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พิมพ์ครั้งที่ 1   
กุมภาพันธ์ 2562

จัดทำ โดย
กองติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ
สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำานักงาน ก.พ.ร.)
59/1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2356 9999
โทรสาร  0 2281 8279
www.opdc.go.th

คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื ่อวันที ่
6 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบกับกรอบ
กลไก และแนวทางในการประเมินส่วนราชการ
และจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบ ัต ิราชการ ประจำาป ีงบประมาณ
พ.ศ. 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ
การดำาเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อน
ภารกิจสำาคัญของรัฐบาล การแก้ไขปัญหาและ
การอำานวยความสะดวกแก่ประชาชนและเพื ่อ
เพิ่มศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ

 สำานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งได้รับมอบหมายให้
ดำาเนินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ดังกล่าว จึงได้จัดทำาคู่มือการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อให้จังหวัดมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางส ำาหร ับการประเม ินประส ิทธ ิภาพ
ของจังหวัด ส่งผลให้การประเมินจังหวัดเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 ทั ้งนี ้ หากเกณฑ์การประเมินหรือชื ่อ
ตัวช้ีวัดใดท่ีปรากฏในคู่มือการประเมินส่วนราชการน้ี 
ขัดหรือแย้งกับหนังสือเวียนหรือเอกสารอันใด
ที่สำานักงาน ก.พ.ร. แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ ขอให้ใช้
ข้อความตามคู่มือการประเมินส่วนราชการน้ีแทน 

คำ นำ 

สำานักงาน ก.พ.ร.
กุมภาพันธ์ 2562
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บทที่ 2  การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

   ในการปฏิบัติราชการ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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บทที่ 3  รายละเอียดตัวชี้วัด  
บทที่ 4  การประเมินส่วนราชการ 
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          4.3

          4.4 

          4.5 

บทที่ 5  การรายงานผลการประเมินและรูปแบบรายงานของผู้รับการประเมิน

บทที่ 6  การรายงานผลการประเมินและรูปแบบรายงานของผู้ประเมิน

 6.1  

 6.2  

        

ภาคผนวก

 รายละเอียดฐานข้อมูลตัวชี้วัด

สารบัญ

ที่มา

วัตถุประสงค์

หลักการ 

กรอบการประเมิน

ประเด็นการประเมิน

กลไกการประเมิน

ผู้ประเมิน

ผู้รับการประเมิน

หลักเกณฑ์การประเมิน

รอบการประเมิน

ขั้นตอนการประเมิน

ผู้ประเมินเบื้องต้น : เลขาธิการ ก.พ.ร. 

ผู้ประเมิน : รองนายกรัฐมนตรีที่กำากับบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรีที่กำากับและ

ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค รัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงมหาดไทย
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บทที่ 1 
บทนำ 

 มาตรา 3/1 กำาหนดว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากร
ให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำานาจตัดสินใจ การอำานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ท้ังน้ี โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน ในการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการต้องใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้คำานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วม
ของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั ้งนี ้
ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”

 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีที่มาและวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 ที่มา

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

 มาตรา 9 (3) กำาหนดว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ  ให้ส่วนราชการ
ต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ส่วนราชการกำาหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำาหนด
 มาตรา 12 กำาหนดว่าเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร.  อาจเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำาหนดมาตรการกำากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำาความตกลงเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใดเพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
 มาตรา 45 กำาหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำาเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ี ก.พ.ร. 
กำาหนด

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546



2

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

 คำาส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 5/2559 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 44 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกคำาส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

คำ สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559

 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เห็นชอบการประเมินโดยแบบประเมิน
ข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารและแบบประเมินส่วนราชการตามคำาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 5/2559 และให้นำาแบบประเมินฯ นี้ไปใช้ในการประเมิน
ข้าราชการและการประเมินส่วนราชการในรอบการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558

มติคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559

 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมครั ้งที ่ 3/2561 เมื ่อวันที ่ 
4 กันยายน 2561 ได้ให้ความเห็นชอบกับกรอบ กลไก และแนวทางในการประเมินส่วนราชการและ
จังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

 คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบกับกรอบ กลไก และแนวทาง
ในการประเมินส่วนราชการและจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ประจำาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ดังนี้
 1) การประเมินยังคงมี 5 องค์ประกอบ โดยเพิ่มเติมประเด็นการบูรณาการการดำาเนินงาน
ร่วมกันหลายหน่วยงาน ไว้ในองค์ประกอบที่ 1 Function Base
 2) ปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี ่ยในภาพรวมของทั ้ง 
5 องค์ประกอบ ซึ่งมีการแบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน 
(มาตรฐานขั้นสูงและมาตรฐานขั้นต้น) และระดับต้องปรับปรุง
 3) ปรับรอบระยะเวลาในการประเมินเป็นปีละ 1 ครั้ง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน 
ของทุกปี)

มติคณะรัฐมนตรี 6 พฤศจิกายน 2561



3

 วัตถุประสงค์ของการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการมี 2 ประการ ดังนี้
 1. เพ่ือพัฒนาระบบการดำาเนินงานของส่วนราชการในการขับเคล่ือนภารกิจสำาคัญของรัฐบาล
การแก้ไขปัญหา และการอำานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

1.2 วัตถุประสงค์
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บทที่ 2 
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 สำานักงาน ก.พ.ร. ดำาเนินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจสำาคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา 
และการอำานวยความสะดวกแก่ประชาชน

2.1 หลักการ

 หลักการในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดังนี้

 กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กำาหนดให้มีการประเมินตัวช้ีวัดใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

  • องค์ประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐานงานประจำา
งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือการบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน (Function Base)
  • องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ 
แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)   
  • องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น 
ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base)
  • องค์ประกอบท่ี 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการ
บริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base)
  • องค์ประกอบท่ี 5 ศักยภาพในการดำาเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (Potential Base)

1
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 จังหวัดจะถูกประเมินใน 3 องค์ประกอบ จำานวนรวม 3 ตัวช้ีวัด ในองค์ประกอบท่ี 2 3 และ 4 
ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 2 จำานวน 1 ตัวช้ีวัด องค์ประกอบท่ี 3 จำานวน 1 ตัวช้ีวัด และองค์ประกอบท่ี 4 
จำานวน 1 ตัวชี้วัด

 การกำาหนดตัวชี ้วัดในองค์ประกอบที่ 3 (Area Base) ของจังหวัด จะเชื ่อมโยงจาก
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 แนวทางการพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) แผนบูรณาการ รวมท้ังนโยบายของรัฐบาล และตัวช้ีวัด
มาตรฐานสากล (International KPIs) เพื่อนำามากำาหนดเป็นตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน 
และสามารถขับเคลื่อนนโยบายสำาคัญของรัฐบาล

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กำาหนดตัวช้ีวัด Agenda ท่ีมีความสำาคัญของจังหวัด 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กำาหนดตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอย

 ตัวชี้วัดที่มีความสำาคัญแต่ไม่สามารถวัดผลได้ในรอบปีการประเมินจะกำาหนดเป็นตัวชี้วัด 
Monitor โดยให้ส่วนราชการรายงานผลการดำาเนินงานมายังสำานักงาน ก.พ.ร.

 มุ่งเน้นให้ความสำาคัญกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระดับจังหวัดให้เป็นระบบ มีความถูกต้อง 
แม่นยำา ทันสมัย เป็นเอกภาพ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและราชการ
บริหารส่วนกลางทุกหน่วยที่ตั้งอยู่ในจังหวัด เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้ว่าราชการจังหวัด
ในการบริหาร วางแผนพัฒนา และแก้ไขปัญหาในเร่ืองต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ จึงกำาหนด
ตัวชี้วัดการจัดทำาฐานข้อมูลระดับจังหวัด เป็นตัวชี้วัดของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดทุกจังหวัด

 การประเมินนวัตกรรมในองค์ประกอบที่ 4 (Innovation Base) ให้จังหวัดเสนอนวัตกรรม
ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ได้แก่ นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) หรือนวัตกรรมการให้บริการ
(Service Innovation) หรือนวัตกรรมการบริหาร/ องค์การ (Administrative or Organizational 
Innovation)

2

3

4

5

6

7



 ยกเลิกตัวช้ีวัดการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากประเมินอยู่ในการประเมิน
ผู้บริหารองค์การ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ไม่นำาการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำาเนินงานของหน่วยงาน (ITA) มารวม
ในการประเมินส่วนราชการ โดยสำานักงาน ป.ป.ช. จะเป็นผู้รับผิดชอบการประเมิน และส่งรายงาน
การประเมินมายังสำานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือรายงานต่อนายกรัฐมนตรีพร้อมกับการประเมินของสำานักงาน ก.พ.ร.

 ปรับรอบระยะเวลาในการประเมินผลเหลือเพียงปีละ 1 ครั้ง คือ รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

6

8

9

10

2.2 กรอบการประเมิน

 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบกับกรอบแนวทาง
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยกำาหนดให้
การประเมินประสิทธิภาพของจังหวัด ประกอบด้วยการประเมินจำานวน 5 องค์ประกอบ ซึ่งในส่วนของ
การประเมินจังหวัดจะมีรายละเอียดของกรอบการประเมินดังนี้
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1. ประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน     
ตามหลักภารกิจพื้นฐาน       

    งานประจำา งานตามหน้าที่ปกติ 
หรืองานตามหน้าที่

    ความรับผิดชอบหลัก งานตาม
กฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล 
หรือ มติคณะรัฐมนตรี

    หรือการบูรณาการร่วมกัน
    หลายหน่วยงาน
    (Function Base)

1. การดำาเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

2. การบูรณาการการทำางานร่วมกันระหว่างหลาย  
หน่วยงาน (Joint KPIs)

3. การดำาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจำา 
งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิด
ชอบหลัก 

4. การดำาเนินงานตามกฎหมาย 
5. การดำาเนินงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาล และ

มติคณะรัฐมนตรี
6. การดำาเนินงานตามมาตรฐานสากล (International 

Standards)

ไม่ประเมิน
องค์ประกอบน้ี

องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน จำ นวนตัวชี้วัด

ตารางที่ 1 กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ของจังหวัด
ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. ประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน
ตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ 
แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย
เร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบ
หมายเป็นพิเศษ (Agenda 
Base)   

1. การดำาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
2. การดำาเนินการตามวาระการขับเคลื่อนและการปฏิรูป

ประเทศ
3. การแก้ไขปัญหาสำาคัญเฉพาะเรื่องหรือภารกิจที่ได้รับ 
    มอบหมายพิเศษจากนายกรัฐมนตรี/รองนายก
    รัฐมนตรี/ รัฐมนตรีที่กำากับและติดตามการปฏิบัติ
    ราชการ  
4. การดำาเนินการตามแนวปฏิรูปเร่งด่วน 6 ด้าน          

ของรัฐบาล

1 ตัวช้ีวัด

3. ประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน
ตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น 
ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด 
(Area Base)

1. การดำาเนินงานตามภารกิจในพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค 

จังหวัด กลุ่มจังหวัด
1 ตัวช้ีวัด

ไม่ต้องประเมินองค์ประกอบน้ี เน่ืองจากการ
ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของจังหวัดจะอยู่
ในองค์ประกอบการประเมินท่ี 3 (Area Base)
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4. ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและพัฒนานวัตกรรม   
ในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล 
และการให้บริการประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบ
ราชการ 4.0 (Innovation 
Base)

1. ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม
   จังหวัดเสนอการพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบใด
   รูปแบบหนึ่ง ดังนี้

นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) 
เป็นการคิดริเริ่มนโยบาย กฎหมายและกฎใหม ่ๆ
ให้ทันสมัย เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์    
รวมทั้งให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ เช่น พัฒนาผังเมืองให้เป็นย่านนวัตกรรม
เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมไทย เป็นต้น
นวัตกรรมให้บริการ (Service Innovation) 
เป็นนวัตกรรมที่นำามาใช้พัฒนา และสร้างคุณค่า
ในงานบริการภาครัฐ การปรับปรุงบริการหรือ
สร้างบริการใหม่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน เช่น หน่วยบริการเคลื่อนที่ 
การจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ การปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ หรือแอปพลิเคชันที่ให้บริการ
ประชาชน เพื่อเชื่อมต่อกับ Linkage Center 
ของกรมการปกครอง เป็นต้น
นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative
or Organizational  Innovation) เป็นการ
สร้างหรือปรับปรุงกระบวนงานใหม่ (New   
Process) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินงานของ
ภาครัฐ หรือกระบวนการจัดโครงสร้างหน่วยงาน
รูปแบบใหม่ หรือการวางระบบใหม่ซึ่งส่งผลต่อ
การปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ เช่น PMQA (4.0) การจัด
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เป็นต้น

1 ตัวช้ีวัด

องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน จำ นวนตัวชี้วัด

5. ศักยภาพในการดำาเนินการ
ของส่วนราชการ               
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(Potential Base)

1. ประเมินผลสำาเร็จของการดำาเนินการตามแผนปฏิรูป
องค์การของส่วนราชการ ประจำาปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2562

ไม่ประเมิน
องค์ประกอบน้ี

(1)

(2) 

(3) 
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2.3 ประเด็นการประเมิน

 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยประเด็นการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำ เนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจำ  งานตาม
หน้าที่ปกติ หรือ งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล 
หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือการบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน (Function Base)

ประเด็นการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 ประกอบด้วย 6 ประเด็น ดังนี้

1. การดำาเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
2. การบูรณาการการทำางานร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงาน (Joint KPIs)
3. การดำาเนินงานตามหลักภารกิจพื ้นฐาน งานประจำา งานตามหน้าที ่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ 

ความรับผิดชอบหลัก 
4. การดำาเนินงานตามกฎหมาย 
5. การดำาเนินงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรี
6. การดำาเนินงานตามมาตรฐานสากล (International Standards)

 (จังหวัดไม่ต้องประเมินองค์ประกอบนี้ เนื่องจากการปฏิบัติงานประจำาของจังหวัดจะอยู่ใน
องค์ประกอบการประเมินที่ 3 ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค 
จังหวัด กลุ่มจังหวัด) 
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องค์ประกอบท่ี 2 ประสิทธิภาพในการดำ เนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ 
นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กำาหนดตัวชี้วัดสำาคัญให้กับจังหวัด เพื่อสะท้อน
นโยบายหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 

ประเด็นการประเมินในองค์ประกอบที่ 2 ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี้

1. การดำาเนินการตามข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรี
2. การดำาเนินการตามวาระการขับเคล่ือนและการปฏิรูปประเทศ
3. การแก้ไขปัญหาสำาคัญเฉพาะเรื่องหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากนายกรัฐมนตรี/          

รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีที่กำากับและติดตามการปฏิบัติราชการ
4. การดำาเนินการตามแนวปฏิรูปเร่งด่วน 6 ด้านของรัฐบาล

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำาหนดตัวชี้วัดการจัดการ
ขยะมูลฝอย เป็นตัวชี้วัดในองค์ประกอบ Agenda Base ของจังหวัด โดยกำาหนดเป็นตัวชี้วัดของ
ทุกจังหวัด เนื่องจากสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการบูรณาการในระดับพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
เอกภาพ โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพในการถ่ายทอดค่าเป้าหมาย
การจัดการขยะมูลฝอยรายจังหวัด ซึ่งประกอบไปด้วยตัวชี้วัดย่อย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่

1. ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
2. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
3. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำากลับมาใช้ประโยชน์
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องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อไปสู่
ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base)

 ประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
โดยกำาหนดให้จังหวัดจัดทำาข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้
 
 1. นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) เป็นการคิดริเริ่มนโยบาย กฎหมายและ
กฎใหม่ๆ ให้ทันสมัย เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ของประเทศ เช่น พัฒนาผังเมืองให้เป็นย่านนวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมไทย เป็นต้น

 2. นวัตกรรมให้บริการ (Service Innovation) เป็นนวัตกรรมที่นำามาใช้พัฒนาและสร้าง
คุณค่าในงานบริการภาครัฐ การปรับปรุงบริการหรือสร้างบริการใหม่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน เช่น หน่วยบริการเคลื่อนที่ การจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ การปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ หรือแอปพลิเคชันที่ให้บริการประชาชน เพื่อเชื่อมต่อกับ Linkage Center
ของกรมการปกครอง เป็นต้น

องค์ประกอบที่ 3  ประสิทธิภาพในการดำ เนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด 
กลุ่มจังหวัด (Area Base)

 ประเมินการดำาเนินงานตามภารกิจในพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด  กลุ่มจังหวัด โดยต้อง
มีการจัดทำาระบบฐานข้อมูลระดับจังหวัดให้เป็นระบบมีความถูกต้อง แม่นยำา และทันสมัยเป็นเอกภาพ 
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยได้ 
 การจัดทำาระบบฐานข้อมูลระดับจังหวัดเป็นกลไกสำาคัญที่ผลักดันให้การดำาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดบรรลุตามเป้าหมาย ผู้บริหารจะมีข้อมูลท่ีสามารถใช้ในการตัดสินใจในการวางแผน
บริหาร พัฒนาและแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์
 การวัดความสำาเร็จในการจัดทำาฐานข้อมูลของจังหวัด ประกอบไปด้วยฐานข้อมูล 2 ส่วน ดังน้ี
 1. ฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด จำานวน 24 ตัวชี้วัด
 2. ฐานข้อมูลตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ จำานวน 3 ตัวชี้วัด

 โดยฐานข้อมูลทั้งสองส่วนต้องมีความครบถ้วน ทันสมัยและมีความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ 
อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างจังหวัดและกระทรวงมหาดไทย 
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 3. นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative or Organizational Innovation) 
เป็นการสร้างหรือปรับปรุงกระบวนงานใหม่ (New Process) รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำาเนินงานของภาครัฐ หรือกระบวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานรูปแบบใหม่
หรือการวางระบบใหม่ซ่ึงส่งผลต่อการปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ
เช่น PMQA (4.0) การจัดหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เป็นต้น

องค์ประกอบท่ี 5 ศักยภาพในการดำ เนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(Potential Base)

 ประเมินผลสำาเร็จของการดำาเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ประจำาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงเป็นตัวช้ีวัดต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีกำาหนดให้ส่วนราชการ
ดำาเนินการจัดทำาแผนปฏิรูปองค์การ (Organizational Transformation Plan) ตามข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2560 
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560

 (จังหวัดไม่ต้องประเมินองค์ประกอบนี้) 
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2.4 กลไกการประเมิน

 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีกลไกการดำาเนินงานในการพิจารณากำาหนดระบบการประเมิน แนวทาง
การประเมิน ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

2.4.1 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี ่ยวกับการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ทำาหน้าท่ีพิจารณาระบบการประเมินและแนวทาง
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และแต่งตั้ง
คณะทำางานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการและจังหวัด

2.4.2 คณะทำ งานเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการและจังหวัด

 มีองค์ประกอบและอำานาจหน้าท่ี ดังน้ี
องค์ประกอบ

 1. ประธาน อ.ก.พ.ร.  เป็นประธานคณะทำางาน
 2. เลขาธิการ ก.พ.ร.    เป็นคณะทำางาน
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 4 ท่าน เป็นคณะทำางาน
 4. เจ้าหน้าท่ีสำานักงาน ก.พ.ร.  เป็นคณะทำางานและเลขานุการ   

อำ นาจหน้าที่
 1) พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และน้ำาหนัก
ของตัวชี้วัดของส่วนราชการและจังหวัด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยพิจารณาจากประเด็น
สำาคัญที่ต้องเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
 2) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเก่ียวกับการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการมอบหมาย
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บทที่ 3 
รายละเอียดตัวชี้วัด

 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
จังหวัด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในองค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 และองค์ประกอบ
ท่ี 4 มีรายละเอียดตัวช้ีวัด ดังน้ี

องค์ประกอบที่ 2

ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ 
นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)
ตัวชี้วัด “การจัดการขยะมูลฝอย” ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

1. ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
2. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
3. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำากลับมาใช้ประโยชน์

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด

ตารางที่ 2 ตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 และองค์ประกอบที่ 4

องค์ประกอบที่ 3
ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค 
จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base)
ตัวชี้วัด “ร้อยละความสำาเร็จของการจัดทำาฐานข้อมูลจังหวัด”

องค์ประกอบที่ 4

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชน
หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 
(Innovation Base)
ตัวชี้วัด “ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม”
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องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำ เนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูป
ภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กำาหนดตัวช้ีวัดการจัดการ
ขยะมูลฝอย เป็นตัวช้ีวัดในองค์ประกอบ Agenda Base ของทุกจังหวัด ประกอบไปด้วย 3 ตัวช้ีวัดย่อย 
ดังนี้

1. ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
2. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
3. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำากลับมาใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

คำ อธิบาย:

•	 พิจารณาจากปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
•	 ขยะมูลฝอยตกค้าง หมายถึง ขยะมูลฝอยที่ถูกนำาไปทิ้งในสถานที่กำาจัดขยะมูลฝอย และไม่ได้รับ

การจัดการอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ไม่รวมขยะมูลฝอยที่ทิ้งหรือค้างตามพื้นที่ว่างทั่วไป 
•	 กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยท่ีถูกต้อง หมายถึง การนำาขยะมูลฝอยไปกำาจัดด้วยวิธีการอย่างหน่ึง

อย่างใด ดังนี้
1) การกำาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่ การฝังกลบเชิงวิศวกรรม (Engineered 

Landfill) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เตาเผาท่ีมีระบบกำาจัด
มลพิษทางอากาศ การแปรรูปเพื่อผลิตพลังงาน (WTE) การหมักทำาปุ๋ย (Compost)
การแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง (RDF) การกำาจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกลชีวภาพ (MBT) 

2) การกำาจัดแบบยอมรับได้ ได้แก่ การฝังกลบแบบเทกองควบคุม (Controlled Dump)
ขนาดน้อยกว่า 50 ตัน/วัน และเตาเผาขนาดน้อยกว่า 10 ตัน/วัน ที่มีระบบกำาจัดอากาศเสีย

•	 ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศท้ังหมดมาจากฐานข้อมูลการสำารวจ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2560 มีจำานวนรวมทั้งสิ้น 5.38 ล้านตัน 

เงื่อนไข/หมายเหตุ:
1. กรณีจังหวัดไม่มีขยะมูลฝอยตกค้าง ปี 2560 จะไม่มีการวัดผลในตัวชี้วัดนี้
2. เป็นตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ของกรมควบคุม

มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัด 
3. ใช้ข้อมูลการประเมินผลจากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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วิธีการคิดค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

กรณีที่ 1 จังหวัดที่มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง ปี 2558 ที่เหลืออยู่ไม่เท่ากับศูนย์ 
 (อ้างอิง : ผลการดำาเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

ค่าเป้าหมายขั้นต่ำ  (ตัน) ค่าเป้าหมายมาตรฐาน (ตัน) ค่าเป้าหมายขั้นสูง (ตัน)

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 
ปี 2558 ที่เหลืออยู่ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ค่ากึ่งกลางระหว่างค่าเป้าหมาย
ขั้นสูง และค่าเป้าหมายขั้นต่ำา

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 
ปี 2560

กรณีที่ 2 จังหวัดที่มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง ปี 2558 ที่เหลืออยู่เท่ากับศูนย์ 
 (อ้างอิง : ผลการดำาเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

ค่าเป้าหมายขั้นต่ำ  (ตัน) ค่าเป้าหมายมาตรฐาน (ตัน) ค่าเป้าหมายขั้นสูง (ตัน)

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 
ปี 2560 x (1/3)

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 
ปี 2560 x (2/3)

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 
ปี 2560 x (3/3)

หมายเหตุ : 
1) ผลการดำาเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 อ้างอิงจากรายงานผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด 

“การบริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอย” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(มาตรา 44) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมควบคุมมลพิษ

2) ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง ปี 2560 อ้างอิงจากรายงานสถานการณ์สถานท่ีกำาจัดขยะมูลฝอยชุมชน
ของประเทศไทย ปี 2560 ของกรมควบคุมมลพิษ
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ที่ จังหวัด
ค่าเป้าหมายขั้นต่ำ  

(ตัน)
ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน (ตัน)
ค่าเป้าหมายขั้นสูง 

(ตัน)

1 กระบี่ 59,328 118,656 177,984

2 กาญจนบุรี 8,169 123,442 238,715

3 กาฬสินธุ์ 1,800 32,118 62,436

4 กำาแพงเพชร 444 4,634 8,824

5 ขอนแก่น 114,110 143,427 172,745

6 จันทบุรี 4,193 8,387 12,580

7 ฉะเชิงเทรา 10,172 239,938 469,703

8 ชลบุรี 40,000 63,109 86,217

9 ชัยนาท 3,479 6,959 10,438

10 ชัยภูมิ 3,510 7,020 10,530

11 ชุมพร 9,321 18,642 27,963

12 เชียงราย 812 11,656 22,500

13 เชียงใหม่ 710 1,420 2,130

14 ตรัง 13,732 27,464 41,196

15 ตราด 35,379 55,707 76,036

16 ตาก 2,014 51,022 100,030

17 นครนายก 26,715 53,431 80,146

18 นครปฐม 38,125 76,249 114,374

19 นครพนม 16,852 33,703 50,555

20 นครราชสีมา 24,863 59,398 93,933

21 นครศรีธรรมราช 905,697 1,020,409 1,135,120

22 นครสวรรค์ 1,064 2,129 3,193

23 นนทบุรี - - -

24 นราธิวาส 16,035 32,070 48,105

25 น่าน 2,386 5,814 9,242

26 บึงกาฬ 1,768 6,776 11,784

27 บุรีรัมย์ 2,301 4,603 6,904

26 ปทุมธานี 38,663 52,166 65,669

29 ประจวบคีรีขันธ์ 5,758 11,515 17,273

30 ปราจีนบุรี 38,755 77,510 116,265

31 ปัตตานี 21,214 27,423 33,632

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดย่อยที่ 1 ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
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ที่ จังหวัด
ค่าเป้าหมายขั้นต่ำ  

(ตัน)
ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน (ตัน)
ค่าเป้าหมายขั้นสูง 

(ตัน)

32 พระนครศรีอยุธยา 297,815 305,200 312,585

33 พะเยา 833 5,642 10,452

34 พังงา 73,630 102,200 130,770

35 พัทลุง 6,474 12,948 19,422

36 พิจิตร 6,045 12,091 18,136

37 พิษณุโลก 2,272 4,545 6,817

38 เพชรบุรี 99,958 132,223 164,487

39 เพชรบูรณ์ 42,894 72,456 102,018

40 แพร่ 3,699 7,399 11,098

41 ภูเก็ต - - -

42 มหาสารคาม 1,500 27,615 53,729

43 มุกดาหาร 110 221 331

44 แม่ฮ่องสอน 184 268 352

45 ยโสธร - - -

46 ยะลา 4,014 8,029 12,043

47 ร้อยเอ็ด 15,859 31,718 47,577

48 ระนอง 3,029 6,059 9,088

49 ระยอง 2,410 82,860 163,310

50 ราชบุรี 15,015 18,938 22,860

51 ลพบุรี 19,934 95,886 171,837

52 ลำาปาง 4,041 8,082 12,123

53 ลำาพูน 7 15 22

54 เลย 320 40,328 80,335

55 ศรีสะเกษ 1,805 3,609 5,414

56 สกลนคร 1,808 3,616 5,424

57 สงขลา 23,472 29,754 36,035

58 สตูล 829 9,992 19,155

59 สมุทรปราการ - - -

60 สมุทรสงคราม - - -

61 สมุทรสาคร 79,136 158,273 237,409

62 สระแก้ว 42,426 100,243 158,059

63 สระบุรี 32,386 64,772 97,158
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ที่ จังหวัด
ค่าเป้าหมายขั้นต่ำ  

(ตัน)
ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน (ตัน)
ค่าเป้าหมายขั้นสูง 

(ตัน)

64 สิงห์บุรี 7,250 9,733 12,216

65 สุโขทัย 2,003 4,007 6,010

66 สุพรรณบุรี 16,848 29,251 41,655

67 สุราษฎร์ธานี 22,920 45,841 68,761

68 สุรินทร์ 1,308 2,615 3,923

69 หนองคาย 3,383 6,533 9,683

70 หนองบัวลำาภู 467 935 1,402

71 อ่างทอง - - -

72 อำานาจเจริญ 280 560 840

73 อุดรธานี 5,837 11,673 17,510

74 อุตรดิตถ์ 1,578 3,157 4,735

75 อุทัยธานี 142 283 425

76 อุบลราชธานี 1,329 2,659 3,988

ที่มา : หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส 0210/404 ลงวันที่  
12 กุมภาพันธ์ 2562

ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

คำ อธิบาย:
•	 พิจารณาจากสัดส่วนของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับการจัดการ

อย่างถูกต้อง เปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
•	 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำาไปกำาจัด

อย่างถูกต้องรวมกับปริมาณขยะมูลฝอยที่นำากลับมาใช้ประโยชน์ 
•	 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คำานวณจากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย

ของกรมควบคุมมลพิษ หรือของพ้ืนท่ี คูณด้วยจำานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรปี 2561 (ใช้ข้อมูล 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) และคูณด้วยจำานวนวัน

- อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบาลนคร    0.00189  ตัน/คน/วัน 
- อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมือง    0.00115  ตัน/คน/วัน 
- อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำาบล    0.00102  ตัน/คน/วัน 
- อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเมืองพัทยา    0.00390  ตัน/คน/วัน 
- อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำาบล 0.00091  ตัน/คน/วัน

•	 ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำาไปกำาจัดอย่างถูกต้อง หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำาไปกำาจัด
ด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 



สูตรการคำ นวณ

ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 

= (ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีนำาไปกำาจัดอย่างถูกต้อง (ตัน) + 
       ปริมาณขยะมูลฝอยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีนำากลับมาใช้ประโยชน์ (ตัน) )
    ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดท่ีเกิดข้ึน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตัน) 

X 100
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1) การกำาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่ การฝังกลบเชิงวิศวกรรม (Engineered
Landfill) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เตาเผาท่ีมีระบบกำาจัด
มลพิษทางอากาศ การแปรรูปเพ่ือผลิตพลังงาน (WTE) การหมักทำาปุ๋ย (Compost) การแปรรูป
ขยะเป็นเช้ือเพลิง (RDF) การกำาจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกลชีวภาพ (MBT) 

2) การกำาจัดแบบยอมรับได้ ได้แก่ การฝังกลบแบบเทกองควบคุม (Controlled Dump)
ขนาดน้อยกว่า 50 ตัน/วัน และเตาเผาขนาดน้อยกว่า 10 ตัน/วัน ท่ีมีระบบกำาจัดอากาศเสีย

•	 ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำากลับมาใช้ประโยชน์ หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำากลับมา
ใช้ประโยชน์ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ผ้าป่ารีไซเคิล กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมทำาปุ๋ยหมัก
น้ำาหมักชีวภาพ กิจกรรมรับซื้อของเก่าสีเขียว กิจกรรมธนาคารขยะชุมชน ธนาคารขยะโรงเรียน 
ศูนย์รีไซเคิลชุมชน กิจกรรมขยะแลกไข่ ขยะแลกของ กิจกรรมตลาดนัดมือสอง เป็นต้น รวมท้ังปริมาณ
ขยะรีไซเคิลที่มีการคัดแยกที่สถานที่กำาจัดขยะมูลฝอยและสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

เงื่อนไข/หมายเหตุ:
1. เป็นตัวช้ีวัดร่วมระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ของกรมควบคุมมลพิษ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจังหวัด 
2. ใช้ข้อมูลการประเมินผลจากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

วิธีการคิดค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

การจัดกลุ่มจังหวัด
 (อ้างอิง : ผลการดำาเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561)
 กลุ่ม A ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีได้รับการจัดการ ต้ังแต่ 80 – 100 
 กลุ่ม B ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีได้รับการจัดการ ต้ังแต่ 50 – 79 
 กลุ่ม C ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีได้รับการจัดการ ต้ังแต่ 0 – 49 
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กรณีที่ 1 จังหวัดที่อยู่ในกลุ่ม A ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการ ตั้งแต่ 80 – 100

ค่าเป้าหมายขั้นต่ำ  (ร้อยละ) ค่าเป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ) ค่าเป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ)

78.16
(ค่าเป้าหมายขั้นต่ำาของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)

ค่ากึ่งกลางระหว่างค่าเป้าหมาย
ขั้นสูง และค่าเป้าหมายขั้นต่ำา

ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอย
ที่ได้รับการจัดการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

กรณีที่ 2 จังหวัดที่อยู่ในกลุ่ม B ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการ ตั้งแต่ 50 – 79

ค่าเป้าหมายขั้นต่ำ  (ร้อยละ) ค่าเป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ) ค่าเป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ)

ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอย
ที่ได้รับการจัดการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ค่ากึ่งกลางระหว่างค่าเป้าหมาย
ขั้นสูง และค่าเป้าหมายขั้นต่ำา

82.34
(ค่าเป้าหมายขั้นมาตรฐานของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ)

กรณีที่ 3 จังหวัดที่อยู่ในกลุ่ม C ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการ ตั้งแต่ 0 – 49 

ค่าเป้าหมายขั้นต่ำ  (ร้อยละ) ค่าเป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ) ค่าเป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ)

ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอย
ที่ได้รับการจัดการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ค่ากึ่งกลางระหว่างค่าเป้าหมาย
ขั้นสูง และค่าเป้าหมายขั้นต่ำา

86.52
(ค่าเป้าหมายขั้นสูงของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ)
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ที่ จังหวัด
ค่าเป้าหมายขั้นต่ำ  

(ร้อยละ)
ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน (ร้อยละ)
ค่าเป้าหมายขั้นสูง 

(ร้อยละ)

1 กระบี่ 61.64% 71.99% 82.34%

2 กาญจนบุรี 72.39% 77.37% 82.34%

3 กาฬสินธุ์ 73.00% 77.67% 82.34%

4 กำาแพงเพชร 56.97% 69.66% 82.34%

5 ขอนแก่น 78.16% 79.49% 80.82%

6 จันทบุรี 78.16% 81.68% 85.20%

7 ฉะเชิงเทรา 70.88% 76.61% 82.34%

8 ชลบุรี 78.16% 85.45% 92.75%

9 ชัยนาท 78.16% 79.79% 81.42%

10 ชัยภูมิ 76.44% 79.39% 82.34%

11 ชุมพร 55.56% 68.95% 82.34%

12 เชียงราย 67.49% 74.91% 82.34%

13 เชียงใหม่ 78.16% 87.68% 97.20%

14 ตรัง 62.52% 72.43% 82.34%

15 ตราด 78.16% 84.65% 91.13%

16 ตาก 55.36% 68.85% 82.34%

17 นครนายก 78.16% 83.11% 88.06%

18 นครปฐม 78.16% 79.73% 81.31%

19 นครพนม 43.09% 64.81% 86.52%

20 นครราชสีมา 63.28% 72.81% 82.34%

21 นครศรีธรรมราช 52.45% 67.40% 82.34%

22 นครสวรรค์ 78.16% 87.57% 96.99%

23 นนทบุรี 78.16% 89.08% 100.00%

24 นราธิวาส 52.23% 67.28% 82.34%

25 น่าน 50.78% 66.56% 82.34%

26 บึงกาฬ 79.12% 80.73% 82.34%

27 บุรีรัมย์ 49.75% 68.14% 86.52%

26 ปทุมธานี 46.34% 66.43% 86.52%

29 ประจวบคีรีขันธ์ 74.41% 78.37% 82.34%

30 ปราจีนบุรี 59.43% 70.88% 82.34%

31 ปัตตานี 57.66% 70.00% 82.34%

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดย่อยที่ 2 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
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ที่ จังหวัด
ค่าเป้าหมายขั้นต่ำ  

(ร้อยละ)
ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน (ร้อยละ)
ค่าเป้าหมายขั้นสูง 

(ร้อยละ)

32 พระนครศรีอยุธยา 78.99% 80.66% 82.34%

33 พะเยา 78.42% 80.38% 82.34%

34 พังงา 63.96% 73.15% 82.34%

35 พัทลุง 46.33% 66.43% 86.52%

36 พิจิตร 37.61% 62.07% 86.52%

37 พิษณุโลก 68.73% 75.54% 82.34%

38 เพชรบุรี 64.67% 73.51% 82.34%

39 เพชรบูรณ์ 48.45% 67.49% 86.52%

40 แพร่ 78.16% 86.00% 93.83%

41 ภูเก็ต 78.16% 89.08% 100.00%

42 มหาสารคาม 67.86% 75.10% 82.34%

43 มุกดาหาร 78.16% 79.58% 81.01%

44 แม่ฮ่องสอน 78.16% 87.12% 96.08%

45 ยโสธร 78.16% 82.59% 87.03%

46 ยะลา 78.16% 83.20% 88.24%

47 ร้อยเอ็ด 71.72% 77.03% 82.34%

48 ระนอง 51.82% 67.08% 82.34%

49 ระยอง 78.16% 86.72% 95.28%

50 ราชบุรี 78.16% 82.23% 86.29%

51 ลพบุรี 49.13% 67.82% 86.52%

52 ลำาปาง 78.16% 83.83% 89.51%

53 ลำาพูน 78.16% 86.18% 94.21%

54 เลย 43.23% 64.88% 86.52%

55 ศรีสะเกษ 42.27% 64.40% 86.52%

56 สกลนคร 61.20% 71.77% 82.34%

57 สงขลา 76.73% 79.54% 82.34%

58 สตูล 78.16% 80.98% 83.80%

59 สมุทรปราการ 78.16% 86.14% 94.11%

60 สมุทรสงคราม 78.16% 80.99% 83.81%

61 สมุทรสาคร 78.16% 86.08% 94.00%

62 สระแก้ว 48.55% 67.54% 86.52%

63 สระบุรี 78.16% 81.55% 84.93%
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ที่ จังหวัด
ค่าเป้าหมายขั้นต่ำ  

(ร้อยละ)
ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน (ร้อยละ)
ค่าเป้าหมายขั้นสูง 

(ร้อยละ)

64 สิงห์บุรี 71.80% 77.07% 82.34%

65 สุโขทัย 78.16% 83.81% 89.47%

66 สุพรรณบุรี 57.22% 69.78% 82.34%

67 สุราษฎร์ธานี 78.16% 82.97% 87.78%

68 สุรินทร์ 43.31% 64.92% 86.52%

69 หนองคาย 72.86% 77.60% 82.34%

70 หนองบัวลำาภู 78.16% 81.34% 84.53%

71 อ่างทอง 78.16% 85.90% 93.63%

72 อำานาจเจริญ 71.82% 77.08% 82.34%

73 อุดรธานี 78.16% 85.26% 92.36%

74 อุตรดิตถ์ 53.14% 67.74% 82.34%

75 อุทัยธานี 77.07% 79.71% 82.34%

76 อุบลราชธานี 78.16% 79.58% 80.99%

ที่มา : หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส 0210/404 ลงวันที่  
12 กุมภาพันธ์ 2562

ตัวชี้วัดย่อยที่ 3 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำ กลับมาใช้ประโยชน์

คำ อธิบาย:
•	 พิจารณาจากสัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีนำากลับมา

ใช้ประโยชน์ เปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดท่ีเกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
•	 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คำานวณจากอัตราการเกิดขยะ

มูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ หรือของพ้ืนท่ี คูณด้วยจำานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรปี 2561 
(ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) และคูณด้วยจำานวนวัน

- อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบาลนคร    0.00189  ตัน/คน/วัน 
- อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมือง    0.00115  ตัน/คน/วัน 
- อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำาบล    0.00102  ตัน/คน/วัน 
- อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเมืองพัทยา    0.00390  ตัน/คน/วัน 
- อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำาบล 0.00091  ตัน/คน/วัน



= ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่นำากลับมาใช้ประโยชน์ (ตัน)
          ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตัน) 

X 100
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•	 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนำากลับมาใช้ประโยชน์ หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกนำากลับมาใช้ประโยชน์
ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ผ้าป่ารีไซเคิล กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมทำาปุ๋ยหมัก น้ำาหมัก
ชีวภาพ กิจกรรมรับซื้อของเก่าสีเขียว กิจกรรมธนาคารขยะชุมชน ธนาคารขยะโรงเรียน ศูนย์รีไซเคิล
ชุมชน กิจกรรมขยะแลกไข่ ขยะแลกของ กิจกรรมตลาดนัดมือสอง เป็นต้น รวมทั้งปริมาณขยะรีไซเคิล
ที่มีการคัดแยกที่สถานที่กำาจัดขยะมูลฝอยและสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สูตรการคำ นวณ

ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำากลับมาใช้ประโยชน์ 

เงื่อนไข/หมายเหตุ:
1. เป็นตัวช้ีวัดร่วมระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ของกรมควบคุมมลพิษ 
   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และจังหวัด 
2. ใช้ข้อมูลการประเมินผลจากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

วิธีการคิดค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดย่อยที่ 3 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำากลับมาใช้ประโยชน์

วิธีการคิดร้อยละ Potential ในการจัดกลุ่มจังหวัด (อ้างอิง : ผลการดำาเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ร้อยละความเป็นไปได้ในการนำาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (Potential)
= ร้อยละ 100 – ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยได้รับการกำาจัดอย่างถูกต้อง – ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอย

ชุมชนท่ีนำากลับมาใช้ประโยชน์ 

การจัดกลุ่มจังหวัด
กลุ่ม A ร้อยละความเป็นไปได้ในการนำาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ ต้ังแต่ 0 – 30
กลุ่ม B ร้อยละความเป็นไปได้ในการนำาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ ต้ังแต่ 31 – 63 

วิธีคิดค่าระยะห่าง Interval
กลุ่ม A ค่าระยะห่าง Interval = ร้อยละความเป็นไปได้ในการนำาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ x (1/10) 
กลุ่ม B ค่าระยะห่าง Interval = ร้อยละความเป็นไปได้ในการนำาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ x (1/5) 
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กรณีที่ 1 จังหวัดที่อยู่ในกลุ่ม A ร้อยละความเป็นไปได้ในการนำาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ 
ตั้งแต่ 0 – 30

ค่าเป้าหมายขั้นต่ำ  (ร้อยละ) ค่าเป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ) ค่าเป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ)

ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอย
ที่นำากลับมาใช้ประโยชน์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
+ ค่า Interval

ค่าเป้าหมายขั้นต่ำา 
+ ค่า Interval

ค่าเป้าหมายขั้นมาตรฐาน 
+ ค่า Interval

กรณีที่ 2 จังหวัดที่อยู่ในกลุ่ม B ร้อยละความเป็นไปได้ในการนำาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ 
ตั้งแต่ 31 – 63

ค่าเป้าหมายขั้นต่ำ  (ร้อยละ) ค่าเป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ) ค่าเป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ)

ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอย
ที่นำากลับมาใช้ประโยชน์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
+ ค่า Interval

ค่าเป้าหมายขั้นต่ำา 
+ ค่า Interval

ค่าเป้าหมายขั้นมาตรฐาน 
+ ค่า Interval

กรณีที่ 3 จังหวัดที่ร้อยละความเป็นไปได้ในการนำาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ เท่ากับศูนย์ 

ค่าเป้าหมายขั้นต่ำ  (ร้อยละ) ค่าเป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ) ค่าเป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมายขั้นมาตรฐาน 
- Growth

ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอย
ที่นำากลับมาใช้ประโยชน์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
- Growth 

ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอย
ที่นำากลับมาใช้ประโยชน์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
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ที่ จังหวัด
ค่าเป้าหมายขั้นต่ำ  

(ร้อยละ)
ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน (ร้อยละ)
ค่าเป้าหมายขั้นสูง 

(ร้อยละ)

1 กระบี่ 37.68% 45.35% 53.03%

2 กาญจนบุรี 63.11% 65.87% 68.63%

3 กาฬสินธุ์ 64.66% 67.36% 70.06%

4 กำาแพงเพชร 31.59% 40.20% 48.80%

5 ขอนแก่น 53.04% 54.96% 56.88%

6 จันทบุรี 37.93% 39.41% 40.89%

7 ฉะเชิงเทรา 48.90% 51.82% 54.73%

8 ชลบุรี 28.04% 28.77% 29.50%

9 ชัยนาท 40.54% 42.39% 44.25%

10 ชัยภูมิ 65.58% 67.94% 70.30%

11 ชุมพร 57.24% 66.13% 75.02%

12 เชียงราย 32.87% 39.37% 45.88%

13 เชียงใหม่ 15.39% 15.67% 15.95%

14 ตรัง 58.54% 66.03% 73.53%

15 ตราด 29.63% 30.52% 31.41%

16 ตาก 39.48% 48.41% 57.33%

17 นครนายก 36.91% 38.11% 39.30%

18 นครปฐม 26.41% 28.28% 30.15%

19 นครพนม 50.12% 61.51% 72.89%

20 นครราชสีมา 48.13% 55.47% 62.82%

21 นครศรีธรรมราช 54.35% 63.86% 73.37%

22 นครสวรรค์ 41.25% 41.55% 41.85%

23 นนทบุรี 20.87% 22.89% 24.91%

24 นราธิวาส 47.31% 56.86% 66.42%

25 น่าน 44.88% 54.73% 64.57%

26 บึงกาฬ 72.56% 74.64% 76.73%

27 บุรีรัมย์ 47.97% 58.02% 68.07%

26 ปทุมธานี 40.21% 50.94% 61.67%

29 ประจวบคีรีขันธ์ 30.52% 33.08% 35.64%

30 ปราจีนบุรี 41.33% 49.45% 57.56%

31 ปัตตานี 55.57% 64.04% 72.50%

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดย่อยที่ 3 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำ กลับมาใช้ประโยชน์
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ที่ จังหวัด
ค่าเป้าหมายขั้นต่ำ  

(ร้อยละ)
ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน (ร้อยละ)
ค่าเป้าหมายขั้นสูง 

(ร้อยละ)

32 พระนครศรีอยุธยา 45.15% 47.25% 49.35%

33 พะเยา 60.98% 63.13% 65.29%

34 พังงา 43.80% 51.01% 58.22%

35 พัทลุง 48.89% 59.63% 70.36%

36 พิจิตร 37.73% 50.21% 62.68%

37 พิษณุโลก 37.33% 43.58% 49.84%

38 เพชรบุรี 49.26% 56.33% 63.39%

39 เพชรบูรณ์ 45.18% 55.49% 65.80%

40 แพร่ 33.41% 34.03% 34.65%

41 ภูเก็ต 8.18% 9.09% 10.00%

42 มหาสารคาม 64.72% 71.15% 77.58%

43 มุกดาหาร 68.56% 70.46% 72.36%

44 แม่ฮ่องสอน 26.54% 26.93% 27.32%

45 ยโสธร 70.70% 71.99% 73.29%

46 ยะลา 45.35% 46.53% 47.70%

47 ร้อยเอ็ด 57.79% 60.62% 63.45%

48 ระนอง 61.46% 71.09% 80.73%

49 ระยอง 28.77% 29.24% 29.71%

50 ราชบุรี 49.37% 50.74% 52.12%

51 ลพบุรี 53.74% 63.91% 74.08%

52 ลำาปาง 27.18% 28.23% 29.28%

53 ลำาพูน 43.75% 44.33% 44.91%

54 เลย 28.32% 39.68% 51.03%

55 ศรีสะเกษ 44.43% 55.98% 67.52%

56 สกลนคร 52.84% 60.60% 68.36%

57 สงขลา 36.79% 39.11% 41.44%

58 สตูล 61.32% 62.94% 64.56%

59 สมุทรปราการ 21.84% 22.43% 23.02%

60 สมุทรสงคราม 29.87% 31.49% 33.11%

61 สมุทรสาคร 63.44% 64.04% 64.64%

62 สระแก้ว 54.18% 64.47% 74.76%

63 สระบุรี 38.73% 40.23% 41.74%
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ที่ จังหวัด
ค่าเป้าหมายขั้นต่ำ  

(ร้อยละ)
ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน (ร้อยละ)
ค่าเป้าหมายขั้นสูง 

(ร้อยละ)

64 สิงห์บุรี 46.10% 48.92% 51.74%

65 สุโขทัย 66.13% 67.18% 68.23%

66 สุพรรณบุรี 36.35% 44.91% 53.46%

67 สุราษฎร์ธานี 45.08% 46.30% 47.52%

68 สุรินทร์ 48.13% 59.47% 70.81%

69 หนองคาย 41.78% 44.50% 47.21%

70 หนองบัวลำาภู 68.18% 69.73% 71.28%

71 อ่างทอง 56.46% 57.10% 57.74%

72 อำานาจเจริญ 60.79% 63.60% 66.42%

73 อุดรธานี 71.48% 72.24% 73.00%

74 อุตรดิตถ์ 45.28% 54.65% 64.02%

75 อุทัยธานี 14.38% 16.68% 18.97%

76 อุบลราชธานี 59.56% 61.46% 63.36%

ที่มา : หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส 0210/404 ลงวันที่  
12 กุมภาพันธ์ 2562

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดำ เนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด 
กลุ่มจังหวัด (Area Base)

 ตัวชี้วัด “ร้อยละความสำาเร็จของการจัดทำาฐานข้อมูลจังหวัด” พิจารณาจากความสำาเร็จของ
การจัดทำาฐานข้อมูลของจังหวัด 2 ส่วน ได้แก่ 

1. ฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด ที่สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติจัดทำาขึ้น จำานวน 24 ตัวชี้วัด 

2. ฐานข้อมูลตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์สำาคัญของจังหวัด จำานวน 3 ตัวชี้วัด 
 
 การกำาหนดช่วงระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลขึ้นอยู่กับประเภทของตัวชี้วัด เช่น ปีงบประมาณ 
ปีการศึกษา หรือตามช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตตามฤดูกาล 
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 ตัวช้ีวัดการพัฒนาระดับจังหวัดเป็นตัวช้ีวัด
ที่สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติจัดทำา โดยเป็นการวิเคราะห์เพื่อสะท้อน
ผลการขับเคล่ือนการพัฒนา ตามแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด รวมท้ังเป็นข้อมูลเพ่ือให้กับจังหวัด
สามารถนำาไปประกอบการวิเคราะห์ เพื่อใช้การ
วางแผนการพัฒนาจังหวัดในอนาคตได้ ประกอบ
ด้วย 4 มิติ ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบมี

ส่วนร่วม (Inclusive Growth) การเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
(Growth & Competitiveness) การเติบโต
ทางเศรษฐกิจโดยคำานึงถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประสิทธิภาพ
การดำาเน ินงานของภาครัฐ (Government 
Efficiency) จำานวน 24 ตัวชี้วัด

ส่วนที่ 1 : ฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด

การเติบโตทางเศรษฐกิจ

แบบมีส่วนร่วม

(Inclusive Growth)

การเติบโตทางเศรษฐกิจและ

การเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขัน (Growth &

Competitiveness)

การเติบโตทางเศรษฐกิจ

โดยคำ นึงถึงการอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(Green Growth)

ประสิทธิภาพการดำ เนินงาน

ของภาครัฐ

(Government Efficiency)

1. ร้อยละของประชากร
   ที่อยู่ใต้เส้นความยากจน 

 (%)

7. อัตราการเปลี่ยนแปลง
    ของรายได้เฉลี่ย
    ต่อเดือนของครัวเรือน
    ในจังหวัด (%)

13. อัตราการเปลี่ยนแปลง  
     ของพ้ืนท่ีป่าไม้ใน
     จังหวัด (%)

19. ร้อยละของครัวเรือนที่
     เข้าถึงน้ำาประปา (%)

2. สัมประสิทธิ์การ
    กระจายรายได้
    (GINI Coefficient)

8. อัตราการเปลี่ยนแปลง
    ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
    จังหวัด (%)

14. สัดส่วนปริมาณขยะ
     มูลฝอยชุมชนได้รับ
     การจัดการอย่าง
     ถูกต้อง(%)

20. ร้อยละของประชากร
      ท่ีเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (%)

3. ร้อยละของครัวเรือน
    ที่มีบ้านและที่ดิน
    เป็นของตนเอง (%)

9. อัตราการว่างงาน (%) 15. สัดส่วนเฉลี่ยการปล่อย
     ก๊าซเรือนกระจก (ตัน
     ก๊าซเรือนกระจกต่อคน)

21. สัดส่วนประชากรต่อ
     จำานวนแพทย์ (คน/
     แพทย์)

4. ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
    ประกันสังคม
    ต่อกำาลังแรงงาน (%)

10. อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อ
     รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
     ของครัวเรือน (เท่า)

16. สัดส่วนปริมาณการใช้
     ไฟฟ้าภาคครัวเรือน
     ต่อประชากร
     (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/คน)

22. ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่น
      จัดเก็บได้ต่อรายได้
      รวมที่ไม่รวมเงิน
      อุดหนุนและเงิน
      อุดหนุนเฉพาะกิจ (%)

5. จำานวนปีการศึกษาเฉล่ีย    
    ประชากรไทย
    อายุ 15-59 ปี (ปี)

11. อัตราส่วนการออมเฉลี่ย  
     ต่อรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
     ของครัวเรือน (%)

17. สัดส่วนปริมาณการใช้
     ไฟฟ้าในภาคที่ไม่ใช่
     ครัวเรือนต่อ GPP
     (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/
     ล้านบาท)

23. ความสามารถในการ
      เบิกจ่ายงบประมาณ
      ของจังหวัด (%)

6. อัตราการเข้าเรียนรวม
    ระดับมัธยมศึกษาตอน
    ปลายหรืออาชีวศึกษา 
    (%)

12. ผลิตภาพแรงงาน 
     (บาท/คน)

18. สัดส่วนปริมาณการใช้
     น้ำามันเชื้อเพลิงใน
     ภาคอุตสาหกรรมต่อ 
     GPP ภาคอุตสาหกรรม    
     (ลิตร/ล้านบาท)

24. สัดส่วนองค์กรชุมชน
      ต่อประชากรแสนคน
      (แห่ง/แสนคน)
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 สำานักงาน ก.พ.ร. ได้พิจารณารายการตัวชี้วัดที่สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด 
โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับนโยบายสำาคัญของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฯ แล้วจึงกำาหนดตัวชี้วัดสำาคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ดังนี้
 1) รายได้จากการท่องเที่ยว (8 ฐานข้อมูล) 
 2) มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่สำาคัญของจังหวัด (2 ฐานข้อมูล)
 3) อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน (2 ฐานข้อมูล)

ส่วนที่ 2 : ฐานข้อมูลตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์

สรุปฐานข้อมูลที่จังหวัดต้องจัดเก็บ ดังนี้

ตัวชี้วัด ฐานข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
รอบการ

รายงานผล
แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ประเมินผล

ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด

1. ร้อยละของประชากรที่
    อยู่ใต้เส้นความยากจน
    (ร้อยละ)

1. ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน
2. ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อเดือน
3. ค่าใช้จ่ายอาหารเครื่องดื่มและยาสูบเฉลี่ย 

ต่อเดือน
4. จำานวนครัวเรือนทั้งหมดในจังหวัด
5. จำานวนประชากรทั้งหมดในจังหวัด

รายปี

1. สำานักงานสถิติ      
แห่งชาติ          
(ข้อมูลที่ 1-3)

2. กรมการปกครอง 
(ข้อมูลที่ 4-5)

2. สัมประสิทธิ์การ 
    กระจายรายได้
    (GINI Coefficient)

1. พื้นที่ระหว่างเส้น Lorenz Curve กับเส้น
การกระจายรายได้สมบูรณ์

2. พื้นที่ใต้เส้นทะแยงมุมทั้งหมด
รายปี

สำานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ

3. ร้อยละของครัวเรือน
    ที่มีบ้านและที่ดิน
    เป็นของตนเอง (ร้อยละ)

1. จำานวนครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของ
ตนเอง 

2. จำานวนครัวเรือนทั้งหมดในจังหวัด
รายปี

1. สำานักงานสถิติ      
แห่งชาติ

2. กรมการปกครอง

4. ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
    ประกันสังคม ต่อกำาลัง
    แรงงาน (ร้อยละ)

1. จำานวนแรงงานตามมาตรา 33
2. จำานวนแรงงานตามมาตรา 39
3. จำานวนแรงงานตามมาตรา 40 
4. กำาลังแรงงานรวมในจังหวัดเฉลี่ย 4 ไตรมาส

รายปี
1. สำานักงานประกันสังคม  
2. สำานักงานสถิติแห่งชาติ 

5. จำานวนปีการศึกษา
   เฉลี่ยประชากรไทยอายุ 
   15-59 ปี (ปี)

1. จำานวนปีที่ได้รับการศึกษาทั้งหมดของ
ประชากรอายุ 15–59 ปี

2. จำานวนประชากรอายุ 15–59 ปี
รายปี

1. สำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา 

2. กรมการปกครอง
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6. อัตราการเข้าเรียนรวม
    ระดับมัธยมศึกษาตอน
    ปลายหรืออาชีวศึกษา
    (ร้อยละ)

1. จำานวนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. จำานวนผู้เข้าเรียนระดับอาชีวศึกษา
3. จำานวนประชากรกลุ่มอายุ  15–17 ปี 

รายปี

1. ศูนย์เทคโนโลยี      
สารสนเทศฯ  
กระทรวงศึกษาธิการ

2. กรมการปกครอง 

7. อัตราการเปลี่ยนแปลง
    ของรายได้เฉลี่ย
    ต่อเดือนของครัวเรือน
    ในจังหวัด (ร้อยละ)

1. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนปีปัจจุบัน
2. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนปีก่อนหน้า

รายปี สำานักงานสถิติแห่งชาติ

8. อัตราการเปลี่ยนแปลง
    ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
    จังหวัด (ร้อยละ)

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปีปัจจุบัน
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปีก่อนหน้า

รายปี
สำานักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

9. อัตราการว่างงาน
    (ร้อยละ)

1. จำานวนผู้ว่างงานในจังหวัด
2. กำาลังแรงงานรวมในจังหวัด

รายปี สำานักงานสถิติแห่งชาติ

10. อัตราส่วนหนี้สินเฉลี่ย
    ต่อรายได้เฉลี่ย
    ต่อเดือนของ
    ครัวเรือน (ร้อยละ)

1. หนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือน
2. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน

รายปี สำานักงานสถิติแห่งชาติ

11. อัตราส่วนการออม
    เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ย
    ต่อเดือนของครัวเรือน
    (ร้อยละ)

1. การออมเฉลี่ยของครัวเรือน
2. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน 

รายปี สำานักงานสถิติแห่งชาติ

12. ผลิตภาพแรงงาน
     (บาท/คน)

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่
2. จำานวนผู้มีงานทำาเฉลี่ย 4 ไตรมาส

รายปี

1. สำานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

2. สำานักงานสถิติแห่งชาติ

13. อัตราการเปลี่ยนแปลง
     ของพื้นที่ป่าไม้ใน
     จังหวัด

1. พ้ืนท่ีป่าไม้ของจังหวัดปีปัจจุบัน
2. พ้ืนท่ีป่าไม้ของจังหวัดปีก่อนหน้า

รายปี กรมป่าไม้

14.  สัดส่วนปริมาณขยะ
      มูลฝอยชุมชน ได้รับ
      การจัดการอย่าง
       ถูกต้อง (ร้อยละ)

1. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีกำาจัดอย่างถูกต้อง
2. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีนำากลับมาใช้ประโยชน์
3. ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนภายในจังหวัด

รายปี กรมควบคุมมลพิษ

15. สัดส่วนเฉลี่ยการ
     ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
     (ตันก๊าซเรือนกระจก
     ต่อคน) 

1. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2e)
2. จำานวนประชากรของจังหวัด

รายปี

1. สำานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ               

2. กรมการปกครอง

16. สัดส่วนปริมาณการ
     ใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน
     ต่อประชากร
     (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/คน)

1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน
2. จำานวนประชากรของจังหวัด

รายปี
1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/

การไฟฟ้านครหลวง                   
2. กรมการปกครอง
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ประเมินผล

17. สัดส่วนปริมาณการ
     ใช้ไฟฟ้าในภาคที่ไม่ใช่
     ครัวเรือนต่อ GPP 
     (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/
     ล้านบาท)

1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือน
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจำาปี

รายปี

1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/
การไฟฟ้านครหลวง                     

2. สำานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

18. สัดส่วนปริมาณการ
     ใช้น้ำามันเชื้อเพลิงใน
     ภาคอุตสาหกรรมต่อ 
     GPP ภาคอุตสาหกรรม 
     (ลิตร/ล้านบาท)

1. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจำาปี 

ภาคอุตสาหกรรม
รายปี

1. กรมธุรกิจพลังงาน                     
2. สำานักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

19. ร้อยละของครัวเรือนที่
     เข้าถึงน้ำาประปา
     (ร้อยละ)

1. จำานวนครัวเรือนที่มีน้ำาประปาใช้ 
2. จำานวนครัวเรือนทั้งหมดในจังหวัด

รายปี
1. การประปานครหลวง/

การประปาภูมิภาค
2. กรมการปกครอง

20. ร้อยละของประชากร
      ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
      (ร้อยละ)

1. จำานวนประชากรท่ีสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
2. จำานวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป

รายปี
1. สำานักงานสถิติแห่งชาติ
2. กรมการปกครอง

21. สัดส่วนประชากรต่อ
     จำานวนแพทย์
     (คน/แพทย์)

1. จำานวนประชากรกลางปี
2. จำานวนแพทย์

รายปี
1. กรมการปกครอง
2. กระทรวงสาธารณสุข

22. ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่น
      จัดเก็บได้ต่อรายได้
      รวมที่ไม่รวมเงิน
      อุดหนุนและเงิน
      อุดหนุนเฉพาะกิจ 
      (ร้อยละ)

1. ภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง       
2. ภาษีจัดสรร

รายปี
กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น

23. ความสามารถในการ
     เบิกจ่ายงบประมาณ
     ของจังหวัด (ร้อยละ)

1. งบประมาณรายจ่ายที่เบิกจ่าย 
2. งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปี

ที่ได้รับจัดสรร
รายปี กรมบัญชีกลาง

24. สัดส่วนองค์กรชุมชน
      ต่อประชากรแสนคน

1. จำานวนองค์กรชุมชนในจังหวัดสะสมของปี
2. จำานวนประชากรของจังหวัด

รายปี
1. สถาบันพัฒนาองค์กร

ชุมชน
2. กรมการปกครอง
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ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์

25. รายได้จากการ
      ท่องเที่ยว

1. จำานวนนักท่องเที่ยวชาวไทย (ค้างคืน)
2. จำานวนนักทัศนาจรชาวไทย (ไม่ค้างคืน)
3. จำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
4. จำานวนวันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
5. ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อวันของนักท่องเที่ยว   

ต่างชาติ
6. จำานวนวันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวไทย
7. ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อวันของนักท่องเที่ยวชาว

ไทย
8. ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อวันของนักทัศนาจรชาวไทย 

(ไม่ค้างคืน)

รายปี
กระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา

26. มูลค่าผลผลิตทางการ
      เกษตรที่สำาคัญของ
      จังหวัด**

1. ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร (รายผลผลิต)
2. ราคาผลผลิต ณ ราคาหน้าฟาร์ม

รายปี
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์

27. อัตราผู้เสียชีวิตจาก
      อุบัติเหตุทางถนนต่อ
      ประชากรแสนคน

1. จำานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
2. จำานวนประชากรกลางปี

รายปี
1. กระทรวงสาธารณสุข
2. กรมการปกครอง

** จังหวัดสามารถกำาหนดผลผลิตทางการเกษตร (พืช ประมง ปศุสัตว์) ตามยุทธศาสตร์จังหวัด 
    อย่างน้อย 3 ผลผลิต

=  จำานวนตัวช้ีวัดการพัฒนาระดับจังหวัดและตัวช้ีวัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีมีความครบถ้วนและถูกต้อง
              จำานวนตัวช้ีวัดการพัฒนาระดับจังหวัด + จำานวนตัวช้ีวัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

X 100

สูตรการคำ นวณ 

แนวทางการประเมินผล :
 สำานักงาน ก.พ.ร. จะตรวจประเมินจากระบบฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย
โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้
 1. ความครบถ้วนของข้อมูล (เชิงปริมาณ) พิจารณาจากการจัดทำาฐานข้อมูลท่ีครบถ้วนตามจำานวน
ฐานข้อมูล ที่กำาหนดของปีงบประมาณที่มีการเก็บข้อมูลล่าสุด 
 2. ความน่าเช่ือถือของข้อมูล  (เชิงคุณภาพ) พิจารณาจากความถูกต้องของตัวช้ีวัดและสามารถ
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานส่วนกลาง
 โดยแสดงผลข้อมูลเป็นตัวเลข ทศนิยม 2 ตำาแหน่ง
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เกณฑ์การประเมิน
 การประเมินความครบถ้วนของข้อมูล ต้องมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี

เป้าหมายขั้นต่ำ  (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายขั้นสูง (100)

ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง
ร้อยละ 80

ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง
ร้อยละ 90

ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง
ร้อยละ 100

หมายเหตุ : 
1. กำาหนดค่าเป้าหมายขั้นสูง 100 คะแนน เท่ากับข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง 27 ตัวชี้วัด 
2. หากฐานข้อมูลในตัวชี้วัดใดไม่ครบถ้วนหรือถูกต้อง จะถือว่าฐานข้อมูลของตัวชี้วัดนั้นไม่สามารถ

ดำาเนินการได้ 

ตัวชี้วัด ฐานข้อมูล
ความ

ครบถ้วน
ความ
ถูกต้อง

หมายเหตุ

อัตราการเข้าเรียนรวม
ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือ

อาชีวศึกษา

1. จำานวนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ฐานข้อมูลครบ
ถ้วนและถูกต้อง

2. จำานวนผู้เข้าเรียนระดับอาชีวศึกษา

3. จำานวนประชากรกลุ่มอายุ 15 – 17 ปี 

อัตราการว่างงาน
1. จำานวนผู้ว่างงานในจังหวัด ฐานข้อมูลครบถ้วน

แต่ไม่ถูกต้อง2. กำาลังแรงงานรวมในจังหวัด

x

3. กรณีที่ต้องใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลส่วนกลาง เช่น สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เป็นต้น และไม่สามารถออกผลการดำาเนินงานในระหว่าง
ช่วงการประเมิน สำานักงาน ก.พ.ร. จะไม่นับเป็นฐานการคำานวณในตัวช้ีวัดน้ัน ๆ

หมายเหตุ : กรณีตัวชี้วัดที่ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลทุกปี ให้จังหวัดระบุข้อมูลปีล่าสุด

(รายละเอียดตัวชี้วัดปรากฏตามภาคผนวก)
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องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมฯ 

 จังหวัดจัดทำาข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม
เกณฑ์การประเมิน : พิจารณาจากคุณภาพของนวัตกรรม โดยมีคะแนนเต็มเท่ากับ 100 คะแนน
 การประเมินผลประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการพัฒนานวัตกรรมในเบื้องต้น
จะพิจารณาข้อเสนอของจังหวัดที ่ต้องแสดงให้เห็นถึงความเป็นนวัตกรรม จึงจะพิจารณาใน
ส่วนคุณภาพของนวัตกรรมต่อไป

 1. การแสดงให้เห็นถึงความเป็นนวัตกรรม โดยมีองค์ประกอบของการแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นนวัตกรรม ดังนี้
 1.1  ข้อเสนอต้องมีลักษณะเป็นนวัตกรรม

  นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กรการดำาเนินงาน 
และการให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือ
คุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

  (ท่ีมา : ศูนย์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบราชการไทย สำานักงาน ก.พ.ร.)
 1.2  ต้องเป็นเรื่องที่จังหวัดยังไม่เคยเสนอขอรับการประเมินมาก่อน หรือถ้าเป็นเรื่องเดิม

ต้องมีลักษณะที่มีผลการดำาเนินงานที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างเห็นผลชัดเจน
 1.3  ต้องเป็นนวัตกรรมที่ดำาเนินการได้แล้วเสร็จในรอบการประเมินนั้น

 2. คุณภาพของนวัตกรรม (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประกอบด้วย ความครบถ้วน
ของเนื้อหาและคุณภาพของนวัตกรรม 
 2.1  ความครบถ้วนของเนื้อหา (20 คะแนน) ประกอบด้วย

•	 หลักการ เหตุผล ความจำาเป็น (4 คะแนน)
•	 วัตถุประสงค์ (4 คะแนน)
•	 การดำาเนินการ (4 คะแนน)
•	 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (4 คะแนน)
•	 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม (4 คะแนน)

 2.2  คุณภาพของนวัตกรรม (80 คะแนน) ประกอบด้วย 
•	 การแสดงถึงการพัฒนานวัตกรรมอย่างน้อยหนึ่งด้าน (10 คะแนน)
•	 มีความเช่ือมโยงระหว่างส่ิงท่ีเป็นประเด็นปัญหา และความต้องการท่ีจะปรับปรุง     

เพื่อแก้ไขปัญหาที่สอดรับต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (20 คะแนน)
•	 แสดงให้เห็นความแตกต่างจากกิจกรรม/งานปกติอย่างชัดเจน (20 คะแนน)
•	 มีผลลัพธ์ที่แสดงถึงประโยชน์ได้อย่างชัดเจน (20 คะแนน)
•	 มีข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน (10 คะแนน)
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บทที่ 4 
การประเมินส่วนราชการ
 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้กำาหนดผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน หลักเกณฑ์การประเมิน รอบการ
ประเมิน และข้ันตอนการประเมิน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

4.1 ผู้ประเมิน

 ผู้ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัด ได้แก่ 

1. นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีที่กำากับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย รองนายก
รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรีที่กำากับและติดตามการปฏิบัติราชการใน
ภูมิภาค

2. รัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
3. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ประเมินเบื้องต้น)

4.2 ผู้รับการประเมิน

 จังหวัดที่รับการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำานวนทั้งสิ้น 76 จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)



38

4.3 หลักเกณฑ์การประเมิน

 สำานักงาน ก.พ.ร. ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 โดยคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบกับกรอบ กลไก และแนวทาง
ในการประเมินส่วนราชการและจังหวัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินส่วนราชการฯ ประกอบด้วย
การประเมินใน 3 ระดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 4.3.1 ระดับตัวชี้วัด
 การประเมินในแต่ละตัวชี้วัด พิจารณาจากผลการดำาเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมาย 3 ระดับที่
กำาหนดไว้ โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังน้ี

•	 เป้าหมายขั้นสูง  100 คะแนน
•	 เป้าหมายมาตรฐาน  75 คะแนน
•	 เป้าหมายขั้นต่ำา 50 คะแนน

 หมายเหตุ 1. หากผลการดำาเนินงานต่ำากว่าเป้าหมายข้ันต่ำาท่ีต้ังไว้ จะได้คะแนนเป็นศูนย์
2. คิดคะแนนจากการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ระหว่างผลการดำาเนินงานจริงกับ

ค่าเป้าหมาย 3 ระดับ
3.  กรณีที่มีตัวชี้วัดย่อย จะใช้วิธีการเฉลี่ยผลคะแนนจากตัวชี้วัดย่อย

 4.3.2 ระดับองค์ประกอบ
 ให้แต่ละองค์ประกอบมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน หากองค์ประกอบใดมีตัวช้ีวัดมากกว่า 1 ตัวช้ีวัด 
จะพิจารณาจากค่าเฉลี่ยผลคะแนนของตัวชี้วัดในองค์ประกอบนั้น
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 4.3.3 ระดับส่วนราชการ
 สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของจังหวัดในภาพรวมท้ัง 5 องค์ประกอบ คิดจากค่าคะแนนเฉล่ียของท้ัง 5 องค์ประกอบโดยแบ่งเกณฑ์
การประเมินเป็น 3 ระดับ ดังน้ี

•	 ระดับคุณภาพ ส่วนราชการที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 
   90.00 – 100.00

•	 ระดับมาตรฐาน - มาตรฐานขั้นสูง ส่วนราชการที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุก
    องค์ประกอบ ต้ังแต่ 75.00 – 89.99
    - มาตรฐานขั้นต้น ส่วนราชการที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุก
    องค์ประกอบ ต้ังแต่ 60.00 – 74.99

•	 ระดับต้องปรับปรุง ส่วนราชการที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ  
   ต่ำากว่า 60.00

Function 
Base

Agenda 
Base

Area Base
Innovation 

Base
Potential 

Base
สรุปผลประเมิน

ไม่ประเมิน
64.31
คะแนน

90.75
คะแนน

75.00
คะแนน

ไม่ประเมิน

คะแนนเฉลี่ย 
76.69

ระดับมาตรฐาน
ขั้นสูง

ตัวอย่าง
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* กรณีเป็นตัวช้ีวัดย่อยให้คิดคะแนนเฉล่ียจากตัวช้ีวัดย่อยก่อน แล้วจึงนำามาคิดคะแนนเฉล่ียในระดับองค์ประกอบต่อไป

องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการ
ประเมิน

เป้าหมาย

ผลการ      
ดำ เนินงาน

คะแนน
คะแนน

องค์ประกอบ
ขั้นต่ำ 
(50)

มาตรฐาน
(75)

ขั้นสูง
(100)

1. Function 
Base

ไม่ประเมินภารกิจนี้

2. Agenda 
Base

1. การจัดการ
ขยะมูลฝอย

64.31

1.1 ปริมาณขยะ
มูลฝอยตกค้างที่ได้
รับการจัดการอย่าง
ถูกต้อง

2.43
ล้านตัน

3.91
ล้านตัน

5.38
ล้านตัน

5.38
ล้านตัน

100.00

1.2 ร้อยละของ
ปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้อง

78.16
ร้อยละ

82.34
ร้อยละ

86.52
ร้อยละ

85.34
(ร้อยละ)

92.94

1.3 ร้อยละของ
ปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนที่นำากลับมาใช้
ประโยชน์

36.47
ร้อยละ

44.34
ร้อยละ

45.83
ร้อยละ

20.54
(ร้อยละ)

0.00

3. Area Base
1. ร้อยละความ
สำาเร็จของการจัดทำา
ฐานข้อมูลจังหวัด

80 90 100
96.30

(26 ตัวชี้วัด)
90.75 90.75

4. Innovation 
Base

ตัวชี้วัดข้อเสนอ
นวัตกรรม

100 75 75.00 75.00

5. Potential 
Base

ไม่ประเมินภารกิจนี้

คะแนนเฉลี่ย  76.69

เฉลี่ย
ผลคะแนน
ตัวชี้วัดย่อย
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 จังหวัดสามารถจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดได้ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง จำานวน    26 
ตัวช้ีวัด จะได้รับคะแนนในตัวชี้วัดนี้ ดังนี้

ขั้นตอน ผลการประเมิน

1) ตรวจสอบจำานวนตัวชี้วัดที่มี
ความครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง

26 ตัวชี้วัด

2) เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดย
กำาหนดให้ 27 ตัวชี้วัดที่มีความ
ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง เท่ากับ
ร้อยละ 100

=   26 x 100
        27
=   96.30
ผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัดเท่ากับ 96.30

3) นำาค่าร้อยละที่ได้จากข้อ 2) 
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้
คะแนนของตัวชี้วัด 

ผลต่างของผลการดำาเนินงาน = ร้อยละ 10 (ร้อยละ 100 – ร้อยละ 90)                    
                                      เทียบเท่ากับผลต่างของเกณฑ์การให้ 
                                      คะแนน 25 คะแนน
ผลต่างของผลการดำาเนินงาน =   ร้อยละ 6.3 (ร้อยละ 96.30 - ร้อยละ 90) 
                                      เทียบเท่ากับผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน                                         
                                      = 6.3 x 25    = 15.75
                                             10
ดังนั้น ผลการดำาเนินงานจริงที่ได้ร้อยละ 96.30 จะได้รับคะแนน
= 75 + 15.75 = 90.75

4.4 รอบการประเมิน

รอบการประเมิน หมายถึง ระยะเวลาที่จะต้องทำาการประเมินปีละ 1 ครั้ง คือ
•	 รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 

วิธีการคำ นวณผลคะแนนตัวชี้วัด “ร้อยละความสำ เร็จของการจัดทำ ฐานข้อมูลจังหวัด”

 1) ตรวจสอบจำานวนตัวชี้วัดที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง
 2) เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยกำาหนดให้ 27 ตัวชี้วัดที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ถูกต้อง
               เท่ากับร้อยละ 100
 3) นำาค่าร้อยละที่ได้จากข้อ 2 ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัด ดังนี้

ค่าเป้าหมายขั้นต่ำ  (50) ค่าเป้าหมายมาตรฐาน (75) ค่าเป้าหมายขั้นสูง (100)

ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง
ร้อยละ 80

ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง
ร้อยละ 90

ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง
ร้อยละ 100

ตัวอย่าง
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 ขั้นตอนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
 ข้ันตอนท่ี 1 สำานักงาน ก.พ.ร. กำาหนดกรอบการประเมินส่วนราชการ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 
และแจ้งรายละเอียดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 3 ระดับให้แก่ส่วนราชการผู้รับการประเมิน
 ข้ันตอนท่ี 2 ส่วนราชการรายงานผลการประเมินตนเอง รอบ 12 เดือน โดยกำาหนดให้ส่วนราชการ
รายงานผลผ่านระบบ e-SAR ของสำานักงาน ก.พ.ร. ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนตุลาคม 2562
 ข้ันตอนท่ี 3 เลขาธิการ ก.พ.ร. รายงานผลการประเมินฯ เบื้องต้นเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี 
ท่ีกำากับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย รองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีว่าการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 ข้ันตอนท่ี 4 สำานักงาน ก.พ.ร. รวบรวมผลการประเมินส่วนราชการเสนอนายกรัฐมนตรี 

 โดยกำาหนดเป็นปฏิทินการประเมินส่วนราชการฯ ดังรูป

4.5 ขั้นตอนการประเมิน
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บทที่ 5 
การรายงานผลการประเมิน
และรูปแบบรายงานของผู้รับการประเมิน

 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
จังหวัด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
ผู้รับประเมิน มีรายละเอียดดังน้ี
 จังหวัดรายงานผลการประเมินตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของตนเอง ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ให้กับสำานักงาน ก.พ.ร. โดยรายงานผลการดำาเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ
ท่ี 2 ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานตามภารกิจ
ยุทธศาสตร์ หรือภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ

(Agenda Base) องค์ประกอบท่ี 3 ประสิทธิภาพ
ในการดำาเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนท่ี/ท้องถ่ิน 
ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base) และ
องค์ประกอบท่ี 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงานฯ (Innovation Base) ผ่านระบบ
การรายงานผลการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) รอบ 12 เดือน
(ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
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การรายงานผลการประเมินตนเองของผู้รับการประเมิน  

 จังหวัดรายงานผลการดำาเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ ผ่านระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ (e-SAR) ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 2 องค์ประกอบท่ี 3 และองค์ประกอบท่ี 4  

 การประเมินรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ให้จังหวัดรายงานผล
การดำาเนินงานตามตัวชี ้วัดในองค์ประกอบที ่ 2 3 และ 4 ผ่านระบบการรายงานผลการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (e-SAR) ภายในสัปดาห์ท่ี 3 ของ
เดือนตุลาคม 2562
 สำาหรับการรายงานตัวชี้วัดการพัฒนานวัตกรรมในองค์ประกอบที่ 4 ขอให้จังหวัดรายงาน
ตามแบบฟอร์มท่ีสำานักงาน ก.พ.ร. กำาหนด โดยแนบไฟล์รายงาน (word file) เข้าสู่ระบบ e-SAR
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แบบฟอร์มการรายงานผลตัวชี้วัดข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม
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ตารางที่ 3  สรุปการรายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
              ของจังหวัด ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำ ดับที่ ตัวชี้วัด ประเด็น กำ หนดส่ง

1. การจัดการขยะมูลฝอย

รายงานผลการจัดการขยะมูลฝอยใน      
3 ตัวชี้วัดย่อย 

1.1 ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างที่ได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้อง

1.2 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

1.3 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
ที่นำากลับมาใช้ประโยชน์

•	 รายงานในระบบ     
e-SAR

•	 ภายในสัปดาห์ที่ 3 
ของเดือนตุลาคม

2.
ร้อยละความสำาเร็จของ
การจัดทำาฐานข้อมูล
จังหวัด

รายงานผลการจัดเก็บฐานข้อมูลตัวชี้วัดเข้าสู่
ระบบสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทย

3.
ตัวชี้วัดข้อเสนอ
การพัฒนานวัตกรรม

รายงานผลตัวช้ีวัดการพัฒนานวัตกรรม 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการรายงานผลองค์ประกอบที่ 4 ตัวชี้วัดข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม
              สามารถดาวน์โหลดได้จาก http://bit.ly/2UUejXF หรือ สแกน QR Code

 สำาหรับรายละเอียดการรายงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังตาราง
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ตัวอย่าง  รายงานการประเมินผลตนเองของจังหวัด
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บทที่ 6 
การรายงานผลการประเมิน
และรูปแบบรายงานของผู้ประเมิน

 การประเมินจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของผู้ประเมิน แบ่งตามลำาดับการประเมิน ได้แก่

1. นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีท่ีกำากับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย รองนายก
รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรีท่ีกำากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

2. รัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
3. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ประเมินเบ้ืองต้น)

6.1 ผู้ประเมินเบื้องต้น : เลขาธิการ ก.พ.ร.

 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ได้กำาหนดให้เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นผู้ประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (เบื้องต้น) เพื่อจัดส่งให้กับรัฐมนตรีว่าการ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการ รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี
 ดังนั้น สำานักงาน ก.พ.ร. จึงจัดทำารายงานสรุปความเห็นการประเมินส่วนราชการเบื้องต้น
เป็นรายกลุ่มจังหวัด ในรูปแบบสัญลักษณ์ในลักษณะท่ีเป็น Infographic และจัดส่งสรุปผลการประเมิน
ดังกล่าวแก่นายกรัฐมนตรีต่อไป

ตัวอย่างรายงานสรุปความเห็นเลขาธิการ ก.พ.ร. (ผู้ประเมินเบื้องต้น)
 รายงานสรุปความเห็นของผู้ประเมินเบื้องต้นโดยเลขาธิการ ก.พ.ร. จะประกอบด้วยรายงาน
ผลการประเมินรายตัวชี้วัดทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1. ปกรายงานการประเมินจังหวัด
2. สรุปภาพรวมแบบประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการของจังหวัด
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ตัวอย่าง
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ตัวอย่าง
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ตัวอย่าง
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6.2 ผู้ประเมิน : รองนายกรัฐมนตรีที่กำ กับบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย รองนายก
รัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำ สำ นักนายกรัฐมนตรีที่กำ กับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
รัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ส่วนที่ 1
ข้อมูลของ
จังหวัด

ส่วนที่ 2
การประเมิน
ประสิทธิภาพ
การดำาเนินงาน

และศักยภาพของ
จังหวัด

ส่วนที่ 3
พิจารณา
สรุปผล

การประเมิน
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 ผู้ประเมินจะประเมินจังหวัด โดยพิจารณาประเมินผลประสิทธิภาพฯ ในแต่ละองค์ประกอบ 
และสรุปผลการประเมินในภาพรวมโดยใช้แบบฟอร์มการประเมินตามรูป

ตัวอย่าง



40หมวด 1 ด้านการนำ องค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

ภาคผนวก 
รายละเอียดฐานข้อมูล
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รายละเอียดตัวชี้วัด : ร้อยละความสำ เร็จของการจัดทำ ฐานข้อมูลจังหวัด
ประเมินความสำาเร็จจากการจัดทำาฐานข้อมูล 2 ฐาน ดังน้ี

1. ฐานข้อมูลตัวช้ีวัดการพัฒนาระดับจังหวัด ท่ีสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จัดทำาข้ึน  เพ่ือสะท้อนระดับการพัฒนาของจังหวัด ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ มิติการเติบโตทาง
เศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม (Inclusive Growth) มิติการเติบโตทางเศรษฐกจิและการเพ่ิมขีดความ
สามารถในการแข่งขัน (Growth & Competitiveness) มิติการเติบโตทางเศรษฐกจิโดยคำานึง
ถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (Green Growth) และมิติประสิทธิภาพในการดำาเนิน
งานของภาครัฐ (Government Efficiency) จำานวน 24 ตัวช้ีวัด 

2. ฐานข้อมูลตัวช้ีวัดตามประเด็นยุทธศาสตร์สำาคัญของจังหวัด จำานวน 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่ (1) รายได้
จากการท่องเท่ียว (2) มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรสำาคัญของจังหวัด และ (3) อัตราผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน 

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

เป็นฐานข้อมูลท่ีจังหวัดจัดทำาเพ่ือให้สามารถติดตามสถานการณ์การพัฒนาภายในจังหวัด ประกอบด้วย
24 ตัวช้ีวัด โดยมีรายช่ือตัวช้ีวัด แบ่งตามมิติการพัฒนา ดังน้ี

1. ฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด 

มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม (Inclusive Growth)
1. ร้อยละของประชากรท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจน (ร้อยละ)
2. สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได้ (GINI Coefficient)
3. ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีบ้านและท่ีดินเป็นของตนเอง (ร้อยละ)
4. ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกำาลังแรงงาน (ร้อยละ)
5. จำานวนปีการศึกษาเฉล่ียประชากรไทยอายุ 15-59 ปี (ปี)
6. อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา (ร้อยละ)

มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน (Growth & Competitiveness)
7. อัตราการเปล่ียนแปลงของรายได้เฉล่ียของครัวเรือนในจังหวัด (ร้อยละ)
8. อัตราการเปล่ียนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (ร้อยละ)
9. อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)
10. อัตราส่วนหน้ีสินเฉล่ียต่อรายได้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน (ร้อยละ)
11. อัตราส่วนการออมเฉล่ียต่อรายได้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน (ร้อยละ)
12. ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน)

มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยคำ นึงถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Green Growth)
13. อัตราการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีป่าไม้ในจังหวัด (ร้อยละ)
14. สัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (ร้อยละ)
15. สัดส่วนเฉล่ียการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันก๊าซเรือนกระจกต่อคน)
16. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/คน)
17. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ล้านบาท)
18. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ำามันเช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/ล้านบาท)
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มิติประสิทธิภาพในการดำ เนินงานของภาครัฐ (Government Efficiency)
19. ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงน้ำาประปา (ร้อยละ)
20. ร้อยละของประชากรท่ีเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ)
21. สัดส่วนประชากรต่อจำานวนแพทย์ (คน/แพทย์)
22. ร้อยละภาษีท่ีท้องถ่ินจัดเก็บได้ต่อรายได้รวมท่ีไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ร้อยละ)
23. ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด (ร้อยละ)
24. สัดส่วนองค์กรชุมชนต่อประชากรแสนคน (แห่ง/แสนคน)

รายละเอียดตัวช้ีวัด
มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม (Inclusive Growth)

ตัวช้ีวัด : 1. ร้อยละของประชากรท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจน
หน่วยวัด : ร้อยละ
คำ อธิบาย :

•	 เป็นการพิจารณาถึงจำานวนคนท่ีมีรายได้ต่ำากว่าเส้นความยากจนต่อจำานวนประชากรท้ังหมดภายในจังหวัด
•	 เส้นความยากจนคำานวณจากต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการดำารงชีวิตเฉล่ียของปัจเจกบุคคลในระดับ

ครัวเรือนประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร (Food) และสินค้าบริการจำาเป็นพ้ืนฐานข้ันต่ำาท่ีไม่ใช่
อาหาร (Non-food) ท่ีทำาให้สามารถดำารงชีพอยู่ได้ (สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

•	 สะท้อนถึงสัดส่วนประชากรในจังหวัดท่ีไม่สามารถบริโภคสินค้าและบริการในระดับความจำาเป็น  
ข้ันพ้ืนฐานของการดำารงชีพ (เส้นความยากจนของแต่ละจังหวัดจะมีค่าแตกต่างกันตามระดับค่าครองชีพ)

•	 ค่าใช้จ่ายในการดำารงชีวิตเฉล่ียของปัจเจกบุคคลในระดับครัวเรือน ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายใน 6 ด้าน 
(โครงการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำานักงานสถิติแห่งชาติ) ได้แก่ 
 » ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน หมายถึง ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนที่ 

เป็นตัวเงินที่สมาชิกแต่ละคนได้จ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน หรือค่าใช้จ่ายส่วนตัว      
ค่าเดินทาง ยานพาหนะ การส่ือสาร และรวมค่าซ้ือยานพาหนะและโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ไม่รวม 
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการสะสมทุน และเงินออม เช่น ค่าผ่อนชำาระบ้าน เงินฝาก ธนาคาร เป็นต้น 
2) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการลงทุนในการประกอบธุรกิจฯ 3) มูลค่าของสินค้าและบริการท่ีได้รับมาฟรี 
หรือผลิตข้ึนใช้เอง 4) ค่าใช้จ่ายบางอย่างท่ีต้องจ่าย แต่สามารถเบิกได้จากทางราชการหรือเอกชน

 » ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน หมายถึง การใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
เคร่ืองแต่งบ้าน เคร่ืองใช้เบ็ดเตล็ด และการดำาเนินการในครัวเรือน ค่าจ้างบุคคลท่ีให้บริการ
แก่ครัวเรือน เส้ือผ้า เคร่ืองแต่งกาย ของใช้/บริการส่วนบุคคล เวชภัณฑ์และค่ารักษาพยาบาล 
การเดินทางและการส่ือสาร การศึกษา การบันเทิง การอ่าน และกิจกรรมทางศาสนา

 » ค่าใช้จ่ายอาหาร เคร่ืองด่ืมและยาสูบ เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน หมายถึง ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อ
เดือนของครัวเรือนเก่ียวกับอาหาร เคร่ืองด่ืมและยาสูบ ได้แก่ อาหารทุกประเภท เช่น อาหาร
สด อาหารแห้ง อาหารสำาเร็จรูป เคร่ืองปรุงรส ฯลฯ เคร่ืองด่ืมท่ีมี/ไม่มี แอลกอฮอล์ และยาสูบ 
เช่น ยาเส้น ยาฉุน หมาก ยานัตถ์ ฯลฯ

 » ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน หมายถึง ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของแต่ละครัวเรือน  
เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ ได้แก่ อาหารทุกประเภท เช่น อาหารสด อาหารแห้ง 
อาหารสำาเร็จรูป เคร่ืองปรุงรส ฯลฯ เคร่ืองด่ืมท่ีมี/ไม่มี แอลกอฮอล์ และยาสูบ เช่น ยาเส้น ยาฉุน 
หมาก ยานัตถ์ ฯลฯ
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 » ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคเฉล่ียต่อเดือนต่อคน หมายถึง การใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือนต่อคนเก่ียวกับท่ีอยู่
อาศัยเคร่ืองแต่งบ้าน เคร่ืองใช้เบ็ดเตล็ด และการดำาเนินการในครัวเรือน ค่าจ้างบุคคลท่ีให้บริการ
แก่ครัวเรือน เส้ือผ้า เคร่ืองแต่งกาย ของใช้/บริการส่วนบุคคล เวชภัณฑ์และค่ารักษาพยาบาล การ
เดินทางและการส่ือสาร การศึกษา การบันเทิง การอ่าน และกิจกรรมทางศาสนา

 » ค่าใช้จ่ายอาหาร เคร่ืองด่ืมและยาสูบเฉล่ียต่อเดือนต่อคน หมายถึง ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือนต่อคน
เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ ได้แก่ อาหารทุกประเภท เช่น อาหารสด อาหารแห้ง อาหาร    
สำาเร็จรูป เคร่ืองปรุงรส ฯลฯ เคร่ืองด่ืมท่ีมี/ไม่มี แอลกอฮอล์ และยาสูบ เช่น ยาเส้น ยาฉุน หมาก 
ยานัตถ์ ฯลฯ

•	

สูตรการคำ นวณ 

จำานวนประชากรท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจนของจังหวัด  
จำานวนประชากรท้ังหมดในจังหวัด

X 100

ฐานข้อมูลท่ีจังหวัดต้องจัดเก็บ
1. ค่าใช้จ่ายท้ังส้ินเฉล่ียต่อเดือน
2. ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคเฉล่ียต่อเดือน
3. ค่าใช้จ่ายอาหาร เคร่ืองด่ืมและยาสูบเฉล่ียต่อเดือน
4. จำานวนครัวเรือนท้ังหมดในจังหวัด
5. จำานวนประชากรท้ังหมดในจังหวัด

ความถ่ีในการรายงานข้อมูล : รายปี
แหล่งอ้างอิงข้อมูลประเมินผล : 1.  สำานักงานสถิติแห่งชาติ (ข้อมูลท่ี 1 - 3)
         2. กรมการปกครอง (ข้อมูลท่ี 4 - 5)

ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล : สำานักงานสถิติจังหวัด / ท่ีทำาการปกครองจังหวัด
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ตัวช้ีวัด : 2. สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได้ (GINI Coefficient)
คำ อธิบาย :

•	 สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได้ หรือ ค่าสัมประสิทธ์ิจีน่ี (GINI coefficient) เป็นเคร่ืองมือในการวัด
ความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ในรูปของสัดส่วน (GINI ratio) ซ่ึงมีค่าอยู่ระหว่าง 0 กับ 1 

•	 ถ้าค่าจีน่ี = 0 หมายความว่า มีการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมกัน (perfect equality) น่ันคือ ทุกคน   
มีรายได้เท่ากันหมด ถ้าค่าจีน่ีย่ิงเข้าใกล้ 1 มากเท่าไร แสดงว่าความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ย่ิงมีมากข้ึน 

•	 รายได้ หมายถึง รายได้ประจำา ท่ีไม่รวมรายรับอ่ืนๆ (เช่น เงินทุนการศึกษา มรดก พินัยกรรม ของขวัญ 
ประกันสุขภาพ ประกันภัยและประกันชีวิต/ประกันสังคม เงินถูกสลาก เงินรางวัล ค่านายหน้าและเงินได้
จากการพนัน เป็นต้น)

•	 สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได้ท่ีมีค่ามาก จะสะท้อนความเหล่ือมล้ำาของรายได้ท่ีมาก

สูตรการคำ นวณ 

พ้ืนท่ีระหว่างเส้น Lorenz Curve กับเส้นการกระจายรายได้สมบูรณ์  
พ้ืนท่ีใต้เส้นทะแยงมุมท้ังหมด

ฐานข้อมูลท่ีจังหวัดต้องจัดเก็บ
1. พ้ืนท่ีระหว่างเส้น Lorenz Curve กับเส้นการกระจายรายได้สมบูรณ์
2. พ้ืนท่ีใต้เส้นทะแยงมุมท้ังหมด

ความถ่ีในการรายงานข้อมูล : รายปี
แหล่งอ้างอิงข้อมูลประเมินผล : สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล : สำานักงานสถิติจังหวัด
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ตัวช้ีวัด : 3. ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีบ้านและท่ีดินเป็นของตนเอง 
หน่วยวัด : ร้อยละ
คำ อธิบาย :

•	 ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีบ้านและท่ีดินเป็นของตนเอง หมายถึง สัดส่วนครัวเรือนท่ีเป็นเจ้าของบ้าน
และท่ีดินต่อครัวเรือนท้ังหมด

•	 สถานภาพการครอบครองท่ีอยู่อาศัย
 - เป็นเจ้าของบ้านและท่ีดิน
 - เป็นเจ้าของบ้านแต่เช่าท่ีดิน
 - บ้านเช่า
 - อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า 

•	 ท่ีอยู่อาศัย หมายถึง สถานท่ีท่ีสมาชิกในครัวเรือนใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยโดยไม่คำานึงถึงลักษณะการจัดแต่ง 
หรือส่ิงอำานวยความสะดวกต่างๆ ท่ีอยู่อาศัย อาจจะเป็นห้อง ห้องเดียว บ้านหน่ึงหลัง บ้านสองหลัง 
หรือมากกว่าซ่ึงใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยของครัวเรือนขนาดใหญ่ ตึกแถว ห้องแถว ห้องชุด เรือแพ เป็นต้น

•	 ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีบ้านและท่ีดินเป็นของตนเองมีค่ามากจะสะท้อนว่าประชาชนในจังหวัดน้ัน   
มีบ้านหรือท่ีอยู่อาศัยท่ีม่ันคงมากข้ึน

สูตรการคำ นวณ 

จำานวนครัวเรือนท่ีมีบ้านและท่ีดินเป็นของตนเอง
จำานวนครัวเรือนท้ังหมดในจังหวัด

X 100

ฐานข้อมูลท่ีจังหวัดต้องจัดเก็บ
1. จำานวนครัวเรือนท่ีมีบ้านและท่ีดินเป็นของตนเอง
2. จำานวนครัวเรือนท้ังหมดในจังหวัด

ความถ่ีในการรายงานข้อมูล : รายปี
แหล่งอ้างอิงข้อมูลประเมินผล : 1.  สำานักงานสถิติแห่งชาติ
        2. กรมการปกครอง

ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล : สำานักงานสถิติจังหวัด/ท่ีทำาการปกครองจังหวัด
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ตัวช้ีวัด : 4. ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกำาลังแรงงาน 
หน่วยวัด : ร้อยละ
คำ อธิบาย :

•	 เป็นการพิจารณาถึงความครอบคลุมในการเข้าถึงระบบประกันสังคมของแรงงานในจังหวัด โดยนับรวม  
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (แรงงานในระบบ) มาตรา 39 (เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 นำา
ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนและออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันท่ีลาออกจาก
งาน) และมาตรา 40 (แรงงานนอกระบบ) ท่ีอยู่ในระบบประกันสังคม

•	 การประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันในการดำารงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ
เพ่ือรับผิดชอบในการเฉล่ียความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน จากการเจ็บป่วย คลอดบุตร เสียชีวิต ทุพพลภาพ 
สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน เพ่ือให้ได้รับการรักษาพยาบาลและมีรายได้อย่างต่อเน่ือง

•	 ผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกำาลังแรงงานมีค่ามากจะสะท้อนถึงความคุ้มครองทางสังคมของ
จังหวัดท่ีมากข้ึน

•	 จำานวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หมายถึง จำานวนผู้ประกันตนซ่ึงมีอายุไม่ต่ำากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์
และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์และเข้าทำางานเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการท่ีมีลูกจ้างต้ังแต่ 1 คน ข้ึนไป

•	 จำานวนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 หมายถึง จำานวนผู้ประกันตนท่ีเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 
33 โดยจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต่อมาความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลง     
ถ้าผู้น้ันประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป ให้แสดงความจำานงต่อสำานักงานประกันสังคมภายใน 6 
เดือนนับแต่วันส้ินสุดความเป็นผู้ประกันตน 

•	 จำานวนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 หมายถึง จำานวนผู้ประกันตนท่ีไม่ใช่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 
และ มาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 เป็นแรงงานนอกระบบ ประกอบอาชีพอิสระ 
และมีอายุไม่ต่ำากว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 

•	 กำาลังแรงงานรวม หมายถึง บุคคลทุกคนท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ในสัปดาห์แห่งการสำารวจเป็นผู้อยู่ใน
กำาลังแรงงานปัจจุบัน หรือเป็นผู้ถูกจัดจำาแนกอยู่ในประเภทกำาลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล

สูตรการคำ นวณ 

จำานวนแรงงานตามมาตรา 33, 39 และ 40 ท่ีอยู่ในระบบประกันสังคม ณ ส้ินปี
กำาลังแรงงานรวมในจังหวัดเฉล่ีย 4 ไตรมาส

X 100

ฐานข้อมูลท่ีจังหวัดต้องจัดเก็บ
1. จำานวนแรงงานตามมาตรา 33
2. จำานวนแรงงานตามมาตรา 39
3. จำานวนแรงงานตามมาตรา 40 
4. กำาลังแรงงานรวมในจังหวัดเฉล่ีย 4 ไตรมาส

ความถ่ีในการรายงานข้อมูล : รายปี
แหล่งอ้างอิงข้อมูลประเมินผล :  1. สำานักงานประกันสังคม
                  2. สำานักงานสถิติแห่งชาติ

ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล : สำานักงานประกันสังคมจังหวัด/สำานักงานสถิติจังหวัด



ตัวช้ีวัด : 5. จำานวนปีการศึกษาเฉล่ียประชากรไทยอายุ 15-59 ปี
หน่วยวัด : ปี
คำ อธิบาย :

•	 เป็นการพิจารณาถึงจำานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานในจังหวัด โดยที่จำานวน
ปีการศึกษาเฉลี่ยเป็นการสะท้อนถึงความสามารถในการเข้าถึงการศึกษา เพื่อนำาข้อมูลที่ได้
ไปประกอบการวางแผนการศึกษา การกำาหนดนโยบายการศึกษา ตลอดจนเพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุน
ในการดำาเนินงานประเมินความสำาเร็จของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ 

•	 ปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรไทยเป็นตัวช้ีวัดหน่ึงตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
ด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ซ่ึงกำาหนดเป้าหมายไว้ คือ ประชากรไทยวัยแรงงาน ( 15-59 ปี) 
มีจำานวนปีการศึกษาเฉล่ียเพ่ิมข้ึนเป็น 12.5 ในปี 2579 (ท่ีมา : สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ)

•	 จำานวนประชากรอายุ 15-59 ปี ใช้ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ 31 ธันวาคม 
2561

•	 ปีการศึกษาเฉล่ีย หมายถึง จำานวนปีท่ีได้รับการศึกษาในระบบโรงเรียน หรือเทียบเท่าของประชากร
โดยเฉล่ีย 

•	 ระดับการศึกษา หมายถึง การศึกษาสูงสุดท่ีได้รับ หรือสำาเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ได้แก่
ระดับต่ำากว่าประถมศึกษา   มีจำานวนปีการศึกษาต่ำากว่า 6 ปี
ระดับประถมศึกษา   มีจำานวนปีการศึกษา 6 – 8 ปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีจำานวนปีการศึกษา 9 – 11 ปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีจำานวนปีการศึกษา 12 – 13 ปี
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  มีจำานวนปีการศึกษา 14 – 15 ปี
ระดับปริญญาตรีข้ึนไป  มีจำานวนปีการศึกษา 16 ปี ข้ึนไป 

61

สูตรการคำ นวณ 

ผลรวมของจำานวนปีท่ีได้รับการศึกษาท้ังหมดของประชากรอายุ 15-59 ปี
จำานวนประชากรอายุ 15-59 ปี (ณ 31 ธันวาคม 2561)

ฐานข้อมูลท่ีจังหวัดต้องจัดเก็บ
1. จำานวนปีท่ีได้รับการศึกษาท้ังหมดของประชากรอายุ 15 – 59 ปี
2. จำานวนประชากรอายุ 15 – 59 ปี

ความถ่ีในการรายงานข้อมูล : รายปี
แหล่งอ้างอิงข้อมูลประเมินผล :  1. สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
        2. กรมการปกครอง

ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล : สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ท่ีทำาการปกครองจังหวัด
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ตัวช้ีวัด : 6. อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา 
หน่วยวัด : ร้อยละ
คำ อธิบาย :

•	 อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา หมายถึง ร้อยละของจำานวน
ประชากรกลุ่มอายุ 15 – 17 ปี ที่เข้ารับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าต่อ
จำานวนประชากรกลุ่มอายุ 15 – 17 ปี ทั้งหมด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1. ประเภทสามัญศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ ศักยภาพ 

และความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เพื่อเป็นพื้นฐานสำาหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
2. ประเภทอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ

ให้เป็นกำาลังแรงงานที่มีฝีมือหรือศึกษาต่อในระดับอาชีพชั้นสูงต่อไป
•	 อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา (%) มีค่ามากจะสะท้อนว่า

ประชาชนในจังหวัดมีการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงมากขึ้น 
•	 จำานวนประชากรกลุ่มอายุ 15 – 17 ปี ปีการศึกษา 2562 จะใช้ข้อมูลจากกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย โดยใช้ข้อมูลจำานวนประชากลุ่มอายุ 15 – 17 ปี ณ 31 ธันวาคม 2561

สูตรการคำ นวณ 

จำานวนประชากรอายุ 15 – 17 ปี ท่ีเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า x 100
จำานวนประชากรอายุ 15 - 17 ปี ท้ังหมด

ฐานข้อมูลท่ีจังหวัดต้องจัดเก็บ
1. จำานวนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. จำานวนผู้เข้าเรียนระดับอาชีวศึกษา
3. จำานวนประชากรกลุ่มอายุ 15 – 17 ปี 

ความถ่ีในการรายงานข้อมูล : รายปี
แหล่งอ้างอิงข้อมูลประเมินผล :  1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ  สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
                      กระทรวงศึกษาธิการ
                                       2. กรมการปกครอง

ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล : สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ท่ีทำาการปกครองจังหวัด
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มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน (Growth & Competitiveness)

ตัวช้ีวัด : 7. อัตราการเปล่ียนแปลงของรายได้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนในจังหวัด 
หน่วยวัด : ร้อยละ
คำ อธิบาย :

•	 เป็นการพิจารณาว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด  
ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นคงทางด้านรายได้ของครัวเรือนในจังหวัด

•	 อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนในจังหวัดมีค่าเพิ่มขึ้น สะท้อน
ความมั่นคงทางด้านรายได้ที่มากขึ้น

•	 รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน หมายถึง “เงินหรือส่ิงของ” ท่ีครัวเรือนได้รับมาจากการทำางาน
หรือผลิตเอง หรือจากทรัพย์สินหรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
ก่อนสัมภาษณ์เฉลี่ยเป็นรายเดือน (โครงการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
สำานักงานสถิติแห่งชาติ) ประกอบด้วย 
1. รายได้ประจำา ได้แก่ 
   1) รายได้ที่เกิดจากการทำางานหรือผลิตเอง 

- ค่าจ้างและเงินเดือน (รวมค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ได้จากการทำางาน) (ก่อนหักภาษีเงินสบทบ
  กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม ฯลฯ)
- รายได้จากการประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม วิชาชีพ (ที่ไม่ใช่การเกษตร) (รายรับเบื้องต้น 
  บวกมูลค่าสินค้า/บริการของธุรกิจที่นำามาอุปโภคบริโภคในครัวเรือน) ลบ ค่าใช้จ่าย  
  ในการดำาเนินการ
- รายได้จากการประกอบการเกษตร (มูลค่าผลผลิตการเกษตรทั้งหมดลบค่าใช้จ่าย
  ในการดำาเนินการ)  

    2) รายได้จากแหล่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่จากการทำางาน
- เงินบำาเหน็จ/บำานาญ เงินประโยชน์ทดแทนต่างๆ (เกิดอุบัติเหตุ/ การเจ็บป่วยจากการทำางาน) 
- เงินชดเชยการออกจากงาน 
- เงินและสิ่งของที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลนอกครัวเรือน/ รัฐ/องค์การต่างๆ 
- รายได้จากทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าที่ดิน บ้าน ค่าลิขสิทธ์และสิทธิบัตร ดอกเบี้ย 
- การลงทุน (ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน) เช่น การซื้อ/ ขายหุ้น การลงทุนแล้ว    
  ได้รับเงินปันผล ฯลฯ รวม (ประเมิน) ค่าเช่าบ้านที่ครัวเรือนเป็นเจ้าของและอยู่เอง หรือ 
   ที่อยู่อาศัยที่บุคคลอื่นให้อยู่ฟรี

2. รายได้ไม่ประจำา ได้แก่ เงินที่ได้รับเป็นเงินรางวัลเงินถูกสลากกินแบ่ง เงินมรดก ของขวัญ 
   เงินได้รับจากการประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ไฟไหม้หรือ ค่านายหน้า (ในกรณีที่ไม่ได้ประกอบ
   เป็นธุรกิจ)

สูตรการคำ นวณ 

รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนปีปัจจุบัน - รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนปีก่อนหน้า
รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนปีก่อนหน้า

X 100
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ฐานข้อมูลท่ีจังหวัดต้องจัดเก็บ
1. รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนปีปัจจุบัน
2. รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนปีก่อนหน้า

ความถ่ีในการรายงานข้อมูล : รายปี
แหล่งอ้างอิงข้อมูลประเมินผล :  สำานักงานสถิติแห่งชาติ

ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล : สำานักงานสถิติจังหวัด
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ตัวช้ีวัด : 8. อัตราการเปล่ียนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  
หน่วยวัด : ร้อยละ
คำ อธิบาย :

•	 เป็นการพิจารณาอัตราการเปล่ียนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดว่ามีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน-
ลดลง มากน้อยเพียงใด 

•	 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด คือ มูลค่าของสินค้าและบริการข้ันสุดท้ายท่ีผลิตได้จากการประกอบการ
ในขอบเขตพื้นที่จังหวัดในรอบระยะเวลาหนึ่ง หรือรายได้จากผลตอบแทนปัจจัยการผลิตต่าง ๆ            
ซ่ึงได้แก่ ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าเช่าท่ีดิน ดอกเบ้ีย และกำาไร

สูตรการคำ นวณ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปีปัจจุบัน - ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปีก่อนหน้า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปีก่อนหน้า

ฐานข้อมูลท่ีจังหวัดต้องจัดเก็บ
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปีปัจจุบัน
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปีก่อนหน้า

ความถ่ีในการรายงานข้อมูล : รายปี
แหล่งอ้างอิงข้อมูลประเมินผล : สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล : สำานักงานคลังจังหวัด

X 100



ตัวช้ีวัด : 9. อัตราการว่างงาน
หน่วยวัด : ร้อยละ
คำ อธิบาย :

•	 เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบจำานวนผู้ว่างงานต่อกำาลังแรงงานรวมของจังหวัด
•	 ผู้ว่างงาน คือ บุคคลท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ซ่ึงในสัปดาห์แห่งการสำารวจไม่ได้ทำางานใดๆ เลยแม้แต่ 1 ช่ัวโมง 

ไม่มีงานทำา ไม่มีธุรกิจ หรือไร่นาเกษตรของตนเองแต่พร้อมท่ีจะทำางาน ซ่ึงหมายถึงบุคคลต่อไปน้ี    
(1) ผู้ซ่ึงหางานทำาภายใน 30 วัน นับถึงวันแจงนับ และ (2) ผู้ซ่ึงไม่ได้หางานทำาเน่ืองจากเจ็บป่วย หรือ
ไม่ได้หางานทำา เพราะคิดว่าหางานท่ีเหมาะสมกับตนทำาไม่ได้ รอท่ีจะเร่ิมงานใหม่ รอฤดูกาล หรือ
เหตุผลอ่ืน ๆ

•	 อัตราการว่างงานมีค่ามาก จะสะท้อนถึงความเส่ียงในเร่ืองความม่ันคงทางรายได้ของแรงงาน
•	 กำาลังแรงงานรวม หมายถึง บุคคลทุกคนท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ในสัปดาห์แห่งการสำารวจเป็นผู้อยู่ใน

กำาลังแรงงานปัจจุบัน หรือเป็นผู้ถูกจัดจำาแนกอยู่ในประเภทกำาลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล

สูตรการคำ นวณ 

จำานวนผู้ว่างงานในจังหวัด  
กำาลังแรงงานรวมในจังหวัด

ฐานข้อมูลท่ีจังหวัดต้องจัดเก็บ
1. จำานวนผู้ว่างงานในจังหวัด
2. กำาลังแรงงานรวมในจังหวัด

ความถ่ีในการรายงานข้อมูล : รายปี
แหล่งอ้างอิงข้อมูลประเมินผล : สำานักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล : สำานักงานสถิติจังหวัด

X 100
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ตัวช้ีวัด : 10. อัตราส่วนหน้ีสินเฉล่ียต่อรายได้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน 
หน่วยวัด : ร้อยละ
คำ อธิบาย :

•	 เป็นการพิจารณาว่าหนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือนคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
ครัวเรือนซึ่งสะท้อนถึงความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของครัวเรือน

•	 สัดส่วนหน้ีสินเฉล่ียของครัวเรือนต่อรายได้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนมีค่ามาก จะสะท้อนถึงภาระ
ผูกพันต่อรายได้และความม่ันคงทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในจังหวัด

•	 หนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือน หมายถึง เงินกู้ยืมที่ค้างชำาระทั้งจากสถาบันการเงินและบุคคลอื่นนอก    
ครัวเรือน รวมหน้ีท่ีเกิดจากการเช่าซ้ือ การซ้ือสินค้าเงินผ่อน การซ้ือเช่ือสินค้าจากร้านค้า การจำานำา 
การจำานอง เป็นต้น

•	 รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน หมายถึง “เงินหรือส่ิงของ” ท่ีครัวเรือนได้รับมาจากการทำางาน
หรือผลิตเอง หรือจากทรัพย์สินหรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมาก่อน
สัมภาษณ์เฉล่ียเป็นรายเดือน (โครงการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำานักงานสถิติ
แห่งชาติ) ประกอบด้วย 
1. รายได้ประจำา ได้แก่ 
   1) รายได้ที่เกิดจากการทำางานหรือผลิตเอง 

- ค่าจ้างและเงินเดือน (รวม ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีได้จากการทำางาน) (ก่อนหักภาษีเงินสบทบ
   กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม ฯลฯ)
- รายได้จากการประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม วิชาชีพ (ที่ไม่ใช่การเกษตร) (รายรับเบื้องต้น 
  บวกมูลค่าสินค้า/บริการของธุรกิจท่ีนำามาอุปโภคบริโภคในครัวเรือน) ลบ ค่าใช้จ่ายในการ   
   ดำาเนินการ
- รายได้จากการประกอบการเกษตร (มูลค่าผลผลิตการเกษตรทั้งหมดลบค่าใช้จ่ายในการ
   ดำาเนินการ)  

    2) รายได้จากแหล่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่จากการทำางาน
- เงินบำาเหน็จ/บำานาญ เงินประโยชน์ทดแทนต่างๆ (เกิดอุบัติเหตุ/ การเจ็บป่วยจากการทำางาน) 
- เงินชดเชยการออกจากงาน 
- เงินและส่ิงของท่ีได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลนอกครัวเรือน/ รัฐ/องค์การต่างๆ 
- รายได้จากทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าที่ดิน บ้าน ค่าลิขสิทธ์และสิทธิบัตร ดอกเบี้ย 
- การลงทุน (ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน) เช่น การซื้อ/ขายหุ้น การลงทุนแล้ว
  ได้รับเงินปันผล ฯลฯ รวม (ประเมิน) ค่าเช่าบ้านที่ครัวเรือนเป็นเจ้าของและอยู่เอง หรือ 
  ที่อยู่อาศัยที่บุคคลอื่นให้อยู่ฟรี

2. รายได้ไม่ประจำา ได้แก่ เงินที่ได้รับเป็นเงินรางวัลเงินถูกสลากกินแบ่ง เงินมรดก ของขวัญ 
    เงินได้รับจากการประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ไฟไหม้หรือ ค่านายหน้า (ในกรณีที่ไม่ได้ประกอบ
   เป็นธุรกิจ)
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ฐานข้อมูลท่ีจังหวัดต้องจัดเก็บ
1. หน้ีสินเฉล่ียของครัวเรือน
2. รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน

ความถ่ีในการรายงานข้อมูล : รายปี
แหล่งอ้างอิงข้อมูลประเมินผล : สำานักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล : สำานักงานสถิติจังหวัด

สูตรการคำ นวณ 

หน้ีสินฉล่ียของครัวเรือน 
รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน

X 100
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ตัวช้ีวัด : 11. อัตราส่วนการออมเฉล่ียต่อรายได้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน
หน่วยวัด : ร้อยละ
คำ อธิบาย :

•	 เป็นการพิจารณาว่าการออมเฉล่ียของครัวเรือนคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้เฉล่ียต่อเดือนของ
ครัวเรือน ซ่ึงสะท้อนถึงความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจของครัวเรือน

•	 รายได้ส่วนท่ีเหลืออยู่ซ่ึงไม่ได้ถูกใช้จ่ายไป เรียกว่าเงินออม โดยรูปแบบการออมของครัวเรือนมีวิธี
การออมหลายรูปแบบด้วยกัน ได้แก่ ออมไว้เองท่ีบ้านเป็นเงินสด ฝากธนาคารหรือนำาไปลงทุนหาผล
ประโยชน์ต่างๆ เช่น ซ้ือพันธบัตร/หุ้นกู้ สลากออมสิน/ธกส. ทอง อัญมณี เป็นต้น

•	 รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน หมายถึง “เงินหรือส่ิงของ” ท่ีครัวเรือนได้รับมาจากการทำางาน
หรือผลิตเอง หรือจากทรัพย์สินหรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมาก่อน
สัมภาษณ์เฉล่ียเป็นรายเดือน (โครงการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำานักงานสถิติ
แห่งชาติ) ประกอบด้วย 
1. รายได้ประจำา ได้แก่ 
   1) รายได้ที่เกิดจากการทำางานหรือผลิตเอง 

- ค่าจ้างและเงินเดือน (รวม ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีได้จากการทำางาน) (ก่อนหักภาษีเงินสบทบ
   กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม ฯลฯ)
- รายได้จากการประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม วิชาชีพ (ที่ไม่ใช่การเกษตร) (รายรับเบื้องต้น 
  บวกมูลค่าสินค้า/บริการของธุรกิจท่ีนำามาอุปโภคบริโภคในครัวเรือน) ลบ ค่าใช้จ่ายในการ   
   ดำาเนินการ
- รายได้จากการประกอบการเกษตร (มูลค่าผลผลิตการเกษตรทั้งหมดลบค่าใช้จ่ายในการ
   ดำาเนินการ)  

    2) รายได้จากแหล่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่จากการทำางาน
- เงินบำาเหน็จ/บำานาญ เงินประโยชน์ทดแทนต่างๆ (เกิดอุบัติเหตุ/ การเจ็บป่วยจากการทำางาน) 
- เงินชดเชยการออกจากงาน 
- เงินและส่ิงของท่ีได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลนอกครัวเรือน/ รัฐ/องค์การต่างๆ 
- รายได้จากทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าที่ดิน บ้าน ค่าลิขสิทธ์และสิทธิบัตร ดอกเบี้ย 
- การลงทุน (ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน) เช่น การซื้อ/ ขายหุ้น การลงทุนแล้ว
  ได้รับเงินปันผล ฯลฯ รวม (ประเมิน) ค่าเช่าบ้านที่ครัวเรือนเป็นเจ้าของและอยู่เอง หรือ 
  ที่อยู่อาศัยที่บุคคลอื่นให้อยู่ฟรี

2. รายได้ไม่ประจำา ได้แก่ เงินที่ได้รับเป็นเงินรางวัลเงินถูกสลากกินแบ่ง เงินมรดก ของขวัญ 
    เงินได้รับจากการประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ไฟไหม้หรือ ค่านายหน้า (ในกรณีที่ไม่ได้ประกอบ
    เป็นธุรกิจ)



สูตรการคำ นวณ 

การออมเฉล่ียของครัวเรือน 
รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน

X 100

ฐานข้อมูลท่ีจังหวัดต้องจัดเก็บ
1. การออมเฉล่ียของครัวเรือน
2. รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน 

ความถ่ีในการรายงานข้อมูล : รายปี
แหล่งอ้างอิงข้อมูลประเมินผล : สำานักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล : สำานักงานสถิติจังหวัด
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ตัวช้ีวัด : 12. ผลิตภาพแรงงาน  
หน่วยวัด : บาท/คน
คำ อธิบาย :

•	 ผลิตภาพแรงงาน คือ มูลค่าผลผลิตต่อแรงงาน 1 คน เป็นการคิดเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัด
ต่อจำานวนผู้มีงานทำา ซ่ึงจะสะท้อนว่าในช่วงระยะเวลา 1 ปี แรงงาน 1 คนสามารถสร้างผลผลิตมี
มูลค่าเท่าใด

•	 ผลิตภาพแรงงานมากจะสะท้อนถึงความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการของแรงงานท่ีสูง
•	 จำานวนผู้มีงานทำา หมายถึง บุคคลทุกคนท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไปในสัปดาห์แห่งการสำารวจได้ทำางานท่ีก่อ

ให้เกิดรายได้/เงินเดือนหรือค่าจ้าง/ผลกำาไร/ผลตอบแทนหรือทำางานช่วยธุรกิจของครัวเรือน หรือ  
แม้ไม่ทำางานระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์ ยังได้รับค่าจ้าง/เงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ หรือผล
กำาไรจากงาน หรือมีงาน/ธุรกิจ/กิจการท่ีจะกลับไปทำา

สูตรการคำ นวณ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่
จำานวนผู้มีงานทำาเฉล่ีย 4 ไตรมาส

ฐานข้อมูลท่ีจังหวัดต้องจัดเก็บ
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่
2. จำานวนผู้มีงานทำาเฉล่ีย 4 ไตรมาส

ความถ่ีในการรายงานข้อมูล : รายปี
แหล่งอ้างอิงข้อมูลประเมินผล : 1. สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
                  2. สำานักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล : สำานักงานจังหวัด/สำานักงานสถิติจังหวัด



มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยคำ นึงถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Green Growth)

ตัวช้ีวัด : 13. อัตราการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีป่าไม้ในจังหวัด 
หน่วยวัด : ร้อยละ
คำ อธิบาย :

•	 เป็นการพิจารณาว่า พ้ืนท่ีป่าไม้ในจังหวัดมีการเปล่ียนแปลงมากน้อยเพียงใด ซ่ึงสามารถสะท้อนถึง
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ในจังหวัด

•	 พ้ืนท่ีป่าไม้หมายถึง พ้ืนท่ีปกคลุมของพืชพรรณท่ีสามารถจำาแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืน
ต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
ท่ีปรากฏล้อมรอบด้วยพ้ืนท่ีท่ีจำาแนกได้ว่าเป็นพ้ืนท่ีป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือ พ้ืนท่ีท่ีมี
ต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการดำาเนินการไม่ใช่เน้ือไม้ ได้แก่ พ้ืนท่ีวนเกษตร สวนผลไม้ 
สวนยางพารา และสวนปาล์ม

•	 พิจารณาพ้ืนท่ีป่าไม้ของจังหวัด โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม และรวมผลการปลูกป่าท่ีอยู่ในความรับ
ผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต และภาพถ่ายดาวเทียม landsat 8

•	 อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดมีค่าเพิ่มมาก สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรป่าไม้

สูตรการคำ นวณ 

พ้ืนท่ีป่าไม้ของจังหวัดปีปัจจุบัน – พ้ืนท่ีป่าไม้ของจังหวัดปีก่อนหน้า
พ้ืนท่ีป่าไม้ของจังหวัดปีก่อนหน้า

X 100

ฐานข้อมูลท่ีจังหวัดต้องจัดเก็บ
1. พ้ืนท่ีป่าไม้ของจังหวัดปีปัจจุบัน 
2. พ้ืนท่ีป่าไม้ของจังหวัดปีก่อนหน้า 

ความถ่ีในการรายงานข้อมูล : รายปี
แหล่งอ้างอิงข้อมูลประเมินผล : กรมป่าไม้
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล : สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด
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ตัวช้ีวัด : 14. สัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 
หน่วยวัด : ร้อยละ
คำ อธิบาย :

•	 พิจารณาจากสัดส่วนของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้อง เปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

•	 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนำาไปกำาจัดอย่าง
ถูกต้อง รวมกับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนำากลับมาใช้ประโยชน์ 

•	 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คำานวณจากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
ของกรมควบคุมมลพิษ หรือของพื้นที่ คูณด้วยจำานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ปี 2561        
(ใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) และคูณด้วยจำานวนวัน

- อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบาลนคร   0.00189  ตัน/คน/วัน 
- อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมือง   0.00115  ตัน/คน/วัน 
- อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำาบล   0.00102  ตัน/คน/วัน 
- อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเมืองพัทยา   0.00390  ตัน/คน/วัน 
- อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำาบล 0.00091  ตัน/คน/วัน

•	 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนำาไปกำาจัดอย่างถูกต้อง หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกนำาไปกำาจัดด้วยวิธี
การอย่างหน่ึงอย่างใด ดังน้ี 
1) การกำาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่ การฝังกลบเชิงวิศวกรรม (Engineered Landfill) 
  การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เตาเผาท่ีมีระบบกำาจัดมลพิษทางอากาศ 
  การแปรรูปเพ่ือผลิตพลังงาน (WTE) การหมักทำาปุ๋ย (Compost) การแปรรูปขยะเป็นเช้ือเพลิง 
  (RDF) การกำาจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกลชีวภาพ (MBT) 
2) การกำาจัดแบบยอมรับได้ ได้แก่ การฝังกลบแบบเทกองควบคุม (Controlled Dump) ขนาดน้อยกว่า 
   50 ตัน/วัน และเตาเผาขนาดน้อยกว่า 10 ตัน/วัน ท่ีมีระบบกำาจัดอากาศเสีย

•	 ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำากลับมาใช้ประโยชน์ หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำากลับมาใช้
ประโยชน์ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ผ้าป่ารีไซเคิล กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมทำาปุ๋ยหมัก 
น้ำาหมักชีวภาพ กิจกรรมรับซ้ือของเก่าสีเขียว กิจกรรมธนาคารขยะชุมชน ธนาคารขยะโรงเรียน ศูนย์
รีไซเคิลชุมชน กิจกรรมขยะแลกไข่ ขยะแลกของ กิจกรรมตลาดนัดมือสอง เป็นต้น รวมท้ังปริมาณ
ขยะรีไซเคิลท่ีมีการคัดแยก

สูตรการคำ นวณ 

(ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีนำาไปกำาจัดอย่างถูกต้อง (ตัน) + 
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีนำากลับมาใช้ประโยชน์ (ตัน) )
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดท่ีเกิดข้ึน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตัน)

X 100



ความถ่ีในการรายงานข้อมูล : รายปี
แหล่งอ้างอิงข้อมูลประเมินผล : กรมควบคุมมลพิษ
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล : สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด

ฐานข้อมูลท่ีจังหวัดต้องจัดเก็บ
1. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีกำาจัดอย่างถูกต้อง
2. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีนำากลับมาใช้ประโยชน์
3. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดข้ึนภายในจังหวัด
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ตัวช้ีวัด : 15.  สัดส่วนเฉล่ียการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
หน่วยวัด : ตันก๊าซเรือนกระจกต่อคน
คำ อธิบาย :

•	 เป็นการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคนในจังหวัดหน่ึงๆ โดยตัวช้ีวัดน้ีจะวัดว่าประชากร
ในจังหวัด 1 คน ก่อให้เกิดปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยเฉล่ียเท่าใดต่อปี 

•	 ก๊าซเรือนกระจกเป็นก๊าซท่ีมีศักยภาพทำาให้โลกร้อน ซ่ึงแต่ละชนิดมีศักยภาพทำาให้โลกร้อนแตกต่าง
กัน ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) รวมท้ัง
ก๊าซฟลูออโรคาร์บอน ได้แก่ Hydrofluorocarbon (HFC), Perfluorocarbons (PFCs) และ 
Sulphur hexafluoride (SF6)  

•	 ก๊าซเรือนกระจกเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ซ่ึงมีผลทำาให้เกิดภาวะโลกร้อน และเพ่ือเป็นการ
หาค่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยรวม จึงมีการเทียบค่าศักยภาพการทำาให้เกิดภาวะโลกร้อนของ
ก๊าซแต่ละชนิดให้เป็นหน่วยนับเดียวกันและสามารถนำามารวมกันได้ โดยเทียบกับศักยภาพการเกิด
ภาวะโลกร้อนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงเรียกค่าน้ีว่า “คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e, 
CO2-Eq)” (เช่น ก๊าซมีเทน 1 หน่วย จะมีศักยภาพในการทำาให้เกิดสภาวะโลกร้อนเป็น 21 หน่วย
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เป็นต้น) 

•	 สัดส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อประชากรท่ีมากสะท้อนการใช้พลังงานท่ีมากหรือ       
ไม่เหมาะสม หรือมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น อันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม        
และทำาให้เกิดภาวะโลกร้อน  

•	 จำานวนประชากรของจังหวัด ใช้ข้อมูลจากกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย ณ 31 ธันวาคม 2561

สูตรการคำ นวณ 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2e)
จำานวนประชากรของจังหวัด

ฐานข้อมูลท่ีจังหวัดต้องจัดเก็บ
1. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2e)
2. จำานวนประชากรของจังหวัด

ความถ่ีในการรายงานข้อมูล : รายปี
แหล่งอ้างอิงข้อมูลประเมินผล : 1. สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
                  2. กรมการปกครอง
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล : สำานักงานพลังงานจังหวัด



ตัวช้ีวัด : 16.  สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร
หน่วยวัด : กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/คน
คำ อธิบาย :

•	 เป็นการวัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรือน โดยตัวช้ีวัดน้ีจะคำานวณว่าประชากรในจังหวัด 
1 คน ใช้ไฟฟ้าในปริมาณก่ีกิโลวัตต์-ช่ัวโมงต่อปี

•	 สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากรมีค่ามาก สะท้อนถึงการใช้พลังงานอย่าง
ฟุ่มเฟือย ไม่คำานึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร

•	 จำานวนประชากรของจังหวัด ใช้ข้อมูลจากกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย ณ 31 ธันวาคม 2561

สูตรการคำ นวณ 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน
จำานวนประชากรของจังหวัด

ฐานข้อมูลท่ีจังหวัดต้องจัดเก็บ
1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน
2. จำานวนประชากรของจังหวัด

ความถ่ีในการรายงานข้อมูล : รายปี
แหล่งอ้างอิงข้อมูลประเมินผล : 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/การไฟฟ้านครหลวง
                  2. กรมการปกครอง
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/การไฟฟ้านครหลวง
     ท่ีทำาการปกครองจังหวัด
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ตัวช้ีวัด : 17.  สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP 
หน่วยวัด : กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ล้านบาท
คำ อธิบาย :

•	 เป็นการวัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าในภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือน กล่าวคือ วัดประสิทธิภาพในการใช้
ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคเกษตร ว่ามีการใช้ไฟฟ้ามากน้อยเพียงใดต่อการ
สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 1 ล้านบาท

•	 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือน ใช้ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก กิจการ
ขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง และการสูบน้ำาเพ่ือการเกษตร (ท้ังน้ีไม่รวมการใช้
ไฟฟ้าขององค์กรไม่แสวงหากำาไร ไฟฟ้าช่ัวคราว และไฟฟ้าสาธารณะ)

•	 สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP มีค่ามาก สะท้อนถึงการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

สูตรการคำ นวณ 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจำาปี

ฐานข้อมูลท่ีจังหวัดต้องจัดเก็บ
1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือน
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจำาปี

ความถ่ีในการรายงานข้อมูล : รายปี
แหล่งอ้างอิงข้อมูลประเมินผล : 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/การไฟฟ้านครหลวง
                  2. สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/การไฟฟ้านครหลวง
     สำานักงานคลังจังหวัด
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ตัวช้ีวัด : 18.  สัดส่วนปริมาณการใช้น้ำามันเช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรม
หน่วยวัด : ลิตร/ล้านบาท
คำ อธิบาย :

•	 เป็นการพิจารณาว่า ในมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดภาคอุตสาหกรรม (สาขาอุตสาหกรรม) 1 ล้านบาท
มีการใช้น้ำามันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นปริมาณมากน้อยเพียงใด ซึ่งสะท้อนถึง
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม

•	 ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ใช้ข้อมูลการจำาหน่ายเช้ือเพลิงประเภท น้ำามันเตา ดีเซล
พ้ืนฐาน และดีเซลหมุนช้า

•	 สัดส่วนปริมาณการใช้น้ำามันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรมมีค่ามาก 
สะท้อนถึงการใช้พลังงานภาคอุตสาหกรรมอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

สูตรการคำ นวณ 

ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจำาปี ภาคอุตสาหกรรม

ฐานข้อมูลท่ีจังหวัดต้องจัดเก็บ
1. ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรม
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจำาปี ภาคอุตสาหกรรม

ความถ่ีในการรายงานข้อมูล : รายปี
แหล่งอ้างอิงข้อมูลประเมินผล : 1. กรมธุรกิจพลังงาน
                  2. สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล : สำานักงานพลังงานจังหวัด/สำานักงานคลังจังหวัด
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สูตรการคำ นวณ 

จำานวนครัวเรือนท่ีมีน้ำาประปาใช้ 
จำานวนครัวเรือนท้ังหมดในจังหวัด

ฐานข้อมูลท่ีจังหวัดต้องจัดเก็บ
1. จำานวนครัวเรือนท่ีมีน้ำาประปาใช้ 
2. จำานวนครัวเรือนท้ังหมดในจังหวัด

ความถ่ีในการรายงานข้อมูล : รายปี
แหล่งอ้างอิงข้อมูลประเมินผล : 1. การประปานครหลวง/การประปาภูมิภาค
                  2. กรมการปกครอง
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล : การประปานครหลวง/การประปาภูมิภาค
     ท่ีทำาการปกครองจังหวัด

มิติการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำ เนินงานของภาครัฐ (Government Efficiency)

ตัวช้ีวัด : 19.  ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงน้ำาประปา 
หน่วยวัด : ร้อยละ
คำ อธิบาย :

•	 เป็นการพิจารณาถึงสัดส่วนของครัวเรือนท่ีได้รับบริการจากการประปาส่วนภูมิภาคหรือการประปา
นครหลวง

•	 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ำาประปามีค่ามาก สะท้อนถึงความสามารถในการให้บริการ
ด้านสาธารณูปโภคของจังหวัดที่มาก

X 100



ตัวช้ีวัด : 20.  ร้อยละของประชากรท่ีเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
หน่วยวัด : ร้อยละ
คำ อธิบาย :

•	 เป็นการพิจารณาว่า ประชากรในจังหวัดสามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตมากน้อยเพียงใด ซึ่ง
สะท้อนถึงความครอบคลุมในการให้บริการด้านสาธารณูปโภคภายในจังหวัด

•	 ร้อยละของประชากรท่ีเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีค่ามาก สะท้อนถึงความสามารถในการให้บริการ ด้าน
สาธารณูปโภคของจังหวัด

•	 การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต หมายถึง การเข้าใช้งาน Internet ผ่านอุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถเชื่อมต่อ 
Internet ได้ หมายรวมถึง การเข้าใช้งาน Internet ตามสถานท่ีต่างๆ จากบ้าน/ท่ีพักอาศัย ท่ีทำางาน 
สถานศึกษา ร้านอินเทอร์เน็ต สถานท่ีให้บริการของภาครัฐหรือเอกชน

•	 จำานวนประชากร อายุ 6 ปี ข้ึนไป จะใช้ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยใช้ข้อมูล
จำานวนประชากรอายุ 6 ปี ข้ึนไป ณ 31 ธันวาคม 2561

สูตรการคำ นวณ 

จำานวนประชากรท่ีสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
จำานวนประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไป

ฐานข้อมูลท่ีจังหวัดต้องจัดเก็บ
1. จำานวนประชากรท่ีสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
2. จำานวนประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไป

ความถ่ีในการรายงานข้อมูล : รายปี
แหล่งอ้างอิงข้อมูลประเมินผล : 1. สำานักงานสถิติแห่งชาติ
                  2. กรมการปกครอง
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล : สำานักงานสถิติจังหวัด

X 100
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ตัวช้ีวัด : 21.  สัดส่วนประชากรต่อจำานวนแพทย์ 
หน่วยวัด : คน/แพทย์
คำ อธิบาย :

•	 เป็นการพิจารณาว่า โดยเฉลี่ยแล้ว แพทย์ 1 คน รับภาระในการดูแลรักษาผู้ป่วยจำานวนกี่คน              
ซ่ึงสามารถสะท้อนถึงความแออัดหรือการให้บริการทางด้านสาธารณสุขว่าสามารถให้บริการได้มาก
น้อยเพียงใด

•	 สัดส่วนจำานวนแพทย์ต่อประชากรมีค่าน้อย จะสะท้อนถึงการกระจายการให้บริการสาธารณสุข
ที่มากข้ึน

•	 ประมวลข้อมูลจากการบันทึกลงในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ  (GIS Health) 
หรือ http://gishealth.moph.go.th ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

•	 นับรวมจำานวนบุคลากรแพทย์ท้ังทางภาครัฐและเอกชน 
•	 จัดเก็บข้อมูลจำานวนแพทย์ตามปีงบประมาณ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

ฐานข้อมูลท่ีจังหวัดต้องจัดเก็บ
1. จำานวนประชากรกลางปี 
2. จำานวนแพทย์ (จากระบบ GIS Health)

ความถ่ีในการรายงานข้อมูล : รายปี
แหล่งอ้างอิงข้อมูลประเมินผล : 1. กรมการปกครอง
                  2. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล : สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด

สูตรการคำ นวณ 

จำานวนประชากรกลางปี
จำานวนแพทย์



ตัวช้ีวัด : 22.  ร้อยละภาษีท่ีท้องถ่ินจัดเก็บได้ต่อรายได้รวมท่ีไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
หน่วยวัด : ร้อยละ
คำ อธิบาย :

•	 เป็นการพิจารณาว่าท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีได้เองคิดเป็นร้อยละเท่าใดของรายได้รวม (ตาม
โครงสร้างรายได้ของท้องถ่ิน) ท่ีไม่รวมเงินอุดหนุนและอุดหนุนเฉพาะกิจ ซ่ึงสามารถสะท้อนถึงความ
สามารถในการจัดหารายได้และความเป็นอิสระทางการคลังของท้องถ่ิน

•	 ภาษีท่ีท้องถ่ินจัดเก็บได้เอง ประกอบด้วย 
(1) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
(2) ภาษีบำารุงท้องท่ี 
(3) ภาษีป้าย 
(4) ภาษีน้ำามัน
(5) ภาษียาสูบ
(6) อากรการฆ่าสัตว์
(7) อากรรังนกอีแอ่น 
(8) ค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม
(9) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าปรับ
(10) ทรัพย์สิน สาธารณูปโภค การพาณิชย์/เบ็ดเตล็ด

•	 รายได้รวมท่ีไม่รวมเงินอุดหนุนและอุดหนุนเฉพาะกิจ = รายได้ท่ีท้องถ่ินจัดเก็บเอง + งบประมาณท่ี
รัฐจัดสรร

•	 ภาษีจัดสรร หมายถึง ภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเก็บได้แล้วนำาส่งคลัง และได้รับ
จัดสรรกลับมาบำารุงท้องถ่ินหรือท้องตามสัดส่วน

•	 ร้อยละภาษีท่ีท้องถ่ินจัดเก็บได้ต่อรายได้ภาษีรวมท่ีไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมีค่า
มาก สะท้อนถึงความสามารถในการจัดหารายได้ท่ีมากของท้องถ่ิน

สูตรการคำ นวณ 

ภาษีท่ีท้องถ่ินจัดเก็บเอง       
ภาษีท่ีท้องถ่ินจัดเก็บเอง + ภาษีจัดสรร

ฐานข้อมูลท่ีจังหวัดต้องจัดเก็บ
1. ภาษีท่ีท้องถ่ินจัดเก็บเอง       
2. ภาษีจัดสรร

ความถ่ีในการรายงานข้อมูล : รายปี
แหล่งอ้างอิงข้อมูลประเมินผล : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล : สำานักงานท้องถ่ินจังหวัด

X 100
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ตัวช้ีวัด : 23.  ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด 
หน่วยวัด : ร้อยละ
คำ อธิบาย :

•	 เป็นการพิจารณาความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการแผนงานโครงการ
พัฒนาของจังหวัดในแต่ละปี 

•	 งบประมาณจังหวัด หมายถึง รายการงบประมาณรายจ่ายประจำาปีท่ีจังหวัดได้รับจัดสรร เพ่ือดำาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีของจังหวัด

•	 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณมาก สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแผนงานโครงการ
•	 ข้อมูลจากระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
•	 พิจารณาเฉพาะงบพัฒนาจังหวัดท่ีได้รับจัดสรร 

ฐานข้อมูลท่ีจังหวัดต้องจัดเก็บ
1. งบประมาณรายจ่ายท่ีเบิกจ่าย 
2. งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีท่ีได้รับจัดสรร

ความถ่ีในการรายงานข้อมูล : รายปี
แหล่งอ้างอิงข้อมูลประเมินผล : กรมบัญชีกลาง
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล : สำานักงานคลังจังหวัด

สูตรการคำ นวณ 

งบประมาณรายจ่ายท่ีเบิกจ่าย  
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีท่ีได้รับจัดสรร

X 100



ตัวช้ีวัด : 24. สัดส่วนองค์กรชุมชนต่อประชากรแสนคน
หน่วยวัด : แห่ง/แสนคน
คำ อธิบาย :

•	 องค์กรชุมชน หมายถึง กลุ่มคนท่ีมีระบบการจัดการท่ีสมาชิกของชุมชนจัดต้ังข้ึนเพ่ือดำาเนินการร่วมกัน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ เพ่ิมรายได้ พัฒนาท่ีอยู่อาศัย
และส่ิงแวดล้อม หรือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในกลุ่ม (พ.ร.ฎ จัดต้ังสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) มาตรา 3) 

•	 องค์กรชุมชนในท่ีน้ี คือองค์กรชุมชนท่ีผ่านการรับรองสถานภาพแล้วจากกลไกการรับรองสถานภาพ
ระดับท้องถ่ิน โดยเครือข่ายองค์กรชุมชนหารือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกำาหนดหลักเกณฑ์ ข้ันตอน คุณสมบัติ และวิธีการในการรับรองสถานภาพการเป็นองค์กร
ชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน 

•	 สัดส่วนจำานวนองค์กรชุมชนสะสมของปีต่อประชากรแสนคนท่ีมีสัดส่วนสูงสะท้อนถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุมชนมาก ในการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการโครงการทั้งการเบิกจ่าย              
งบประมาณและบุคลากร

•	 จำานวนประชากรของจังหวัด ใช้ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ 31 ธันวาคม 2561

สูตรการคำ นวณ 

จำานวนองค์กรชุมชนในจังหวัดสะสมของปี    
จำานวนประชากรของจังหวัด

ฐานข้อมูลท่ีจังหวัดต้องจัดเก็บ
1. จำานวนองค์กรชุมชนในจังหวัดสะสมของปี
2. จำานวนประชากรของจังหวัด

ความถ่ีในการรายงานข้อมูล : รายปี
แหล่งอ้างอิงข้อมูลประเมินผล : 1.  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
                  2.  กรมการปกครอง
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล : สำานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด

X 100,000
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เป็นฐานข้อมูล ท่ีจังหวัดจัดทำาเพ่ือให้ใช้สนับสนุนการดำาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ของจังหวัด จำานวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่

1. รายได้จากการท่องเที่ยว
2. มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่สำาคัญของจังหวัด
3. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน

มีรายละเอียดตัวชี้วัด ดังนี้

2. ฐานข้อมูลตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด  

ตัวช้ีวัด : 25.  รายได้จากการท่องเท่ียว
หน่วยวัด : ล้านบาท
คำ อธิบาย :

•	 เป็นการพิจารณาศักยภาพของจังหวัดในการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวภายในจังหวัด
•	 พิจารณาจากรายได้จากการท่องเท่ียวของจังหวัดโดยใช้ข้อมูลตามปีงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 

กันยายน) 
•	 รายได้จากการท่องเท่ียวเป็นยอดรวมของรายได้จากการท่องเท่ียวจากนักท่องเท่ียวต่างชาติกับ    

รายได้จากการท่องเท่ียวจากผู้เย่ียมเยือนชาวไทย
•	 ผู้เย่ียมเยือนชาวไทย หมายถึง นักท่องเท่ียวชาวไทย (ค้างคืน) และนักทัศนาจรชาวไทย (ไม่ค้างคืน)
•	 รายได้จากการท่องเท่ียว (นักท่องเท่ียวต่างชาติ) = จำานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติ x จำานวนวันพักเฉล่ีย 

x ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อหัวต่อวัน
•	 รายได้จากการท่องเท่ียว (ผู้เย่ียมเยือนชาวไทย) = (จำานวนนักท่องเท่ียวชาวไทย x จำานวนวันพักเฉล่ีย 

x ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อหัวต่อวัน)  + (จำานวนนักทัศนาจร x ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อหัวต่อวัน)
•	 รายได้การท่องเท่ียวมีค่ามาก สะท้อนศักยภาพด้านการท่องเท่ียวของจังหวัด

สูตรการคำ นวณ 

รายได้จากการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ + รายได้จากการท่องเที่ยวจากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย

ฐานข้อมูลท่ีจังหวัดต้องจัดเก็บ
1. จำานวนนักท่องเท่ียวชาวไทย (ค้างคืน)
2. จำานวนนักทัศนาจรชาวไทย (ไม่ค้างคืน)
3. จำานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติ
4. จำานวนวันพักเฉล่ียของนักท่องเท่ียวต่างชาติ
5. ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อวันของนักท่องเท่ียวต่างชาติ
6. จำานวนวันพักเฉล่ียของนักท่องเท่ียวชาวไทย
7. ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อวันของนักท่องเท่ียวชาวไทย
8. ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อวันของนักทัศนาจรชาวไทย (ไม่ค้างคืน)

ความถ่ีในการรายงานข้อมูล : รายปี
แหล่งอ้างอิงข้อมูลประเมินผล : กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล : สำานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด



ตัวช้ีวัด : 26. มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่สำาคัญของจังหวัด
หน่วยวัด : ล้านบาท
คำ อธิบาย :

•	 มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร หมายถึง มูลค่าท่ีคำานวณจากปริมาณผลผลิตทางการเกษตร (ไม้ผล  
ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชอ่ืนๆ ประมง หรือปศุสัตว์) ท่ีผลิตได้คูณกับราคา โดยพิจารณาจากราคา ณ ไร่นา/
ราคาหน้าฟาร์ม (Farm-gate Price) ณ เกรดสินค้าท่ีเป็นตัวแทน

•	 ผลผลิตทางการเกษตร หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสำาคัญตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
และสอดคล้องกับโครงการท่ีจะส่งเสริมตามแผนพัฒนาจังหวัด โดยเป็นการวัดผลลัพธ์ของการสร้าง
สภาพแวดล้อมทางการค้าและการเกษตรสำาคัญ เพ่ือผลักดันมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่ม
จังหวัด/จังหวัด ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการตลาด การปรับปรุงคุณภาพและปริมาณผลผลิต
ต่อหน่วยผลิต ซ่ึงจะส่งผลบวกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ต่อไป

•	 จังหวัดระบุผลผลิตทางการเกษตรที่สำาคัญของจังหวัด จำานวน 3 รายการ เช่น ข้าวหอมมะลิ 
อ้อยโรงงาน มันสำาปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำามัน กุ้งขาว โคเนื้อ เป็นต้น

•	 มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรย่ิงมีค่าสูง จะสะท้อนถึงความม่ันคงทางรายได้ของเกษตรกร

สูตรการคำ นวณ 

ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตได้ X ราคา

ฐานข้อมูลท่ีจังหวัดต้องจัดเก็บ
1. ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร (รายผลผลิต)
2. ราคาผลผลิต ณ ราคาหน้าฟาร์ม (อ้างอิงกระทรวงพาณิชย์)

ความถ่ีในการรายงานข้อมูล : รายปี
แหล่งอ้างอิงข้อมูลประเมินผล : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล : สำานักงานเกษตรจังหวัด

ตัวอย่างการคำ นวณ : 
จังหวัด ก. เสนอผลผลิตทางการเกษตรท่ีสำาคัญของจังหวัด 3 ประเภท ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ อ้อยโรงงาน และสับปะรด
 ผลผลิตที่ 1 ข้าวหอมมะลิ
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีปริมาณผลผลิตข้าวหอมมะลิ ที่ 150,000 ตัน ราคากิโลกรัมละ 
12 บาท คิดเป็นมูลค่าข้าวหอมมะลิ เท่ากับ 150,000  x 12 =  1.8 ล้านบาท
 ผลผลิตที่ 2 อ้อยโรงงาน
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีปริมาณอ้อยโรงงาน ที่ 1,200,000 ตัน ราคาตันละ 710 บาท 
คิดเป็นมูลค่าอ้อยโรงงาน เท่ากับ 1,200,000  x 710  =  852 ล้านบาท
 ผลผลิตที่ 3 สับปะรด
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีปริมาณสับปะรด ที่ 135,000 ตัน ราคากิโลกรัมละ 3.5 บาท 
คิดเป็นมูลค่าสับปะรด เท่ากับ 135,000 x 3.5 = 472,500 ล้านบาท
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ตัวช้ีวัด : 27. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน
หน่วยวัด : ราย/จำานวนประชากรแสนคน
คำ อธิบาย :

•	 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ให้ปรับฐานข้อมูล โดยใช้ข้อมูลจากการบูรณาการ 
3 ฐานได้แก่ 1) คดีจากระบบ Polis 2) ใบมรณบัตร 3) E-claim เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จ
จริงของการเสียชีวิตจากการจราจรในประเทศไทย

•	 อุบัติเหตุทางถนน (รหัส ICD-10 = V01-V89) หมายถึง การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก 
ไม่รวมทางน้ำาและทางอากาศ 

•	 ผู้เสียชีวิต หมายถึง ผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน นับตั้งแต่เกิดเหตุถึง 30 วันหลังเกิดเหตุ 
รวมการเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ ระหว่างนำาส่งโรงพยาบาล ที่ห้องฉุกเฉิน ระหว่างส่งต่อ (Refer) 
กรณี Admitted เสียชีวิตในตึกผู้ป่วยภายใน 24 ชม. และเสียชีวิตในตึกผู้ป่วยหลัง 24 ชม. 
จนถึง 30 วันหลังเกิดเหตุ รวมถึงขอกลับไปตายที่บ้าน ทั้งนี้ ให้นับข้อมูลรวมทุกกลุ่มอายุ 
โดยใช้ฐานข้อมูลจากสำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 

•	 อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน เป็นตัวชี้วัดที่บูรณาการการทำางาน
ร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 

สูตรการคำ นวณ 

จำานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (ต้ังแต่ 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62)    
จำานวนประชากรกลางปี พ.ศ. 2561

X 100,000

ฐานข้อมูลท่ีจังหวัดต้องจัดเก็บ
1. จำานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
2. จำานวนประชากรกลางปี

ความถ่ีในการรายงานข้อมูล : รายปี
แหล่งอ้างอิงข้อมูลประเมินผล : 1. สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข
         2. กรมการปกครอง
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล : สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/สาธารณสุขจังหวัด
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