็จสิ้น 
ก่อนการ 
Site Visit 
15 วัน 

ก่อน 30 วัน ก่อน 25 วัน 

4) ระดับความส าเร็จของการรายงานผลกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติ
การตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  
 
 
 

ระดับ ๕ ด าเนินการ
รายงานผล
หลังวันที่  

21 ต.ค. 
62 

ด าเนินการ
รายงานผล
แล้วเสร็จ

ภายในวันที่  
 21 ต.ค. 
62 

ด าเนินการ
รายงานผล
แล้วเสร็จ

ภายในวันที่  
17 ต.ค. 

62 

ด าเนินการ
รายงานผล
แล้วเสร็จ

ภายในวันที่  
15 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผล
แล้วเสร็จ

ภายในวันที่  
11 ต.ค. 

62 



๒๔ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย  
๑๒ เดือน 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๕) ร้อยละความส าเร็จของการบริหารจัดการเว็บไซต์ของกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร (มาตรฐานระยะเวลาด าเนินการภายใน ๓ วัน
ท าการ) 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

6. นางสาว 
พรรณราย 
สุขก าเหนิด 

เจ้าหน้าที่ 
วิเคราะห์
นโยบาย 
และแผน 

1) การขับเคลื่อนตามแผนปฏิรูปองค์การตามที่ส่วนราชการได้
จัดท าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
- การวิเคราะห์นโยบายคุณภาพของผลผลิต โดยแสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างประเด็น วิธีการ การตอบสนอง ต่อการแก้ปัญหา 
การน าไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ 

ระดับ 5 จัดท า
รายงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
แล้วเสร็จ 
หลังวันที่  

14 ตุลาคม 
2562 

จัดท า
รายงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ

ภายในวันที่  
14 ตุลาคม 

2562 

จัดท า
รายงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ
ภายใน 
วันที่  

11 ตุลาคม 
2562 

จัดท า
รายงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ

ภายในวันที่  
9 ตุลาคม 
2562 

จัดท า
รายงานผล

การ
ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ

ภายในวันที่  
7 ตุลาคม 
2562 

2) ระดับความส าเร็จในการติดตามการด าเนินการตามตัวชี้วัด
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

ระดับ 3 หลังจาก
วันที่  

18 ก.ย. 
62 

ภายใน 
วันที่  

18 ก.ย. 
62 

ด าเนินการ
จัดท า

รายงานรอบ 
12 เดือน
แล้วเสร็จ
ภายใน  

16 ก.ย. 
62 

ภายใน 
วันที่  

12 ก.ย. 62 

ภายใน 
วันที่  

10 ก.ย. 
62 



๒๕ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย  
๑๒ เดือน 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๓) ร้อยละความส าเร็จของการจัดท ารายงานและน าเสนอข้อมูล
บริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 (Application Report) 

ร้อยละ 80 ก่อน 5 วัน ก่อน 10 
วัน 

จัดท า
รายงาน
เสร็จสิ้น 
ก่อนการ 
Site Visit 
15 วัน 

 
 

ก่อน 30 วัน ก่อน 25 วัน 

๔) ระดับความส าเร็จของการรายงานผลกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติ
การตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  

ระดับ ๕ ด าเนินการ
รายงานผล
หลังวันที่  

21 ต.ค. 
62 
 

ด าเนินการ
รายงานผล
แล้วเสร็จ

ภายในวันที่  
 21 ต.ค. 
62 

ด าเนินการ
รายงานผล
แล้วเสร็จ

ภายในวันที่  
17 ต.ค. 

62 

ด าเนินการ
รายงานผล
แล้วเสร็จ

ภายในวันที่  
15 ต.ค. 62 

ด าเนินการ
รายงานผล
แล้วเสร็จ

ภายในวันที่  
11 ต.ค. 

62 
๕) ร้อยละความส าเร็จของการบริหารจัดการเว็บไซต์ของกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร (มาตรฐานระยะเวลาด าเนินการภายใน ๓ วัน
ท าการ) 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (6 เดือน) 
การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับส านัก/ กอง/ กลุ่ม 

ตัวช้ีวัดระดับส่วน/ ฝ่าย 
ตัวช้ีวัดบุคคล 

 



 

๑ 
 

ตัวช้ีวัดระดับกอง 
นายเดชาวัต แจ้งช่ืน 

ผู้อ านวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

ตัวช้ีวัดระดับกอง     เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน        เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
1. จ ำนวนเรื่องของกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ 30 เรื่อง 10 20 30 40 50 

2. จ ำนวนครั้งของกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร ควำมรู้
ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

30 เรื่อง 10 20 30 40 50 

3. จ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมกิจกรรมลงพ้ืนที่งำนด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 13 ครั้ง 11 12 13 14 15 

4. มีเครือข่ำยองค์กรผู้บริโภคเพ่ิมขึ้น (ฐำนข้อมูลเครือข่ำย จ ำนวน 
140 เครือข่ำย) 

ร้อยละ 5 3 4 5 6 7 

5. ร้อยละเครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภคท่ีได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ร้อยละ 70 60 65 70 75 80 

6. จ ำนวนข้อมูล องค์ควำมรู้ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 60 เรื่อง 50 55 60 65 70 

7. ระดับคุณภำพของระบบงำนสำรบรรณ 
 

ระดับ 3  1 2 3 4 5 

8. ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรงำนพัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 

9. ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำงบเดือน วันท ำกำร 
 

ระดับ 3  1 2 3 4 5 



 

๒ 
 

ตัวช้ีวัดฝ่ายบริหารทั่วไป    เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน        เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
1. ระดับคุณภำพของระบบงำนสำรบรรณ 

 
ระดับ 3 1 2 3 4 5 

2. ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรงำนพัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 

3. ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำงบเดือน วันท ำกำร 
 

ระดับ 3  1 2 3 4 5 



 

๓ 
 

ตัวชี้วัดฝ่ายประชาสัมพันธ์     เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน        เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
1. จ ำนวนเรื่องของกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ 

 
30 เรื่อง 10 20 30 40 50 

2. จ ำนวนครั้งของกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้
ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

30 ครั้ง 10 20 30 40 50 

3. จ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมกิจกรรมลงพ้ืนที่งำนด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
 

13 ครั้ง 11 12 13 14 15 



 

๔ 
 

ตัวช้ีวัดฝ่ายเผยแพร่วิชาการและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค/ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้โภค 
    เป้าหมายส าหรับ 6 เดือน          เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
1. มีเครือข่ำยองค์กรผู้บริโภคเพ่ิมขึ้น (ฐำนข้อมูลเครือข่ำยจ ำนวน 

140 เครือข่ำย) 
ร้อยละ 5 3 4 5 6 7 

2. ร้อยละเครือข่ำยคุ่มครองผู้บริโภคท่ีได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
 

ร้อยละ 70 60 65 70 75 80 

3. จ ำนวนข้อมูล องค์ควำมรู้ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
 

60 เรื่อง 50 55 60 65 70 



 

๕ 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดระดับ 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

ตัวช้ีวัดระดับระดับกอง     เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน        เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละกำรชี้แจงประเด็นส ำคัญต่อสถำนกำรณ์ ร้อยละ ๑๐๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๘ ๑๐๐ 

๒. จ ำนวนเรื่องของกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์  ๖ เดือน (๓๐ เรื่อง) ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๑๒ เดือน (๓๐ เรื่อง) ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 
๓. จ ำนวนครั้งของกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้

ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
 ๖ เดือน (๓๐ ครั้ง) ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๑๒ เดือน (๓๐ครั้ง) ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

4. จ ำนวนครั้งที่ เข้ำร่วมกิจกรรมลงพ้ืนที่งำนด้ำนกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

๖ เดือน (๑๓ ครั้ง) ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ 

๑๒ เดือน (๑๓ ครั้ง) ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ 

5. จ ำนวนครั้งของกำรจัดท ำโครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ควำมรู้
ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

๓ ครั้ง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

6. มีเครือข่ำยองค์กรผู้บริโภคเพ่ิมขึ้น (ฐำนข้อมูลเครือข่ำยจ ำนวน 
๑๔๐ เครือข่ำย 

ร้อยละ ๕ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

7. ร้อยละเครือขา่ยคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับการพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง ร้อยละ ๗๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 



 

๖ 
 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
8. เครือข่ำยองค์กรผู้บริโภคได้รับกำรรับรอง สมำคม/มูลนิธิ จำก 

สคบ.เพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อย ร้อยละ ๕๐ ฐำนข้อมูล จ ำนวน ๒ 
เครือข่ำย ต้องเพ่ิมขึ้น ๑ เครือข่ำย 

ร้อยละ ๕๐ ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ 

9. จ ำนวนข้อมูล องค์ควำมรู้ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค ๖๐ เรื่อง ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ 

10. ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำฐำนข้อมูลเครือข่ำยคุ้มครอผู้บริโภค
ให้เป็นปัจจุบัน 

๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

11. ระดับคุณภำพของระบบงำนสำรบรรณ ระดับท่ี ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

12. ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรงำนพัสดุให้ถูต้องครบถ้วน ระดับท่ี ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

13. ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำงบเดือน วันท ำกำร ระดับท่ี ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 



 

๗ 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดระดับ 
ส่วน/ ฝ่าย บริหารทั่วไป 

ตัวช้ีวัดระดับระดับส่วน/ ฝ่าย     เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน        เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

 
 
 
 
 
 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ระดับคุณภำพของระบบงำนสำรบรรณ ระดับท่ี ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒. ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรงำนพัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วน ระดับท่ี ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓. ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำงบเดือน วันท ำกำร ระดับท่ี ๓ 

 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 



 

๘ 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดระดับ 
ส่วน/ ฝ่าย ประชาสัมพันธ์ 

ตัวช้ีวัดระดับระดับส่วน/ ฝ่าย     เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน        เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละกำรชี้แจงประเด็นส ำคัญต่อสถำนกำรณ์ ร้อยละ ๑๐๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๘ ๑๐๐ 

๒. จ ำนวนเรื่องของกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์  ๖ เดือน (๓๐ เรื่อง) ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๑๒ เดือน (๓๐ เรื่อง) ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 
๓. จ ำนวนครั้งของกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้

ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
 ๖ เดือน (๓๐ ครั้ง) ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๑๒ เดือน (๓๐ครั้ง) ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

4. จ ำนวนครั้งที่ เข้ำร่วมกิจกรรมลงพ้ืนที่งำนด้ำนกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

๖ เดือน (๑๓ ครั้ง) ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ 

๑๒ เดือน (๑๓ ครั้ง) ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ 

5. จ ำนวนครั้งของกำรจัดท ำโครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ควำมรู้
ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

๓ ครั้ง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 



 

๙ 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดระดับ 
ส่วน/ ฝ่าย เผยแพร่วิชาการและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 

ตัวช้ีวัดระดับระดับกอง     เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน        เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. มีเครือข่ำยองค์กรผู้บริโภคเพ่ิมขึ้น (ฐำนข้อมูลเครือข่ำยจ ำนวน 140 

เครือข่ำย) 
ร้อยละ 5 3 4 5 6 7 

๒. ร้อยละเครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภคท่ีได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ร้อยละ 70 60 65 70 75 80 

3. เครือข่ำยองค์กรผู้บริโภคได้รับกำรรับรอง สมำคม/ มูลนิธิ จำก สคบ. 
เพ่ิมขึ้นอย่ำงน้อย ร้อยละ 50 ฐำนข้อมูล จ ำนวน 2 เครือข่ำย ต้องเพ่ิมขึ้น 
1 เครือข่ำย 

ร้อยละ 50 40 45 50 55 60 

4. จ ำนวนข้อมูล องค์ควำมรู้ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 15 เรื่อง 13 14 15 16 17 

5. ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำฐำนข้อมูลเครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภค
ให้เป็นปัจจุบัน 

5 1 2 3 4 5 



 

๑๐ 
 

ตัวช้ีวัดระดับบุคคลส่วน/ ฝ่าย บริหารทั่วไป     เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน       เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

1. นำงสำวพิชำพร  
ทองรอด 

พนักงำนธุรกำร 1. ระดับคุณภำพของระบบงำนสำรบรรณ 
 

ระดับท่ี 3 1 2 3 4 5 

2. ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรงำนพัสดุให้
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ระดับท่ี 3 1 2 3 4 5 

3. ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำงบเดือน   
วันท ำกำร 

ระดับท่ี 3 1 2 3 4 5 



 

๑๑ 
 

ตัวช้ีวัดระดับบุคคลส่วน/ ฝ่าย ประชาสัมพันธ์     เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน       เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นำงสำวดำลัด  
รยะสวัสดิ์ 

นักประชำสัมพันธ์
ช ำนำญกำรพิเศษ 

๑. ร้อยละกำรชี้แจงประเด็นส ำคัญต่อสถำนกำรณ์ ร้อยละ ๑๐๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๘ ๑๐๐ 

๒.จ ำนวนครั้งของกำรจัดท ำโครงกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

๓ ครั้ง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓.จ ำนวนครั้งของกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

๖ เดือน 
(๓๐ ครั้ง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๑๒ เดือน 
(๓๐ ครั้ง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๒. นำงสำวพรรณริน  
ชัยมัติ 

นักประชำสัมพันธ์
ช ำนำญกำร 

๑.ร้อยละกำรชี้แจงประเด็นส ำคัญต่อสถำนกำรณ์ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๘ ๑๐๐ 

๒. จ ำนวนครั้งของกำรจัดท ำโครงกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

๓ ครั้ง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓. จ ำนวนข้อมูล องค์ควำมรู้ ด้ำนกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

๖ เดือน 
(๓๐ เรื่อง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๑๒ เดือน 
(๓๐ เรื่อง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 



 

๑๒ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๓. นำยประยงค์ 
เฉลิมทิศ 

นักประชำสัมพันธ์
ช ำนำญกำร 

๑.ร้อยละกำรชี้แจงประเด็นส ำคญัต่อสถำนกำรณ ์ ร้อยละ ๑๐๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๘ ๑๐๐ 

๒. จ ำนวนครั้งของกำรจัดท ำโครงกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

๓ ครั้ง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓.จ ำนวนครั้งของกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

๖ เดือน  
(๓๐ ครั้ง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๑๒ เดือน  
(๓๐ ครั้ง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

4. นำงสำวดวงรัตน์  
จันทร 

นักประชำสัมพันธ์ ๑. จ ำนวนเรื่องของกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ๖ เดือน 
(๓๐ เรื่อง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๑๒ เดือน 
(๓๐เรื่อง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๒.จ ำนวนครั้งของกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

๖ เดือน  
(๓๐ ครั้ง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๑๒ เดือน 
 (๓๐ครั้ง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๓. จ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมกิจกรรมลงพื้นที่งำน
ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

๖ เดือน  
(๑๓ ครั้ง) 

๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ 

๑๒ เดือน  
(๑๓ครั้ง) 

๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ 



 

๑๓ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

5. ว่ำที่ร้อยตรีหญิง
สิริกัลป์ แจ้งชื่น 

 

นักประชำสัมพันธ์ 

 

๑.จ ำนวนเรื่องของกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ๖ เดือน 
(๓๐เรื่อง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๑๒ เดือน 
(๓๐เรื่อง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๒.จ ำนวนครั้งของกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

๖ เดือน 
(๓๐ ครั้ง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๑๒ เดือน 
(๓๐ครั้ง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๓. จ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมกิจกรรมลงพ้ืนที่งำน
ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

๖ เดือน 
(๑๓ ครั้ง) 

๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ 

๑๒ เดือน 
(๑๓ครั้ง) 

๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ 

6. นำงสำวอภิชญำ 
ศิลำ 

นักประชำสัมพันธ์ ๑.จ ำนวนเรื่องของกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ๖ เดือน 
(๓๐เรื่อง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๑๒ เดือน  
(๓๐เรื่อง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๒.จ ำนวนครั้งของกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

๖ เดือน  
(๓๐ ครั้ง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๑๒ เดือน 
 (๓๐ครั้ง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 



 

๑๔ 
 

 

 

 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๓. จ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมกิจกรรมลงพื้นที่งำน
ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

๖ เดือน  
(๑๓ ครั้ง) 

๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ 

๑๒ เดือน  
(๑๓ครั้ง) 

๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ 

7. นำงสำวกมลวรรณ 
ศิลำ 

นักประชำสัมพันธ์ ๑.จ ำนวนเรื่องของกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ๖ เดือน 
(๓๐เรื่อง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๑๒ เดือน 
(๓๐เรื่อง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๒.จ ำนวนครั้งของกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

๖ เดือน 
(๓๐ ครั้ง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๑๒ เดือน 
(๓๐ครั้ง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๓. จ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมกิจกรรมลงพื้นที่งำน
ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

๖ เดือน 
(๑๓ ครั้ง) 

๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ 

๑๒ เดือน 
(๑๓ ครั้ง) 

๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ 



 

๑๕ 
 

  

ตัวช้ีวัดระดับบุคคลส่วน/ ฝ่าย เผยแพร่วิชาการและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค     เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน       เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นางสาวเบญญาภา  

เมธาวราพร 

นักวิชาการเผยแพร่ 

ช านาญการพิเศษ 

๑. มีเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคเพ่ิมขึ้น (ฐานข้อมูล

เครือข่ายจ านวน ๑๔๐ เครือข่าย) 

ร้อยละ ๕ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

๒. ร้อยละเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ ๗๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๓. จ านวนข้อมูล องค์ความรู้ ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

๑๕ เรื่อง ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ 

๒. นางศรีกัลยา 

นวลมณี 

นายช่างศิลป์

ช านาญงาน 

๑. ร้อยละความส าเร็จในการออกแบบงาน

ศิลปกรรมและและการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ 

เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๒. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าข้อมูลในการ

ผลิตสื่ อ ในรูปแบบต่ างๆ เ พ่ือการ เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๓. ร้อยละความส าเร็จในการออกแบบงาน

ศิลปกรรมและผลิตสื่อ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 



 

๑๖ 
 

 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๓. นายถิระ หงสกุล นักวิชาการเผยแพร่ 

ช านาญการ 

๑. มีเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคเพ่ิมข้ึน (ฐานข้อมูล

เครือข่ายจ านวน ๑๔๐ เครือข่าย) 

ร้อยละ ๕ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

๒. ร้อยละเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคท่ีได้รับการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ ๗๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๓. จ านวนข้อมูล องค์ความรู้ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ๑๕ เรื่อง ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ 

๔. นางสาวศิริญญา 

กระดุมพี 

นักวิชาการเผยแพร่ 

ช านาญการ 

๑. มีเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคเพ่ิมข้ึน (ฐานข้อมูล

เครือข่ายจ านวน ๑๔๐ เครือข่าย) 

ร้อยละ ๕ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

๒. จ านวนข้อมูล องค์ความรู้ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ๑๕ เรื่อง ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ 

๓. การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ของ สคบ. 

ร้อยละ ๕๐ ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ 

๕. นางสาวนิศานารถ  

ก่อลาภกิจกุล 

นักวิชาการเผยแพร่

ปฏิบัติการ 

๑. มีเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคเพ่ิมข้ึน (ฐานข้อมูล

เครือข่ายจ านวน ๑๔๐ เครือข่าย) 

ร้อยละ ๕ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

๒. ร้อยละเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคท่ีได้รับการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ ๗๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๓. จ านวนข้อมูล องค์ความรู้ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ๑๕ เรื่อง ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ 



 

๑๗ 
 

 

 

 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๖. นางสาว 

รัษฎาภัณฑ์ ค าฟูบุตร 

เจ้าพนักงาน

เผยแพร่ 

๑. มีเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคเพ่ิมข้ึน (ฐานข้อมูล

เครือข่ายจ านวน ๑๔๐ เครือข่าย) 

ร้อยละ ๕ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

๒. ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลเครือข่าย

คุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นปัจจุบัน 

๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓. ร้อยละเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคท่ีได้รับการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ ๗๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๗. นายภาสวชิญ์ 

แก้วกัลยา 

นักประชาสัมพันธ ์ ๑. มีเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคเพ่ิมข้ึน (ฐานข้อมูล

เครือข่ายจ านวน ๑๔๐ เครือข่าย 

ร้อยละ ๕ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

๒. ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลเครือข่าย

คุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นปัจจุบัน 

๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓. ร้อยละเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคท่ีได้รับการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ ๗๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (12 เดือน) 
การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับส านัก/ กอง/ กลุ่ม 

ตัวช้ีวัดระดับส่วน/ ฝ่าย 
ตัวช้ีวัดบุคคล 



 

๑๘ 
 

ตัวช้ีวัดระดับกอง 
นายเดชาวัต แจ้งช่ืน 

ผู้อ านวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

ตัวช้ีวัดระดับกอง        เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน      เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
1. จ ำนวนเรื่องของกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ 30 เรื่อง 10 20 30 40 50 

2. จ ำนวนครั้งของกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร ควำมรู้
ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

30 เรื่อง 10 20 30 40 50 

3. จ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมกิจกรรมลงพ้ืนที่งำนด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 13 ครั้ง 11 12 13 14 15 

4. มีเครือข่ำยองค์กรผู้บริโภคเพ่ิมขึ้น (ฐำนข้อมูลเครือข่ำย จ ำนวน 
140 เครือข่ำย) 

ร้อยละ 5 3 4 5 6 7 

5. ร้อยละเครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภคท่ีได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ร้อยละ 70 60 65 70 75 80 

6. จ ำนวนข้อมูล องค์ควำมรู้ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 60 เรื่อง 50 55 60 65 70 

7. ระดับคุณภำพของระบบงำนสำรบรรณ ระดับ 3  1 2 3 4 5 

8. ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรงำนพัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วน ระดับ 3 1 2 3 4 5 

9. ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำงบเดือน วันท ำกำร ระดับ 3  1 2 3 4 5 



 

๑๙ 
 

ตัวช้ีวัดฝ่ายบริหารทั่วไป         เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน      เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
1. ระดับคุณภำพของระบบงำนสำรบรรณ 

 
ระดับ 3 1 2 3 4 5 

2. ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรงำนพัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 

3. ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำงบเดือน วันท ำกำร 
 

ระดับ 3  1 2 3 4 5 



 

๒๐ 
 

ตัวชี้วัดฝ่ายประชาสัมพันธ์         เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน     เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
1. จ ำนวนเรื่องของกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ 

 
30 เรื่อง 10 20 30 40 50 

2. จ ำนวนครั้งของกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้
ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

30 ครั้ง 10 20 30 40 50 

3. จ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมกิจกรรมลงพ้ืนที่งำนด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
 

13 ครั้ง 11 12 13 14 15 



 

๒๑ 
 

ตัวช้ีวัดฝ่ายเผยแพร่วิชาการและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค/ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้โภค 
        เป้าหมายส าหรับ 6 เดือน      เป้าหมายส าหรับ 12 เดือน 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
1. มีเครือข่ำยองค์กรผู้บริโภคเพ่ิมขึ้น (ฐำนข้อมูลเครือข่ำยจ ำนวน 

140 เครือข่ำย) 
ร้อยละ 5 3 4 5 6 7 

2. ร้อยละเครือข่ำยคุ่มครองผู้บริโภคท่ีได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
 

ร้อยละ 70 60 65 70 75 80 

3. จ ำนวนข้อมูล องค์ควำมรู้ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
 

60 เรื่อง 50 55 60 65 70 



 

๒๒ 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดระดับ 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

ตัวช้ีวัดระดับระดับกอง         เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน    เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละกำรชี้แจงประเด็นส ำคัญต่อสถำนกำรณ์ ร้อยละ ๑๐๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๘ ๑๐๐ 

๒. จ ำนวนเรื่องของกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์  ๖ เดือน (๓๐ เรื่อง) ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๑๒ เดือน (๓๐ เรื่อง) ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 
๓. จ ำนวนครั้งของกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้

ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
 ๖ เดือน (๓๐ ครั้ง) ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๑๒ เดือน (๓๐ครั้ง) ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

4. จ ำนวนครั้งที่ เข้ำร่วมกิจกรรมลงพ้ืนที่งำนด้ำนกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

๖ เดือน (๑๓ ครั้ง) ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ 

๑๒ เดือน (๑๓ ครั้ง) ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ 

5. จ ำนวนครั้งของกำรจัดท ำโครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ควำมรู้
ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

๓ ครั้ง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

6. มีเครือข่ำยองค์กรผู้บริโภคเพ่ิมขึ้น (ฐำนข้อมูลเครือข่ำยจ ำนวน 
๑๔๐ เครือข่ำย 

ร้อยละ ๕ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

7. ร้อยละเครือขา่ยคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับการพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง ร้อยละ ๗๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 



 

๒๓ 
 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
8. เครือข่ำยองค์กรผู้บริโภคได้รับกำรรับรอง สมำคม/มูลนิธิ จำก 

สคบ.เพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อย ร้อยละ ๕๐ ฐำนข้อมูล จ ำนวน ๒ 
เครือข่ำย ต้องเพ่ิมขึ้น ๑ เครือข่ำย 

ร้อยละ ๕๐ ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ 

9. จ ำนวนข้อมูล องค์ควำมรู้ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค ๖๐ เรื่อง ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ 

10. ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำฐำนข้อมูลเครือข่ำยคุ้มครอผู้บริโภค
ให้เป็นปัจจุบัน 

๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

11. ระดับคุณภำพของระบบงำนสำรบรรณ ระดับท่ี ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

12. ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรงำนพัสดุให้ถูต้องครบถ้วน ระดับท่ี ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

13. ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำงบเดือน วันท ำกำร ระดับท่ี ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 



 

๒๔ 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดระดับ 
ส่วน/ ฝ่าย บริหารทั่วไป 

ตัวช้ีวัดระดับระดับส่วน/ ฝ่าย        เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน      เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ระดับคุณภำพของระบบงำนสำรบรรณ ระดับท่ี ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒. ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรงำนพัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วน ระดับท่ี ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓. ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำงบเดือน วันท ำกำร ระดับท่ี ๓ 

 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 



 

๒๕ 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดระดับ 
ส่วน/ ฝ่าย ประชาสัมพันธ์ 

ตัวช้ีวัดระดับระดับส่วน/ ฝ่าย        เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน     เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. ร้อยละกำรชี้แจงประเด็นส ำคัญต่อสถำนกำรณ์ ร้อยละ ๑๐๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๘ ๑๐๐ 

๒. จ ำนวนเรื่องของกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์  ๖ เดือน (๓๐ เรื่อง) ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๑๒ เดือน (๓๐ เรื่อง) ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 
๓. จ ำนวนครั้งของกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้

ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
 ๖ เดือน (๓๐ ครั้ง) ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๑๒ เดือน (๓๐ครั้ง) ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

4. จ ำนวนครั้งที่ เข้ำร่วมกิจกรรมลงพ้ืนที่งำนด้ำนกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

๖ เดือน (๑๓ ครั้ง) ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ 

๑๒ เดือน (๑๓ ครั้ง) ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ 

5. จ ำนวนครั้งของกำรจัดท ำโครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ควำมรู้
ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

๓ ครั้ง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 



 

๒๖ 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดระดับ 
ส่วน/ ฝ่าย เผยแพร่วิชาการและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 

ตัวช้ีวัดระดับระดับกอง        เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน     เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑. มีเครือข่ำยองค์กรผู้บริโภคเพ่ิมขึ้น (ฐำนข้อมูลเครือข่ำยจ ำนวน 140 

เครือข่ำย) 
ร้อยละ 5 3 4 5 6 7 

๒. ร้อยละเครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภคท่ีได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ร้อยละ 70 60 65 70 75 80 

3. เครือข่ำยองค์กรผู้บริโภคได้รับกำรรับรอง สมำคม/ มูลนิธิ จำก สคบ. 
เพ่ิมขึ้นอย่ำงน้อย ร้อยละ 50 ฐำนข้อมูล จ ำนวน 2 เครือข่ำย ต้องเพ่ิมขึ้น 
1 เครือข่ำย 

ร้อยละ 50 40 45 50 55 60 

4. จ ำนวนข้อมูล องค์ควำมรู้ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 15 เรื่อง 13 14 15 16 17 

5. ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำฐำนข้อมูลเครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภค
ให้เป็นปัจจุบัน 

5 1 2 3 4 5 



 

๒๗ 
 

ตัวช้ีวัดระดับบุคคลส่วน/ ฝ่าย บริหารทั่วไป        เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน     เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

1. นำงสำวพิชำพร  
ทองรอด 

พนักงำนธุรกำร 1. ระดับคุณภำพของระบบงำนสำรบรรณ 
 

ระดับท่ี 3 1 2 3 4 5 

2. ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรงำนพัสดุให้
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ระดับท่ี 3 1 2 3 4 5 

3. ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำงบเดือน   
วันท ำกำร 

ระดับท่ี 3 1 2 3 4 5 



 

๒๘ 
 

ตัวช้ีวัดระดับบุคคลส่วน/ ฝ่าย ประชาสัมพันธ์        เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน     เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นำงสำวดำลัด  
รยะสวัสดิ์ 

นักประชำสัมพันธ์
ช ำนำญกำรพิเศษ 

๑. ร้อยละกำรชี้แจงประเด็นส ำคัญต่อสถำนกำรณ์ ร้อยละ ๑๐๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๘ ๑๐๐ 

๒.จ ำนวนครั้งของกำรจัดท ำโครงกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

๓ ครั้ง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓.จ ำนวนครั้งของกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

๖ เดือน 
(๓๐ ครั้ง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๑๒ เดือน 
(๓๐ ครั้ง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๒. นำงสำวพรรณริน  
ชัยมัติ 

นักประชำสัมพันธ์
ช ำนำญกำร 

๑.ร้อยละกำรชี้แจงประเด็นส ำคัญต่อสถำนกำรณ์ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๘ ๑๐๐ 

๒. จ ำนวนครั้งของกำรจัดท ำโครงกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

๓ ครั้ง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓. จ ำนวนข้อมูล องค์ควำมรู้ ด้ำนกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

๖ เดือน 
(๓๐ เรื่อง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๑๒ เดือน 
(๓๐ เรื่อง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 



 

๒๙ 
 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๓. นำยประยงค์ 
เฉลิมทิศ 

นักประชำสัมพันธ์
ช ำนำญกำร 

๑.ร้อยละกำรชี้แจงประเด็นส ำคญัต่อสถำนกำรณ ์ ร้อยละ ๑๐๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๘ ๑๐๐ 

๒. จ ำนวนครั้งของกำรจัดท ำโครงกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

๓ ครั้ง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓.จ ำนวนครั้งของกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

๖ เดือน  
(๓๐ ครั้ง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๑๒ เดือน  
(๓๐ ครั้ง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

4. นำงสำวดวงรัตน์  
จันทร 

นักประชำสัมพันธ์ ๑. จ ำนวนเรื่องของกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ๖ เดือน 
(๓๐ เรื่อง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๑๒ เดือน 
(๓๐เรื่อง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๒.จ ำนวนครั้งของกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

๖ เดือน  
(๓๐ ครั้ง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๑๒ เดือน 
 (๓๐ครั้ง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๓. จ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมกิจกรรมลงพื้นที่งำน
ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

๖ เดือน  
(๑๓ ครั้ง) 

๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ 

๑๒ เดือน  
(๑๓ครั้ง) 

๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ 



 

๓๐ 
 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

5. ว่ำที่ร้อยตรีหญิง
สิริกัลป์ แจ้งชื่น 

 

นักประชำสัมพันธ์ 

 

๑.จ ำนวนเรื่องของกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ๖ เดือน 
(๓๐เรื่อง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๑๒ เดือน 
(๓๐เรื่อง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๒.จ ำนวนครั้งของกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

๖ เดือน 
(๓๐ ครั้ง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๑๒ เดือน 
(๓๐ครั้ง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๓. จ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมกิจกรรมลงพ้ืนที่งำน
ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

๖ เดือน 
(๑๓ ครั้ง) 

๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ 

๑๒ เดือน 
(๑๓ครั้ง) 

๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ 

6. นำงสำวอภิชญำ 
ศิลำ 

นักประชำสัมพันธ์ ๑.จ ำนวนเรื่องของกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ๖ เดือน 
(๓๐เรื่อง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๑๒ เดือน  
(๓๐เรื่อง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๒.จ ำนวนครั้งของกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

๖ เดือน  
(๓๐ ครั้ง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๑๒ เดือน 
 (๓๐ครั้ง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 



 

๓๑ 
 

 

 

 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

  ๓. จ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมกิจกรรมลงพื้นที่งำน
ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

๖ เดือน  
(๑๓ ครั้ง) 

๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ 

๑๒ เดือน  
(๑๓ครั้ง) 

๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ 

7. นำงสำวกมลวรรณ 
ศิลำ 

นักประชำสัมพันธ์ ๑.จ ำนวนเรื่องของกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ๖ เดือน 
(๓๐เรื่อง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๑๒ เดือน 
(๓๐เรื่อง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๒.จ ำนวนครั้งของกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

๖ เดือน 
(๓๐ ครั้ง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๑๒ เดือน 
(๓๐ครั้ง) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๓. จ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมกิจกรรมลงพื้นที่งำน
ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

๖ เดือน 
(๑๓ ครั้ง) 

๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ 

๑๒ เดือน 
(๑๓ ครั้ง) 

๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ 



 

๓๒ 
 

  

ตัวช้ีวัดระดับบุคคลส่วน/ ฝ่าย เผยแพร่วิชาการและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค        เป้าหมายส าหรับ ๖ เดือน     เป้าหมายส าหรับ ๑๒ เดือน 

 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. นางสาวเบญญาภา  

เมธาวราพร 

นักวิชาการเผยแพร่ 

ช านาญการพิเศษ 

๑. มีเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคเพ่ิมขึ้น (ฐานข้อมูล

เครือข่ายจ านวน ๑๔๐ เครือข่าย) 

ร้อยละ ๕ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

๒. ร้อยละเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ ๗๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๓. จ านวนข้อมูล องค์ความรู้ ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

๑๕ เรื่อง ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ 

๒. นางศรีกัลยา 

นวลมณี 

นายช่างศิลป์

ช านาญงาน 

๑. ร้อยละความส าเร็จในการออกแบบงาน

ศิลปกรรมและและการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ 

เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๒. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าข้อมูลในการ

ผลิตสื่ อ ในรูปแบบต่ างๆ เ พ่ือการ เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๓. ร้อยละความส าเร็จในการออกแบบงาน

ศิลปกรรมและผลิตสื่อ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 



 

๓๓ 
 

 

 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๓. นายถิระ หงสกุล นักวิชาการเผยแพร่ 

ช านาญการ 

๑. มีเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคเพ่ิมข้ึน (ฐานข้อมูล

เครือข่ายจ านวน ๑๔๐ เครือข่าย) 

ร้อยละ ๕ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

๒. ร้อยละเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคท่ีได้รับการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ ๗๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๓. จ านวนข้อมูล องค์ความรู้ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ๑๕ เรื่อง ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ 

๔. นางสาวศิริญญา 

กระดุมพี 

นักวิชาการเผยแพร่ 

ช านาญการ 

๑. มีเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคเพ่ิมข้ึน (ฐานข้อมูล

เครือข่ายจ านวน ๑๔๐ เครือข่าย) 

ร้อยละ ๕ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

๒. จ านวนข้อมูล องค์ความรู้ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ๑๕ เรื่อง ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ 

๓. การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ของ สคบ. 

ร้อยละ ๕๐ ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ 

๕. นางสาวนิศานารถ  

ก่อลาภกิจกุล 

นักวิชาการเผยแพร่

ปฏิบัติการ 

๑. มีเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคเพ่ิมข้ึน (ฐานข้อมูล

เครือข่ายจ านวน ๑๔๐ เครือข่าย) 

ร้อยละ ๕ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

๒. ร้อยละเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคท่ีได้รับการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ ๗๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๓. จ านวนข้อมูล องค์ความรู้ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ๑๕ เรื่อง ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ 



 

๓๔ 
 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับ 

เกณฑ์ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๖. นางสาว 

รัษฎาภัณฑ์ ค าฟูบุตร 

เจ้าพนักงาน

เผยแพร่ 

๑. มีเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคเพ่ิมข้ึน (ฐานข้อมูล

เครือข่ายจ านวน ๑๔๐ เครือข่าย) 

ร้อยละ ๕ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

๒. ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลเครือข่าย

คุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นปัจจุบัน 

๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓. ร้อยละเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคท่ีได้รับการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ ๗๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๗. นายภาสวชิญ์ 

แก้วกัลยา 

นักประชาสัมพันธ ์ ๑. มีเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคเพ่ิมข้ึน (ฐานข้อมูล

เครือข่ายจ านวน ๑๔๐ เครือข่าย 

ร้อยละ ๕ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

๒. ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลเครือข่าย

คุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นปัจจุบัน 

๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓. ร้อยละเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคท่ีได้รับการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ ๗๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 


