ตัวชี้วัดระดับกรม มาตรกรปรับปรุงประสิทธาภาพในการปฏิบัติราชการของ สคบ. ประจาปีงบประมาณ 2563 (จานวน 4 ตัวชี้วัด)
เป้าหมาย
องค์ประกอบที่ 1 Function Base
1. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภค

องค์ประกอบที่ ๒ Agenda Base
2. ความสาเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการให้บริการด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค
3. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค

ผลผลิตที่คาดหวัง
รายงานผลจานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการ
ดาเนินการจนได้ข้อยุติในปีปัจจุบันและอดีต

รายงานผลความสาเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูล
ของหน่วยงานเป้าหมาย โดยนับจาก
ความสาเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลของ สคบ.
1. รายงานผลการรับรู้ข้อมูลด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคของประชาชน
2. แผนการพัฒนางานประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
3. แผนการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค
4. ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาเครือข่ายด้านการ 1. เครือข่ายที่ทากิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค
คุ้มครองผู้บริโภค
2. แผนพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
ประกอบการประเมินผลในปลายปีโดยผ่าน
ความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ แล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ 2563

ตัวชี้วัด ปี 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑. ร้อยละของจานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการ
ดาเนินการจนได้ข้อยุติ
๑.๑ เรื่องร้องเรียนในปีปัจจุบันที่ได้รับการ
ดาเนินการจนได้ข้อยุติ ร้อยละ 78.34
๑.๒ เรื่องร้องเรียนในอดีตที่ค้างอยู่ที่ได้รับการ
ดาเนินการจนได้ข้อยุติ ร้อยละ 100

กคส. กคต. สปจ.
กคฆ. กคฉ. ศคพ.

ความสาเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลของ
หน่วยงานเป้าหมาย (จานวนมากกว่าหรือ
เท่ากับ 26 รายการ)
ร้อยละการรับรู้ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ของประชาชน (ร้อยละ ๘๒)

สผพ.

จานวนเครือข่ายที่ทากิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค
ตามบทบาทหน้าที่หลักของ สคบ.
(53 เครือข่าย)

กผป.

กผป.

เป้าหมาย
องค์ประกอบที่ ๓ Area Base
องค์ประกอบที่ ๔ Innovation Base
องค์ประกอบที่ ๕ Potential Base

ผลผลิตที่คาดหวัง

ตัวชี้วัด ปี 2563
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ไม่มีการประเมินในองค์ประกอบนี้
มีความเชื่อมโยงกับองค์ประกอบที่ 2
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ไม่มีการประเมินในองค์ประกอบนี้

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ สคบ. ประจาปีงบประมาณ 2563 (จานวน 38 ตัวชี้วัด)
เป้าหมาย
ผลผลิตที่คาดหวัง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากลไก มาตรการ หรือแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค
1. การตรวจสอบสินค้าหรือบริการหรือสถาน จานวนสินค้าหรือบริการหรือสถาน
ประกอบการ
ประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
2. การพัฒนากฎหมายด้านการคุ้มครอง
กฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับการ
ผู้บริโภคตามแผนพัฒนากฎหมายของ สคบ.
พัฒนาตามแผนพัฒนากฎหมายของ สคบ.
3. การตรวจสอบสินค้าหรือบริการหรือสถาน จานวนสินค้าหรือบริการหรือสถาน
ประกอบการที่เพิ่มขึ้น
ประกอบการที่เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด ปี 2563

ร้อยละของสินค้าหรือบริการหรือสถาน
ประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบผ่านเกณฑ์
ที่กาหนด (ร้อยละ 60)
จานวนของกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่
ได้รับการพัฒนา (5 ฉบับ)
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสินค้าหรือบริการหรือ
สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ
(ร้อยละ 10)
4. การจัดทาแผนปฏิบัติการทบทวนกฎหมาย ระดับ 1 มีการจัดประชุม
ระดับความสาเร็จของการพัฒนากฎหมายการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจาปี
ระดับ 2 จัดทาร่างแผนปฏิบัติทบทวนกฎหมาย คุ้มครองผู้บริโภค (ระดับ 5)
ระดับ 3 ดาเนินการแก้ไขตามมติและจัดทาแผน
ระดับ 4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ระดับ 5 ติดตาม ประเมินและรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร
5. การพัฒนามาตรการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคหรือแนวทางในการ จานวนมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับการ
แนวทางในการบังคับใช้กฎหมาย ระดับ
บังคับใช้กฎหมาย ระดับประกาศ ระเบียบ/
พัฒนา (8 เรื่อง)
ประกาศ ระเบียบ/คาสั่ง
คาสั่ง ที่ได้รับการพัฒนา
6. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องแจ้งเตือนภัย
เรื่องแจ้งเตือนภัยที่เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการตาม ร้อยละของเรื่องแจ้งเตือนภัยที่ได้รับการ
ขั้นตอนที่กาหนด
ดาเนินการ (ร้อยละ 50)
7. การจัดทานโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค นโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ สคบ.
จานวนนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่มี
ของ สคบ.
ดาเนินการเองหรือบูรณาการกับหน่วยงานอื่น การบูรณาการ (1 นโยบาย)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กคฉ. กคส. กคฆ.
กคต. สปจ.
กกค.
กคฉ. กคส. กคฆ.
กคต. สปจ.
กกค.

กคฉ. กคส. กคฆ.
กคต. กกค.
กคฉ.
(ศูนย์เฝ้าระวัง)
สผพ.

เป้าหมาย
ผลผลิตที่คาดหวัง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และนวัตกรรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
8. การใช้งานระบบฐานข้อมูลการติดตาม
รายงานผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของ
จากการใช้งานระบบฐานข้อมูลการติดตาม
ประชาชน
ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะ
9. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครอง จานวนข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ผู้บริโภคผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น
Facebook, line, youtube, website
10. การรับรู้ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รายงานผลสารวจการรับรู้ข้อมูลด้านการ
ของประชาชน
คุ้มครองผู้บริโภคของประชาชนและ
ข้อเสนอแนะ
11. การสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิและ
รายงานผลสารวจความรู้ความเข้าใจในสิทธิ
หน้าที่ของผู้บริโภค
และหน้าที่ของผู้บริโภคและข้อเสนอแนะ
12. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการคุ้มครอง จานวนฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่มี
ผู้บริโภคของ สคบ.
การพัฒนาและปรับปรุง
ระดับ 1 ฐานข้อมูลมีการวิเคราะห์
ระดับ 2 ระดับ 3 ฐานข้อมูลมีการพัฒนาปรับปรุง
อย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล
ระดับ 4 ระดับ 5 ฐานข้อมูลมีการพัฒนาปรับปรุง
อย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจาก
การใช้งานระบบฐานข้อมูลการติดตามขั้นตอน
การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน (ร้อยละ 80)

สผพ.
(ส่วนเทคโน)

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของข้อมูลข่าวสารด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่เผยแพร่ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 10)
ร้อยละการรับรู้ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ของประชาชน (ร้อยละ ๖๐)

กผป.

ร้อยละความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่
ของผู้บริโภค (ร้อยละ ๖๐)
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค (ระดับ ๓)

กผป.

กผป.

สผพ.
(ส่วนเทคโน)

เป้าหมาย
13. การเชื่อมโยงฐานข้อมูลการคุ้มครอง
ผู้บริโภคของ สคบ. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
14. การพัฒนา หรือให้บริการด้วยนวัตกรรม
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
15. การเชื่อมโยงฐานข้อมูลการเฝ้าระวังและ
แจ้งเตือนภัยสินค้าและบริการ
16. การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
17. การจัดทาคู่มือเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
18. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอย่าง
ยั่งยืน
19. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคสู่สาธารณะ

ผลผลิตที่คาดหวัง
การเชื่อมโยงฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงาน
เป้าหมายร้อยละ 55 มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ครบทั้ง 6 ด้านอยู่ในระดับ 2
นวัตกรรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้มีการ
การพัฒนา ให้บริการกับกลุ่มเป้าหมาย
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นรูปธรรม สามารถ
นาไปต่อยอดและพัฒนาในอนาคตได้
ระบบการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสินค้าและ
บริการสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจานวน 7 หน่วยงานคิดเป็นร้อยละ 80
อยู่ในระดับ 3
องค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่เผยแพร่
ต่อผู้บริโภค
คู่มือทีเ่ กี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับการ
ปรับปรุง

ตัวชี้วัด ปี 2563
ระดับความสาเร็จของการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
การคุ้มครองผู้บริโภคกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ระดับ ๒)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลัก สผพ. (เทคโน)
สนับสนุน ทุกสานัก/กอง

จานวนนวัตกรรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
(๑ นวัตกรรม)

หลัก สผพ. (เทคโน)
สนับสนุน ทุกสานัก/กอง

กิจกรรมที่สานัก/กอง มีการส่งเสริมการบริโภค
อย่างยั่งยืน เช่น ปลูกฝังการรับรู้ ลดการใช้
สินค้าและบริการเกิดความจาเป็น การอบรม
รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ ข้อมูลเตือนภัย
หรืออื่น ๆ ที่เป็นข่าวสารด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเผยแพร่สู่สาธารณะ

จานวนกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน
(๑๐ กิจกรรม)

ระดับความสาเร็จของการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสินค้าและบริการ
(ระดับ ๓)

กคฉ. สผพ.
(ส่วนเทคโน)

จานวนองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่
เผยแพร่ต่อผู้บริโภค (๑๐๐ เรื่อง)
จานวนคู่มือทีเ่ กี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่
ได้รับการปรับปรุง (๕ เรื่อง)

กผป.

จานวนข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ (๑๒๐ เรื่อง)

กคฉ. กคส. กคฆ.
กคต. สปจ. กกค.
สผพ. ศรท. กผป.
ทุกสานัก/กอง

กผป.

เป้าหมาย
ผลผลิตที่คาดหวัง
ตัวชี้วัด ปี 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
20. การรับรองคุณภาพขององค์กรคุ้มครอง
องค์กรของผู้บริโภคที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จานวนองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคคุณภาพ
ผู้บริโภคตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
(จานวน - )
21. การพัฒนาองค์กรของผู้บริโภค
จานวนองค์กรของผู้บริโภคที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละขององค์กรของผู้บริโภคที่ได้รับการ
โดยการส่งเสริม พัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะ
พัฒนา (ร้อยละ 30)
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
22. การปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ รายงานผลความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่อง ร้อยละของจานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการ
การดาเนินการจนได้ข้อยุติในส่วนภูมิภาค
ร้องเรียนที่ได้รับการดาเนินการจนได้ข้อยุติใน ดาเนินการจนได้ข้อยุติในส่วนภูมิภาค
ส่วนภูมิภาค (ระดับจังหวัด)
(ร้อยละ ๕๐)
23. การจัดกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้
รายงานผลกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กร
การคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วน ที่มีกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ท้องถิ่น (อปท.) เช่น อบรม รณรงค์ เผยแพร่ คุ้มครองผู้บริโภค (ร้อยละ ๑๐)
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ
24. การพัฒนาระบบรับรองคุณภาพขององค์กร การจัดทาหลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพของ ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบรับรอง
คุ้มครองผู้บริโภค
องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคระดับมาตรฐานและ คุณภาพขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภค (ระดับ ๓)
เสนอต่อ คคบ. เพื่อประกาศใช้อยู่ในระดับ ๓
จานวนเครือข่ายและองค์กรของผู้บริโภคที่
จานวนที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายและองค์กรของ
25. การจัดตั้งเครือข่ายและองค์กรของ
เพิ่มขึ้น
ผู้บริโภค (๕ เครือข่าย) นับรวมกัน
ผู้บริโภค
26. การอบรมผู้นาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จานวนผู้นาที่ผ่านการอบรมด้านการคุ้มครอง จานวนผู้นาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ผ่าน
ผู้บริโภค
การอบรม (๓๐ คน)
27. การพัฒนา และการให้ความรู้เกี่ยวกับการ จานวนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคกับจังหวัด (อปท.) ที่ได้รับการพัฒนา
(อปท.) ที่ได้รับการพัฒนา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
1. บุคลากรจาก 76 จังหวัด
2. บุคลากรจาก อปท. 50 แห่ง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กผป. สปจ.
กผป. สปจ.
สปจ.
สปจ.

กผป. สผพ.
กผป. สปจ.
กผป.
สปจ.

เป้าหมาย
28. การทากิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคของ
ผู้ประกอบธุรกิจร่วมกับ สคบ.
29. การดาเนินงานตามพันธกิจทั้ง 6 ข้อของ
สคบ.
30. การวัดความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
บริหารจัดการองค์กร
31. การดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
ของ สคบ.
32. การดาเนินงานตามกระบวนงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

ผลผลิตที่คาดหวัง
จานวนผู้ประกอบธุรกิจที่ทากิจกรรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคร่วมกับ สคบ.
1. กิจกรรมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
2. การให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมาย
ความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
พันธกิจทั้ง 6 ข้อ
รายงานผลสารวจความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อการบริหารจัดการองค์กรและข้อเสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สคบ.
ผลการดาเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ตาม
กระบวนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัด ปี 2563
จานวนผู้ประกอบธุรกิจที่ทากิจกรรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคร่วมกับ สคบ. (๓๐ ราย)

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
พันธกิจ (ร้อยละ 80)
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
บริหารจัดการองค์กร (ร้อยละ 75)
ร้อยละความสาเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
(ร้อยละ 70)
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
กระบวนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(ร้อยละ 75)
33. การวัดความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
รายงานผลสารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ
ต่อการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและ
มีต่อการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและ
บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
นวัตกรรมในการทางาน
นวัตกรรมในการทางานและข้อเสนอแนะ
การทางาน (ร้อยละ 75)
34. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
ต่อการให้บริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ การให้บริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ. การให้บริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ.
และข้อเสนอแนะ
(ร้อยละ 80)
35. การดาเนินการตามตัวชี้วัดประเมินส่วน รายงานผลความสาเร็จของการดาเนินการตาม ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตาม
ราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการ
ตัวชี้วัดประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการ
ในการปฏิบัติราชการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
(ร้อยละ 90)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กคฉ. กคส. กคฆ.
กคต. สปจ. กกค.
สผพ. กผป.
สผพ.
กพบ.
สลก.
สลก.
สผพ. กพบ.
ศูนย์ 1166
กพบ.

เป้าหมาย
ผลผลิตที่คาดหวัง
36. การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ จานวนตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ภายใต้แผน
ของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ สคบ. ที่ดาเนินการ
บรรลุวัตถุประสงค์สาเร็จ 6 ตัวชี้วัดอยู่ใน
ระดับ ๓
37. การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การ
จานวนตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ภายใต้แผน
คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ
ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 1 ที่ดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
สาเร็จ 8 ตัวชีว้ ัด อยู่ในระดับ ๓
38. การดาเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ โครงการที่ดาเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์
ราชการประจาปี
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปี

ตัวชี้วัด ปี 2563
ระดับความสาเร็จในการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ระดับ ๓)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลัก สผพ.
สนับสนุน ทุกสานัก/กอง

ระดับความสาเร็จในการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 (ระดับ ๓)

หลัก สผพ.
สนับสนุน ทุกสานัก/กอง

ร้อยละความสาเร็จของโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติราชการประจาปี (ร้อยละ 80)

หลัก สผพ.
สนับสนุน ทุกสานัก/กอง

บทบาทภารกิจตัวชี้วัดระดับกรมและระดับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(สานักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค)
เป้าหมาย
1. ความสาเร็จในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมในการ
ให้บริการด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
2. การจัดทานโยบายด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคของ
สคบ.
3. การใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลการติดตาม
ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนของประชาชน
4. การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการคุ้มครอง
ผู้บริโภคของ สคบ.

ผลผลิตที่คาดหวัง
ตัวชี้วัด ปี 2563
รายงานผลความสาเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูล ความสาเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลของ
ของหน่วยงานเป้าหมาย โดยนับจาก
หน่วยงานเป้าหมาย (จานวนมากกว่าหรือ
ความสาเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลของ สคบ. เท่ากับ 26 รายการ)
นโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ สคบ.
จานวนนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่มี
ดาเนินการเองหรือบูรณาการกับหน่วยงานอื่น การบูรณาการ (1 นโยบาย)

รายงานผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
จากการใช้งานระบบฐานข้อมูลการติดตาม
ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะ
จานวนฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่มี
การพัฒนาและปรับปรุง
ระดับ 1 ฐานข้อมูลมีการวิเคราะห์
ระดับ 2 ระดับ 3 ฐานข้อมูลมีการพัฒนาปรับปรุง
อย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล
ระดับ 4 ระดับ 5 ฐานข้อมูลมีการพัฒนาปรับปรุง
อย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล
5. การเชื่อมโยงฐานข้อมูล การเชื่อมโยงฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค
การคุ้มครองผู้บริโภคของ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงาน
สคบ. กับหน่วยงานที่
เป้าหมายร้อยละ 55 มีการเชื่อมโยง
เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลครบทั้ง 6 ด้านอยู่ในระดับ 2
6. การพัฒนา หรือให้บริการ นวัตกรรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้มีการ
ด้วยนวัตกรรมเพื่อการ
การพัฒนา ให้บริการกับกลุ่มเป้าหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นรูปธรรม
สามารถนาไปต่อยอดและพัฒนาในอนาคตได้
7. การเชื่อมโยงฐานข้อมูล ระบบการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสินค้าและ
การเฝ้าระวังและแจ้งเตือน บริการสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
ภัยสินค้าและบริการ
เกี่ยวข้องจานวน 7 หน่วยงานคิดเป็น
ร้อยละ 80 อยู่ในระดับ 3

ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจาก
การใช้งานระบบฐานข้อมูลการติดตามขั้นตอน
การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน (ร้อยละ 80)
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค (ระดับ ๓)

ระดับความสาเร็จของการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
การคุ้มครองผู้บริโภคกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ระดับ ๒)
จานวนนวัตกรรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
(๑ นวัตกรรม)
ระดับความสาเร็จของการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสินค้าและ
บริการ (ระดับ ๓)

เป้าหมาย
8. การจัดทาคู่มือเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค
9. การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การบริโภคอย่างยั่งยืน

ผลผลิตที่คาดหวัง
คู่มือทีเ่ กี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับ
การปรับปรุง
กิจกรรมที่สานัก/กอง มีการส่งเสริมการบริโภค
อย่างยั่งยืน เช่น ปลูกฝังการรับรู้ ลดการใช้
สินค้าและบริการเกิดความจาเป็น การอบรม
รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
10. การพัฒนาระบบรับรอง การจัดทาหลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพของ
คุณภาพขององค์กรคุ้มครอง องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคระดับมาตรฐานและ
ผู้บริโภค
เสนอต่อ คคบ. เพื่อประกาศใช้อยู่ในระดับ ๓
11. การทากิจกรรมคุ้มครอง จานวนผู้ประกอบธุรกิจที่ทากิจกรรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคของผู้ประกอบธุรกิจ ผู้บริโภคร่วมกับ สคบ.
ร่วมกับ สคบ.
1. กิจกรรมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
2. การให้ความร่วมมือปมิบัติตามกหหมาย
12. การดาเนินงานตาม
ความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
พันธกิจทั้ง 6 ข้อของ สคบ. พันธกิจทั้ง 6 ข้อ
13. การวัดความพึงพอใจ
รายงานผลสารวจความพึงพอใจของบุคลากร
ของบุคลากรที่มี
ที่มีต่อการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและ
ต่อการบริหารจัดการด้าน
นวัตกรรมในการทางานและข้อเสนอแนะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การทางาน
14. การขับเคลื่อนแผน
จานวนตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ สคบ. ที่
สานักงานคณะกรรมการ
ดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์สาเร็จ 6 ตัวชีว้ ัด
คุ้มครองผู้บริโภค
อยู่ใน
ระดับ ๓
15. การขับเคลื่อนแผน
จานวนตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ
ผู้บริโภคแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 ที่ดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ฉบับที่ 1
สาเร็จ 8 ตัวชีว้ ัด อยู่ในระดับ ๓
16. การดาเนินงานโครงการ โครงการที่ดาเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์
ภายใต้แผนปมิบัติราชการ
ภายใต้แผนปมิบัติราชการประจาปี
ประจาปี
17. การประเมินคุณธรรม ประเด็นหรือจานวนกิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว
และความโปร่งใส (ITA)
เสร็จและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สคบ.

ตัวชี้วัด ปี 2563
จานวนคู่มือทีเ่ กี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่
ได้รับการปรับปรุง (๕ เรื่อง)
จานวนกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน
(๑๐ กิจกรรม)
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบรับรอง
คุณภาพขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภค (ระดับ ๓)
จานวนผู้ประกอบธุรกิจที่ทากิจกรรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคร่วมกับ สคบ. (๓๐ ราย)
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
พันธกิจ (ร้อยละ 80)
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ
บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การทางาน (ร้อยละ 75)
ระดับความสาเร็จในการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ระดับ ๓)
ระดับความสาเร็จในการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 (ระดับ ๓)
ร้อยละความสาเร็จของโครงการภายใต้
แผนปมิบัติราชการประจาปี (ร้อยละ 80)
ประเด็นหรือจานวนกิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามที่หน่วยงานรับผิดชอบ ร้อยละ 100

บทบาทภารกิจตัวชี้วัดระดับกรมและระดับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(กองกฎหมายและคดี)
เป้าหมาย
1. การพัฒนากฎหมายด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคตาม
แผนพัฒนากฎหมายของ
สคบ.
2. การจัดทาแผนปฏิบัติการ
ทบทวนกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจาปี

ผลผลิตที่คาดหวัง
กฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับการ
พัฒนาตามแผนพัฒนากฎหมายของ สคบ.

ตัวชี้วัด ปี 2563
จานวนของกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ที่ได้รับการพัฒนา (5 ฉบับ)

ระดับ 1 มีการจัดประชุม
ระดับ 2 จัดทาร่างแผนปฏิบัติทบทวน
กฎหมาย
ระดับ 3 ดาเนินการแก้ไขตามมติและจัดทาแผน
ระดับ 4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ระดับ 5 ติดตาม ประเมินและรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร
มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคหรือแนวทางในการ
บังคับใช้กฎหมาย ระดับประกาศ ระเบียบ/
คาสั่ง ที่ได้รับการพัฒนา

ระดับความสาเร็จของการพัฒนากฎหมายการ
คุ้มครองผู้บริโภค (ระดับ 5)

คู่มือทีเ่ กี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับ
การปรับปรุง
กิจกรรมที่สานัก/กอง มีการส่งเสริมการบริโภค
อย่างยั่งยืน เช่น ปลูกฝังการรับรู้ ลดการใช้
สินค้าและบริการเกิดความจาเป็น การอบรม
รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
6. การทากิจกรรมคุ้มครอง จานวนผู้ประกอบธุรกิจที่ทากิจกรรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคของผู้ประกอบธุรกิจ ผู้บริโภคร่วมกับ สคบ.
ร่วมกับ สคบ.
1. กิจกรรมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
2. การให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมาย
7. การประเมินคุณธรรมและ ประเด็นหรือจานวนกิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว
ความโปร่งใส (ITA)
เสร็จและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สคบ.

จานวนคู่มือทีเ่ กี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่
ได้รับการปรับปรุง (๕ เรื่อง)
จานวนกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน
(๑๐ กิจกรรม)

3. การพัฒนามาตรการ
คุ้มครองผู้บริโภคหรือ
แนวทางในการบังคับใช้
กฎหมาย ระดับประกาศ
ระเบียบ/คาสั่ง
4. การจัดทาคู่มือเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค
5. การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การบริโภคอย่างยั่งยืน

จานวนมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับการ
พัฒนา (8 เรื่อง)

จานวนผู้ประกอบธุรกิจที่ทากิจกรรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคร่วมกับ สคบ. (๓๐ ราย)
ประเด็นหรือจานวนกิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามที่หน่วยงานรับผิดชอบ ร้อยละ 100

บทบาทภารกิจตัวชี้วัดระดับกรมและระดับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(สานักงานเลขานุการกรม)
เป้าหมาย
1. การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การบริโภคอย่างยั่งยืน
2. การดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรของ
สคบ.
3. การดาเนินงานตาม
กระบวนงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
4. การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA)

ผลผลิตที่คาดหวัง
กิจกรรมที่สานัก/กอง มีการส่งเสริมการบริโภค
อย่างยั่งยืน เช่น ปลูกฝังการรับรู้ ลดการใช้
สินค้าและบริการเกิดความจาเป็น การอบรม
รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สคบ.
ผลการดาเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ตาม
กระบวนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัด ปี 2563
จานวนกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน
(๑๐ กิจกรรม)
ร้อยละความสาเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
(ร้อยละ 70)

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
กระบวนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(ร้อยละ 75)
ประเด็นหรือจานวนกิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว ประเด็นหรือจานวนกิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สคบ.
เสร็จตามที่หน่วยงานรับผิดชอบ ร้อยละ 100

บทบาทภารกิจตัวชี้วัดระดับกรมและระดับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์)
เป้าหมาย
ผลผลิตที่คาดหวัง
1. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 1. รายงานผลการรับรู้ข้อมูลด้านการคุ้มครอง
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ผู้บริโภคของประชาชน
2. แผนการพัฒนางานประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
3. แผนการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค
2. ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา 1. เครือข่ายที่ทากิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค
เครือข่ายด้านการคุ้มครอง 2. แผนพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
ผู้บริโภค
ประกอบการประเมินผลในปลายปีโดยผ่าน
ความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ แล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ 2563
3. การเผยแพร่ข้อมูล
จานวนข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครอง
ข่าวสารด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผู้บริโภคผ่านสื่อ
เพิ่มขึ้น Facebook, line, youtube,
อิเล็กทรอนิกส์
website
4. การรับรู้ข้อมูลด้านการ
รายงานผลสารวจการรับรู้ข้อมูลด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคของ
คุ้มครองผู้บริโภคของประชาชนและ
ประชาชน
ข้อเสนอแนะ
5. การสร้างความรู้ความ
รายงานผลสารวจความรู้ความเข้าใจในสิทธิ
เข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของ และหน้าที่ของผู้บริโภคและข้อเสนอแนะ
ผู้บริโภค
6. การเผยแพร่องค์ความรู้ องค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
เผยแพร่ต่อผู้บริโภค
7. การจัดทาคู่มือเกี่ยวกับ
คู่มือทีเ่ กี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับ
การคุ้มครองผู้บริโภค
การปรับปรุง
8. การจัดกิจกรรมส่งเสริม กิจกรรมที่สานัก/กอง มีการส่งเสริมการบริโภค
อย่างยั่งยืน เช่น ปลูกฝังการรับรู้ ลดการใช้
การบริโภคอย่างยั่งยืน
สินค้าและบริการเกิดความจาเป็น การอบรม
รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ ข้อมูลเตือนภัย
9. การเผยแพร่ข้อมูล
หรืออื่น ๆ ที่เป็นข่าวสารด้านการคุ้มครอง
ข่าวสารด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเผยแพร่สู่สาธารณะ
ผู้บริโภคสู่สาธารณะ

ตัวชี้วัด ปี 2563
ร้อยละการรับรู้ข้อมูลด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคของประชาชน (ร้อยละ ๘๒)

จานวนเครือข่ายที่ทากิจกรรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่หลักของ สคบ.
(53 เครือข่าย)
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของข้อมูลข่าวสารด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่เผยแพร่ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 10)
ร้อยละการรับรู้ข้อมูลด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคของประชาชน (ร้อยละ ๖๐)
ร้อยละความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่
ของผู้บริโภค (ร้อยละ ๖๐)
จานวนองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่
เผยแพร่ต่อผู้บริโภค (๑๐๐ เรื่อง)
จานวนคู่มือทีเ่ กี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่
ได้รับการปรับปรุง (๕ เรื่อง)
จานวนกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน
(๑๐ กิจกรรม)
จานวนข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่เผยแพร่สู่สาธารณะ (๑๒๐ เรื่อง)

เป้าหมาย
10. การรับรองคุณภาพของ
องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
11. การพัฒนาองค์กรของ
ผู้บริโภค

ผลผลิตที่คาดหวัง
ตัวชี้วัด ปี 2563
องค์กรของผู้บริโภคที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จานวนองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
(จานวน - )

จานวนองค์กรของผู้บริโภคที่ได้รับการพัฒนา
โดยการส่งเสริม พัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะ
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
12. การพัฒนาระบบรับรอง การจัดทาหลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพของ
คุณภาพขององค์กรคุ้มครอง องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคระดับมาตรฐานและ
ผู้บริโภค
เสนอต่อ คคบ. เพื่อประกาศใช้อยู่ในระดับ ๓
13. การจัดตั้งเครือข่ายและ จานวนเครือข่ายและองค์กรของผู้บริโภคที่
เพิ่มขึ้น
องค์กรของผู้บริโภค
14. การอบรมผู้นาด้านการ จานวนผู้นาที่ผ่านการอบรมด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
คุ้มครองผู้บริโภค
15. การทากิจกรรมคุ้มครอง จานวนผู้ประกอบธุรกิจที่ทากิจกรรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคของผู้ประกอบธุรกิจ ผู้บริโภคร่วมกับ สคบ.
ร่วมกับ สคบ.
1. กิจกรรมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
2. การให้ความร่วมมือปมิบัติตามกหหมาย
16. การประเมินคุณธรรม ประเด็นหรือจานวนกิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว
และความโปร่งใส (ITA)
เสร็จและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สคบ.

ร้อยละขององค์กรของผู้บริโภคที่ได้รับการ
พัฒนา (ร้อยละ 30)
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบรับรอง
คุณภาพขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภค (ระดับ ๓)
จานวนที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายและองค์กรของ
ผู้บริโภค (๕ เครือข่าย) นับรวมกัน
จานวนผู้นาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ผ่าน
การอบรม (๓๐ คน)
จานวนผู้ประกอบธุรกิจที่ทากิจกรรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคร่วมกับ สคบ. (๓๐ ราย)
ประเด็นหรือจานวนกิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามที่หน่วยงานรับผิดชอบ ร้อยละ 100

บทบาทภารกิจตัวชี้วัดระดับกรมและระดับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา)
เป้าหมาย
1. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้อง
ทุกข์ของผู้บริโภค

2. การตรวจสอบสินค้าหรือ
บริการหรือสถาน
ประกอบการ
3. การตรวจสอบสินค้าหรือ
บริการหรือสถาน
ประกอบการที่เพิ่มขึ้น
4. การพัฒนามาตรการ
คุ้มครองผู้บริโภคหรือ
แนวทางในการบังคับใช้
กฎหมาย ระดับประกาศ
ระเบียบ/คาสั่ง
5. การจัดทาคู่มือเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค
6. การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การบริโภคอย่างยั่งยืน

ผลผลิตที่คาดหวัง
รายงานผลจานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการ
ดาเนินการจนได้ข้อยุติในปีปัจจุบันและอดีต

ตัวชี้วัด ปี 2563
๑. ร้อยละของจานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการ
ดาเนินการจนได้ข้อยุติ
๑.๑ เรื่องร้องเรียนในปีปัจจุบันที่ได้รับการ
ดาเนินการจนได้ข้อยุติ ร้อยละ 78.34
๑.๒ เรื่องร้องเรียนในอดีตที่ค้างอยู่ที่ได้รับการ
ดาเนินการจนได้ข้อยุติ ร้อยละ 100
จานวนสินค้าหรือบริการหรือสถาน
ร้อยละของสินค้าหรือบริการหรือสถาน
ประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ
ประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ที่กาหนด (ร้อยละ 60)
จานวนสินค้าหรือบริการหรือสถาน
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสินค้าหรือบริการหรือ
ประกอบการที่เพิ่มขึ้น
สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ
(ร้อยละ 10)
มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคหรือแนวทางในการ จานวนมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับการ
บังคับใช้กฎหมาย ระดับประกาศ ระเบียบ/
พัฒนา (8 เรื่อง)
คาสั่ง ที่ได้รับการพัฒนา

คู่มือทีเ่ กี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับ
การปรับปรุง
กิจกรรมที่สานัก/กอง มีการส่งเสริมการบริโภค
อย่างยั่งยืน เช่น ปลูกฝังการรับรู้ ลดการใช้
สินค้าและบริการเกิดความจาเป็น การอบรม
รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
7. การทากิจกรรมคุ้มครอง จานวนผู้ประกอบธุรกิจที่ทากิจกรรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคของผู้ประกอบธุรกิจ ผู้บริโภคร่วมกับ สคบ.
ร่วมกับ สคบ.
1. กิจกรรมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
2. การให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมาย
8. การประเมินคุณธรรมและ ประเด็นหรือจานวนกิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว
ความโปร่งใส (ITA)
เสร็จและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สคบ.

จานวนคู่มือทีเ่ กี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่
ได้รับการปรับปรุง (๕ เรื่อง)
จานวนกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน
(๑๐ กิจกรรม)
จานวนผู้ประกอบธุรกิจที่ทากิจกรรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคร่วมกับ สคบ. (๓๐ ราย)
ประเด็นหรือจานวนกิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามที่หน่วยงานรับผิดชอบ ร้อยละ 100

บทบาทภารกิจตัวชี้วัดระดับกรมและระดับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา)
เป้าหมาย
1. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้อง
ทุกข์ของผู้บริโภค

2. การตรวจสอบสินค้าหรือ
บริการหรือสถาน
ประกอบการ
3. การตรวจสอบสินค้าหรือ
บริการหรือสถาน
ประกอบการที่เพิ่มขึ้น
4. การพัฒนามาตรการ
คุ้มครองผู้บริโภคหรือ
แนวทางในการบังคับใช้
กฎหมาย ระดับประกาศ
ระเบียบ/คาสั่ง
5. การจัดทาคู่มือเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค
6. การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การบริโภคอย่างยั่งยืน

ผลผลิตที่คาดหวัง
รายงานผลจานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการ
ดาเนินการจนได้ข้อยุติในปีปัจจุบันและอดีต

ตัวชี้วัด ปี 2563
๑. ร้อยละของจานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการ
ดาเนินการจนได้ข้อยุติ
๑.๑ เรื่องร้องเรียนในปีปัจจุบันที่ได้รับการ
ดาเนินการจนได้ข้อยุติ ร้อยละ 78.34
๑.๒ เรื่องร้องเรียนในอดีตที่ค้างอยู่ที่ได้รับการ
ดาเนินการจนได้ข้อยุติ ร้อยละ 100
จานวนสินค้าหรือบริการหรือสถาน
ร้อยละของสินค้าหรือบริการหรือสถาน
ประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ
ประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ที่กาหนด (ร้อยละ 60)
จานวนสินค้าหรือบริการหรือสถาน
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสินค้าหรือบริการหรือ
ประกอบการที่เพิ่มขึ้น
สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ
(ร้อยละ 10)
มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคหรือแนวทางในการ จานวนมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับการ
บังคับใช้กฎหมาย ระดับประกาศ ระเบียบ/
พัฒนา (8 เรื่อง)
คาสั่ง ที่ได้รับการพัฒนา

คู่มือทีเ่ กี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับ
การปรับปรุง
กิจกรรมที่สานัก/กอง มีการส่งเสริมการบริโภค
อย่างยั่งยืน เช่น ปลูกฝังการรับรู้ ลดการใช้
สินค้าและบริการเกิดความจาเป็น การอบรม
รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
7. การทากิจกรรมคุ้มครอง จานวนผู้ประกอบธุรกิจที่ทากิจกรรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคของผู้ประกอบธุรกิจ ผู้บริโภคร่วมกับ สคบ.
ร่วมกับ สคบ.
1. กิจกรรมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
2. การให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมาย
8. การประเมินคุณธรรมและ ประเด็นหรือจานวนกิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว
ความโปร่งใส (ITA)
เสร็จและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สคบ.

จานวนคู่มือทีเ่ กี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่
ได้รับการปรับปรุง (๕ เรื่อง)
จานวนกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน
(๑๐ กิจกรรม)
จานวนผู้ประกอบธุรกิจที่ทากิจกรรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคร่วมกับ สคบ. (๓๐ ราย)
ประเด็นหรือจานวนกิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามที่หน่วยงานรับผิดชอบ ร้อยละ 100

บทบาทภารกิจตัวชี้วัดระดับกรมและระดับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก)
เป้าหมาย
1. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้อง
ทุกข์ของผู้บริโภค

2. การตรวจสอบสินค้าหรือ
บริการหรือสถาน
ประกอบการ
3. การตรวจสอบสินค้าหรือ
บริการหรือสถาน
ประกอบการที่เพิ่มขึ้น
4. การพัฒนามาตรการ
คุ้มครองผู้บริโภคหรือ
แนวทางในการบังคับใช้
กฎหมาย ระดับประกาศ
ระเบียบ/คาสั่ง
5. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
เรื่องแจ้งเตือนภัย
6. การเชื่อมโยงฐานข้อมูล
การเฝ้าระวังและแจ้งเตือน
ภัยสินค้าและบริการ

ผลผลิตที่คาดหวัง
รายงานผลจานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการ
ดาเนินการจนได้ข้อยุติในปีปัจจุบันและอดีต

ตัวชี้วัด ปี 2563
๑. ร้อยละของจานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการ
ดาเนินการจนได้ข้อยุติ
๑.๑ เรื่องร้องเรียนในปีปัจจุบันที่ได้รับการ
ดาเนินการจนได้ข้อยุติ ร้อยละ 78.34
๑.๒ เรื่องร้องเรียนในอดีตที่ค้างอยู่ที่ได้รับการ
ดาเนินการจนได้ข้อยุติ ร้อยละ 100
จานวนสินค้าหรือบริการหรือสถาน
ร้อยละของสินค้าหรือบริการหรือสถาน
ประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ
ประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ที่กาหนด (ร้อยละ 60)
จานวนสินค้าหรือบริการหรือสถาน
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสินค้าหรือบริการหรือ
ประกอบการที่เพิ่มขึ้น
สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ
(ร้อยละ 10)
มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคหรือแนวทางในการ จานวนมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับการ
บังคับใช้กฎหมาย ระดับประกาศ ระเบียบ/
พัฒนา (8 เรื่อง)
คาสั่ง ที่ได้รับการพัฒนา

เรื่องแจ้งเตือนภัยที่เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการ
ตามขั้นตอนที่กาหนด
ระบบการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสินค้าและ
บริการสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจานวน 7 หน่วยงานคิดเป็น
ร้อยละ 80 อยู่ในระดับ 3
7. การจัดทาคู่มือเกี่ยวกับ
คู่มือทีเ่ กี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับ
การคุ้มครองผู้บริโภค
การปรับปรุง
8. การจัดกิจกรรมส่งเสริม กิจกรรมที่สานัก/กอง มีการส่งเสริมการบริโภค
อย่างยั่งยืน เช่น ปลูกฝังการรับรู้ ลดการใช้
การบริโภคอย่างยั่งยืน
สินค้าและบริการเกิดความจาเป็น การอบรม
รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
9. การทากิจกรรมคุ้มครอง จานวนผู้ประกอบธุรกิจที่ทากิจกรรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคของผู้ประกอบธุรกิจ ผู้บริโภคร่วมกับ สคบ.
ร่วมกับ สคบ.
1. กิจกรรมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
2. การให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมาย
10. การประเมินคุณธรรม ประเด็นหรือจานวนกิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว
และความโปร่งใส (ITA)
เสร็จและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สคบ.

ร้อยละของเรื่องแจ้งเตือนภัยที่ได้รับการ
ดาเนินการ (ร้อยละ 50)
ระดับความสาเร็จของการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสินค้าและ
บริการ (ระดับ ๓)
จานวนคู่มือทีเ่ กี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่
ได้รับการปรับปรุง (๕ เรื่อง)
จานวนกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน
(๑๐ กิจกรรม)
จานวนผู้ประกอบธุรกิจที่ทากิจกรรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคร่วมกับ สคบ. (๓๐ ราย)
ประเด็นหรือจานวนกิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามที่หน่วยงานรับผิดชอบ ร้อยละ 100

บทบาทภารกิจตัวชี้วัดระดับกรมและระดับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง)
เป้าหมาย
1. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้อง
ทุกข์ของผู้บริโภค

2. การตรวจสอบสินค้าหรือ
บริการหรือสถาน
ประกอบการ
3. การตรวจสอบสินค้าหรือ
บริการหรือสถาน
ประกอบการที่เพิ่มขึ้น
4. การพัฒนามาตรการ
คุ้มครองผู้บริโภคหรือ
แนวทางในการบังคับใช้
กฎหมาย ระดับประกาศ
ระเบียบ/คาสั่ง
5. การจัดทาคู่มือเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค
6. การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การบริโภคอย่างยั่งยืน

ผลผลิตที่คาดหวัง
รายงานผลจานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการ
ดาเนินการจนได้ข้อยุติในปีปัจจุบันและอดีต

ตัวชี้วัด ปี 2563
๑. ร้อยละของจานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการ
ดาเนินการจนได้ข้อยุติ
๑.๑ เรื่องร้องเรียนในปีปัจจุบันที่ได้รับการ
ดาเนินการจนได้ข้อยุติ ร้อยละ 78.34
๑.๒ เรื่องร้องเรียนในอดีตที่ค้างอยู่ที่ได้รับการ
ดาเนินการจนได้ข้อยุติ ร้อยละ 100
จานวนสินค้าหรือบริการหรือสถาน
ร้อยละของสินค้าหรือบริการหรือสถาน
ประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ
ประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ที่กาหนด (ร้อยละ 60)
จานวนสินค้าหรือบริการหรือสถาน
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสินค้าหรือบริการหรือ
ประกอบการที่เพิ่มขึ้น
สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ
(ร้อยละ 10)
มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคหรือแนวทางในการ จานวนมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับการ
บังคับใช้กฎหมาย ระดับประกาศ ระเบียบ/
พัฒนา (8 เรื่อง)
คาสั่ง ที่ได้รับการพัฒนา

คู่มือทีเ่ กี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับ
การปรับปรุง
กิจกรรมที่สานัก/กอง มีการส่งเสริมการบริโภค
อย่างยั่งยืน เช่น ปลูกฝังการรับรู้ ลดการใช้
สินค้าและบริการเกิดความจาเป็น การอบรม
รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
7. การทากิจกรรมคุ้มครอง จานวนผู้ประกอบธุรกิจที่ทากิจกรรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคของผู้ประกอบธุรกิจ ผู้บริโภคร่วมกับ สคบ.
ร่วมกับ สคบ.
1. กิจกรรมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
2. การให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมาย
8. การประเมินคุณธรรมและ ประเด็นหรือจานวนกิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว
ความโปร่งใส (ITA)
เสร็จและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สคบ.

จานวนคู่มือทีเ่ กี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่
ได้รับการปรับปรุง (๕ เรื่อง)
จานวนกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน
(๑๐ กิจกรรม)
จานวนผู้ประกอบธุรกิจที่ทากิจกรรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคร่วมกับ สคบ. (๓๐ ราย)
ประเด็นหรือจานวนกิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามที่หน่วยงานรับผิดชอบ ร้อยละ 100

บทบาทภารกิจตัวชี้วัดระดับกรมและระดับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(สานักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด)
เป้าหมาย
1. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้อง
ทุกข์ของผู้บริโภค

ผลผลิตที่คาดหวัง
รายงานผลจานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการ
ดาเนินการจนได้ข้อยุติในปีปัจจุบันและอดีต

ตัวชี้วัด ปี 2563
๑. ร้อยละของจานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการ
ดาเนินการจนได้ข้อยุติ
๑.๑ เรื่องร้องเรียนในปีปัจจุบันที่ได้รับการ
ดาเนินการจนได้ข้อยุติ ร้อยละ 78.34
๑.๒ เรื่องร้องเรียนในอดีตที่ค้างอยู่ที่ได้รับการ
ดาเนินการจนได้ข้อยุติ ร้อยละ 100
2. การตรวจสอบสินค้าหรือ จานวนสินค้าหรือบริการหรือสถาน
ร้อยละของสินค้าหรือบริการหรือสถาน
บริการหรือสถาน
ประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ
ประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบผ่านเกณฑ์
ประกอบการ
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ที่กาหนด (ร้อยละ 60)
3. การตรวจสอบสินค้าหรือ จานวนสินค้าหรือบริการหรือสถาน
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสินค้าหรือบริการหรือ
บริการหรือสถาน
ประกอบการที่เพิ่มขึ้น
สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ
ประกอบการที่เพิ่มขึ้น
(ร้อยละ 10)
4. การจัดทาคู่มือเกี่ยวกับ
คู่มือทีเ่ กี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับ
จานวนคู่มือทีเ่ กี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่
การคุ้มครองผู้บริโภค
การปรับปรุง
ได้รับการปรับปรุง (๕ เรื่อง)
5. การจัดกิจกรรมส่งเสริม กิจกรรมที่สานัก/กอง มีการส่งเสริมการบริโภค จานวนกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน
อย่างยั่งยืน เช่น ปลูกฝังการรับรู้ ลดการใช้
(๑๐ กิจกรรม)
การบริโภคอย่างยั่งยืน
สินค้าและบริการเกิดความจาเป็น การอบรม
รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
6. การรับรองคุณภาพของ องค์กรของผู้บริโภคที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จานวนองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคคุณภาพ
องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคตาม ตามเกณฑ์ที่กาหนด
(จานวน - )
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
7. การพัฒนาองค์กรของ
จานวนองค์กรของผู้บริโภคที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละขององค์กรของผู้บริโภคที่ได้รับการ
ผู้บริโภค
โดยการส่งเสริม พัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะ พัฒนา (ร้อยละ 30)
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
8. การปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่อง รายงานผลความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่อง ร้อยละของจานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการ
ร้องเรียนที่ได้รับการ
ร้องเรียนที่ได้รับการดาเนินการจนได้ข้อยุติใน ดาเนินการจนได้ข้อยุติในส่วนภูมิภาค
ดาเนินการจนได้ข้อยุติใน
ส่วนภูมิภาค (ระดับจังหวัด)
(ร้อยละ ๕๐)
ส่วนภูมิภาค
9. การจัดกิจกรรมการ
รายงานผลกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้
ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กร
(อปท.) ที่มีกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้
คุ้มครองผู้บริโภคขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เช่น อบรม
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ร้อยละ ๑๐)
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ

เป้าหมาย
10. การจัดตั้งเครือข่ายและ
องค์กรของผู้บริโภค
11. การพัฒนา และการให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคกับจังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.)
12. การทากิจกรรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคของผู้ประกอบธุรกิจ
ร่วมกับ สคบ.
13. การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA)

ผลผลิตที่คาดหวัง
จานวนเครือข่ายและองค์กรของผู้บริโภคที่
เพิ่มขึ้น
จานวนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) ที่ได้รับการพัฒนา

ตัวชี้วัด ปี 2563
จานวนที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายและองค์กรของ
ผู้บริโภค (๕ เครือข่าย) นับรวมกัน
จานวนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) ที่ได้รับการพัฒนา
1. บุคลากรจาก 76 จังหวัด
2. บุคลากรจาก อปท. 50 แห่ง

จานวนผู้ประกอบธุรกิจที่ทากิจกรรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคร่วมกับ สคบ.
1. กิจกรรมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
2. การให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกหหมาย
ประเด็นหรือจานวนกิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สคบ.

จานวนผู้ประกอบธุรกิจที่ทากิจกรรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคร่วมกับ สคบ. (๓๐ ราย)
ประเด็นหรือจานวนกิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามที่หน่วยงานรับผิดชอบ ร้อยละ 100

บทบาทภารกิจตัวชี้วัดระดับกรมและระดับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
เป้าหมาย
1. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้อง
ทุกข์ของผู้บริโภค

ผลผลิตที่คาดหวัง
รายงานผลจานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการ
ดาเนินการจนได้ข้อยุติในปีปัจจุบันและอดีต

ตัวชี้วัด ปี 2563
๑. ร้อยละของจานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการ
ดาเนินการจนได้ข้อยุติ
๑.๑ เรื่องร้องเรียนในปีปัจจุบันที่ได้รับการ
ดาเนินการจนได้ข้อยุติ ร้อยละ 78.34
๑.๒ เรื่องร้องเรียนในอดีตที่ค้างอยู่ที่ได้รับการ
ดาเนินการจนได้ข้อยุติ ร้อยละ 100
2. การจัดกิจกรรมส่งเสริม กิจกรรมที่สานัก/กอง มีการส่งเสริมการบริโภค จานวนกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน
อย่างยั่งยืน เช่น ปลูกฝังการรับรู้ ลดการใช้
(๑๐ กิจกรรม)
การบริโภคอย่างยั่งยืน
สินค้าและบริการเกิดความจาเป็น การอบรม
รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
3. การประเมินคุณธรรมและ ประเด็นหรือจานวนกิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว ประเด็นหรือจานวนกิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว
ความโปร่งใส (ITA)
เสร็จและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สคบ.
เสร็จตามที่หน่วยงานรับผิดชอบ ร้อยละ 100

บทบาทภารกิจตัวชี้วัดระดับกรมและระดับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค)
เป้าหมาย
1. การจัดทาคู่มือเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค
2. การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การบริโภคอย่างยั่งยืน

ผลผลิตที่คาดหวัง
คู่มือทีเ่ กี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับ
การปรับปรุง
กิจกรรมที่สานัก/กอง มีการส่งเสริมการบริโภค
อย่างยั่งยืน เช่น ปลูกฝังการรับรู้ ลดการใช้
สินค้าและบริการเกิดความจาเป็น การอบรม
รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ.
และข้อเสนอแนะ

3. การประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อการให้บริการศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ
4. การประเมินคุณธรรมและ ประเด็นหรือจานวนกิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว
ความโปร่งใส (ITA)
เสร็จและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สคบ.

ตัวชี้วัด ปี 2563
จานวนคู่มือทีเ่ กี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่
ได้รับการปรับปรุง (๕ เรื่อง)
จานวนกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน
(๑๐ กิจกรรม)
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ.
(ร้อยละ 80)
ประเด็นหรือจานวนกิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามที่หน่วยงานรับผิดชอบ ร้อยละ 100

บทบาทภารกิจตัวชี้วัดระดับกรมและระดับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(กลุม่ ตรวจสอบภายใน)
เป้าหมาย
1. การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การบริโภคอย่างยั่งยืน

ผลผลิตที่คาดหวัง
กิจกรรมที่สานัก/กอง มีการส่งเสริมการบริโภค
อย่างยั่งยืน เช่น ปลูกฝังการรับรู้ ลดการใช้
สินค้าและบริการเกิดความจาเป็น การอบรม
รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
2. การประเมินคุณธรรมและ ประเด็นหรือจานวนกิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว
ความโปร่งใส (ITA)
เสร็จและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สคบ.

ตัวชี้วัด ปี 2563
จานวนกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน
(๑๐ กิจกรรม)
ประเด็นหรือจานวนกิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามที่หน่วยงานรับผิดชอบ ร้อยละ 100

บทบาทภารกิจตัวชี้วัดระดับกรมและระดับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)
เป้าหมาย
1. การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การบริโภคอย่างยั่งยืน

ผลผลิตที่คาดหวัง
กิจกรรมที่สานัก/กอง มีการส่งเสริมการบริโภค
อย่างยั่งยืน เช่น ปลูกฝังการรับรู้ ลดการใช้
สินค้าและบริการเกิดความจาเป็น การอบรม
รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
2. การวัดความพึงพอใจของ รายงานผลสารวจความพึงพอใจของบุคลากร
บุคลากรต่อการบริหาร
ต่อการบริหารจัดการองค์กรและข้อเสนอแนะ
จัดการองค์กร
3. การดาเนินการตาม
รายงานผลความสาเร็จของการดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดประเมินส่วนราชการ ตัวชี้วัดประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการ
ตามมาตรการปรับปรุง
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
ราชการ
4. การประเมินคุณธรรมและ ประเด็นหรือจานวนกิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว
ความโปร่งใส (ITA)
เสร็จและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สคบ.

ตัวชี้วัด ปี 2563
จานวนกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน
(๑๐ กิจกรรม)
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
บริหารจัดการองค์กร (ร้อยละ 75)
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(ร้อยละ 90)
ประเด็นหรือจานวนกิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามที่หน่วยงานรับผิดชอบ ร้อยละ 100

