
รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดสำนัก/กอง/กลุ่ม ตามกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

(รอบ 6 เดือน 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)  
สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

สถานะ 

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)   
1.1 ความสำเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการ
ให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  

20 18 
รายการบัญชีข้อมูล 

25 
รายการบัญชีข้อมูล 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.2 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการของ สคบ.  
(วัดจากจำนวนตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ (10 ตัวชี้วัด) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
สามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ 

10 รายงานผลภายใต้แผน 
(รอบ 6 เดือน) 

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
ผลการดำเนินงานภายใน
วันที่ 8 เม.ย.65 และจะ
เสนอต่อผู้บริหารเห็นชอบ
ภายในวันที่ 15 พ.ค. 65 

- 

1.3 เรื่องร้องทุกข์ที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ 
      1.3.1 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ในปัจจุบันได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ 
 
      1.3.2 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ในอดีตที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ 

30 
(15) 

 
(15) 

 
ร้อยละ 32 

 
ร้อยละ 26 

 
ร้อยละ 50.66 

(77 เรื่อง) 
ร้อยละ 49.57 
(114 เรื่อง) 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.4 ความสำเร็จของการจัดทำกรอบองค์ความรู้ที่จำเป็นในการคุ้มครองผู้บริโภคระดับ
อาเซียนของ สคบ. 

10 ผู้บริหารเห็นชอบ 
กรอบองค์ความรู้ 

- สคบ. ว่าจ้าง มศว. เป็น 
ที่ปรึกษาภายใต้โครงการ
ศึกษาและร่างกรอบองค์
ความรู้ที่จำเป็น ปัจจุบันอยู่
ระหว่างจัดทำรายงานฉบับ
สมบูรณ์ (Final Report) 
 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 



ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

สถานะ 

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพการดำเนินงาน (Potential Base)  
2.1 การพัฒนานวัตกรรมในการให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Chatbot) 15 พัฒนา API ฐานข้อมูล

ร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

- พัฒนาฐานข้อมูลโดย
เชื่อมโยงข้อมูลกับ
สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) เรียบร้อยแล้ว 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

2.2 การขับเคลื่อนตามรายงานการถอดบทเรียนการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 
ของหน่วยงาน (7 หมวด) 

15 รายงานผลการดำเนินงาน
ตามการถอดบทเรียน 

PMQA 4.0 
ของทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม 

- การรายงานผลการ
ประชุมกิจกรรม Meeting 
Room ภายใต้กิจ
กรรมการบริหารจัดการ
ความรู้ KM ของ สคบ. 
ประจำปี พ.ศ. 2565 
ประกอบด้วย 2 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1.การ
บริหารจัดการงบประมาณ
ให้มีประสิทธิภาพ 2.การ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ของ สคบ. ให้เกิดผลสำเร็จ
เป็นรูปธรรม 
 
 
 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

 



รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดสำนัก/กอง/กลุ่ม ตามกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

(รอบ 6 เดือน 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)  
กองกฎหมายและคดี 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

สถานะ 

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)   
1.1 ความสำเร็จของการจัดทำพระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่อง
ของสินค้า พ.ศ. .... 

20 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
ยกร่างฯ 

ได้ดำเนินการยกร่าง
กฎหมาย เสนอคณะทำงาน
พิจารณา เมื่อวันที่  
9 มี.ค.65 และอยู่ระหว่าง
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ให้มีความเหมาะสม 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.2 ระยะเวลาของการจัดทำสำนวนการบังคับคดีในการสืบหาทรัพย์สินของจำเลยตาม
คำพิพากษาและหมายบังคับคดีภายใน 85 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำนวนการบังคับคดี 
โดยมีเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง 

25 รายงานผลการจัดทำ
สำนวนการบังคับคดี 

ตามระยะเวลาที่กำหนด 

สามารถดำเนินการสืบหา
ทรัพย์สินของจำเลยตามคำ
พิพากษาและหมายบังคับ
คดีได้ภายใน 85 วัน นับ
แต่ได้รับสำนวนการบังคับ
คดี โดยมีเอกสารครบถ้วน
และถูกต้องจำนวน 52 คดี 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.3 ร้อยละของจำนวนคดีที่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบความผิดแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย 
เมื่อผู้กระทำผิดยินยอมชำระค่าปรับ ให้ผู้ประสานคดีตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และ
แจ้งให้ผู้กระทำผิดกรอกรายละเอียดรับทราบข้อกล่าวหาตามแบบที่กำหนดในระเบียบ
การเปรียบเทียบ โดยนำเสนอผู้กล่าวหาและนำตัวผู้กระทำผิดไปชำระเงินค่าปรับต่อ
เจ้าหน้าที่การเงิน ภายใน ๑ วันทำการ 
 
 

25 รายงานผลคดีที่ได้ 
ดำเนินการเปรียบเทียบ 

ความผิดฯ 

สามารถดำเนินการ
เปรียบเทียบความผิดแก่
ผู้ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เมื่อ
ผู้กระทำผิดยินยอมชำระ
ค่าปรับให้ผู้ประสานคดี
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
และแจ้งให้ผู้กระทำผิด

เป็นไปตามเป้าหมาย 



ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

สถานะ 

 
 
 
 

กรอกรายละเอียดรับทราบ
ข้อกล่าวหาตามแบบที่
กำหนดในระเบียบการ
เปรียบเทียบ โดยนำเสนอผู้
กล่าวหาและนำตัวผู้กระทำ
ผิดไปชำระเงินค่าปรับต่อ
เจ้าหน้าที่การเงินภายใน  
1 วันทำการ ได้จำนวน  
55 ราย 

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพการดำเนินงาน (Potential Base)  
2.1 การจัดทำร่างฯ และการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้องโดยการขับเคลื่อนผ่าน
ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 3 รูปแบบ  
1. ประชุม 2. สัมมนา 3. การสำรวจความคิดเห็น 

15 1 รูปแบบ ได้มีการรับฟังความคิดเห็น  
4 รูปแบบ 1. รับฟังความ
คิดเห็นผ่านระบบกลาง 
2. รับฟังความคิดเห็นผ่าน
เว็บไซต์ของ สคบ. 3. จัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็น 
4. การสัมภาษณ์หรือการ
เชิญให้เข้าร่วมชี้แจงหรือ
การสำรวจความคิดเห็น 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

2.2 การขับเคลื่อนตามรายงานการถอดบทเรียนการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 
ของหน่วยงาน (7 หมวด) 

15 รายงานผลการดำเนินงาน
ตามการถอดบทเรียน 

PMQA 4.0 
ของทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม 

- มีการจัดทำข้อมูลการ
ดำเนินงานตามรายงาน
ถอดบทเรียนใน 
ส่วนที่เกี่ยวข้องส่งให้ กพบ. 
ดำเนินการรวบรวมแล้ว 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

 



รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดสำนัก/กอง/กลุ่ม ตามกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

(รอบ 6 เดือน 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)  
สำนักงานเลขานุการกรม 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

สถานะ 

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)   
1.1 ร้อยละความสำเร็จของการส่งต่อเรื่องร้องทุกข์ภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องตาม
ตามกรอบเวลาที่กำหนด 
นิยาม : ดำเนินการตามคู่มือปฏิบัติงานงานบริหารเรื่องราวร้องทุกข์ (แก้ไขเพ่ิมเติม) 

20 ร้อยละ 50 ร้อยละ 89.23 
(9,398 เรื่อง สามารถส่ง
ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้
ได้จำนวน 8,398 เรื่อง) 
ข้อมูล ณ 18 มี.ค. 65 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค 1166 20 ร้อยละ 80 ร้อยละ 98 เป็นไปตามเป้าหมาย 
1.3 ระยะเวลาความสำเร็จของการจัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างประจำ  
*ยกเว้น ผู้บริหารระดับสูง ระดับต้น และอำนวยการสูง (6 ตำแหน่ง) 

10 ระยะเวลา 
ไม่เกิน 40 วัน 

มีคำสั่งเลื่อนเงินเดือน  
ณ 1 ต.ค. 64  

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 64 
ใช้ระยะเวลา 20 วัน 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.4 ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร (จำนวน 8 โครงการ) 10 ร้อยละ 37.50 ร้อยละ 62.50 
(ดำเนินการแล้ว  

จำนวน 5 โครงการ) 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.5 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ยืมเงินภายในหน่วยงาน  
(เบิกเงินในงบประมาณ รวมภายใน 20 วันทำการ)  
*เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังเบิกเงินภายใน 15 วันทำการ 
และนับหลังจาก ผอ. อนุมัติ และเจ้าหน้าที่บันทึกเข้าระบบของกรมบัญชีกลาง ภายใน 
5 วันทำการ 
 
 

10 ร้อยละ 87.50 ร้อยละ 87.50 
จากการดำเนินงานได้มีการ

สุ่มตัวอย่างจำนวน  
10 รายการ จาก 188 
รายการ โดยสามารถ
เบิกจ่ายได้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

เป็นไปตามเป้าหมาย 



ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

สถานะ 

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพการดำเนินงาน (Potential Base)  
2.1 ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนประวัติการรับราชการในระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล และความสำเร็จของการกำหนดสิทธิให้เข้าถึงเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องได้ด้วยตนเอง 

15 ข้อมูลทะเบียนประวัติ
ถูกต้อง ร้อยละ 85 

ร้อยละ 100 
(จากการตรวจสอบยัง 

ไม่ปรากฎว่า สำนัก/กอง/
กลุ่ม มีหนังสือแจ้งข้อมูล
ประวัติการรับราชการใน

ระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลคลาดเคลื่อน) 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

2.2 การขับเคลื่อนตามรายงานการถอดบทเรียนการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 
ของหน่วยงาน (7 หมวด) 

15 รายงานผลการดำเนินงาน
ตามการถอดบทเรียน 

PMQA 4.0 
ของทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม 

- มีการจัดทำข้อมูลการ
ดำเนินงานตามรายงาน
ถอดบทเรียนใน 
ส่วนที่เกี่ยวข้องส่งให้ กพบ. 
ดำเนินการรวบรวมแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

 



รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดสำนัก/กอง/กลุ่ม ตามกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

(รอบ 6 เดือน 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)  
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

สถานะ 

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)   
1.1 ความสำเร็จของร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์สารเพ่ิม
ประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก  

20 รับฟังความคิดเห็นร่าง 
ประกาศฯ และส่งไปยัง

องค์กรการค้าโลก (WTO) 

แจ้งเวียนร่างประกาศ
ดังกล่าวไปยังองค์กรการค้า

โลก (WTO) แล้ว 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

1.2 เรื่องร้องทุกข์ที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ 
 1.2.1 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ในปัจจุบันได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ 
 1.2.2 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ในอดีตที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ 

30 
(15) 

 
(15) 

 
ร้อยละ 32 

 
ร้อยละ 26 

 

 
ร้อยละ 49.67 
(764 เรื่อง) 

ร้อยละ 58.08 
(151 เรื่อง) 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.3 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาในชั้นคณะอนุกรรมการฯ 
ผ่านระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ 

20 ร้อยละ 60 เรื่องร้องทุกข์จำนวน 436 
เรื่อง สามารถดำเนินการ
แก้ไขปัญหาในชั้น
คณะอนุกรรมการฯ ผ่าน
ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์  
ได้ทั้งหมด คิดเป็น 
ร้อยละ 100 
 

 
 
 

 

เป็นไปตามเป้าหมาย 



ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

สถานะ 

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพการดำเนินงาน (Potential Base)  
2.1 จำนวนข้อมูลของสินค้าหรือบริการที่มีการแจ้งเตือนภัยในต่างประเทศและการแจ้ง
เตือนภัยให้กับผู้บริโภคภายในประเทศผ่านเว็บไซต์ สคบ. 

15 200 รายการ 280 รายการ เป็นไปตามเป้าหมาย 

2.2 การขับเคลื่อนตามรายงานการถอดบทเรียนการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 
ของหน่วยงาน (7 หมวด) 

15 รายงานผลการดำเนินงาน
ตามการถอดบทเรียน 

PMQA 4.0 
ของทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม 

- มีการจัดทำข้อมูลการ
ดำเนินงานตามรายงาน
ถอดบทเรียนใน 
ส่วนที่เกี่ยวข้องส่งให้ กพบ. 
ดำเนินการรวบรวมแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

 



รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดสำนัก/กอง/กลุ่ม ตามกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

(รอบ 6 เดือน 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)  
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสญัญา 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

สถานะ 

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)   
1.1 ความสำเร็จของร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. .... และร่างประกาศ
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการกู้ยืมเงินเพ่ือผู้บริโภคของสถาบันการเงิน
เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ...... 

20 1 ฉบับ ดำเนินการสำเร็จตาม
ขั้นตอน 1 ฉบับ ได้แก่
ประกาศคณะกรรมการว่า
ด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจ
การกู้ยืมเงินเพ่ือผู้บริโภค
ของสถาบันการเงินเป็น
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 
......  ซ่ึงผ่านการรับฟัง 
ความคิดเห็นและ 
ประชาพิจารณ์แล้วและ 
อยู่ระหว่างเสนอ
คณะกรรมการว่าด้วย
สัญญาพจิารณา 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

1.2 เรื่องร้องทุกข์ที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ 
 1.2.1 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ในปัจจุบันได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ 
 
 1.2.2 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ในอดีตที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ 

30 
(15) 

 
(15) 

 
ร้อยละ 32.10 

 
ร้อยละ 25.89 

 

 
ร้อยละ 34.53 
(489 เรื่อง) 

ร้อยละ 52.03 
(1,011 เรื่อง) 

 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
(*ขอปรับลดค่าเป้าหมาย
กึ่งหนึ่งของค่าเป้าหมาย

ขั้นสูง) 



ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

สถานะ 

1.3 ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนกำกับ ติดตาม ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ  
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 4 
(2 ประเภท) 

ระดับ 4  
(2 ประเภท) 

กคส. ได้ดำเนินการตาม
แผนกำกับ ติดตาม 

ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ
แล้วจำนวน 2 ประเภท
ภายใต้ประกาศฯ ได้แก่  
1.ประเภทหลักฐานการ 
รับเงิน และ 2.ประเภท
สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพการดำเนินงาน (Potential Base)  
2.1 การจัดทำฐานข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ 
เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีมติการดำเนินคดีแล้ว มาศึกษา วิเคราะห์ 
และจัดทำเป็นชุดข้อมูล เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่ายขึ้นและ
ใช้เป็นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ให้กับผู้บริโภคได้ 

15 ศึกษา รวบรวมวิเคราะห์ 
จัดทำชุดข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ 

กคส. ได้ดำเนินการศึกษา 
รวบรวมข้อมูล เพ่ือนำมา
วิเคราะห์จัดทำชุดข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์แล้ว และ

อยู่ระหว่างจัดทำ 
ฐานข้อมูลในรูปแบบไฟล์

อิเล็กทรอนิกส์ 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

2.2 การขับเคลื่อนตามรายงานการถอดบทเรียนการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 
ของหน่วยงาน (7 หมวด) 

15 รายงานผลการดำเนินงาน
ตามการถอดบทเรียน 

PMQA 4.0 
ของทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม 

- มีการจัดทำข้อมูลการ
ดำเนินงานตามรายงาน
ถอดบทเรียนใน 
ส่วนที่เกี่ยวข้องส่งให้ กพบ. 
ดำเนินการรวบรวมแล้ว 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

 



รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดสำนัก/กอง/กลุ่ม ตามกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

(รอบ 6 เดือน 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)  
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

สถานะ 

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)   
*1.1 ความสำเร็จของการจัดทำร่างกฎกระทรวง เรื่อง แนวทางการลดราคาสินค้าและ
บริการโดยเปรียบเทียบกับราคาก่อนหน้าฯ 

20 ยกร่างกฎกระทรวง กคฆ. ได้มีการนำเสนอที่
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
แล้ว และอยู่ระหว่าง
ดำเนินการนำเข้า
คณะกรรมการว่าด้วยการ
โฆษณาเพ่ือพิจารณา
เห็นชอบร่างกฎกระทรวงฯ 
ต่อไป 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

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

30 
(15) 

 
(15) 

 
ร้อยละ 31.48 

 
ร้อยละ 24.19 

 

 
ร้อยละ 31.57 

(ยุติได้ 968 เรื่อง) 
ร้อยละ 27.51 

(ยุติได้ 1,675 เรื่อง)  

เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.3 ร้อยละของการออกตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจตามแผนด้านโฆษณา  
- การตรวจสอบป้ายข้อความโฆษณาสินค้าและบริการห้างสรรพสินค้า  
- การออกตรวจป้ายข้อความโฆษณาสินค้าและบริการตามโซนพื้นที่ 
*ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
 
 

20 ร้อยละ 32 ร้อยละ 33.33 
1. การตรวจสอบป้าย
ข้อความโฆษณาสินค้าและ
บริการห้างสรรพสินค้า 
*(ไม่สามารถดำเนินการ
ออกตรวจได้เนื่องจากได้รับ

เป็นไปตามเป้าหมาย 



ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

สถานะ 

 ผลกระทบจากสถานการณ์
โควิด 19) 
2. การออกตรวจป้าย
ข้อความโฆษณาสินค้าและ
บริการตามโซนพ้ืนที่ โดย
ลงตรวจพื้นที่ตามแผนแล้ว
จำนวน 3 โซนพื้นท่ี จาก  
9 โซนพื้นท่ี คิดเป็นร้อยละ 
33.33 

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพการดำเนินงาน (Potential Base)  
2.1 จำนวนเจ้าหน้าที่นักสืบสวนสอบสวนที่ได้รับการพัฒนาการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์
ผ่านระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (OCPB Mediate) ทุกขั้นตอน 

15 1 คน 1 คน 
(ได้มีการอบรมการ
ดำเนินการผ่านระบบ 
ไกล่เกลี่ยออนไลน์แล้ว โดย
ได้ศึกษาและฝึกฝนการใช้
งานระบบฯ ตั้งแต่ข้ันตอน
การร่างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ส่งให้ผู้ร้อง
ทุกข์และผู้ประกอบการ 
จนถึงกระบวนการ 
ยุติเรื่องร้องทุกข์)  
 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 



ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

สถานะ 

2.2 การขับเคลื่อนตามรายงานการถอดบทเรียนการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 
ของหน่วยงาน (7 หมวด) 

15 รายงานผลการดำเนินงาน
ตามการถอดบทเรียน 

PMQA 4.0 
ของทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม 

- มีการจัดทำข้อมูลการ
ดำเนินงานตามรายงาน
ถอดบทเรียนใน 
ส่วนที่เกี่ยวข้องส่งให้ กพบ. 
ดำเนินการรวบรวมแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

 



รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดสำนัก/กอง/กลุ่ม ตามกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

(รอบ 6 เดือน 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)  
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

สถานะ 

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)   
1.1 ความสำเร็จของการจัดทำประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงเรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธียื่นคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 
พ.ศ. ....  / และระเบียบคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง ว่าด้วยการเปิดบัญชี
เงินฝากและการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากสำหรับหลักประกันที่เป็นเงินสด พ.ศ. .... 

20 1 ฉบับ 1 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบ
คณะกรรมการขายตรงและ
ตลาดแบบตรง ว่าด้วยการ
เปิดบัญชีเงินฝากและการ
เบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงิน
ฝากสำหรับหลักประกันที่
เป็นเงินสด พ.ศ. 2564 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.2 เรื่องร้องทุกข์ที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ  
 1.2.1 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ในปัจจุบันได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ 
 
 1.2.2 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ในอดีตที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ 

30 
(15) 

 
(15) 

 
ร้อยละ 32.09 

 
ร้อยละ 25.89 

 

 
ร้อยละ 52.16 
(1,038 เรื่อง) 
ร้อยละ 48.48 
(224 เรื่อง) 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนกำกับ ติดตาม ตรวจสอบผู้ประกอบ
ธุรกิจ 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 3  
ดำเนินการตรวจสอบผู้

ประกอบธุรกิจตามแผนการ
ประกอบธุรกิจขายตรงและ

ตลาดแบบตรง จำนวน  
7 ราย ด้วยวิธีการเชิญผู้

ประกอบธุรกิจมาตรวจสอบ  
ณ สคบ. (กคต.) 

เป็นไปตามเป้าหมาย 



ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

สถานะ 

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพการดำเนินงาน (Potential Base)  
2.1 ความสำเร็จของระยะเวลาการมอบหมายและรับมอบงานผ่านระบบจดทะเบียน
ขายตรงและตลาดแบบตรง (OCPB Direct) 
*เงื่อนไข นับเฉพาะการยื่นคำขอจดเทียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
ผ่านระบบ OCPB Direct 

15 - ระยะเวลาการมอบหมาย
งานผ่านระบบจดทะเบียนฯ 
(ผอ.กอง/ฝ่าย 5 วัน) 
 
- ระยะเวลาของการรับงาน 
ตามท่ีได้รับมอบหมายผ่าน
ระบบฯ (เจ้าหน้าที่ 2 วัน) 

- ขอยกไปวัดในรอบ ๑๒ 
เดือน ด้วยเหตุผล ดังนี้ 
(๑) อยู่ระหว่างการ
ทดลองใช้งานระบบและ
มีการปรับปรุงระบบให้
เหมาะกับการใช้งาน  
(๒) มีการถ่ายโอนข้อมูล
จากระบบเดิม ทำให้ 
ไม่สามารถจำแนก
จำนวนของผู้ยื่นคำ 
ขอทางระบบได้ 
(๓) อยู่ระหว่างฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ให้ใช้งานผ่าน
ทางระบบ  

2.2 การขับเคลื่อนตามรายงานการถอดบทเรียนการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 
ของหน่วยงาน (7 หมวด) 

15 รายงานผลการดำเนินงาน
ตามการถอดบทเรียน 

PMQA 4.0 
ของทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม 

- มีการจัดทำข้อมูลการ
ดำเนินงานตามรายงาน
ถอดบทเรียนใน 
ส่วนที่เกี่ยวข้องส่งให้ กพบ. 
ดำเนินการรวบรวมแล้ว 
 
 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

 



รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดสำนัก/กอง/กลุ่ม ตามกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

(รอบ 6 เดือน 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)  
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

สถานะ 

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)   
1.1 จำนวนขององค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเผยแพร่ต่อผู้บริโภค 
(ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic และบทความ) 

20 60 เรื่อง 62 เรื่อง 
(เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สคบ.) 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.2 จำนวนผู้นำด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 20 60 คน 78 คน 
รายชื่อที่เข้าร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างและยกระดับ
มาตรฐานการคุ้มครอง

ผู้บริโภค ครั้งที่ 1 
(วันที่ 24 ก.พ. 65) 

และผ่านการทดสอบตาม
เกณฑ์ที่ สคบ. กำหนด 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.3 ร้อยละของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน 
(กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 400 คน) ดำเนินการเอง 

15 ร่างแบบสำรวจและนำมา
วิเคราะห์เนื้อหาโดย

ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเสนอ
ผู้บริหารอนุมัติเห็นชอบ 

จัดทำร่างแบบสำรวจโดยให้ 
สผพ. เป็นผู้ตรวจสอบความ

ถูกต้องและได้ขอความ
เห็นชอบจาก ลคบ. แล้ว 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.4 ร้อยละความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  
(กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 400 คน) ดำเนินการเอง 
 

15 ร่างแบบสำรวจและนำมา
วิเคราะห์เนื้อหาโดย

ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเสนอ
ผู้บริหารอนุมัติเห็นชอบ 

จัดทำร่างแบบสำรวจโดยให้ 
สผพ. เป็นผู้ตรวจสอบความ

ถูกต้องและได้ขอความ
เห็นชอบจาก ลคบ. แล้ว 

 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 



ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

สถานะ 

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพการดำเนินงาน (Potential Base)  
2.1 ความสำเร็จของการพัฒนาการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
ระดับ 1 จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
ระดับ 2 มีจำนวนสื่อที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เป็นไปตามแผนชัดเจน 
ระดับ 3 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เป็นไปตามแผน 
ระดับ 4 ประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออนไลน์ โดยวิธีการส่งแบบ
ประเมินของ สคบ. 
ระดับ 5 นำผลการประเมินมาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะและ
รายงานผู้บริหาร 

15 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สำรวจตามแบบประเมิน
การเผยแพร่ฯ เพ่ือนำมา
วิเคราะห์ข้อมูล 

- จัดทำแผนการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ออนไลน์ และรวบรวม
ข้อมูลจำนวนสื่อที่มีการ
เผยแพร่ตามแผนที่กำหนด 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

2.2 การขับเคลื่อนตามรายงานการถอดบทเรียนการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 
ของหน่วยงาน (7 หมวด) 

15 รายงานผลการดำเนินงาน
ตามการถอดบทเรียน 

PMQA 4.0 
ของทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม 

- มีการจัดทำข้อมูลการ
ดำเนินงานตามรายงาน
ถอดบทเรียนใน 
ส่วนที่เกี่ยวข้องส่งให้ กพบ. 
ดำเนินการรวบรวมแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดสำนัก/กอง/กลุ่ม ตามกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

(รอบ 6 เดือน 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)  
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

สถานะ 

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)   
1.1 ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการงานตรวจสอบภายในตามแผนการ
ตรวจสอบประจำปี  

30 ร้อยละ  
52.10 – 65.20 

(12-15 ครั้ง) 

ร้อยละ 56.52 
(13 ครั้ง) 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

1.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน 30 อย่างน้อย 3 ขั้นตอน 4 ขั้นตอน เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

1.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ  10 ดำเนินการ 
ออกแบบสำรวจฯ 

ดำเนินการร่างแบบสำรวจ
และดำเนินการเก็บรวบรวม

ผลช่วงเดือนกันยายน 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพการดำเนินงาน (Potential Base)  
2.1 ร้อยละการเผยแพร่ข้อมูลด้านการตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

15 ร้อยละ 
54.50-63.60 

ร้อยละ 62.50 
(ลงข้อมูลด้านการ

ตรวจสอบแล้วจำนวน  
5 รายการ จากท้ังหมด  

8 รายการ) 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

2.2 การขับเคลื่อนตามรายงานการถอดบทเรียนการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 
ของหน่วยงาน (7 หมวด) 

15 รายงานผลการดำเนินงาน
ตามการถอดบทเรียน 

PMQA 4.0 
ของทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม 

- มีการจัดทำข้อมูลการ
ดำเนินงานตามรายงาน
ถอดบทเรียนใน 
ส่วนที่เกี่ยวข้องส่งให้ กพบ. 
ดำเนินการรวบรวมแล้ว 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
 
 

 
 



รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดสำนัก/กอง/กลุ่ม ตามกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

(รอบ 6 เดือน 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

สถานะ 

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)   
1.1 การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)  

20 ดำเนินการรวบรวมรายชื่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ

นำเข้าระบบ ITAS 

นำรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่งเข้าระบบ ITAS ของ
สำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

1.2 การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการภายในกรม  30 สรุปผลการหารือร่วม  
3 หน่วยงาน 

(สคบ. ก.พ.ร. ก.พ.) 

อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของสำนักงาน ก.พ.ร.  

ในส่วนการทบทวนบทบาท
ภารกิจของส่วนราชการ 

ได้มีการประชุมหารือกับ
ก.พ.ร. เมื่อ 31 ม.ค. 65
เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ไม่

สามารถควบคุมได้ 
1.3 ร้อยละความพึงพอใจการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของบุคลากร 
สคบ. (Smart Office) 

20 จัดทำร่างและออกแบบ
สำรวจ (Smart Office) 
เสนอผู้บริหารเห็นชอบ 

ผู้บริหารเห็นชอบแบบ
สำรวจและดำเนินการ
สำรวจแล้ว อยู่ระหว่าง

วิเคราะห์ข้อมูลผลสำรวจ 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

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

15 ความสมบูรณ์ของข้อมูลไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 

- มีการนำเข้าข้อมูลผ่าน
ระบบ ATM และเกิด 
ความสมบูรณ์ ร้อยละ 90 
 
 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
 



ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

สถานะ 

2.2 การขับเคลื่อนตามรายงานการถอดบทเรียนการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 
ของหน่วยงาน (7 หมวด) 

15 รายงานผลการดำเนินงาน
ตามการถอดบทเรียน 

PMQA 4.0 
ของทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม 

- มีการรวบรวมข้อมูลและ
จัดทำรายงานถอดบทเรียน 
PMQA 4.0 เสนอผู้บริหาร
เห็นชอบให้ดำเนินการ
พัฒนาผลการดำเนินอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
 
 

 

 



รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดสำนัก/กอง/กลุ่ม ตามกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

(รอบ 6 เดือน 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)  
สำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

สถานะ 

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)   
1.1 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติในส่วนภูมิภาค 
(1 ต.ค.64 – 30 ก.ย. 65)  

30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 44.77 
(จำนวนเรื่องทั้งหมด 822 

เรื่อง สามารถยุติได้  
368 เรื่อง) 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.2 จำนวนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา  
โดยให้ความรู้การดำเนินการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในท้องถิ่น ได้แก่ การรับเรื่องร้อง
ทุกข,์ การเจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องร้องทุกข์, การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) 
(จังหวัด และ เทศบาลเมือง/นคร)  
(จำนวน อปท. = เทศบาลเมือง 30 แห่ง เทศบาลนคร 195 แห่ง) 

20 75 แห่ง - จังหวัด 76 จังหวัด 
- เทศบาลเมือง 29 แห่ง 
รวม 105 แห่ง ได้รับการ
พัฒนาความรู้ฯ ภายใต้
โครงการสัมมนาเสริมสร้าง
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.3 ความสำเร็จของการปรับปรุง แก้ไข คำสั่งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจำเทศบาล 

20 เสนอร่างคำสั่ง ทบทวนใน
คณะทำงานขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในระดับท้องถิ่น 

มีการปรับปรุง แก้ไข คำสั่ง 
เรื่อง แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจำเทศบาล  

(คำสั่ง คคบ. ที่ 3/2565  
ลงวันที่ 22 ก.พ. 65) 

 
 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 



ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

สถานะ 

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพการดำเนินงาน (Potential Base)  
2.1 (นวัตกรรมเชิงนโยบาย) จำนวนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (เทศบาลเมือง/นคร)  
(จำนวน อปท. = เทศบาลเมือง 30 แห่ง เทศบาลนคร 195 แห่ง) 

15 75 แห่ง 101 แห่ง 
(มีการสำรวจการ

ดำเนินงานภารกิจการ
คุ้มครองผู้บริโภคของ อปท. 

ผ่านระบบออนไลน์ 
Google Form พบว่า  

มี อปท. ที่ตอบแบบสำรวจ 
110 แห่ง และดำเนินงาน

คุ้มครองผู้บริโภค  
101 แห่ง) 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
- ขอปรับชื่อตัวชี้วัดเป็น
จำนวนจังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ดำเนินงานด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค 

2.2 การขับเคลื่อนตามรายงานการถอดบทเรียนการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 
ของหน่วยงาน (7 หมวด) 

15 รายงานผลการดำเนินงาน
ตามการถอดบทเรียน 

PMQA 4.0 
ของทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม 

- มีการจัดทำข้อมูลการ
ดำเนินงานตามรายงาน
ถอดบทเรียนใน 
ส่วนที่เกี่ยวข้องส่งให้ กพบ. 
ดำเนินการรวบรวมแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

 


