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รายงานผลด้านคำรับรองการปฏิบัติราชการ การจัดทำตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สคบ.  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด แบ่งออกเป็นดังนี้ 
 

องค์ประกอบ 
การประเมิน 

จำนวน
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. การประเมิน
ประสิทธิผลการ
ดำเนินงาน
(Performance 
Base) 
ร้อยละ 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓ ตัวช้ีวัด 
 

1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Agenda KPI)  
    ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการเช่ือมโยงรายการบัญชีข้อมูลกับ
หน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ข้อมูล  
6 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลบุคคล ข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลร้องทุกข์ผู้บริโภค 
ข้อมูลอนุญาตประกอบธุรกิจ ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/องค์ความรู้ และ
ข้อมูลการดำเนินคดี เพื่อนำไปพัฒนาบริการภาครัฐให้กับประชาชน 
และเกิดข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในอนาคต สำหรับการวิเคราะห์
แนวโน้มและทิศทางของปัญหาการร้องทุกข์ในมิติต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
แม่นยำและรวดเร็ว และใช้ในการวางแผน กำกับ ติดตามการแก้ไข
ปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม ในปีงบประมาณ 
2564 ได้กำหนดผลสำเร็จการเช่ือมโยงและการบริหารจัดการข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 31 รายการบัญชีข้อมูลและได้กำหนด
ผลสำเร็จในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 35 รายการบัญชีข้อมูล  
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(๕๐) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(๗๕) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(๑๐๐) 

ความสำเร็จของ
การเช่ือมโยง
ข้อมูลของ
หน่วยงาน  
จำนวน 26 

รายการ 
บัญชีข้อมูล 

ความสำเร็จของการ
เชื่อมโยงข้อมูลของ

หน่วยงาน  
จำนวน 31 รายการ 

บัญชีข้อมูล 

ความสำเร็จของการ
เชื่อมโยงข้อมูลของ

หน่วยงาน 
 จำนวน 35 

รายการ 
บัญชีข้อมูล 

 
เง่ือนไข วิธีการนับรายการบัญชีข้อมูลนับจากความสำเร็จของการ
เช่ือมโยงข้อมูลของ สคบ. 
 
 

ปัจจุบันเช่ือมโยงข้อมลู 
กับหน่วยงานเป้าหมาย
ได้จำนวน 36 รายการ

บัญชขี้อมูล (ขั้นสูง) 
 

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการคุ้มครองผู้บริโภคร้อยละการรับรู้
ข้ อมู ลด้ านการคุ้ มครองผู้ บ ริ โภคของประชาชนใน เขตพื้ นที่
กรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคของประเทศ (1 กรม 1 ปฏิรูป) 
 
 
 

ร้อยละการรับรู้ข้อมูล
ด้านการคุม้ครอง

ผู้บริโภคของประชาชน 
คิดเป็น 

ร้อยละ 83.20 
(ข้ันต้น) 

กผป. 
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องค์ประกอบ 
การประเมิน 

จำนวน
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เป้าหมายขั้นต้น 

(๕๐) 
เป้าหมายมาตรฐาน 

(๗๕) 
เป้าหมายขั้นสูง 

(๑๐๐) 
ร้อยละ 83.12 ร้อยละ 85.12 ร้อยละ 87.12 

 
เงื่อนไข - ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
          - เป็นการสำรวจโดยใช้ Third party 
          - การสำรวจการรับรู้ข้อมูลด้ านการคุ้ มครองผู้บริ โภคของ
ประชาชน มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 400 ราย 
 
3. เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการดำเนนิการจนได้ข้อยุต ิ
3.๑ ร้อยละเรื่องร้องเรียนในปีปัจจุบันที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(๕๐) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(๗๕) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(๑๐๐) 

ร้อยละ 57.77 
(จำนวน 8,666 

เรื่อง) 

ร้อยละ 63.02 
(จำนวน 9,453 

เรื่อง) 

ร้อยละ 68.27 
(จำนวน 10,241 

เรื่อง) 
 

สำนัก กอง รับเร่ือง ยุติ คงค้าง 
คิดเป็น
ร้อยละ 

กคส. 2,677 1,446 1,248 54.02 
กคฆ. 4,409 3,119 1,444 70.74 
ศคพ. 4,244 2,179 2,102 51.34 
กคฉ. 1,490 1,385 240 92.95 
กคต. 2,113 1,922 444 90.96 
สปจ. 1,282 1,078 204 84.09 

ส่วน ตปท. 449 257 195 57.24 
รวม 16,664 11,386 5,877 75.91 

 
เง่ือนไข - นับเรื่องเข้าตั้งแต่วันท่ี 1 ก.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2564 
          - นับเรื่องเสร็จ ถึงวันที่  30 ก.ย. 2564 และนับเรื่องเข้าในปี 
2564 ไม่เกิน 15000 เรื่อง 
             - ไม่ใช้ปี 2562 ในการคำนวณเนื่องจากมีผลการ
ดำเนินงานท่ีสูงผดิปกต ิ
 
 
 

กคส. ร้อยละ 54.02 
กคฆ. ร้อยละ 70.74 
ศคพ. ร้อยละ 51.34 
กคฉ. ร้อยละ 92.95 
กคต. ร้อยละ 90.96 
สปจ. ร้อยละ 84.09 
ส่วน ตปท. ร้อยละ 
57.24 
คิดเป็นร้อยละ 75.91 
(ขั้นสูง) 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 
64 

กคส. กคต. 
กคฆ. กคฉ. 
ศคพ. สปจ. 

ส่วน
ต่างประเทศ 
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องค์ประกอบ 
การประเมิน 

จำนวน
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

3.๒ เรื่องร้องเรียนในอดตีที่ค้างอยู่ท่ีได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยตุิ 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(๕๐) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(๗๕) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(๑๐๐) 

ร้อยละ 30.49 
(จำนวน 2,532 

เรื่อง) 

ร้อยละ 34.43 
(จำนวน 2,859 

เรื่อง) 

ร้อยละ 38.36 
(จำนวน 3,186) 

 

สำนัก กอง รับเร่ือง ยุติ คงค้าง 
คิดเป็น
ร้อยละ 

กคส. 922 231 691 25.05 
กคฆ. 5,030 3,396 1,634 67.51 
ศคพ. 1,749 816 933 46.66 
กคฉ. 84 68 16 80.95 
กคต. 156 139 17 89.10 
สปจ. 378 200 178 52.91 

ส่วน ตปท. 113 95 18 84.07 
รวม 8,432 4,945 3,487 58.64 

 
เง่ือนไข เรื่องร้องเรียนในอดตีที่ค้างอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 
30 มิ.ย. 2563 
 

กคส. ร้อยละ 25.05 
กคฆ. ร้อยละ 67.51 
ศคพ. ร้อยละ 46.66 
กคฉ. ร้อยละ 80.95 
กคต. ร้อยละ 89.10 
สปจ. ร้อยละ 52.91 
ส่วน ตปท. ร้อยละ 
84.07 
คิดเป็นร้อยละ 58.64 
(ข้ันสูง) 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 
64 

กคส. กคต. 
กคฆ. กคฉ. 
ศคพ. สปจ. 

ส่วน
ต่างประเทศ 

2. การประเมิน
ศักยภาพในการ

ดำเนินงาน 
(Potential 

Base) 
ร้อยละ 30 

2 ตัวช้ีวัด การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล 
1. ความสำเร็จของการยกระดับงานบริการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
ขายตรงและตลาดแบบตรง 
    เป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการที่ขอยื่นจดทะเบียน
ธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรง รวมถึงการติดตามสถานะ ยื่น
แก้ไข รายงานผลการประกอบการ ผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง 
ตลอด 24 ช่ัวโมง ซึ่งเป็นระบบหลักที่สำคัญกับการดำเนินงานตาม
ภารกิจหลักของ สคบ. ตาม พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 
2545 และ พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 
2560  
 
 
 
 
 
 

สามารถยื่นเรื่อง/ยื่นคำ
ขอจดทะเบียนการ

ประกอบธุรกิจขายตรง
และตลาดแบบตรงทาง

ออนไลน์ (e-form)  
มีความปลอดภัยรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลและ

แนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณา

ได้ทันที 
(ขั้นสูง) 

 

กคต. และ 
สผพ. ส่วน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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องค์ประกอบ 
การประเมิน 

จำนวน
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

หลักเกณฑ ์
เป้าหมาย

ขั้นต้น (๕๐) 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

(๗๕) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(๑๐๐) 

ระดับ 1 
(Level 1) 

การยื่นคำขอ* 

สามารถยื่น
จดทะเบียน
การประกอบ
ธุรกิจขายตรง

และตลาด
แบบตรงทาง
ไปรษณีย์หรือ

อีเมล์ โดย 
load 

เอกสารผ่าน
ทาง 

website 
หรือ  

QR code 

สามารถยื่น
เรื่อง/ยื่นคำ

ขอจด
ทะเบียนการ

ประกอบ
ธุรกิจขายตรง

และตลาด
แบบตรงทาง

ออนไลน์  
(e-form) 

โดยยังคงต้อง
นำหลักฐาน 
ส่งแยกมาใน

รูปแบบ  
Scan file 

สามารถยื่น
เรื่อง/ยื่นคำขอ
จดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจ
ขายตรงและ

ตลาดแบบตรง
ทางออนไลน์  
(e-form) มี

ความปลอดภัย
รักษาข้อมูลส่วน
บุคคลและแนบ

เอกสาร
ประกอบการ
พิจารณาได้

ทันท ี
 
เงื่อนไข - เป็นงานบริการที่มีข้อจำกัดทางกฎหมาย เรื่อง ให้นายทะเบียน
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอนำหลักประกันมาวางต่อนายทะเบียน
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ขายตรง
และตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และ พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 (มาตรา 41) กรณีดำเนินการต่อในอนาคต 
จำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถส่ง SMS ทดแทนการส่ง
หนังสือได้ 
           - ขั้นตอน L1 สิ้นสุดถึงขั้นตอนระบบจดัส่ง SMS แจ้ง
ผู้ประกอบการวางหลักประกัน 
 

  การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) 
2. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) 
    พิจารณาจากผลการประสถานการณ์ เป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมทั้ง 7 ประกอบด้วย 
หมวด 1 การนำองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 
3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การ
วัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 
6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 

การประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 
ขั้นตอนท่ี 1 คิดเป็น 
405.80 คะแนน 
หรือระบบราชการ 

3.25 
(ข้ันสูง) 

 

กพบ. (หลัก) 
ทุก

หน่วยงาน 
(สนับสนุน) 



5 
 

องค์ประกอบ 
การประเมิน 

จำนวน
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
เป้าหมายขั้นต้น 

(๕๐) 
เป้าหมายมาตรฐาน 

(๗๕) 
เป้าหมายขั้นสูง 

(๑๐๐) 

240 คะแนน 
(ค่าเฉลี่ยคะแนน

กลุ่มที่ 1 
0 – 299 คะแนน) 

- 350 คะแนน 

 
เงื่อนไข PMQA ในปี 2563 ของ สคบ. คือ 274 คะแนน ดังนั้น เกณฑ์
การประเมิน คือ แบบที่ 1 ส่วนราชการที่มีคะแนนผลการประเมินใน
ขั้นตอนท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่ำกว่า 350 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


