
ตัวช้ีวัดสำนัก กอง กลุ่ม ตามกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย รอบ 12 เดือน ค่าเป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน ขั้นต้น มาตรฐาน ขั้นสูง 

สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค 
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) หน่วยงานละ 3 – 5 ตัวชี้วัด 
*1.1 ความสำเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการ
ให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

20 25 
รายการบัญชี 

30 
รายการบัญชี 

35 
รายการบัญชี 

18 
รายการบัญชี 

1.2 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการของ สคบ. 
วัดจากจำนวนตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ (10 ตัวชี้วัด) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
สามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ 

10 6 ตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด รายงานผลภายใต้ 
แผนฯ รอบ 6 เดือน 

*1.3 เรื่องร้องทุกข์ที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ 
 1.3.1 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ในปัจจุบันได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ 
 1.3.2 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ในอดีตที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ 

30 
(15) 
(15) 

 
61.73 
44.95 

 
62.96 
48.37 

 
64.19 
51.78 

 
ร้อยละ 32 
ร้อยละ 26 

1.4 ความสำเร็จของการจัดทำกรอบองค์ความรู้ที่จำเป็นในการคุ้มครองผู้บริโภค
ระดับอาเซียนของ สคบ. 

10 ผู้บริหาร
เห็นชอบกรอบ

องค์ความรู้ 

พัฒนากรอบ
องค์ความรู้ 
ที่ทันสมัย 

นำกรอบองค์
ความรู้ที่จำเป็น
พัฒนาทดลองใช้ 

ผู้บริหารเห็นชอบ 
กรอบองค์ความรู้ 

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพการดำเนินงาน (Potential Base) หน่วยงานละ 2 ตัวช้ีวัด 
*2.1 การพัฒนานวัตกรรมในการให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Chatbot) 15 วิเคราะห์

ทบทวนข้อ
คำถาม คำตอบ

ข่าวสาร 
องค์ความรู้ 

พัฒนา API
ฐานข้อมูล
ร่วมกับ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

นำเข้าข้อมูลระบบ 
Chatbot 
จัดทำคลิปสั้น 

ประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้ 

พัฒนา API ฐานข้อมูล
ร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

*2.2 การขับเคลื่อนตามรายงานการถอดบทเรียนการบริหารจัดการภาครัฐ 
PMQA 4.0 ของ หน่วยงาน (7 หมวด) 

15 380 
คะแนน 

405.80 
คะแนน 

413.92 
คะแนน 

 
 

 

รายงานผลการ
ดำเนินงานตามการ
ถอดบทเรียน PMQA 
4.0 ของทุกสำนัก/
กอง/กลุ่ม 

หมายเหตุ * หมายถึง ตัวชี้วัดที่มีความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระดับกรมและประกอบกับการประเมินผู้บริหารองค์การของส่วนราชการ 
 



ตัวช้ีวัดสำนัก กอง กลุ่ม ตามกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย รอบ 12 เดือน ค่าเป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน ขั้นต้น มาตรฐาน ขั้นสูง 

กองกฎหมายและคดี 
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) หน่วยงานละ 3 – 5 ตัวชี้วัด 
*1.1 ความสำเร็จของการจัดทำพระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความชำรุด
บกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... 

20 - - 1 ฉบับ อยู่ระหว่างดำเนินการ
ยกร่างฯ 

1.๒ ระยะเวลาของการจัดทำสำนวนการบังคับคดีในการสืบหาทรัพย์สินของจำเลย
ตามคำพิพากษาและหมายบังคับคดีภายใน 85 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำนวนการ
บังคับคดี โดยมีเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง 

25 ภายใน 85 วัน ภายใน 80 วัน ภายใน 75 วัน รายงานผลการจัดทำ
สำนวนการบังคับคดี

ตามระยะเวลา 
ที่กำหนด 

1.3 ร้อยละของจำนวนคดีที่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบความผิดแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนต่อ
กฎหมาย เมื่อผู้กระทำผิดยินยอมชำระค่าปรับ ให้ผู้ประสานคดีตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน และแจ้งให้ผู้กระทำผิดกรอกรายละเอียดรับทราบข้อกล่าวหาตามแบบที่
กำหนดในระเบียบการเปรียบเทียบ โดยนำเสนอผู้กล่าวหาและนำตัวผู้กระทำผิดไป
ชำระเงินค่าปรับต่อเจ้าหน้าที่การเงิน ภายใน ๑ วันทำการ 

25 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 รายงานผลคดี 
ที่ได้ดำเนินการ

เปรียบเทียบความผิดฯ 

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพการดำเนินงาน (Potential Base) หน่วยงานละ 2 ตัวช้ีวัด 
2.1 การจัดทำร่างฯ และการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้องโดยการ
ขับเคลื่อนผ่านผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 3 รูปแบบ  
1. ประชุม 2. สัมมนา 3. การสำรวจความคิดเห็น  

15 1 รูปแบบ 2 รูปแบบ 3 รูปแบบ 1 รูปแบบ 

*2.2 การขับเคลื่อนตามรายงานการถอดบทเรียนการบริหารจัดการภาครัฐ 
PMQA 4.0 ของ หน่วยงาน (7 หมวด) 

15 380 
คะแนน 

405.80 
คะแนน 

413.92 
คะแนน 

 
 
 
 

รายงานผลการ
ดำเนินงานตามการ
ถอดบทเรียน PMQA 
4.0 ของทุกสำนัก/
กอง/กลุ่ม 

หมายเหตุ * หมายถึง ตัวชี้วัดที่มีความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระดับกรมและประกอบกับการประเมินผู้บริหารองค์การของส่วนราชการ 
 



ตัวช้ีวัดสำนัก กอง กลุ่ม ตามกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย รอบ 12 เดือน ค่าเป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน ขั้นต้น มาตรฐาน ขั้นสูง 

สำนักงานเลขานุการกรม 
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) หน่วยงานละ 3 – 5 ตัวชี้วัด 
1.1 ร้อยละความสำเร็จของการส่งต่อเรื่องร้องทุกข์ภายในและภายนอกที่เก่ียวข้อง
ตามตามกรอบเวลาที่กำหนด 
นิยาม : ดำเนินการตามคู่มือปฏิบัติงานงานบริหารเรื่องราวร้องทุกข์ (แก้ไขเพ่ิมเติม) 

20 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 50 

1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค 1166 20 ร้อยละ 80 ร้อยละ 82.5 ร้อยละ 85 ขึ้นไป ร้อยละ 80 
1.3 ระยะเวลาความสำเร็จของการจัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างประจำ  
*ยกเว้น ผู้บริหารระดับสูง ระดับต้น และอำนวยการสูง (6 ตำแหน่ง) 

10 ระยะเวลา 
ไม่เกิน 50 วัน 

ระยะเวลา 
ไม่เกิน 45 วัน 

ระยะเวลาไม่เกิน 
40 วัน 

ระยะเวลาไม่เกิน 
40 วัน 

1.4 ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร (จำนวน 8 โครงการ) 10 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 37.50 
1.5 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ยืมเงินภายในหน่วยงาน  
(เบิกเงินในงบประมาณ รวมภายใน 20 วันทำการ)  
*เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังเบิกเงินภายใน 15 วันทำการ 
และนับหลังจาก ผอ. อนุมัติ และเจ้าหน้าที่บันทึกเข้าระบบของกรมบัญชีกลาง 
ภายใน 5 วันทำการ 

10 ร้อยละ 
87.50 

ร้อยละ 
93.75 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 87.50 

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพการดำเนินงาน (Potential Base) หน่วยงานละ 2 ตัวช้ีวัด 
2.1 ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนประวัติการรับราชการในระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล และความสำเร็จของการกำหนดสิทธิให้เข้าถึงเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตนเอง 

15 ข้อมูลทะเบียน
ประวัติถูกต้อง 
ร้อยละ 85 

ข้อมูลทะเบียน
ประวัติถูกต้อง 
ร้อยละ 90 

ข้อมูลทะเบียน
ประวัติถูกต้อง 

ร้อยละ 95 ขึ้นไป 

ข้อมูลทะเบียนประวัติ
ถูกต้อง ร้อยละ 85 

*2.2 การขับเคลื่อนตามรายงานการถอดบทเรียนการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 
4.0 ของ หน่วยงาน (7 หมวด) 

15 380 
คะแนน 

405.80 
คะแนน 

413.92 
คะแนน 

 
 
 

รายงานผลการ
ดำเนินงานตามการ
ถอดบทเรียน PMQA 
4.0 ของทุกสำนัก/
กอง/กลุ่ม 

หมายเหตุ * หมายถึง ตัวชี้วัดที่มีความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระดับกรมและประกอบกับการประเมินผู้บริหารองค์การของส่วนราชการ 
 



ตัวช้ีวัดสำนัก กอง กลุ่ม ตามกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย รอบ 12 เดือน ค่าเป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน ขั้นต้น มาตรฐาน ขั้นสูง 

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก 
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) หน่วยงานละ 3 – 5 ตัวชี้วัด 
*1.1 ความสำเร็จของร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์
สารเพ่ิมประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก  

20 - - 1 ฉบับ รับฟังความคิดเห็นร่าง
ประกาศฯ และส่งไปยัง

องค์กรการค้าโลก 
(WTO) 

*1.2 เรื่องร้องทุกข์ที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ 
 1.2.1 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ในปัจจุบันได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ 
 1.2.2 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ในอดีตที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ 

30 
(15) 
(15) 

 
61.73 
44.95 

 
62.96 
48.37 

 
64.19 
51.78 

 
ร้อยละ 32 
ร้อยละ 26 

1.3 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาในชั้น
คณะอนุกรรมการฯ ผ่านระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ 

20 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 60 

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพการดำเนินงาน (Potential Base) หน่วยงานละ 2 ตัวช้ีวัด 
2.1 จำนวนข้อมูลของสินค้าหรือบริการที่มีการแจ้งเตือนภัยในต่างประเทศและ
การแจ้งเตือนภัยให้กับผู้บริโภคภายในประเทศผ่านเว็บไซต์ สคบ. 

15 250 
รายการ 

300 
รายการ 

350 
รายการ 

200  
รายการ 

*2.2 การขับเคลื่อนตามรายงานการถอดบทเรียนการบริหารจัดการภาครัฐ 
PMQA 4.0 ของ หน่วยงาน (7 หมวด) 

15 380 
คะแนน 

405.80 
คะแนน 

413.92 
คะแนน 

 
 
 
 
 
 

รายงานผลการ
ดำเนินงานตามการ
ถอดบทเรียน PMQA 
4.0 ของทุกสำนัก/
กอง/กลุ่ม 
 

หมายเหตุ * หมายถึง ตัวชี้วัดที่มีความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระดับกรมและประกอบกับการประเมินผู้บริหารองค์การของส่วนราชการ 
 



ตัวช้ีวัดสำนัก กอง กลุ่ม ตามกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย รอบ 12 เดือน ค่าเป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน ขั้นต้น มาตรฐาน ขั้นสูง 

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสญัญา 
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) หน่วยงานละ 3 – 5 ตัวชี้วัด 
*1.1 ความสำเร็จของร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้
เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. .... และร่าง
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการกู้ยืมเงินเพ่ือผู้บริโภคของ
สถาบันการเงินเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ...... 

20 1 ฉบับ - 2 ฉบับ 1 ฉบับ 

*1.2 เรื่องร้องทุกข์ที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ 
 1.2.1 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ในปัจจุบันได้รับการดำเนินการจนได้ข้อ
ยุติ 
 1.2.2 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ในอดีตที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ 

30 
(15) 
(15) 

 
61.73 
44.95 

 
62.96 
48.37 

 
64.19 
51.78 

 
ร้อยละ 61.73 
ร้อยละ 44.95 

1.3 ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนกำกับ ติดตาม ตรวจสอบผู้ประกอบ
ธุรกิจ  
ที่อยู่ภายใต้ประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา 
ระดับ 1 รวบรวมข้อมูลเรื่องร้องทุกข์และวิเคราะห์ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ 
ระดับ 2 กำหนดแผนกำกับ ติดตาม ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ จำนวน  
3 ประเภท ได้แก่ ตรวจธุรกิจเสริมความงาม ตรวจรถยนต์ใช้แล้ว และตรวจตาม
ประกาศควบคุมสัญญาฯ 
ระดับ 3 ดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจตามแผนฯ จำนวน 1 ประเภท 
ระดับ 4 ดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจตามแผนฯ จำนวน 2 ประเภท 
ระดับ 5 ดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจตามแผนฯ จำนวน 3 ประเภท 

20 ระดับ 3 
(1 ประเภท) 

ระดับ 4 
(2 ประเภท)  

ระดับ 5 
(3 ประเภท) 

ระดับ 4 
(2 ประเภท) 

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพการดำเนินงาน (Potential Base) หน่วยงานละ 2 ตัวช้ีวัด 
2.1 การจัดทำฐานข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ 
เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีมติการดำเนินคดีแล้ว มาศึกษา 
วิเคราะห์ และจัดทำเป็นชุดข้อมูล เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถสืบค้น
ข้อมูลได้ง่ายขึ้นและใช้เป็นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องทุกข์ให้กับผู้บริโภคได้ 

15 ศึกษา รวบรวม 
วิเคราะห์ จัดทำ
ชุดข้อมูลด้าน

อสังหาริมทรัพย์ 

- 1 ฐานข้อมูล 
และนำเสนอ

รายงาน 
ต่อผู้บริหาร 

ศึกษา รวบรวม 
วิเคราะห์ จัดทำชุด

ข้อมูลด้าน
อสังหาริมทรัพย์ 



ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย รอบ 12 เดือน ค่าเป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน ขั้นต้น มาตรฐาน ขั้นสูง 

*2.2 การขับเคลื่อนตามรายงานการถอดบทเรียนการบริหารจัดการภาครัฐ 
PMQA 4.0 ของ หน่วยงาน (7 หมวด) 

15 380 
คะแนน 

405.80 
คะแนน 

413.92 
คะแนน 

 
 
 
 
 
 

รายงานผลการ
ดำเนินงานตามการ
ถอดบทเรียน PMQA 
4.0 ของทุกสำนัก/
กอง/กลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ * หมายถึง ตัวชี้วัดที่มีความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระดับกรมและประกอบกับการประเมินผู้บริหารองค์การของส่วนราชการ 
 



ตัวช้ีวัดสำนัก กอง กลุ่ม ตามกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย รอบ 12 เดือน ค่าเป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน ขั้นต้น มาตรฐาน ขั้นสูง 

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา 
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) หน่วยงานละ 3 – 5 ตัวชี้วัด 
*1.1 ความสำเร็จของการจัดทำร่างกฎกระทรวง เรื่อง แนวทางการลดราคาสินค้า
และบริการโดยเปรียบเทียบกับราคาก่อนหน้าฯ 

20 - - 1 ฉบับ ยกร่างกฎกระทรวง 

*1.2 เรื่องร้องทุกข์ที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ *(นับรวม ศคพ.) 
 1.2.1 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ในปัจจุบันได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ 
 1.2.2 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ในอดีตที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ 

30 
(15) 
(15) 

 
61.73 
44.95 

 
62.96 
48.37 

 
64.19 
51.78 

 
ร้อยละ 31.48 
ร้อยละ 24.19 

1.3 ร้อยละของการออกตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจตามแผนด้านโฆษณา  
- การตรวจสอบป้ายข้อความโฆษณาสินค้าและบริการห้างสรรพสินค้า  
- การออกตรวจป้ายข้อความโฆษณาสินค้าและบริการตามโซนพื้นที่ 
*ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

20 ร้อยละ 32 ร้อยละ 48 ร้อยละ 64 ร้อยละ 32 

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพการดำเนินงาน (Potential Base) หน่วยงานละ 2 ตัวช้ีวัด 
2.1 จำนวนเจ้าหน้าทีน่ักสืบสวนสอบสวนที่ได้รับการพัฒนาการดำเนินการเรื่อง
ร้องทุกข์ผ่านระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (OCPB Mediate) ทุกข้ันตอน 

15 2 คน 3 คน 4 คน 1 คน 

*2.2 การขับเคลื่อนตามรายงานการถอดบทเรียนการบริหารจัดการภาครัฐ 
PMQA 4.0 ของ หน่วยงาน (7 หมวด) 

15 380 
คะแนน 

405.80 
คะแนน 

413.92 
คะแนน 

 
 
 

รายงานผลการ
ดำเนินงานตามการ
ถอดบทเรียน PMQA 
4.0 ของทุกสำนัก/
กอง/กลุ่ม 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ * หมายถึง ตัวชี้วัดที่มีความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระดับกรมและประกอบกับการประเมินผู้บริหารองค์การของส่วนราชการ 
 



ตัวช้ีวัดสำนัก กอง กลุ่ม ตามกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย รอบ 12 เดือน ค่าเป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน ขั้นต้น มาตรฐาน ขั้นสูง 

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) หน่วยงานละ 3 – 5 ตัวชี้วัด 
*1.1 ความสำเร็จของการจัดทำประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธียื่นคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. ....  / และระเบียบคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง ว่า
ด้วยการเปิดบัญชีเงินฝากและการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากสำหรับหลักประกัน
ที่เป็นเงินสด พ.ศ. .... 

20 1 ฉบับ - 2 ฉบับ 1 ฉบับ 

*1.2 เรื่องร้องทุกข์ที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ  
 1.2.1 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ในปัจจุบันได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ 
 1.2.2 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ในอดีตที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ 

30 
(15) 
(15) 

 
61.73 
44.95 

 
62.96 
48.37 

 
64.19 
51.78 

 
ร้อยละ 32.09 
ร้อยละ 25.89 

1.3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนกำกับ ติดตาม ตรวจสอบผู้
ประกอบธุรกิจ ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 
     ระดับ 1 รวบรวมข้อมูลเรื่องร้องทุกข์และวิเคราะห์ปัญหาเรื่องร้องทุกข์  
     ระดับ 2 จัดทำแผนตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจขายตรง จำนวน 5 ราย   
     ระดับ 3 ดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจตามแผนฯ จำนวน 3 ราย   
     ระดับ 4 ดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจตามแผนฯ จำนวน 4 ราย   
     ระดับ ๕ ดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจตามแผน จำนวน 5 ราย 
*เงื่อนไข ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป (ในปี 64 ตรวจสอบขายตรง 3 ราย) 

20 ระดับ 3 
3 ราย 

ระดับ 4  
4 ราย 

ระดับ 5 
5 ราย 

ระดับ 3 
3 ราย 

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพการดำเนินงาน (Potential Base) หน่วยงานละ 2 ตัวช้ีวัด 
2.1 ความสำเร็จของระยะเวลาการมอบหมายและตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบจด
ทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง (OCPB Direct) 
*เงื่อนไข นับเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจที่ยื่นคำขอจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบ
ตรงใหม่ผ่านระบบ OCPB Direct 
 

15 - ระยะเวลา
การมอบหมาย
งานผ่านระบบ
จดทะเบียนฯ  
(ผอ.กอง/ฝ่าย)  
8-9 วัน 

- ระยะเวลา
การมอบหมาย
งานผ่านระบบ
จดทะเบียนฯ  
(ผอ.กอง/ฝ่าย)  
6-7 วัน 

- ระยะเวลาการ
มอบหมายงาน
ผ่านระบบจด
ทะเบียนฯ  
(ผอ.กอง/ฝ่าย)  
5 วัน 

- ระยะเวลาการ
มอบหมายงานผ่าน
ระบบจดทะเบียนฯ  
(ผอ.กอง/ฝ่าย)  
5 วัน 
 
 



ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย รอบ 12 เดือน ค่าเป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน ขั้นต้น มาตรฐาน ขั้นสูง 

- ระยะเวลา
ของการ
ตรวจสอบและ
แจ้งผ่านระบบ 
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
(เจ้าหน้าที่)  
21-25 วัน 

- ระยะเวลา
ของการ
ตรวจสอบและ
แจ้งผ่านระบบ
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
(เจ้าหน้าที่)  
16-20 วัน 

- ระยะเวลาของ
การตรวจสอบและ
แจ้งผ่านระบบฯ 
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
(เจ้าหน้าที่)  
15 วัน 

- ระยะเวลาของการ
ตรวจสอบและแจ้งผ่าน
ระบบฯ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย (เจ้าหน้าที่)  
15 วัน 

*2.2 การขับเคลื่อนตามรายงานการถอดบทเรียนการบริหารจัดการภาครัฐ 
PMQA 4.0 ของ หน่วยงาน (7 หมวด) 

15 380 
คะแนน 

405.80 
คะแนน 

413.92 
คะแนน 

 
 
 

รายงานผลการ
ดำเนินงานตามการ
ถอดบทเรียน PMQA 
4.0 ของทุกสำนัก/
กอง/กลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ * หมายถึง ตัวชี้วัดที่มีความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระดับกรมและประกอบกับการประเมินผู้บริหารองค์การของส่วนราชการ 
 



ตัวช้ีวัดสำนัก กอง กลุ่ม ตามกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย รอบ 12 เดือน ค่าเป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน ขั้นต้น มาตรฐาน ขั้นสูง 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) หน่วยงานละ 3 – 5 ตัวชี้วัด 
1.1 จำนวนขององค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเผยแพร่ต่อผู้บริโภค 
(ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic และบทความ) 

20 60 เรื่อง 80 เรื่อง 100 เรื่อง 60 เรื่อง 

1.2 จำนวนผู้นำด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนด 

20 60 คน 80 คน 100 คน 60 คน 

1.3 ร้อยละของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน 
(กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 400 คน) ดำเนินการเอง 

15 ร้อยละ 64 ร้อยละ 67 ร้อยละ 70 ร่างแบบสำรวจและ
นำมาวิเคราะห์เนื้อหา
โดยผู้เชี่ยวชาญพร้อม
เสนอผู้บริหารอนุมัติ

เห็นชอบ 
1.4 ร้อยละความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  
(กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 400 คน) ดำเนินการเอง 
 

15 ร้อยละ 62 ร้อยละ 65 ร้อยละ 68 ร่างแบบสำรวจและ
นำมาวิเคราะห์เนื้อหา
โดยผู้เชี่ยวชาญพร้อม
เสนอผู้บริหารอนุมัติ

เห็นชอบ 
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพการดำเนินงาน (Potential Base) หน่วยงานละ 2 ตัวช้ีวัด 
2.1 ความสำเร็จของการพัฒนาการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ 
ระดับ 1 จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
ระดับ 2 มีจำนวนสื่อที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เป็นไปตามแผน
ชัดเจน 
ระดับ 3 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เป็นไปตามแผน 
ระดับ 4 ประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออนไลน์ โดยวิธีการส่งแบบ
ประเมินของ สคบ. 

15 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสำรวจตามแบบ
ประเมินการเผยแพร่ฯ 
เพ่ือนำมาวิเคราะห์
ข้อมูล 



ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย รอบ 12 เดือน ค่าเป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน ขั้นต้น มาตรฐาน ขั้นสูง 

ระดับ 5 นำผลการประเมินมาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะ
และรายงานผู้บริหาร 
*2.2 การขับเคลื่อนตามรายงานการถอดบทเรียนการบริหารจัดการภาครัฐ 
PMQA 4.0 ของ หน่วยงาน (7 หมวด) 

15 380 
คะแนน 

405.80 
คะแนน 

413.92 
คะแนน 

 
 
 

รายงานผลการ
ดำเนินงานตามการ
ถอดบทเรียน PMQA 
4.0 ของทุกสำนัก/
กอง/กลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ * หมายถึง ตัวชี้วัดที่มีความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระดับกรมและประกอบกับการประเมินผู้บริหารองค์การของส่วนราชการ 
 



ตัวช้ีวัดสำนัก กอง กลุ่ม ตามกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย รอบ 12 เดือน ค่าเป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน ขั้นต้น มาตรฐาน ขั้นสูง 

สำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) หน่วยงานละ 3 – 5 ตัวชี้วัด 
1.1 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติในส่วน
ภูมิภาค (1 ต.ค.64 – 30 ก.ย. 65)  

30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 30 

1.2 จำนวนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา  
โดยให้ความรู้การดำเนินการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในท้องถิ่น ได้แก่ การรับ
เรื่องร้องทุกข์, การเจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องร้องทุกข์, การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) 
(เทศบาลเมือง/นคร)  
(จำนวน อปท. = เทศบาลเมือง 30 แห่ง เทศบาลนคร 195 แห่ง) 

20 100 แห่ง 125 แห่ง 150 แห่ง 75 แห่ง 

1.3 ความสำเร็จของการปรับปรุง แก้ไข คำสั่งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจำเทศบาล 

20 - - 1 ฉบับ เสนอร่างคำสั่ง 
ทบทวนในคณะทำงาน

ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในระดับ

ท้องถิ่น 
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพการดำเนินงาน (Potential Base) หน่วยงานละ 2 ตัวชี้วัด 
2.1 (นวัตกรรมเชิงนโยบาย) จำนวนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ดำเนินการจัดทำคำสั่งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาล (เทศบาล
เมือง/นคร) (จำนวน อปท. = เทศบาลเมือง 30 แห่ง เทศบาลนคร 195 แห่ง) 

15 100 แห่ง 125 แห่ง 150 แห่ง 75 แห่ง 

*2.2 การขับเคลื่อนตามรายงานการถอดบทเรียนการบริหารจัดการภาครัฐ 
PMQA 4.0 ของ หน่วยงาน (7 หมวด) 

15 380 
คะแนน 

405.80 
คะแนน 

413.92 
คะแนน 

 
 
 

รายงานผลการ
ดำเนินงานตามการ
ถอดบทเรียน PMQA 
4.0 ของทุกสำนัก/
กอง/กลุ่ม 

หมายเหตุ * หมายถึง ตัวชี้วัดที่มีความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระดับกรมและประกอบกับการประเมินผู้บริหารองค์การของส่วนราชการ 
 



ตัวช้ีวัดสำนัก กอง กลุ่ม ตามกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย รอบ 12 เดือน ค่าเป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน ขั้นต้น มาตรฐาน ขั้นสูง 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) หน่วยงานละ 3 – 5 ตัวชี้วัด 
1.1 ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการงานตรวจสอบภายในตามแผนการ
ตรวจสอบประจำปี  

30 ร้อยละ 
52.10-
65.20 

(12-15 ครั้ง) 

ร้อยละ 
69.50-
82.60 

(16-19 ครั้ง) 

ร้อยละ 
86.9-100 

(20-23 ครั้ง) 

ร้อยละ  
52.10 – 65.20 

(12-15 ครั้ง) 

1.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน 30 อย่างน้อย 
3 ขั้นตอน 

4-5 
ขั้นตอน 

6-7  
ขั้นตอน 

อย่างน้อย  
3 ขั้นตอน 

1.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ  10 79.47-
82.53 

(ค่าเฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง) 

82.54-
85.59 
(ค่ากลาง

ระหว่างขั้นต้น
และข้ันสูง) 

มากกว่าร้อยละ 
85.60 

(ค่าสูงสุด 3 ปี 
ย้อนหลัง) 

 

ดำเนินการ 
ออกแบบสำรวจฯ 

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพการดำเนินงาน (Potential Base) หน่วยงานละ 2 ตัวช้ีวัด 
2.1 ร้อยละการเผยแพร่ข้อมูลด้านการตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

15 ร้อยละ 
54.50-
63.60 

ร้อยละ  
72.70-
81.80 

ร้อยละ 
90.90-100 

ร้อยละ 
54.50-63.60 

 
 

*2.2 การขับเคลื่อนตามรายงานการถอดบทเรียนการบริหารจัดการภาครัฐ 
PMQA 4.0 ของ หน่วยงาน (7 หมวด) 

15 380 
คะแนน 

405.80 
คะแนน 

413.92 
คะแนน 

 
 
 

รายงานผลการ
ดำเนินงานตามการ
ถอดบทเรียน PMQA 
4.0 ของทุกสำนัก/
กอง/กลุ่ม 

หมายเหตุ * หมายถึง ตัวชี้วัดที่มีความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระดับกรมและประกอบกับการประเมินผู้บริหารองค์การของส่วนราชการ 
 



ตัวช้ีวัดสำนัก กอง กลุ่ม ตามกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย รอบ 12 เดือน ค่าเป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน ขั้นต้น มาตรฐาน ขั้นสูง 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) หน่วยงานละ 3 – 5 ตัวชี้วัด 
1.1 การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)  

20 - ระดับ B ระดับ A ดำเนินการรวบรวม
รายชื่อผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียและนำเข้า
ระบบ ITAS 

1.2 การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการภายในกรม  30 วิเคราะห์ข้อมูล
โครงสร้าง

องค์กรส่งให้
สำนักงาน 

ก.พ.ร. 

สรุปผลการ
หารือร่วม  

3 หน่วยงาน 
(สคบ. ก.พ.ร. 

ก.พ.) 
 

ได้โครงสร้างเพ่ือ
นำเสนอส่งต่อ 

อ.ก.พ. กระทรวง 
 

สรุปผลการ 
หารือร่วม  

3 หน่วยงาน 
(สคบ. ก.พ.ร. ก.พ.) 

1.3 ร้อยละความพึงพอใจการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
บุคลากร สคบ. (Smart Office) 

20 ร้อยละ 75 ร้อยละ 
77.50 

ร้อยละ 80 จัดทำร่างและออกแบบ
สำรวจ (Smart 
Office) เสนอ 

ผู้บริหารเห็นชอบ 
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพการดำเนินงาน (Potential Base) หน่วยงานละ 2 ตัวช้ีวัด 
2.1 พัฒนาระบบวิเคราะห์และติดตามตัวชี้วัดองค์กร (ATM) ในการนำเข้าข้อมูล
มาตรการจัดผลกระทบทางลบ 

15 นำเข้าข้อมูล
ผ่านระบบ  

ATM 

ความสมบูรณ์
ของข้อมูลไม่

น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ระบบที่ได้รับการ
พัฒนาอำนวย

ความสะดวกแก่
เจ้าหน้าที่ 

ความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 

*2.2 การขับเคลื่อนตามรายงานการถอดบทเรียนการบริหารจัดการภาครัฐ 
PMQA 4.0 ของ หน่วยงาน (7 หมวด) 

15 380 
คะแนน 

405.80 
คะแนน 

413.92 
คะแนน 

 
 
 

รายงานผลการ
ดำเนินงานตามการ
ถอดบทเรียน PMQA 
4.0 ของทุกสำนัก/
กอง/กลุ่ม 

หมายเหตุ * หมายถึง ตัวชี้วัดที่มีความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระดับกรมและประกอบกับการประเมินผู้บริหารองค์การของส่วนราชการ 


