๑
1. รายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (KPI ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ)
ประเภทตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ ๑
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ตามภารกิจพื้นฐาน งานประจา
งานตามหน้าที่ปกติ
หรืองานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก งานตาม
กฎหมาย กฎ นโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี
(Function Base)

รายละเอียด
๑. ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับกำร
ดำเนินกำรจนได้ข้อยุติ
๑.๑ เรื่องร้องเรียนในปีปัจจุบันที่ได้รับกำรดำเนินกำร
จนได้ข้อยุติ
เป้ำหมำยขั้นต่ำ (๕๐) คะแนน ร้อยละ 54.96
เป้ำหมำยมำตรฐำน (๗๕) คะแนน ร้อยละ 61.63
เป้ำหมำยขั้นสูง (๑๐๐) คะแนน ร้อยละ 65.46
๑.๒ เรื่องร้องเรียนในอดีตที่ค้ำงอยู่ที่ได้รับกำร
ดำเนินกำรจนได้ข้อยุติ
เป้ำหมำยขั้นต่ำ (๕0) คะแนน ร้อยละ 76.23
เป้ำหมำยมำตรฐำน (๗๕) คะแนน ร้อยละ 88.12
เป้ำหมำยขั้นสูง (๑๐๐) คะแนน ร้อยละ 100
๒. ร้อยละควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อกำรดำเนินงำน
ของ สคบ.
เป้ำหมำยขั้นต่ำ (๕0) คะแนน ร้อยละ 80
เป้ำหมำยมำตรฐำน (๗๕) คะแนน ร้อยละ 81
เป้ำหมำยขั้นสูง (๑๐๐) คะแนน ร้อยละ 82
องค์ประกอบที่ ๒
๑. ระดับควำมสำเร็จในกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบ
ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน คลังข้อมูลด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค
ตำมหลักภำรกิจยุทธศำสตร์
เป้ำหมำยขั้นต่ำ (๕0) คะแนน 1 – 2 มิติ
แนวทำงปฏิรูปภำครัฐ
เป้ำหมำยมำตรฐำน (๗๕) คะแนน 3 – 4 มิติ
นโยบำยเร่งด่วน หรือภำรกิจที่
เป้ำหมำยขั้นสูง (๑๐๐) คะแนน 5 – 6 มิติ
ได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ
๒. กำรชี้แจงประเด็นข่ำวที่ทันต่อสถำนกำรณ์ (ถ้ำมี)
(Agenda Base)
องค์ประกอบที่ ๓ ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพื้นที่/ท้องถิ่น
ภูมิภำค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base)
องค์ประกอบที่ ๔
ร้อยละของคู่มือสาหรับประชาชนตาม พ.ร.บ. การ
ประสิทธิภำพในกำรบริหำร อานวยความสะดวกฯ ที่ส่วนราชการสามารถลด
จัดกำรและพัฒนำนวัตกรรมใน ระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐
กำรบริหำรจัดกำรระบบงำน
งบประมำณ ทรัพยำกรบุคคล
และกำรให้บริกำรประชำชน
หรือหน่วยงำนของรัฐ เพื่อ
นำไปสู่ระบบรำชกำร 4.0
(Innovation Base)

สถานะ
ผ่าน (ขั้นสูง)
ร้อยละ 78.34
ข้อมูล ณ 1 ต.ค. 62

ผ่าน (ขั้นมาตรฐาน)
ร้อยละ 90.91
ข้อมูล ณ 1 ต.ค. 62
ผ่าน (ขั้นสูง)
ร้อยละ 82.01

ผ่าน (ขั้นสูง)
จำนวน 5-6 มิติ

ไม่มี
ไม่มี
ผ่าน
มีการปรับปรุงลด
ขั้นตอนและระยะเวลา
คู่มือประชาชนตาม
พรบ. อานวยความ
สะดวกฯ ร้อยละ ๓๐-๕๐
จานวน ๔ คู่มือ จาก
๖๘ วัน ลดระยะเวลา
เป็น ๔๗ วัน

๒
ประเภทตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ ๕
ศักยภำพในกำรดำเนินกำร
ของส่วนรำชกำรตำมแผน
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
(Potential Base)

รายละเอียด
สถานะ
กำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปองค์กำรของส่วนรำชกำรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
ประเด็นที่ ๑ พัฒนำกลไกและผลักดันงำนคุ้มครอง
ผ่าน
เพิม่ ขึ้น จานวน
ผู้บริโภคให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น
1.1 กำรสร้ำงเครือข่ำย ภำคประชำชน กำรรวมกลุ่ม ๑๑ เครือข่าย
ของผู้บริโภค (มีเครือข่ำยองค์กรเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่ำ คิดเป็น ร้อยละ ๗.๘๕
ร้อยละ 5)
1.2 กลไกกำรตรวจสอบ กำรเฝ้ำระวังสินค้ำหรือบริกำร
ผ่าน
และกำรแจ้งเตือนภัยสินค้ำอันตรำย สินค้ำ
มีกำรจัดทำข้อมูลใน
ไม่ปลอดภัย
ฐำนข้อมูลสินค้ำ
(ได้ฐำนข้อมูลสินค้ำอันตรำย สินค้ำไม่ปลอดภัย อันตรำย
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ อำเซียน)
1.3 กำรแก้ไขปัญหำเยียวยำผู้บริโภคในส่วนกลำง
ผ่าน
และส่วนภูมิภำคโดยกระจำยอำนำจหรือมอบงำน ในปีงบประมาณ พ.ศ.
บำงส่วนไปให้ภำคส่วนอื่นดำเนินกำรแทน สคบ. ๒๕๖๒ เพิ่มขึ้น จานวน
๑ เครือข่าย ได้แก่
(เครือข่ำยองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคได้รับกำร
สมาคมเพื่อการคุ้มครอง
รับรองสมำคม/มูลนิธิจำก สคบ. เพิ่มขึ้นอย่ำง
ผู้บริโภค
น้อยร้อยละ 50)
ประเด็นที่ ๒ เร่งรัด ผลักดันแผนยุทธศาสตร์การ
ผ่าน
คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐- สามารถดาเนินการ
๒๕๖๔)
ได้ตามกรอบระยะเวลา
(ได้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อบริหารยุทธศาสตร์การ ที่กาหนด และได้ระบบ
คุ้มครองผู้บริโภค)
อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อบริหารยุทธศาสตร์
การคุ้มครองผู้บริโภค
และมีคู่มือการใช้งาน
ระบบฯ
ประเด็นที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำย
ผ่าน
(แผนยุทธศำสตร์พัฒนำกฎหมำยของ สคบ.
ดำเนินกำรโครงกำร/
ดำเนินกำรสำเร็จไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐)
กิจกรรมแล้วเสร็จ
ตำมแผนจำนวน
25 โครงกำร/กิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 83

๓
2. รายงานผลการประเมินผู้บริหารองค์การประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (KPI ผู้บริหารองค์การ)
ประเภท
รายละเอียด
ตัวชี้วัด
กำรประเมิน กำรลดพลังงำน
ผู้บริหำร
เชื้อเพลิง
กำรลดพลังงำนไฟฟ้ำ

เป้าหมายรอบ
๑๒ เดือน
-ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำลดลง
ร้อยละ 5
-ปริมำณกำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ลดลงร้อยละ 5

สถานะ

มำตรกำรลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงำนภำครัฐ
กำรประหยัด
งบประมำณ

พิจำรณำดำเนินกำรตำม
ประเด็นจำนวน 10 ข้อ

ผ่าน
ผลกำรดำเนินงำน:
- พลังงำนไฟฟ้ำลดลงเฉลี่ย
ร้อยละ 55.74
- พลังงำนเชื้อเพลิงลดลง
ร้อยละ 85.99
ผ่าน
ผลกำรดำเนินงำน: ร้อยละ 100

สำมำรถลดงบประมำณได้
ร้อยละ ๕ (นับสะสม)

ผ่าน
ผลกำรดำเนินงำน: ร้อยละ 26.84

กำรกำกับดูแลกำร
ทุจริต
กำรกำหนดวิสัยทัศน์
และภำวะผู้นำ

ผลกำรดำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ร้อยละ 81.35
Self-Assessment
ผ่าน
๑๐ กิจกรรม
ผลกำรดำเนินงำน: ดำเนินกำรครบ
ทุกกิจกรรม (คิดเป็น 10 คะแนน)
Self-Assessment
ผ่าน
3 กิจกรรม
ผลกำรดำเนินงำน: ดำเนินกำรครบ
ทุกกิจกรรม (คิดเป็น 10 คะแนน)

ระบบติดตำมกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อกำร
บริหำรงำนของ
องค์กำร
กำรส่งเสริมกำรใช้
ดิจิทัลในองค์กำร

Self-Assessment
4 กิจกรรม

กำรสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรมในองค์กำร

Self-Assessment
5 กิจกรรม

กำรเสริมสร้ำงขวัญ
กำลังใจ/กำรดูแล
เอำใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
กำรบูรณำกำรควำม
ร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำน

Survey Online
5 กิจกรรม
กำรวิเครำะห์และเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงำนอื่น

ผ่าน
ผลกำรดำเนินงำน: ดำเนินกำรครบ
ทุกกิจกรรม (คิดเป็น 10 คะแนน)
ผ่าน
ผลกำรดำเนินงำน: ดำเนินกำรครบ
ทุกกิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)
ผ่าน
ผลกำรดำเนินงำน: ดำเนินกำรครบ
ทุกกิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)
ผ่าน
ผลกำรดำเนินงำน:
ดำเนินกำรวิเครำะห์ และเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงำนอื่น จำนวน 6 มิติ

๔
ประเภท
ตัวชี้วัด

รายละเอียด

เป้าหมายรอบ
๑๒ เดือน

สถานะ
ได้แก่ ข้อมูลด้ำนบุคคล ข้อมูลด้ำน
นิติบุคคล ข้อมูลกำรร้องทุกข์/
ร้องเรียน ข้อมูลอนุญำตประกอบ
ธุรกิจ ข้อมูลเตือนภัย/ข่ำวสำร/
องค์ควำมรู้ และข้อมูลกำร
ดำเนินคดี

