รายงานผลการประเมินผู้บริหารองค์การ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(๑) การลดพลังงานเชื้อเพลิง เป้าหมายที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด ลดลงร้อยละ ๑๐ (ประเมินโดย
สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน ซึ่งกำหนดให้ส่วนรำชกำรมีกำรใช้พลังงำนเชื้อเพลิง
ลดลงร้ อยละ ๑๐ เทีย บกับ ค่ำมำตรฐำนกำรใช้พลั งงำนของแต่ล ะหน่ว ยงำน) ผลการประเมิน สานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ ๗๔.๐๑ สูงกว่าเป้าหมาย
(๒) การลดพลัง งานไฟฟ้า เป้า หมายที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด ลดลงร้ อยละ ๑๐ (ประเมินโดย
สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน ซึ่งกำหนดให้ส่วนรำชกำรมีกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำลดลง
ร้ อ ยละ๑๐ เที ย บกั บ ค่ ำ มำตรฐำนกำรใช้ พ ลั ง งำนของแต่ ล ะหน่ ว ยงำน) ผลการประเมิ น ส านั ก งาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ ๕๒.๕๘ สูงกว่าเป้าหมาย
(๓) การลดกระดาษ เป้าหมายที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด ลดงบประมาณการจัดซื้อกระดาษได้ ร้อยละ ๑๐
(พิจำรณำจำกกำรที่ส่วนรำชกำรได้มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีกำรทำงำน เช่น กำรถ่ำยเอกสำรสองหน้ำ
กำรนำกระดำษกลับมำใช้ซ้ำ (reuse) กำรนำส่งเอกสำรวำระกำรประชุมผ่ำนระบบ e-mail ถ่ำยเอกสำรเฉพำะ
สำระสำคัญๆ เป็นต้น กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีกำรทำงำนดังกล่ำว ส่งผลให้จำนวนเงินงบประมำณที่ใช้
จัดซื้อกระดำษลดลง เมื่อเทียบกับจำนวนเงินที่ตั้งไว้สำหรับกำรซื้อกระดำษของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
ผลการประเมินสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีการใช้เงินงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษ
ลดลง ร้อยละ ๑๐.๑๑ สูงกว่าเป้าหมาย
(๔) การประหยัดงบประมาณ เป้าหมายที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด ร้อยละ ๕ (พิจำรณำจำก งบประมำณ
ที่ส่วนรำชกำรสำมำรถนำมำประหยัดได้โดยเป็นงบประมำณประเภทงบดำเนินงำน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และ
งบรำยจ่ำยอื่น ที่เบิกจ่ำยในลักษณะค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่ำสำธำรณูปโภค รวมทั้งส่วนอื่นที่ส่วนรำชกำร
เห็นว่ำจะสำมำรถนำมำประหยัดงบประมำณได้) ผลการประเมินสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมี
การประหยัดงบประมาณร้อยละ ๒๓.๕๓ สูงกว่าเป้าหมาย
(๕) การกากับดูแลการทุจริต (ประเมินผลโดยสำนักงำน ป.ป.ท. เป็นกำรประเมินกำรกำกับดูแลกำรทุจริต
ของผู้บริหำรองค์กำร สะท้อนจำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จำกสำนักงำน ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. โดย
กำรประเมินอย่ำงครอบคลุมมิติกำรกำกับดูแลกำรทุจริตของผู้บริหำรใน ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ ควำมโปร่งใส
ควำมพร้อมรับผิด ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุ ณธรรม
กำรทำงำนในหน่วยงำน ให้มีกำรดำเนินงำนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล)

(๖) การกาหนดวิสัยทัศน์และภาวะผู้นา เป้าหมายที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด ต้องดาเนินการครบ ๑๐
กิจกรรม (พิจำรณำจำกกำรประเมินตนเองในเรื่องเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรกำหนดทิศทำง ภำรกิจ และ
เป้ำหมำยกำรทำงำนที่ชัดเจนและควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมร่วมแรงร่วมใจของบุคลำกรของหน่วยงำน
เพื่อให้ภำรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมด ๑๐ กิจกรรม ดังนี้ ๑. กำรกำหนดวิสัยทัศน์และกำรสื่อสำรในองค์กร
๒. ทบทวนวิสัยทัศน์ให้ทันต่อสถำนกำรณ์ ๓. นำวิสัยทัศน์ไปสู่แผนปฏิบัติ ๔. เผยแพร่วิสัยทัศน์สู่สำธำรณะ
๕. รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น เน้นกำรทำงำนอย่ำงมีส่วนร่วม ๖. กล้ำเผชิญปัญหำ กล้ำตัดสินใจ แก้ไขปัญหำได้
ทันต่อสถำนกำรณ์ ๗. สร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงในกำรบริหำรงำน ๘. ได้รับกำรยอมรับจำกบุคลำกรภำยในและ
ภำยนอกหน่วยงำน ๙. เตรียมควำมพร้อม พัฒนำรูปแบบวิธีกำรทำงำนเพื่อสอดรับกับนโยบำยกำรพัฒนำประเทศ
ไทย (Thailand ๔.๐) และระบบรำชกำร ๔.๐ ๑๐. มีนวัตกรรมขององค์กำรที่ตอบสนองนโยบำยกำรพัฒนำ
ประเทศไทย (Thailand ๔.๐) และระบบรำชกำร ๔.๐ สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถ
ดาเนินการครบ ๑๐ กิจกรรม เป็นไปตามเป้าหมาย
(๗) การบริหารงานในองค์การที่ริเริ่มแก้ไขข้อบกพร่อง เป้าหมายที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด ต้องดาเนินการ
ได้ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป (พิจำรณำกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรทำงำนภำยในหน่วยงำนของตนให้มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้นภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดเป็นแผนกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ กำรลดกำรใช้พลังงำนเชื้อเพลิงพลังงำนไฟฟ้ำ กำรลดปริมำณกำรใช้กระดำษ กำรประหยัด
งบประมำณ กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต กำรสร้ำงนวัตกรรมลดขั้นตอนกำรทำงำน กำรบูรณำกำร
ควำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำ งหน่ ว ยงำน กำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล จั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งเพื่ อ ควำมโปร่ ง ใส กำรเพิ่ ม กำรอ ำนวย
ควำมสะดวกให้แก่ประชำชน) สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถดาเนินการตามแผนการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เป็นไปตามเป้าหมาย
(๘). การส่งเสริมการใช้ดิจิทัล และขีดความสามารถที่มีอยู่และพัฒนาขึ้น เป้าหมายที่สานักงาน ก.พ.ร.
กาหนด ต้องดาเนินการครบ ๑๐ กิจกรรม (พิจำรณำจำกกำรประเมินตรนเองในเรื่องเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรใช้
ดิจิ ทัล และขีดควำมสำมำรถที่มีอยู่ และพัฒ นำขึ้น กำรนำเทคโนโลยีมำปรับใช้ในกำรเพิ่มประสิ ทธิภ ำพใน
กำรทำงำน ทั้งหมด ๑๐ กิจกรรม ดังนี้ ๑. กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ๒. กำรจัดสรรงบประมำณในกำรพัฒนำ
งำนด้ำนดิจิทัล ๓. กำรส่งเสริมให้ควำมรู้ด้ำนดิจิทัล ๔. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงป้องกันกำรโจมตีทำงไซเบอร์
๕. กำรจัดทำระบบส ำรองของสำรสนเทศ ๖. กำรบริหำรจัดกำรภำยในที่ดำเนินกำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
๗. มีฐำนข้อมูลกลำงสำหรับให้เจ้ำหน้ำที่ใช้ประโยชน์ทำงำนร่วมกัน ๘. มีกำรพัฒนำฐำนข้อมูลกลำงเพื่อให้
หน่วยงำนอื่นสำมำรถใช้ประโยชน์ ๙. เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงำนที่เป็นประโยชน์ให้กับบุคคลหรือหน่วยงำน
ภำยนอก ๑๐. กำรนำดิจิทัล มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน กำรอำนวยควำมสะดวกประชำชน กำรบริกำรภำครัฐ)
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถดาเนินการครบ ๑๐ กิจกรรม เป็นไปตามเป้าหมาย

(๙) การสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์การ เป้าหมายที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด ต้องดาเนินการครบ ๑๐
กิจกรรม (พิจำรณำจำกกำรประเมินตนเองในเรื่องเกี่ยวกับ กำรปฏิบัติงำน/บริหำรงำนโดยยึดหลักคุณธรรม
จริ ยธรรม ทั้ งหมด ๑๐ กิ จกรรม ดังนี้ ๑. กำรปฏิ บั ติหน้ ำที่ รำชกำรอย่ำงถู กต้ องตำมกฎหมำย ๒. มี ส ำนึ ก
รับผิดชอบต่อควำมเป็นข้ำรำชกำร ๓. กล้ำตัดสินใจ ยึดมั่นในควำมถูกต้อง ๔. ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยคำนึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ๕. ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยคำนึงผลสัมฤทธิ์ของงำน ๖. ยึดมั่นและพิทักษ์รักษำไว้
ซึ่งสถำบั นหลักของประเทศ ๗. ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและอำนวยควำมสะดวกต่อทุกคนด้ว ยควำมรวดเร็ว
เที่ยงธรรม ๘. ไม่เลือกปฏิบัติ สร้ำงโอกำสควำมเท่ำเทียมในกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยรับคนพิกำรเข้ำทำงำนใน
หน่วยงำน ๙. เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ๑๐. เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรดำรงชีวิต) สานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถดาเนินการ ครบ ๑๐ กิจกรรม เป็นไปตามเป้าหมาย
(๑๐) การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เป้าหมายที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด ต้องดาเนินการ
บูรณาการความร่ วมมือระหว่างหน่วยงาน ๕ ประเภท เครือข่าย (พิจำรณำจำกกำรประเมิน ตนเองในเรื่อง
เกี่ยวกับกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือในด้ำนต่ำง ๆ ของแผนงำน
โครงกำร กระบวนกำร ข้อมูลสำรสนเทศ กำรจัดสรรทรัพยำกร กำรปฏิบัติกำร โดยคำนึงถึงหลัก ประหยัด
ควำมคุ้มค่ำ มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชำติซึ่งในกำรบูรณำกำรนั้นจะต้องเป็น
กำรบู ร ณำกำรร่ ว มกั น ระหว่ำงส่ ว นรำชกำร ภำคเอกชน ภำคประชำสั ง คม รั ฐ วิส ำหกิจ องค์ก ำรมหำชน
สถำบันกำรศึกษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนต่ำงประเทศ พร้อมกำหนดแผนงำนกำรบูรณำ
กำรร่ว มกัน รวมถึงกำรกำหนดเป้ ำหมำยผลผลิ ตสำคัญ ที่จะสำมำรถดำเนินกำรได้ในปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๑) สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถดาเนินการบูรณาการครบทุกกลุ่มเป้าหมาย
๕ ประเภท ได้ แก่ ๑.ส่ ว นรำชกำร ๒.ภำคเอกชน/ภำคประชำสั ง คม ๓.รั ฐ วิ ส ำหกิ จ /องค์ ก ำรมหำชน
สถำบันกำรศึกษำ ๔.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ๕.หน่วยงำนต่ำงประเทศ เป็นไปตามเป้าหมาย

ผลการประเมินผู้บริหารองค์การ (สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค)
ประเภท
เป้าหมายรอบ
รายละเอียด
สถานะ
ตัวชี้วัด
๑๒ เดือน
กำรประเมิน กำรลดพลังงำน
-ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำลดลง
ผ่ำน
ผู้บริหำร
เชื้อเพลิง
ร้อยละ ๑๐
ผลกำรดำเนินงำน :
กำรลดพลังงำนไฟฟ้ำ -ปริมำณกำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิง - พลังงำนไฟฟ้ำลดลงเฉลี่ยร้อยละ
ลดลงร้อยละ ๑๐
๕๒.๕๘
- พลังงำนเชื้อเพลิงลดลง
ร้อยละ ๗๔.๐๑
กำรลดกระดำษ
สำมำรถลดงบประมำณกำร ผ่ำน
จัดซื้อกระดำษได้ร้อยละ ๑๐ ผลกำรดำเนินงำน :
ร้อยละ ๑๐.๑๑
กำรประหยัด
งบประมำณ
กำรกำกับดูแลกำร
ทุจริต

สำมำรถลดงบประมำณตำมได้ ผ่ำน
ร้อยละ ๕
ผลกำรดำเนินงำน :
ร้อยละ ๒๓.๕๓
ประเมินผลโดย สำนักงำน ป.ป.ท.

กำรกำหนดวิสัยทัศน์
และภำวะผู้นำ

Self assessment
๑๐ กิจกรรม

ผ่ำน
ผลกำรดำเนินงำน :
ดำเนินกำรครบ ๑๐ กิจกรรม
ผ่ำน
ผลกำรดำเนินงำน :
ร้อยละ ๑๐๐

กำรบริหำรงำนใน
องค์กำรที่ริเริ่มแก้ไข
ข้อบกพร่อง

ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป

กำรส่งเสริมกำรใช้
ดิจิทัลและขีด
ควำมสำมำรถที่มีอยู่
และพัฒนำขึ้น
ทุก ๖ เดือน
กำรสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรมในองค์กำร

Self assessment
๑๐ กิจกรรม

ผ่ำน
ผลกำรดำเนินงำน :
ร้อยละ ๑๐๐

Self assessment
๑๐ กิจกรรม

กำรบูรณำกำรควำม
ร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำน

มีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ
ระหว่ำงหน่วยงำน ๕ ประเภท
เครือข่ำย

ผ่ำน
ผลกำรดำเนินงำน :
ร้อยละ ๑๐๐
ผ่ำน
ผลกำรดำเนินงำน:
มีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ
ระหว่ำงหน่วยงำนโดยจัดทำ

ประเภท
ตัวชี้วัด

รายละเอียด

เป้าหมายรอบ
๑๒ เดือน
-ภำครัฐ
-ภำคเอกชน/ ภำคประชำสังคม
-รัฐวิสำหกิจ/ องค์กำรมหำชน/
สถำบันกำรศึกษำ
-อปท.
-ต่ำงประเทศ

สถานะ
Mou และดำเนินกิจกรรมควำม
ร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน
ภำครัฐ
-สำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและ
ชุมชนเมืองแห่งชำติ
-กระทรวงยุติธรรม
-กรมควบคุมมลพิษ
-กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม
-กรมประชำสัมพันธ์
-สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร
และยำ
-สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพ
ภำคเอกชน/ ประชำสังคม
-สมำคมอุตสำหกรรมเครื่องดื่มไทย
-สมำคมอุตสำหกรรมพลำสติกไทย
-กลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติก
-สถำบันพลำสติก
-สมำคมผู้ค้ำปลีกไทย
-สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
-บริษัท เนชั่นเนล แอกชั่น รีเสริช
ไฮเทค จำกัด
สถำบันกำรศึกษำ
-มหำวิทยำลัยขอนแก่น
-มหำวิทยำลัยพำยัพ
-คณะเภสัชศำสตร์จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
-มูลนิธิวิทยำลัยกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้ำนยำและสุขภำพ
อปท.
-มีกำรจัดทำ Mou ร่วมกับ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหำดไทย
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และมีกิจกรรม
ควำมร่วมมืออย่ำงต่อเนื่อง
องค์กำรมหำชน

ประเภท
ตัวชี้วัด

รายละเอียด

เป้าหมายรอบ
๑๒ เดือน

สถานะ
-สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์
ต่ำงประเทศ
-ลำว

รายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค)
เป้าหมายรอบ
ประเภทตัวชี้วัด
รายละเอียด
สถานะ
๑๒ เดือน
องค์ประกอบที่ ๑
๑. ควำมเชื่อมั่นของ
ร้อยละ ๘๐
ผ่ำน
ประสิทธิภำพในกำร ผู้บริโภคต่อกำร
ผลกำรดำเนินงำน :
ดำเนินงำนตำมหลัก ดำเนินงำนของ สคบ.
ร้อยละ ๘๐.๒๕
ภำรกิจพื้นฐำน
๒. จำนวนเรื่อง
(Function Base)
ร้องเรียนที่ได้รับกำร
ดำเนินกำรจนได้ข้อยุติ
ผ่ำน
๒.๑ เรื่องร้องเรียน
ร้อยละ ๕๒.๑๑
ผลกำรดำเนินงำน :
ปีปัจจุบัน
ร้อยละ ๖๒.๓๖
ข้อมูล ณ วันที่ ๒ ต.ค. ๖๑
๒.๒ เรื่องค้ำงใน
ปรับจำกสำนักงำน ก.พ.ร. ผ่ำน
อดีตปีงบประมำณ
เป้ำหมำยใหม่
ผลกำรดำเนินงำน :
พ.ศ. ๒๕๖๐
ร้อยละ ๗๗
ร้อยละ ๗๘.๔๓
ข้อมูล ณ วันที่ ๒ ต.ค. ๖๑
๓. แก้ไขกฎหมำยเพื่อ
ปรับเป้ำหมำยจำก
ผ่ำน
กำรปฏิรูปด้ำน
จำก ๘ ฉบับ
- ผลกำรดำเนินงำนกำรแก้ไขกฎหมำย
คุ้มครองผู้บริโภค
เป็น ๗ ฉบับ
เพื่อกำรปฏิรูปด้ำนกำรคุ้มครอง
ตำมผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์ ผู้บริโภค จำนวน ๗ ฉบับ
จำกสำนักงำน ก.พ.ร
๑. กฎกระทรวงจัดทำร่ำง
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขกำรซื้อสินค้ำและ
บริกำรฯ
๒. กฎกระทรวงกำรจัดทำร่ำง
กฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขวำงหลักประกันกำร
ประกอบธุรกิจขำยตรงฯ
๓. พรบ. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์วิธีกำร
จัดตั้งองค์กรอิสระฯ
๔.ร่ำงประกำศคณะกรรมกำร
ขำยตรง เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีกำร กำรยื่นคำขอประกอบธุรกิจ
ขำยตรงฯ (ปรับค่ำเป้ำหมำยตำมผล
กำรพิจำรณำของ ก.พ.ร
ควำมสำเร็จโดยคณะอนุกรรมกำร

ประเภทตัวชี้วัด

รายละเอียด

เป้าหมายรอบ
๑๒ เดือน

๔. กำรสร้ำงและ
พัฒนำเครือข่ำย
คุ้มครองผู้บริโภค
๔.๑ ร้อยละของกำร
สร้ำงเครือข่ำย

ร้อยละ ๔ นับสะสม
(๔ เครือข่ำย)

๔.๒ ร้อยละของ
เครือข่ำยคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่ได้รับกำร
พัฒนำแล้วสำมำรถ
ช่วยดำเนินกำรภำรกิจ
ของ สคบ.

ร้อยละ ๘.๔๓
นับสะสม
(๘ เครือข่ำย)

สถานะ
พิจำรณำฯ เห็นชอบ ร่ำงประกำศ)
๕. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕
(พ.ศ. ๒๕๓๔)
๖. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗
(พ.ศ. ๒๕๓๘)
๗. กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรโฆษณำ
เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่ผสม
กำเฟอีนในโรงภำพยนตร์และทำง
ป้ำยโฆษณำ พ.ศ. ๒๕๔๗
ผ่ำน
ผลกำรดำเนินงำน:
จำนวนเครือข่ำยเพิ่มขึ้น ๔๖
เครือข่ำย (ฐำน ๙๔ เครือข่ำย)
- มี MOU ๑๘ เครือข่ำย
- ไม่มี MOU ๒๘ เครือข่ำย
คิดเป็น ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ๔๘.๙๔
ผ่ำน
ผลกำรดำเนินงำน :
จำนวนเครือข่ำยที่พัฒนำให้
สำมำรถดำเนินกำรได้ครบ
๓ บทบำทหลักเพิ่มขึ้น
๑๑ เครือข่ำย (ฐำน ๗ เครือข่ำย)
คิดเป็น ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ๕๗.๑๔

เป้าหมายรอบ
๑๒ เดือน
องค์ประกอบที่ ๒
๑. กำรดำเนินกำรตำม ดำเนินกำรตำมแผนฯ
ประสิทธิภำพใน
แผนกำรสร้ ำ งควำม ระหว่ำง เม.ย. – ก.ย. ๖๑
กำรดำเนินงำนตำม
รั บ รู้ ค วำมเข้ ำ ใจแก่ ครบถ้วน
หลักภำรกิจยุทธศำสตร์ ประชำชน
ร้อยละ ๑๐๐
(Agenda Base)
๒. กำรชี้แจงประเด็น
ร้อยละ ๑๐๐
สำคัญที่ทันต่อ
สถำนกำรณ์
ประเภทตัวชี้วัด

รายละเอียด

สถานะ
ผ่ำน
ผลกำรดำเนินงำน :
ร้อยละ ๑๐๐

ผ่ำน
ผลกำรดำเนินงำน :
ร้อยละ ๑๐๐
มีกำรชี้แจง ๔ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ ข้อเรียกร้องแก้ไขปัญหำ
ผู้บริโภค กรกรณี
นำงนฤมล เมฆบริสุทธิ์ หัวหน้ำ
ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค เผย
สถำนกำรณ์ปัญหำผู้บริโภค ม.ค. –
พ.ย.๖๐ มียอดร้องเรียนจำนวน
๑,๑๕๓ รำย
ครั้งที่ ๒ สำรปนเปื้อนในน้ำดื่ม
บรรจุภัณฑ์
ครั้งที่ ๓ สคบ. เตือนผู้ให้เช่ำ
ห้องพัก เลี่ยงเก็บค่ำน้ำค่ำไฟ
ครั้งที่ ๔ ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรคิดดอกเบี้ยตำมประกำศธุรกิจ
เช่ำซื้อรถยนต์และรถจักรยำนยนต์
๓. ระดับควำมสำเร็จ - แผนพัฒนำระบบเชื่อมโยง ผ่ำน
ในกำรเชื่อมโยงข้อมูล แลกเปลี่ยน
ผลกำรดำเนินงำน :
ด้ำนผู้ประกอบกำรที่ - เชื่อมโยงข้อมูลได้อย่ำงน้อย - จัดทำแผนพัฒนำระบบเชื่อมโยง
ถูกร้องเรียน
๑ หน่วยงำน
แลกเปลี่ยนข้อมูลฯ เสร็จเรียบร้อย
กับกำรออกใบอนุญำต
แล้ว
ประกอบกิจกำรตำม
- ได้เชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลกับ
มติคณะรัฐมนตรี
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำแล้ว ใช้
สำหรับกำรตรวจสอบนิติบุคคล ใน
กำรให้ใบอนุญำตประกอบกิจกำร
ธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง
โดยใช้ระบบจดทะเบียนผู้ประกอบ
ธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง
http://eregist.ocpb.go.th

ประเภทตัวชี้วัด

รายละเอียด

องค์ประกอบที่ ๓
(Area Base)
องค์ประกอบที่ ๔
๑. กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพในกำร
นวัตกรรมกำรเชื่อมโยง
บริหำรจัดกำรและ
ข้อมูล
พัฒนำนวัตกรรมใน
กำรบริหำรจัดกำร
ระบบงำนงบประมำณ
ทรัพยำกรบุคคลและ
กำรให้บริกำรประชำชน
หรือหน่วยงำนของรัฐ
เพื่อไปสู่ระบบรำชกำร
๔.๐ (Innovation
Base)

เป้าหมายรอบ
๑๒ เดือน

สถานะ

ไม่มีกำรประเมิน
ประเมินโดยสำนักงำน ก.พ.ร.
(คุณภำพของนวัตกรรมต้องมี
ผลกำรประเมินตั้งแต่ ๕๐
คะแนนขึ้นไป)

ผ่ำน
- จัดทำแผนพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
ผู้ประกอบกำรที่ถูกร้องเรียน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- จัดทำแผนพัฒนำระบบเชื่อมโยง
แลกเปลีย่ น เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ได้เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วแล้ว ดังนี้
(๑) ข้อมูลบุคคล – กรมกำรปกครอง
(๒) ข้อมูลนิติบุคคล – กรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ
(๓) ข้อมูลรับส่งเรื่องร้องทุกข์ –
สพธอ. กสทช. GCC ๑๑๑๑
๒. กำรพัฒนำ
ร้อยละ ๙๑.๖๖
ผ่ำน
ประสิทธิภำพกำร
ผลกำรดำเนินงำน :
ปฏิบัติงำน ๑๒ เรื่อง
ร้อยละ ๑๐๐
องค์ประกอบที่ ๕
๑. กำรดำเนินกำรตำม ผลกำรดำเนินงำน/ผลผลิตไม่ ผ่ำน
ศักยภำพในกำร
แผนกำรขับเคลื่อน
ต่ำกว่ำร้อยละ ๙๐
ผลกำรดำเนินงำน :
ดำเนินกำรของ
ยุทธศำสตร์ชำติ
ผลกำรเบิกจ่ำยไม่ต่ำกว่ำ
ผลกำรดำเนินงำน/ผลผลิต
ส่วนรำชกำรตำมแผน
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๑๐๐
ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี
ผลกำรเบิกจ่ำยเฉลี่ย
(Protential Base)
ร้อยละ ๑๐๐
๒. แผนปฏิรูปองค์กำร ประเมินโดยสำนักงำน ก.พ.ร. อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร
๑. จัดส่งแผนกำรปฏิรูป
- จัดทำข้อเสนอกำรเปลี่ยนแปลง
องค์กำรที่ได้ปรับปรุงตำม
ในระยะ ๓ ปี ปีงบประมำณ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอของ
๖๒-๖๔ ตำมแบบฟอร์ม ที่
ผู้ทรงคุณวุฒิ
สำนักงำน ก.พ.ร. กำหนด
๒. แผนปฏิบัติกำร (Action
Plan) ที่จะดำเนินกำรใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ของส่วนรำชกำร
ระดับกรม

