
ตารางแสดงตัวชี้วัดระดับกระทรวง และ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ระดับกรม 

ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายเสนอต่อนายกรัฐมนตรี รอง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจ าส านัก

นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี 
(ร้อยละ๑๐๐) 

ร้อยละของข้อเสนอแนะระดับ
บูรณาการของผู้ตรวจราชการ

ส านักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการ
ตอบสนอง 
(ร้อยละ๙๐) 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามสี่วน

ร่วม 
(๔ โครงการ) 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึง

พอใจต่อกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ 
(ร้อยละ ๘๐) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ปฏิบัติงาน/เครือข่ายมี
ความรู้ความเข้าใจใน

หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม 
(ร้อยละ ๘๐) 

ร้อยละของจ านวน
เร่ืองร้องทุกข์ที่

สามารถด าเนินการ
จนได้ข้อยุติ 
(ร้อยละ ๗๐) 

ร้อยละเฉลี่ยของจ านวน
เร่ืองร้องทุกข์ที่สามารถ
ด าเนินการจนได้ข้อยตุิ 

(ร้อยละ ๗๐) 

ร้อยละเฉลี่ยของจ านวนเร่ืองร้องทุกข์ที่
สามารถด าเนินการได้ตามมาตรฐาน

ระยะเวลาที่ก าหนด 
(ร้อยละ ๘๐) 

ร้อยละความส าเร็จของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเขา้ใจ

ในหลักสูตรที่เข้ารับการอบรม 
(ร้อยละ ๗๐) 

ร้อยละของจ านวนประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเขา้ใจ

ในหลักสูตรที่เข้ารับการอบรม 
(ร้อยละ ๗๐) 

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน
เกณฑ์การอบรมเกี่ยวกบัธรร

มาภิบาล 
(ร้อยละ ๖๐) 

จ านวนกลไก/มาตรการการ
คุ้มครองผู้บริโภคสู่อาเซียน 

(จ านวน ๑) 

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการตรวจสอบผู้

ประกอบธุรกิจตามกฎหมาย 
(ระดับ ๓) 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อมาตรฐานการตรวจสอบ เฝ้าระวัง 

และเตือนภัยผู้บริโภคของ  สคบ. 
(ร้อยละ ๗๐) 

จ านวนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่
ได้รับการจัดท า ทบทวน ปรับปรุง 

แก้ไข ยกเลิก 
(จ านวน ๗) 

จ านวนมาตรฐาน/ กลไก/ กิจกรรม
พัฒนากลไกการแก้ไขปัญหาเร่ืองราว

ร้องทุกข์ของ  สคบ. 
(จ านวน ๑) 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการสารบบเร่ืองราวร้อง

ทุกข์ของ  สคบ. 
(ร้อยละ ๗๐) 

ระดับการรับรู้สิทธิ
ผู้บริโภคของ
ประชาชน 
(ระดับ ๓) 

ร้อยละของเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภคที่มีการ

ด าเนินการต่อเนื่อง 
(ร้อยละ ๘๘.๙๗) 

ร้อยละความส าเร็จของกิจกรรมที่สามารถ
ด าเนินการได้ตามเป้าหมายตามแผนการ

ปฏิบัติการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ 
(ร้อยละ ๖๐) 

จ านวนรางวลัที่
องค์กรได้รับต่อปี
(จ านวนไม่นอ้ย
กว่า๑ รางวัล) 

ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการพัฒนา

สมรรถนะรายบุคคล 
(ร้อยละ ๗๐) 
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ระดับความส าเร็จในการ
ก าหนดแนวทางเยียวยา

ผู้บริโภคข้ามแดน 
(ระดับ ๑) 

จ านวนกิจกรรมการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
(จ านวน ๑) 

จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพผู้
ประกอบธุรกิจในการปฏิบัติตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

(จ านวน ๑) 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนสินค้า 
และบริการที่ได้รับตรวจสอบ ทดสอบ 

พิสูจน์ 
(ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ๒) 

จ านวนเร่ืองจากสารบบเร่ืองราวร้องทุกข์
ที่จัดท าเป็น Warning Information 

Center เผยแพร่สู่สาธารณะ 
(จ านวน ๕) 

ระดับความส าเร็จของแผนปฏบิัติ
การทบทวนกฎหมายคุ้มครอง

ผู้บริโภคประจ าปี 
(ระดับ ๔) 

ระดับความส าเร็จของการ
จัดท ามาตรฐานกระบวนการ
แก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ 

(ระดับ ๕) 

ระดับความส าเร็จของ
กลไกการคัดกรอง
เร่ืองราวร้องทุกข์ 

(ระดับ ๔) 

ระดับความส าเร็จของการ
จัดท ากลไกการติดตามสถานะ

เร่ืองราวร้องทุกข์ 
(ระดับ ๕) 

ระดับการรับรู้สื่อจากสคบ. 
ในแต่ละช่องทางของ

ประชาชน 
(ระดับ ๓) 

ระดับความเหมาะสมของ
เนื้อหาที่เผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์ โดย สคบ. 
(ระดับ ๓) 

จ านวนกิจกรรมที่ สคบ. 
บูรณาการร่วมมือกบั

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
(จ านวนกิจกรรม ๒) 

ร้อยละของจ านวนกจิกรรมที่
ด าเนินการภายใต้แผนแม่บท
การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ 

(ร้อยละ ๗๐) 

ร้อยละความส าเร็จของ
การแก้ไขปัญหาเร่ืองราว
ร้องทุกข์ในส่วนภูมิภาค 

(ร้อยละ ๖๐) 

ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในส่วนภูมิภาคมีความรู้ ความเข้าใจการ

ด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
(ร้อยละ ๗๐) 

ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินการตาม
แผนพัฒนาองค์กร 

(ร้อยละ ๗๐) 

ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

(ร้อยละ ๗๐) 
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