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บทที่ 1 
บทนำ 

 
การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 น้ี ประกอบดวยท่ีมา และวัตถุประสงค โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

1.1 ที่มา 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

 มาตรา 3/1 กำหนดวา “การบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและ
ยุบเลิกหนวยงานที ่ไมจำเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ  
การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี ้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน  
ในการปฏิบัติหนาที ่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที ่ดีโดยเฉพาะอยางยิ ่งใหคำนึงถึง 
ความรับผิดชอบของผู ปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังน้ี ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ”  

   พระราชกฤษฎีกาวาด วยหลักเกณฑและวิธ ีการบริหารก ิจการบานเมืองที ่ด ี พ.ศ. 2546  
และที่แกไขเพ่ิมเติม 

มาตรา 9 (3) กำหนดวา การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการ 
ตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการ
กำหนด ซ่ึงตองสอดคลองกับมาตรฐานท่ี ก.พ.ร. กำหนด 

มาตรา 12 กำหนดวาเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือ
โดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  

มาตรา 45 กำหนดใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคา
ในภารกิจ ท้ังน้ีตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ี ก.พ.ร. กำหนด 

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 เมษายน 2559 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2559 มีมติเห็นชอบกับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ กำหนดใหมีการประเมินสวนราชการ ใน 5 องคประกอบ และใหนำแบบประเมินฯ น้ีไปใชในการ
ประเมินสวนราชการ โดยใหนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวง และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง เปนผูประเมิน และมีเลขาธิการ ก.พ.ร. เปนผูประเมิน
เบ้ืองตน 
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มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบกรอบและแนวทางการประเมิน
สวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยกรอบการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบดวย 2 องคประกอบ ไดแก 1) การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน 
(Performance Base) น้ำหนักรอยละ 70 และ 2) การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) น้ำหนัก
รอยละ 30 กำหนดเกณฑการประเมิน 3 ระดับ ไดแก ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน (มาตรฐานข้ันสูง และมาตรฐาน
ข้ันตน) และระดับตองปรับปรุง รวมท้ังกำหนดรอบระยะเวลาการประเมิน ปละ 1 คร้ัง (รอบการประเมินสอดคลองกับ
ปงบประมาณ) โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการเชื่อมโยงการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดกับการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลที่ดำเนินการโดยสำนักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) โดยผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ เปนสวนหน่ึง
ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูวาราชการจังหวัด เร่ิมต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนตนไป  

มติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) วันท่ี 20 เมษายน 2565  

ก.พ.ร. ในการประชุมเม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2565 มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการประเมินสวนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยให
กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทหลักในการพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัด น้ำหนัก คาเปาหมายและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของจังหวัด ผานกลไกคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด 
และองคประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) น้ำหนักรอยละ 30 กำหนดใหทุก
จังหวัดดำเนินการตามตัวช้ีวัด การพัฒนาระบบขอมูลใหเปนดิจิทัล (Digitized Data) เพ่ือนำไปสูการเปดเผยขอมูล
ภาครัฐ (Open Data) การใหบริการประชาชนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) และการประเมินสถานะของ
หนวยงานภาครัฐในการเปนระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)  

กรอบแนวทางการประเมินสวนราชการฯ ปงบบประมาณ พ.ศ. 2566 ไมตางจากปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 มากนัก กลาวโดยสรุป ดังน้ี 
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ประเด็น ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1. กรอบการประเมินและ

องคประกอบการประเมิน 
กรอบการประเมิน 
มี 2 องคประกอบ ไดแก 
1.   การประเมินประสิทธิผลการ

ดำเนินงาน (Performance Base) 
จำนวน 3-5 ตัวช้ีวัด น้ำหนักรวม 
รอยละ 70 

1.1  ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรชาติ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ มติ ครม. 
นโยบายรัฐบาล นโยบายเรงดวน  
(เชน นโยบายเรงดวนของ
กระทรวงมหาดไทย) (Agenda KPI) 

1.2 ผลการดำเนินงานตามนโยบาย
สำคัญท่ีเปนการบูรณาการ  
การดำเนินงานรวมกัน 
หลายหนวยงาน (Joint KPIs)  

1.3  ผลการดำเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน 
งานประจำ งานตามหนาท่ี 
ความรับผิดชอบหลัก งานตาม
กฎหมาย กฎ หรือภารกิจในพ้ืนท่ี/
ทองถ่ิน ภูมิภาค จังหวัด กลุมจังหวัด 
(Function KPI/Area KPI) 

กรอบการประเมิน 
มี 2 องคประกอบ ไดแก 
1.   การประเมินประสิทธิผลการ

ดำเนินงาน (Performance Base) 
จำนวน 3-5 ตัวช้ีวัด น้ำหนักรวม 
รอยละ 70 

1.1  ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรชาติ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ มติ ครม. 
นโยบายรัฐบาล นโยบายเรงดวน  
(เชน นโยบายเรงดวนของ
กระทรวงมหาดไทย) (Agenda KPI) 

1.2 ผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ
ท่ีเปนการบูรณาการ  
การดำเนินงานรวมกัน 
หลายหนวยงาน (Joint KPIs)  

1.3  ผลการดำเนินงานตามภารกจิพ้ืนฐาน 
งานประจำ งานตามหนาท่ี 
ความรับผิดชอบหลัก งานตาม
กฎหมาย กฎ หรือภารกิจในพ้ืนท่ี/
ทองถ่ิน ภูมิภาค จังหวัด กลุมจังหวัด 
(Function KPI/Area KPI) 

 2. การประเมินศักยภาพในการ
ดำเนินงาน (Potential Base) 
จำนวน 2 ตัวช้ีวัด น้ำหนักรวม 
รอยละ 30 

2.1  การพัฒนาองคการสูดิจิทัล  
เลือกจากประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 
(1) การพัฒนาระบบขอมูลใหเปน

ดิจิทัล (Digitized Data)  
ท้ังขอมูลท่ีใชภายในหนวยงาน 
และขอมูลท่ีจะเผยแพรสู
หนวยงานภายนอก/สาธารณะ 
เพ่ือนำไปสูการเปดเผยขอมูล
ภาครัฐ (Open Data)  

(2) การเช่ือมโยงและแบงปนขอมูล 
(Sharing Data) 

2.  การประเมินศักยภาพในการ
ดำเนินงาน (Potential Base) 
จำนวน 2 ตัวช้ีวัด น้ำหนักรวม 
รอยละ 30 

2.1  การพัฒนาองคการสูดิจิทัล  
เลือกจากประเด็นตาง  ๆดังน้ี 

      (1)  การพัฒนาระบบขอมูลใหเปน 
     ดิจิทัล (Digitized Data)  
     ท้ังขอมูลท่ีใชภายในหนวยงาน  
     และขอมูลท่ีจะเผยแพรสู 
     หนวยงานภายนอก/สาธารณะ  
     เพ่ือนำไปสูการเปดเผยขอมูล 
     ภาครัฐ (Open Data) 

     (2)  การสรางนวัตกรรมในการ 
    ปรับปรุงกระบวนงาน หรือ 

 (3) การพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาเปน 
กลไกหลักในการดำเนินงาน 
(Digitalized Process)  

          การใหบริการ e-Service 
2.2.  การประเมินสถานะของหนวยงาน 

   ในการเปนระบบราชการ 4.0  
   (PMQA 4.0) 
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 (4) การสรางนวัตกรรมในการ

ปรับปรุงกระบวนงาน หรือ 
การใหบริการ e-Service 

 

 2.2 การประเมินสถานะของหนวยงาน 
ในการเปนระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) 

 

2. การกำหนดตัวชี้วัด 
ในองคประกอบที่ 1 : 
ประสิทธิผลการดำเนินงาน 
(Performance Base) 

สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดรายการตัวช้ีวัด
ในองคประกอบท่ี 1 เพ่ือใหจังหวัด
พิจารณาประกอบการเสนอตัวช้ีวัด  

 ประเด็นการประเมินท่ี 1.1 Agenda 
KPI กระทรวงมหาดไทยกำหนด
รายละเอียดตัวช้ีวัดนโยบายเรงดวน
ของกระทรวงมหาดไทย 

 ประเด็นการประเมินท่ี 1.2 Joint KPIs 
กำหนดประเด็นสำคัญ 3 ประเด็น 
โดยมีรายละเอียดตัวช้ีวัด และจังหวัด
เปาหมายในการขับเคล่ือนการบูรณาการ
รวมกันชัดเจน 

 ประเด็นการประเมินท่ี 1.3 Area KPI 
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำรายการตัวช้ีวัด
เพ่ือใหจังหวัดใชประกอบการพิจารณา
เสนอตัวช้ีวัด 

3. จำนวนตัวชี้วัด 
และน้ำหนกัรวมตัวชี้วัด 
ในองคประกอบที่ 1  

จำนวน 3-5 ตัวช้ีวัด  
น้ำหนักรวมรอยละ 70  

 จำนวน 3-5 ตัวช้ีวัด และน้ำหนักรวม
รอยละ 70 เหมือนเดิม แตกำหนด
จำนวนตัวช้ีวัดและน้ำหนักแตละ
ประเด็นการประเมิน ดังน้ี  
 

KPI จำนวน ตชว. น้ำหนัก 
Agenda KPI 1 10 
Joint KPIs 1 10-20 
Area KPI 1-3 40-50  

4. การกำหนดตัวชี้วัด 
ในองคประกอบที่ 2 : 
ศักยภาพในการดำเนนิงาน 
(Potential Base) 

จำนวน 2 ตัวช้ีวัด  
น้ำหนักรวมรอยละ 30 

 จำนวนและน้ำหนักตัวช้ีวัดเหมือนเดิม 
 การประเมินผลการพัฒนาศักยภาพ

องคการสูการเปนระบบราชการ 4.0 
กำหนดใหดำเนินการครอบคลุม 
ทุกจังหวัด ไดแก  
(1) การพัฒนาองคการสูดิจิทัล 

(1.1) การพัฒนาระบบขอมูล 
ใหเปนดิจิทัล (Digitized 
Data) เพ่ือนำไปสูการ
เปดเผยขอมูลภาครัฐ 
(Open Data)  

(1.2) การใหบริการประชาชน 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
(e-Service) 
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  (2)  การประเมินสถานะของ

หนวยงานในการเปนระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

 กำหนดน้ำหนัก ดังน้ี 
 

ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
Open Data 10 
e-Service 10 
PMQA 4.0 10  

5. กลไกการประเมินผล มีคณะทำงานเพ่ือพิจารณาตัวช้ีวัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของจังหวัด มีหนาท่ีและ
อำนาจในการพิจารณาความเหมาะสม
ตัวช้ีวัด น้ำหนักและคาเปาหมาย  
 

กลไกการประเมินมี 2 คณะ คือ   
1) คณะทำงานเพื่อพิจารณาตัวชี้วัด 

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการของจังหวัด 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แตงต้ังโดย อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับ 
การประเมินสวนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ มีหนาท่ีและอำนาจในการ
พิจารณาความเหมาะสมของรายการ
ตัวช้ีวัด แนวทางการกำหนดตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก และคาเปาหมาย 

2) คณะกรรมการกำกับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของจังหวัด แตงต้ัง
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
มีหนาท่ีและอำนาจในการพิจารณา 
ความเหมาะสมตัวช้ีวัด น้ำหนัก  
และคาเปาหมายตัวช้ีวัด 

 

1.2 วัตถุประสงค 

การจัดทำคูมือการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
จังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหจังหวัดใชเปนแนวทางในการดำเนินงานตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดใหมีประสิทธิภาพ และสามารถนำผลการประเมินไปเช่ือมโยง
กับการปฏิบัติงานของผูวาราชการจังหวัดไดอยางเหมาะสม 
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บทที่ 2  
กรอบแนวทางการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 

การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายละเอียดของกรอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน หลักการและแนวทางในการ
ประเมิน และกลไกการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ดังน้ี  
 
2.1  กรอบแนวทางการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 มุงเนนการบูรณาการการดำเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนบูรณาการการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน (SDGs) และนโยบายสำคัญ โดยมีหลักการ ดังน้ี 

1) ใหกระทรวงมหาดไทยมีบทบาทหลักในการพิจารณาความเหมาะสมตัวชี ้ว ัด น้ำหนัก  
คาเปาหมายตัวชี้วัด และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของจังหวัด ผานกลไกคณะกรรมการกำกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด 

2) การกำหนดตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของจังหวัด ดำเนินการ 
ผานกลไกคณะทำงานและคณะกรรมการใน 2 ระดับ ไดแก 

ระดับ 1 คณะทำงานเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 แตงตั้งโดย อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการประเมินสวนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มีบทบาทในการพิจารณาและใหความเห็นตอความเหมาะสม
ของรายการตัวช้ีวัด แนวทางการกำหนดตัวช้ีวัด น้ำหนัก และคาเปาหมาย                 

ระดับ 2 คณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด มีบทบาทในการ
พิจารณาความเหมาะสมตัวช้ีวัด น้ำหนัก และคาเปาหมายตัวช้ีวัดของจังหวัด 

3) กรอบการประเมินผลประกอบดวย 2 องคประกอบ ไดแก การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน 
(Performance Base) และการประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ใหความสำคัญกับการพัฒนาระบบขอมูลใหเปนดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ 
(Open Data) การใหบร ิการประชาชนดวยระบบอิเล ็กทรอนิกส (e-Service) และการประเมินสถานะ 
ของหนวยงานภาครัฐในการเปนระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยกำหนดใหดำเนินการครอบคลุมทุกจังหวัด 

4) ใหความสำคัญกับการกำหนดตัวช้ีวัดเพ่ือขับเคลื่อนการบูรณาการการดำเนินงานรวมกันระหวาง
กระทรวง (Joint KPIs) โดยกำหนดประเด็นนโยบายสำคัญ (Agenda) ที่จะขับเคล่ือนในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
จำนวน 3 ประเด็น ที่มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 เพ่ือขับเคล่ือนการบูรณาการการดำเนินงานรวมกันระหวาง
สวนราชการ จังหวัด และองคการมหาชน โดยมีการถายทอดเปาหมายจากระดับประเทศลงสูระดับหนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบขับเคล่ือนการดำเนินการ 
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5) เชื่อมโยงการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
กับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูวาราชการจังหวัด ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20  
ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 โดยนำผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ไปเปนสวนหนึ่งของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลในระดับหัวหนาสวนราชการ (ปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา อธิบดีหรือเทียบเทา 
และผูวาราชการจังหวัด) เพื่อใหการประเมินหัวหนาสวนราชการดังกลาวสามารถผลักดันการปฏิบัติภารกิจของ
หนวยงานในการขับเคล่ือนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและบรรลุเปาหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ  

  
2.2 องคประกอบและประเด็นการประเมิน  

องคประกอบการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
จังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยังคงมีจำนวน 2 องคประกอบ ไดแก การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน 
(Performance Base) น้ำหนักรอยละ 70 และการประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) น้ำหนัก
รอยละ 30 โดยมีกรอบการประเมินเชนดียวกับปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดดังน้ี 

กรอบการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
องคประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน 

1. การประเมินประสิทธิผล 
การดำเนินงาน 
(Performance Base)  

 น้ำหนักรอยละ 70     
(จำนวน 3-5 ตัวช้ีวัด) 

 
  

1.1 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล นโยบายเรงดวน 
(Agenda KPI)  

1.2 ผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญท่ีเปนการบูรณาการการดำเนินงาน
รวมกันหลายหนวยงาน (Joint KPIs)  

1.3 ผลการดำเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน งานประจำ งานตามหนาท่ี 
ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ หรือภารกิจในพ้ืนท่ี/ทองถ่ิน 
ภูมิภาค จังหวัด กลุมจังหวัด (Function KPI/Area KPI) 

2. การประเมินศักยภาพ 
ในการดำเนินงาน 
(Potential Base)  

 น้ำหนักรอยละ 30 
 (จำนวน 2 ตัวช้ีวัด) 

ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพองคการสูการเปนระบบราชการ 4.0 
ประกอบดวย 
2.1 การพัฒนาองคการสูดิจิทัล เลือกจากประเด็นตาง  ๆดังน้ี 

- การพัฒนาระบบขอมูลใหเปนดิจิทัล (Digitized Data) ท้ังขอมูลท่ีใช
ภายในหนวยงานและขอมูลท่ีจะเผยแพรสูหนวยงานภายนอก/สาธารณะ 
เพ่ือนำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data)  

- การเช่ือมโยงและแบงปนขอมูล (Sharing Data) 
- การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเปน 

กลไกหลักในการดำเนินงาน (Digitalized Process)  
- การสรางนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงาน หรือการใหบริการ  

e-Service  
2.2 การประเมินสถานะของหนวยงานในการเปนระบบราชการ 4.0  

(PMQA 4.0)  
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2.3 กลไกการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีกลไกการประเมิน 2 ระดับ คือ คณะทำงานเพื ่อพิจารณาตัวช้ีวัด 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 และคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัต ิราชการของจังหวัด โดยคณะกรรมการ 
มีองคประกอบ หนาท่ีและอำนาจ ดังน้ี 

1) คณะทำงานเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 แตงตั้งโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
(อ.ก.พ.ร.) เก่ียวกับการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มีองคประกอบ 
หนาท่ีและอำนาจ ดังน้ี 
 องคประกอบคณะทำงานเพ่ือพิจารณาตัวช้ีวัดฯ ของจังหวัด 

(1) ประธาน อ.ก.พ.ร.ฯ ประธานคณะทำงาน 
(2) เลขาธิการ ก.พ.ร. คณะทำงาน 
(3) ผูทรงคุณวุฒิ (ไมเกิน 3 คน) คณะทำงาน 
(4) ผูแทนสำนักงบประมาณ คณะทำงาน 
(5) ผูแทนสำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
คณะทำงาน 

(6) เจาหนาท่ีสำนักงาน ก.พ.ร.  คณะทำงานและเลขานุการ 
(7) เจาหนาท่ีสำนักงาน ก.พ.ร.   คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ 

 เพ่ือประโยชนในการดำเนินงานตามหนาที่และอำนาจของคณะทำงาน ประธานคณะทำงานอาจให
เชิญผู ดำรงตำแหนงที ่มีหนาที ่และอำนาจโดยตรงเกี ่ยวกับเรื ่องที ่จะพิจารณาใหเขารวมประชุมเปนครั ้งคราว 
ในฐานะคณะทำงานดวยก็ได ในกรณีเชนนี้ ใหผูซ่ึงไดรับเชิญและมาประชุมมีฐานะเปนคณะทำงานสำหรับการประชุม
คร้ังท่ีไดรับเชิญน้ัน  

หนาท่ีและอำนาจ มีดังน้ี  
(1) พิจารณาและใหความเห็นตอความเหมาะสมของรายการตัวช้ีวัด โดยพิจารณาจากประเด็น

สำคัญที่ตองเรงขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 ฯลฯ รวมทั้งใหความเห็นตอแนวทางการกำหนด
น้ำหนัก และคาเปาหมายตัวช้ีวัด 

(2) ใหขอเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลตัวช้ีวัดเพ่ือขับเคล่ือนการบูรณาการการดำเนินงาน
รวมกันระหวางสวนราชการ (Joint KPIs) ตามประเด็นนโยบายสำคัญ (Agenda) ท่ีกำหนด 

(3) ใหความเห็นและขอเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด 
(4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการมอบหมาย 

2) คณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด แตงตั้งโดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย โดยมีองคประกอบ หนาท่ีและอำนาจ ดังน้ี 

องคประกอบคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด 
(1) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ 
(2) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รองประธาน 
 ท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย  



         คูมือการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

9 

(3) อธิบดีกรมการปกครอง กรรมการ 
(4) อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กรรมการ 
(5) อธิบดีกรมท่ีดิน กรรมการ 
(6) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ 
(7) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ 
(8) อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธาธารณภัย กรรมการ 
(9) หัวหนาผูตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ 
(10) ผูแทนสำนักงบประมาณ กรรมการ 
(11) ผูแทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรรมการ 
(12) ผูแทนสำนักงาน ก.พ.ร. กรรมการ 
(13) หัวหนากลุมจังหวัดท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย กรรมการ 
(14) ผูอำนวยการสำนัก/กอง กรรมการ 
 ท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย   
(15) หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร กรรมการและเลขานุการรวม 
 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
(16) เจาหนาท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. กรรมการและเลขานุการรวม 

    
หนาท่ีและอำนาจ มีดังน้ี  
(1)  พิจารณาความเหมาะสมตัวช้ีวัด น้ำหนัก คาเปาหมาย ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

จังหวัด 
(2)  ติดตาม กำกับ และใหการสนับสนุนเพ่ือใหการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

จังหวัดเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด 
(3) ปฏิบัติงานอ่ืน  ๆตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 
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กลไกการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 นั้นมีความแตกตางกัน โดยกลไกการประเมินฯ ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 มีเพียงคณะทำงานเพ่ือพิจารณาตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการปฏิบัติ
ราชการของจังหวัดท่ีจะมีบทบาทในการพิจารณาความเหมาะสมของแนวทางการกำหนดตัวช้ีวัด น้ำหนัก คาเปาหมาย 
รายการตัวช้ีวัด รวมทั้งการพิจารณาความเหมาะสมตัวช้ีวัด น้ำหนัก และคาเปาหมายตัวช้ีวัดที่จังหวัดเสนอ ขณะท่ี
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะมีคณะทำงานเพ่ือพิจารณาตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของจังหวัด พิจารณาความเหมาะสมของแนวทางกำหนดตัวชี้วัด น้ำหนัก คาเปาหมายของรายการตัวชี้วัด และ
คณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ซ่ึงแตงตั้งโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
มีบทบาทในการพิจารณาความเหมาะสมของตัวช้ีวัด น้ำหนัก และคาเปาหมายตัวช้ีวัดท่ีจังหวัดเสนอ รายละเอียดดังภาพ   
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บทที่ 3 
แนวทางการกำหนดตัวชี้วัด น้ำหนัก และคาเปาหมายตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 
สำนักงาน ก.พ.ร. ไดจัดทำแนวทางในการกำหนดตัวชี ้ วัด น้ำหนัก และคาเปาหมายตัวชี ้ วัด 

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผาน 
การพิจารณาของคณะทำงานเพื ่อพิจารณาตัวชี ้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหจังหวัดใชเปน
แนวทางในการกำหนดตัวชี้วัด น้ำหนัก และคาเปาหมายตัวชี้วัดที่สอดคลองกับหลักการและแนวทางที่กำหนด 
ไดอยางเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
3.1 แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและน้ำหนักตัวชี้วัด 

  3.1.1 องคประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)  
  ตัวชี้วัดในองคประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) 
จำนวน 3-5 ตัวช้ีวัด น้ำหนักรวมเทากับรอยละ 70 มีแนวทางการกำหนดตัวช้ีวัด และน้ำหนักตัวช้ีวัดในแตละประเด็น 
การประเมิน ดังน้ี 

(1) ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล นโยบายเรงดวน (เชน นโยบายเรงดวนของ
กระทรวงมหาดไทย) (Agenda KPI) เชน การฟนฟูเศรษฐกิจ และการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ จำนวน 1 ตัวช้ีวัด กำหนด
น้ำหนักรอยละ 10 

กระทรวงมหาดไทยกำหนดรายละเอียดตัวช้ีวัด น้ำหนัก และคาเปาหมาย ทั้งนี้ จังหวัด
ตองประเมินตัวช้ีวัดและรายละเอียดตัวช้ีวัดตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด 

(2)  ประเด็นการประเมินที่ 1.2 ผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญที่เปนการบูรณาการ 
การดำเนินงานรวมกันหลายหนวยงาน (Joint KPIs) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดประเด็นนโยบายสำคัญ 
(Agenda) ที่จะขับเคลื่อน จำนวน 3 ประเด็นที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการ 
การดำเนินงานรวมกันระหวางสวนราชการ จังหวัด และองคการมหาชน โดยมีการถายทอดเปาหมายจากระดับประเทศ 
ลงสูระดับหนวยงานท่ีรับผิดชอบขับเคล่ือนการดำเนินงาน ไดแก การลดการปลอยกาซเรือนกระจก ความมั่นคงดานน้ำ
อุปโภคบริโภค และรายไดจากการทองเที่ยว จำนวน 1 ตัวชี้วัด โดยกำหนดน้ำหนักรอยละ 10-20 โดยผันแปร

ตามความสำคัญของประเด็นการพัฒนาของจังหวัด กรณีที่จังหวัดไมใชจังหวัดเปาหมายของ Joint KPIs ใหนำ
น้ำหนักไปรวมไวในประเด็นการประเมินที่ 1.3 

ประเด็นนโยบายสำคัญของ Joint KPIs กำหนดจังหวัดเปาหมายไว ซึ่งจังหวัดเหลานั้น
จะตองกำหนดเปนตัวชี้วัด และใหจังหวัดกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัดตามความสำคัญของประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
โดยสามารถกำหนดน้ำหนักตัวช้ีวัดไดสูงถึงรอยละ 20   

(3)  ประเด็นการประเมินที่ 1.3 ผลการดำเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน งานประจำ งานตามหนาท่ี
ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ หรือภารกิจในพ้ืนท่ี/ทองถ่ิน ภูมิภาค จังหวัด กลุมจังหวัด 
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จังหวัดเสนอตัวช้ีวัดที่สะทอนบริบทและลักษณะเฉพาะของจังหวัด (Tailor made) เปน
ประเด็นการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัด หรือสอดคลองกับสภาพปญหาสำคัญที่ตองแกไขเรงดวน โดยเฉพาะตัวช้ีวัด 
ในมิติดานสังคม/ความม่ันคง และมิติดานส่ิงแวดลอม สามารถพิจารณาไดจากระดับการพัฒนาของจังหวัด (Ranking) 
ที่แสดงผลการดำเนินงานของจังหวัดเทียบกับคากลางของขอมูลผลการดำเนินงาน (คา Median) ของทั้ง 76 จังหวัด 
จังหวัดสามารถเสนอตัวชี้วัดตามประเด็นการประเมินนี้ได 1-3 ตัวชี้วัด กำหนดน้ำหนักรอยละ 40-50 โดยจังหวัด 
ท่ีไมใชกลุมเปาหมายของตัวช้ีวัด Joint KPIs สามารถเสนอตัวช้ีวัดไวในประเด็นการประเมินท่ี 1.3 น้ีได เชน จังหวัด ก. 
ไมมีตัวชี้วัดบังคับของ Joint KPIs แตจังหวัด ก. สามารถเสนอตัวชี้วัด รายไดจากการทองเที่ยวของผูเยี่ยมเยือน 
ชาวไทยได เน่ืองจากเปนประเด็นการพัฒนาสำคัญของจังหวัด และกรณีจังหวัดท่ีไมมีตัวช้ีวัด Joint KPIs ใหนำน้ำหนัก
ของขอ 1.2 มารวม ซ่ึงสามารถมีคาน้ำหนักไดถึงรอยละ 50-60 เปนตน 

สำหรับประเด็นการประเมินนี้ จังหวัดสามารถเสนอตัวชี้วัดโดยเลือกจากรายการตัวชี้วัด 
ที่สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำข้ึน โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ยกรางรายละเอียดตัวช้ีวัดและขอรับขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
รวมท้ังการกำหนดคาเปาหมายจากหนวยงานกลางท่ีเปนเจาภาพตัวช้ีวัด แลวนำเสนอคณะทำงานเพ่ือพิจารณาตัวช้ีวัด
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 แลว อยางไรก็ดี 
จังหวัดสามารถเสนอตัวชี ้วัดอื ่นที ่ไมอยู ในรายการตัวชี ้วัดได แตตองผานการพิจารณาความเหมาะสมของ
คณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด  

หมายเหต ุ: ตัวช้ีวัดในประเด็นการประเมินท่ี 1.1-1.3 ตองไมซ้ำซอนกัน 
ตัวอยางตัวช้ีวัดที่สำนักงาน ก.พ.ร. นำขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาจัดลำดับผลการ

ดำเนินงานท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ท้ังน้ี การพิจารณาเลือกตัวช้ีวัด วิธีการอานและการเลือกท่ีตางกัน 
โดยมีแนวทางการพิจารณาดังน้ี 

ตัวช้ีวัดดานเศรษฐกิจ เชน รายไดจากการทองเท่ียวของผูเย่ียมเยือนชาวไทย รายไดจากการ
ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ และรายไดจากการจำหนายผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) เปนตน จังหวัดที่อยูใน
ลำดับตน ๆ แสดงใหเห็นวาจังหวัดมีรายไดหลัก (Revenue Driver) หรือมีความโดดเดนมาจากดานน้ัน เชน จังหวัด
นครปฐมและจังหวัดเชียงใหมมีรายไดจากการจำหนายผลิตภัณฑชุมชนสูงสุดเปนอันดับ 1 และ 2 ตามลำดับ ดังภาพ 
ซ่ึงจังหวัดสามารถนำมากำหนดเปนตัวช้ีวัด สำหรับจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานไมโดดเดนดานใดดานหน่ึงเปนพิเศษ 
ก็สามารถเสนอตัวช้ีวัดดังกลาวไดเชนกัน กรณีมีความสอคลองกับความทาทายและประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
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สำหรับตัวช้ีวัดทางดานสังคม/ความมั่นคง และส่ิงแวดลอม สามารถจำแนกตามผลการดำเนินการได 
2 ประเภท คือ ผลการดำเนินการยิ่งมากยิ่งดี และผลการดำเนินการยิ่งนอยยิ่งดี ซ่ึงจะตองพิจารณาจากรายละเอียด
ตัวช้ีวัดประกอบดวย เชน ตัวช้ีวัดรอยละของหมูบาน/ชุมชนท่ีไมพบปญหายาเสพติด หรือรอยละของปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง ซ่ึงเปนตัวชี้วัดที่ผลการดำเนินงานยิ่งมากยิ่งสะทอนความสำเร็จ สวนตัวช้ีวัด 
ที่ผลการดำเนินการย่ิงนอยยิ่งสะทอนความสำเร็จ เชน อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ตอประชากรหญิง
อายุ 15-19 ป พันคน รายละเอียดดังภาพ 
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 3.1.2 องคประกอบท่ี 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)  

  องคประกอบที ่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) ประกอบดวย  
2 ตัวช้ีวัด น้ำหนักรวมเทากับรอยละ 30 มีแนวทางการกำหนดตัวช้ีวัดและน้ำหนัก ดังน้ี  
  (1) การพัฒนาองคการสูดิจิทัล กำหนดใหจังหวัดประเมินตัวช้ีวัด ดังน้ี   

(1.1) การพัฒนาระบบขอมูลใหเปนดิจิทัล (Digitized Data) เพ่ือนำไปสูการเปดเผยขอมูล
ภาครัฐ (Open Data) น้ำหนักรอยละ 10 

(1.2) รอยละความพึงพอใจตอการใหบริการประชาชนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) 
น้ำหนักรอยละ 10 
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 (2) การประเมินสถานะของหนวยงานในการเปนระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) น้ำหนัก 
รอยละ 10 

 รายละเอียดดังตาราง 
แนวทางการกำหนดตัวชี้วัด และน้ำหนักตัวชี้วัด 

 
องคประกอบ 
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด น้ำหนัก แนวทาง 

1. การประเมิน
ประสิทธิผล 
การดำเนินงาน 
(Performance 
Base)  

 น้ำหนัก 
รอยละ 70      
(จำนวน 3-5 
ตัวช้ีวัด) 

 
  

1.1 ผลการดำเนินงาน 
ตามยุทธศาสตรชาติ 
แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ  
มติคณะรัฐมนตรี 
นโยบายรัฐบาล 
นโยบายเรงดวน 
(Agenda KPI)   

1. ผลการดำเนินงานตาม
นโยบายเรงดวนของ
กระทรวงมหาดไทย 
(จำนวน 1 ตัวช้ีวัด) 

10 เสนอตัวช้ีวัดตามแนวทางท่ี
กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

1.2 ผลการดำเนินงานตาม
นโยบายสำคัญท่ีเปน
การบูรณาการ 
การดำเนินงานรวมกัน
หลายหนวยงาน (Joint 
KPIs) ไดแก การลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก 
ความม่ันคงดานน้ำ
อุปโภคบรโิภค รายได
จากการทองเท่ียว  

2. ผลการดำเนินงานตาม
นโยบายสำคัญท่ีเปน
การบูรณาการ 
การดำเนินงานรวมกัน
หลายหนวยงาน  
(Joint KPIs) 
(จำนวน 1 ตัวช้ีวัด) 

10-20 จังหวัดเปาหมายตอง
กำหนดเปนตัวช้ีวัด  
หมายเหตุ : กรณีท่ีจังหวัด
ไมมี Joint KPIs ใหนำ
น้ำหนักไปรวมไวท่ีประเด็น
การประเมินท่ี 1.3  
 

 1.3 ผลการดำเนินงาน 
ตามภารกิจพ้ืนฐาน  
งานประจำ งานตาม
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
งานตามกฎหมาย กฎ 
หรือภารกิจในพ้ืนท่ี/
ทองถ่ิน ภูมิภาค จังหวัด 
กลุมจังหวัด (Function 
KPI/Area KPI) 

3. ผลการดำเนินงาน 
ตามภารกิจพ้ืนฐาน  
งานประจำ งานตาม
หนาท่ีความรับผิดชอบ
หลัก งานตามกฎหมาย 
กฎ หรือภารกิจในพ้ืนท่ี/
ทองถ่ิน ภูมิภาค จังหวัด 
กลุมจังหวัด 
(จำนวน 1-3 ตัวช้ีวัด)  

40-50 จังหวัดสามารถเสนอตัวช้ีวัด
โดยคัดเลือกจากรายการ
ตัวช้ีวัดท่ีเหมาะสมกับบริบท 
ของจังหวัด หรือเสนอ
ตัวช้ีวัดอ่ืนท่ีอยูนอกรายการ
ตัวช้ีวัด โดยเปนตัวช้ีวัด 
ท่ีสอดคลองกับประเด็นการ
พัฒนาหรือสภาพปญหา
สำคัญของจังหวัด (ไมซ้ำกับ
ตัวช้ีวัดลำดับท่ี 1 และ 2)  
จังหวัดสามารถเสนอ
ตัวชี้วัดนอกรายการ
ตัวชี้วัดได  
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องคประกอบ 
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด น้ำหนัก แนวทาง 

2. การประเมิน
ศักยภาพในการ
ดำเนินงาน 
(Potential Base) 

 น้ำหนัก 
รอยละ 30 

 (จำนวน 2 ตัวช้ีวัด) 

ประเมินผลการพัฒนา
ศักยภาพองคการสูการเปน
ระบบราชการ 4.0 
ประกอบดวย 
2.1 การพัฒนาองคการสู

ดิจิทัล เลือกจาก
ประเด็นตาง  ๆดังน้ี 
- การพัฒนาระบบขอมูล

ใหเปนดิจิทัล 
(Digitized Data)  
ท้ังขอมูลท่ีใชภายใน
หนวยงานและขอมูลท่ี
จะเผยแพรสูหนวยงาน
ภายนอก/สาธารณะ 
เพ่ือนำไปสูการเปดเผย
ขอมูลภาครัฐ (Open 
Data)  

- การเช่ือมโยงและ
แบงปนขอมูล 
(Sharing Data) 

- การพัฒนา
กระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยการ
นำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาเปนกลไกหลักใน
การดำเนินงาน 
(Digitalized 
Process)  

- การสรางนวัตกรรม
ในการปรับปรุง
กระบวนงาน หรือ
การใหบริการ  
(e-Service)  

2.2 การประเมินสถานะ 
ของหนวยงานในการ
เปนระบบราชการ 4.0  
(PMQA 4.0)  

1. การพัฒนาองคการสู
ดิจิทัล 

  

1.1  การพัฒนาระบบ
ขอมูลใหเปนดิจิทัล 
(Digitized Data) 
เพ่ือนำไปสูการ
เปดเผยขอมูล
ภาครัฐ (Open 
Data) 

10 ประเมินทุกจังหวัด 

1.2 รอยละความ 
พึงพอใจตอการ
ใหบริการประชาชน
ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  
(e-Service) 

10 ประเมินทุกจังหวัด 

2. การประเมินสถานะ
ของหนวยงานในการ
เปนระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) 

10 ประเมินทุกจังหวัด 
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3.2 แนวทางการกำหนดคาเปาหมาย  

การกำหนดคาเปาหมายตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน ประกอบดวย 3 รูปแบบ ดังน้ี 

(1) สวนราชการกำหนดคาเปาหมายใหจังหวัด 
(2) คาเปาหมายตามสวนราชการเจาของขอมูล  
(3) อางอิงจากขอมูลผลการดำเนินงานท่ีผานมาของจังหวัด 

 โดยมีแนวทางดังน้ี  
รูปแบบที่ 1  สวนราชการกำหนดคาเปาหมายใหจังหวัด สวนใหญเปนตัวช้ีวัดเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร

ของประเทศที่มีการถายทอดเปาหมายมายังจังหวัด รวมทั้งสนับสนุนการบูรณาการการดำเนินงานระหวางกระทรวง
และจังหวัด (Function-Area KPIs) เชน รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง 
ซ่ึงกรมควบคุมมลพิษกำหนดคาเปาหมาย เปนตน 

ตัวอยาง  รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง 
 กำหนดคาเปาหมายเปน 4 กรณี ดังน้ี  

 กรณีที่ 1 : จังหวัดท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง ป พ.ศ. 2564  
รอยละ 80.00-100.00 

 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 
ผลการดำเนินงาน 
ป พ.ศ. 2564-5 

(คาเปาหมายข้ันตน+  
คาเปาหมายข้ันสูง)/2 

ผลการดำเนินงาน 
ป พ.ศ. 2564 

 

กรณีที่ 2 :  จังหวัดท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง ป พ.ศ. 2564  
รอยละ 60.00-79.99 

 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 
ผลการดำเนินงาน 

ป พ.ศ. 2564 
(คาเปาหมายข้ันตน+ 
คาเปาหมายข้ันสูง)/2 

ผลการดำเนินงาน 
ป พ.ศ. 2564+4 

 

กรณีที่ 3 :  จังหวัดท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง ป พ.ศ. 2564  
รอยละ 40.00-59.99 

 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 
ผลการดำเนินงาน 
ป พ.ศ. 2564+3 

(คาเปาหมายข้ันตน+ 
คาเปาหมายข้ันสูง)/2 

ผลการดำเนินงาน 
ป พ.ศ. 2564+6 

 

กรณีที่ 4 :   จังหวัดท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง ป พ.ศ. 2564 
รอยละ 0.00-39.99  

 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 
ผลการดำเนินงาน 
ป พ.ศ. 2564+6 

(คาเปาหมายข้ันตน+ 
คาเปาหมายข้ันสูง)/2 

ผลการดำเนินงาน 
ป พ.ศ. 2564+8 
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ตัวอยาง การกำหนดคาเปาหมายรายจังหวัด 
 

ท่ี จังหวัด เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 
1 กระบ่ี  60.00 62.00 64.00 
2 กาญจนบุร ี 65.14 67.14 69.14 
3 กาฬสินธุ  53.54 55.04 56.54 
4 กำแพงเพชร  69.24 71.24 73.24 
 ...............    
 ...............    

75 อุทัยธานี  75.88 78.38 80.88 
76 อุบลราชธานี  79.81 81.81 83.81 

 
รูปแบบท่ี 2 อางอิงคาเปาหมายตามสวนราชการเจาของขอมูล เปนการต้ังคาเปาหมายท่ีอางอิงตาม

สวนราชการท่ีดูแลรับผิดชอบ เชน ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟปา (Hotspots) เปนตน 

ตัวอยาง ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟปา (Hotspots) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยกรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ

พันธุพืช กำหนดคาเปาหมายในการดำเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจังหวัดกำหนดคาเปาหมายเชนเดียวกัน 
ดังน้ี  
 

สวนราชการ เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 
กรมปาไม จำนวนจุดความรอนลดลง  

รอยละ 10 จากคาเฉล่ีย 5 ป
ยอนหลัง (ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2561-2565) 

จำนวนจุดความรอนลดลง  
รอยละ 15 จากคาเฉล่ีย 5 ป

ยอนหลัง (ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561-2565) 

จำนวนจุดความรอนลดลง  
รอยละ 20 จากคาเฉล่ีย 5 ป

ยอนหลัง (ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561-2565) 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช 
จังหวัด 

 
รูปแบบที่ 3 อางอิงจากขอมูลผลการดำเนินงานที่ผานมาของจังหวัด เปนการตั้งคาเปาหมายโดย

พิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผานมายอนหลัง 3-5 ปของจังหวัด ซ่ึงจะแบงการตั้งคาเปาหมายออกเปน 4 กรณี 
ดังน้ี  
 

กรณี เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 

1. ผลการดำเนินงาน 
ดีข้ึนเรื่อย  ๆ

xx  
(ผลการดำเนินงาน 

ปท่ีผานมา (ป 2565) 

X 
(กำหนดเอง) 

Y  
(กำหนดเอง) 

2. ผลการดำเนินงาน
ลดลงเรื่อย  ๆ 

xx 
(ผลการดำเนินงาน 

ปท่ีผานมา (ป 2565) 

X  
(กำหนดเอง) 

Y  
(กำหนดเอง) 

3. ผลการดำเนินงาน 
ข้ึน  ๆลง  ๆ

yy 
(คาเฉล่ียผลการดำเนินงาน  

3 ป ยอนหลัง) 

yy+…… 
(คาเฉล่ียผลการดำเนินงาน  
3 ป ยอนหลัง+interval  

คาบวก) 

Y 
(กำหนดเอง) 
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กรณี เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 

4. ผลการดำเนินงาน 
บางปมีคาสูงข้ึน 
หรือลดลงผิดปกติ 

ตัดผลการดำเนินงาน 
ปท่ีผิดปกติออก แลวพิจารณา 
ผลการดำเนินงาน 3 ปท่ีเหลือ  
วาเขาในกรณีใด (กรณีท่ี 1-3) 

ก็ใหกำหนดคาเปาหมาย 
ตามกรณีน้ัน  ๆ 

X 
(กำหนดเอง) 

Y 
(กำหนดเอง) 

 
ตัวอยาง 
กรณีที่ 1 : ผลการดำเนินงานดีขึ้นเรื่อย ๆ   
 

ขอมูลพ้ืนฐาน (Baseline data)  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 2564 2565 
ผลการดำเนินงาน 39.97 40.46 44.97 

interval - 0.49 4.51 
interval เฉล่ีย  = (0.49+4.51)/2 = 2.50 

การคิด interval เฉลี่ย คิดจากผลการดำเนินงาน 3 ปยอนหลัง (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565) ดังน้ัน 
จะมี interval 2 คา คือ ผลตางของผลการดำเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 และผลตางของผลการ
ดำเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 แลวนำมาหาคาเฉล่ีย  

หมายเหตุ :  การกำหนดเปาหมายมาตรฐานและข้ันสูงตองพิจารณาความสามารถในการผลักดันผลการดำเนินงาน
ของจังหวัดท่ีผานมาประกอบดวย  

 
กรณีที่ 2 : ผลการดำเนินงานลดลงเรื่อย ๆ (เปนไปในทิศทางที่ไมดี) 
  

ขอมูลพ้ืนฐาน (Baseline data)  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 2564 2565 
ผลการดำเนินงาน 35.65 32.46 29.97 

interval  -3.19 -2.49 
interval เฉล่ีย  = (3.19+2.49)/2 = 2.84 

 
 
 
 
 

เปาหมายข้ันตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 

44.97 47.47 (44.97+2.50)  49.97 (47.47+2.50) 
(ผลการดำเนินงานปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565) 
(ผลการดำเนินงานปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565+(interval เฉล่ีย = 2.50))  
(คาเปาหมายมาตรฐาน+  
(interval เฉล่ีย = 2.50)) 
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จากผลการดำเนินงานขางตน สามารถต้ังคาเปาหมายได 2 วิธี ดังน้ี   

วิธีที่ 1 นำผลการดำเนินงานท่ีทำไดดีท่ีสุด 3 ปยอนหลัง มากำหนดเปนคาเปาหมายมาตรฐาน 

 
วิธีที่ 2 นำผลการดำเนินงานท่ีทำไดดีท่ีสุด 3 ปยอนหลัง มากำหนดเปนคาเปาหมายข้ันสูง 

หมายเหตุ : การใชผลการดำเนินงานที่ทำไดดีที่สุด 3 ปยอนหลัง มากำหนดเปนคาเปาหมายมาตรฐานหรือข้ันสูง  
คาใดคาหน่ึง ใหพิจารณาจากบริบทตาง  ๆของตัวช้ีวัดประกอบดวย 

 
กรณีที่ 3 : ผลการดำเนินงานขึ้น ๆ ลง ๆ (ผลการดำเนินงานไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน) 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน (Baseline data)  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 2564 2565 
ผลการดำเนินงาน 43.40 42.20 45.83 

interval  -1.40 3.83 
คาเฉล่ียผลการดำเนินงาน  

3 ป ยอนหลัง 
 = (43.40+42.20+45.83)/3 = 43.74 

 
จากขอมูลผลการดำเนินงาน กำหนดคาเปาหมายไดดังนี้   

หมายเหตุ :  การกำหนดเปาหมายมาตรฐานและข้ันสูงตองพิจารณาความสามารถในการผลักดันผลการดำเนินงาน
ของจังหวัดท่ีผานมาประกอบดวย  

 
 
 
 

เปาหมายข้ันตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 

29.97 35.65 38.49 (35.65+2.84) 
(ผลการดำเนินงานปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565) 
(ผลการดำเนินงานท่ีทำไดดีท่ีสุด  

3 ปยอนหลัง) 
(คาเปาหมายมาตรฐาน+  

interval เฉล่ีย) 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 

29.97 32.81 35.65 
(ผลการดำเนินงานปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565) 
(คาเปาหมายข้ันตน-คาเปาหมายข้ันสูง)/2 (ผลการดำเนินงานท่ีทำไดดีท่ีสุด  

3 ปยอนหลัง) 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 

43.74 
คาเฉล่ียผลการดำเนินงาน 3 ป 

47.57 
(43.74+3.83) 

49.49 
(47.57+1.92) 

ยอนหลัง (คาเฉล่ียผลการดำเนินงาน 3 ป 
ยอนหลัง+interval คาบวก) 

(คาเปาหมายมาตรฐาน+ 
(interval คาบวก/2)) 
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กรณีที่ 4 : ผลการดำเนินงานบางปมีคาสูงขึ้นหรือลดลงผิดปกติ 
ในเบื้องตนใหพิจารณาตามขอเท็จจริงและมีเหตุปจจัยใดที่ทำใหผลการดำเนินงานมีคาสูงข้ึนหรือลดลง

ผิดปกติ และสมควรตัดผลการดำเนินงานดังกลาวออกหรือไม 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน (Baseline data)  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 2564 2565 
ผลการดำเนินงาน 50.40 43.30 21.20 45.72 

Interval   -22.10  
ตัดผลการดำเนินงานป 2564 ท่ีมีคาผิดปกติออก interval ป 2563 กับ 2565 = 2.42 2.42 

กรณีนี ้ เมื ่อตัดผลการดำเนินงานปที ่ผิดปกติออกแลว ใหพิจารณาวาผลการดำเนินงาน 3 ปที ่เหลือ  
วาเขากรณีใด (กรณีท่ี 1-3) ก็ใหต้ังคาเปาหมายตามกรณีน้ัน  ๆตามตัวอยาง 

 
ตัวอยางขางตน เปนหลักการเบ้ืองตนและเปนเพียงตัวอยางเทาน้ัน รูปแบบและวิธีการกำหนดคาเปาหมาย

ดังกลาวขางตนไมสามารถนำมาประยุกตใชไดในทุกกรณี อาจปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยพิจารณาบริบท
ของจังหวัดประกอบดวย   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 

46.47 
คาเฉล่ียผลการดำเนินงาน 3 ป 

48.89  
(46.47+2.42) 

50.10  
(48.89+1.21) 

ยอนหลัง (คาเฉล่ียผลการดำเนินงาน 3 ป 
ยอนหลัง+interval คาบวก) 

(คาเปาหมายมาตรฐาน+ 
(interval คาบวก/2)) 
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บทที่ 4 
รายละเอียดตัวชี้วดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากที่กลาวขางตน การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบดวย 2 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 การประเมิน
ประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) และองคประกอบที่ 2 (Potential Base) ในบทนี้จะไดกลาวถึง
รายละเอียดตัวช้ีวัดท้ัง 2 องคประกอบ ดังตอไปน้ี  

4.1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) 

การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) ในองคประกอบที่ 1 ประกอบดวย  
3 ประเด็นการประเมิน ไดแก  

1.1 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
มติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล นโยบายเรงดวน (เชน นโยบายเรงดวนของกระทรวงมหาดไทย) (Agenda KPI) เชน 
การฟนฟูเศรษฐกิจ และการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

1.2 ผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญที่เปนการบูรณาการการดำเนินงานรวมกันหลายหนวยงาน 
(Joint KPIs) เชน การลดการปลอยกาซเรือนกระจก ความม่ันคงดานน้ำอุปโภคบริโภค รายไดจากการทองเที่ยว และ
การขจัดความยากจน 

1.3 ผลการดำเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน งานประจำ งานตามหนาท่ีความรับผิดชอบหลัก งานตาม
กฎหมาย กฎ หรือภารกิจในพ้ืนท่ี/ทองถ่ิน ภูมิภาค จังหวัด กลุมจังหวัด (Function KPI/Area KPI) 

4.1.1  ตัวชี้วัดนโยบายเรงดวนของกระทรวงมหาดไทย (Agenda KPI) 

กรอบแนวทางการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
จังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีความแตกตางไปจากปที่ผานมาประการหนึ่งก็คือ กระทรวงมหาดไทย 
จะกำหนดตัวช้ีวัดนโยบายเรงดวนของกระทรวงมหาดไทย ในองคประกอบที่ 1 ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ผลการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงในปน้ีเนนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ 
ศูนยอำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
และเปนหนวยงานเจาภาพในการติดตาม ใหคำปรึกษา ตลอดจนสรุปผลการดำเนินงานของจังหวัดเพ่ือประกอบการ
ประเมินผล โดยมีรายละเอียดตัวช้ีวัด ดังน้ี 
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ตัวชี้วัด :  การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนยอำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 

 
ที่มา : 

 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 347/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ใหมีการจัดตั้งศูนยอำนวยการ 
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ “ศจพ.” และ 
มีการแตงตั้งคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (คจพ.) ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมายเปนประธานซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) เปนประธาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนรองประธาน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนกรรมการ และอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเปนกรรมการและเลขานุการ รวมกับ 
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที ่ไดรับมอบหมาย เพื่อขับเคลื ่อนการดำเนินงาน 
ในการแกไขปญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยในระดับพ้ืนท่ี  

ปจจุบันทุกจังหวัดมีการจัดตั้งศูนยอำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ทีมปฏิบัติการตำบล และทีมพี่เลี้ยง  
เพ่ือเปนกลไกดำเนินงาน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดรับการแตงตั้งใหเปนประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัด 
ความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.) เพ่ือกำหนดแนวทาง
ขับเคล่ือนการดำเนินงานของ ศจพ. ในระดับพ้ืนท่ีใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ทำใหการดำเนินงานในเร่ืองดังกลาวเปน 
“วาระจังหวัด” ที่ผูวาราชการจังหวัดตองเรงขับเคลื่อนการดำเนินงานใหบรรลุเปาหมาย โดยผูวาราชการจังหวัดเปน
ประธานคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัด (คจพ.จ.)  

คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) มีหนาท่ีและอำนาจ ดังน้ี  

(1)  บริหารจัดการ กำหนดแนวทางเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามที่ศูนยขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั ่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) กำหนด โดยใชขอมูลจากระบบ 
การพัฒนาคนแบบช้ีเปา (Thai People Map and Analytic Platform : TPMAP)  

(2)   แตงตั้งทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนท่ี  

(3)  เรงรัดการดำเนินการแกไขปญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัย รวมท้ังบูรณาการแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรม ตลอดจนประสานการดำเนินงานรวมกับสวนราชการ หนวยงานภาคเอกชนและภาคประชาชน 
เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนการแกไขปญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล้ำ พรอมกับการพัฒนาคนในทุกชวงวัย 
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(4)  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการของสวนราชการและองคกรตาง  ๆที่เกี่ยวของ 
ในระดับจังหวัด พรอมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปญหา อุปสรรค ใหศูนยอำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกชวงวัยอยางย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ทราบเปนระยะ และดำเนินการจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินการของ ศจพ. ในแตละระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ในพื้นที่ของตนและสรุปผลการดำเนินการเปน 
รายไตรมาส ในระบบท่ี คจพ. เห็นชอบ  

(5)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ศูนยอำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั ่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) มอบหมาย 

 



         คูมือการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

27 

นอกจากน้ี ผูวาราชการจังหวัดยังมีบทบาทสำคัญในการนำนโยบายของรัฐบาล/ขอส่ังการของนายกรัฐมนตรี
ไปสูการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 54 “ใหผูวาราชการจังหวัด
เปนผูรับนโยบายและคำส่ังจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติ 
ใหเหมาะสมกับทองที่และประชาชน และเปนหัวหนาบังคับบัญชาบรรดาขาราชการ ฝายบริหารซ่ึงปฏิบัติหนาที่ 
ในราชการสวนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอำเภอ” 

คำอธิบาย :  

 Thai People Map and Analytic Platform : TPMAP ระบบบริหารจัดการขอมูลการพัฒนาคน
แบบช้ีเปา คือ ระบบฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เพ่ือบริหารจัดการขอมูลการพัฒนาคนตลอด
ทุกชวงวัย และการแกไขปญหาความยากจนและเหลื่อมล้ำแบบช้ีเปา เปนระบบที่ใชระบุปญหา
ความยากจนรายประเด็น ในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ทองถ่ิน/ทองท่ี จังหวัด และประเทศ 

 ระบบ TPMAP ใชวิธีการคำนวณดัชนีความยากจนหลายมิติ (Multidimensional Poverty Index 
: MPI) คือ ผูท่ีมีคุณภาพชีวิตต่ำกวาเกณฑคุณภาพชีวิตท่ีดี 5 มิติ ไดแก ดานสุขภาพ ดานการศึกษา 
ดานรายได ดานความเปนอยู และดานการเขาถึงบริการภาครัฐ 

เกณฑการประเมิน : 
 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 

จังหวัดมีผลการดำเนินงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมในการให 

ความชวยเหลือครัวเรือนเปาหมาย 
ตามระบบ TPMAP รอยละ 50  

ของครัวเรือนเปาหมาย   

จังหวัดมีผลการดำเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรมในการให 

ความชวยเหลือครัวเรือนเปาหมาย
ตามระบบ TPMAP รอยละ 75  

ของครัวเรือนเปาหมาย 

จังหวัดมีผลการดำเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรมในการให 

ความชวยเหลือครัวเรือนเปาหมาย
ตามระบบ TPMAP รอยละ 90  

ของครัวเรือนเปาหมาย 
 

เงื่อนไข :  จังหวัดตองแนบเอกสารแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการใหความชวยเหลือครัวเรือนเปาหมายตามระบบ 
TPMAP (ตามแบบฟอรมที่กำหนด) ในระบบการรายงานผลการประเมินสวนราชการ (Electronic Self 
Assessment Report : e-SAR) ในการรายงานรอบ 6 เดือน 

แหลงขอมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ตัวอยาง 
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4.1.2 ต ัวช ี ้ว ัดผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญที ่ เป นการบูรณาการการดำเนินงานรวมกัน 
หลายหนวยงาน (Joint KPIs) 

สำนักงาน ก.พ.ร. ไดจัดทำขอเสนอแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ (Agenda) ดวยตัวชี้วัด
ขับเคล่ือนการบูรณาการรวมกัน (Joint KPIs) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยพิจารณาจากนโยบายสำคัญของ
รัฐบาล และประเด็นสำคัญเรงดวนท่ีมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13  

ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2565 เห็นชอบกรอบแนวทางการประเมิน 
สวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสวนราชการและจังหวัดประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 และเห็นชอบการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญ (Agenda) ดวยตัวชี้วัดขับเคลื่อนการ 
บูรณาการรวมกัน (Joint KPIs) และในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เห็นชอบตัวชี้วัด
ขับเคล่ือนการบูรณาการรวมกัน (Joint KPIs) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 ประเด็น ดังน้ี 

1) การลดการปลอยกาซเรือนกระจก สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรชาติดานที่ 5 ยุทธศาสตร 
การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติที่ 18 การเติบโต 
อยางยั่งยืน แผนแมบทยอย 18.1 การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศสอดคลอง
กับหวงโซคุณคาของประเทศไทย เปาหมาย 180301 การปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง โดยมี
กลุมเปาหมายจำนวน 27 หนวยงาน 17 จังหวัด รวม 25 ตัวช้ีวัด  

2) ความม่ันคงดานน้ำอุปโภคบริโภค สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรชาติดานท่ี 5 ยุทธศาสตรการ
สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติที่ 19 การบริหารจัดการ
น้ำทั้งระบบ แผนแมบทยอยที่ 19.1 การพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุมน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงดานน้ำของ
ประเทศ สอดคลองกับเปาหมายแผนแมบท 190001 ความม่ันคงดานน้ำของประเทศเพ่ิมข้ึน  

เนื ่องจากการบริหารทรัพยากรน้ำเปนประเด็นสำคัญของประเทศจึงมีการตราพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 โดยมีกลไกขับเคล่ือนผานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ (กนช.) มีหนาที่และอำนาจ
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการบูรณาการเกี่ยวกับการใช การพัฒนา การบริหาร
จัดการ การบำรุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรน้ำใหเกิดความเปนเอกภาพ นอกจากนี้ สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแหงชาติมีหนาที่ในการขับเคล่ือนและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งประเทศอยางเปนระบบ ตามแผน
แมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ (ป พ.ศ. 2561-2580) ซ่ึงประกอบดวยยุทธศาสตร 6 ดาน ไดแก  
1) การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 2) การสรางความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 3) การจัดการน้ำทวมและอุทกภัย  
4) การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษทรัพยากรน้ำ 5) การอนุรักษ ฟนฟูสภาพปาตนน้ำที่เส่ือมโทรมและปองกันการ
พังทลายของดิน และ 6) การบริหารจัดการ 

สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไดจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการรวมกัน (Joint KPIs)  
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรดานที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
ของประเทศ (ป พ.ศ. 2561-2580) และสอดคลองกับแผนแมบทยอย 19.1 การพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ มน้ำ 
ท้ังระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงดานน้ำของประเทศ โดยมีกลุมเปาหมายจำนวน 7 หนวยงาน 27 จังหวัด รวม 8 ตัวช้ีวัด 

3) รายไดจากการทองเที ่ยว สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรชาติดานที่ 2 ยุทธศาสตรการสราง
ความสามารถในการแขงขัน แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติท่ี 5 การทองเท่ียว แผนแมบท 050001 ผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศดานการทองเที่ยวตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน และเปาหมายแผนแมบท 050002 รายไดจาก
การทองเท่ียวของเมืองรองเพ่ิมข้ึน โดยมีกลุมเปาหมายจำนวน 18 หนวยงาน 27 จังหวัด รวม 26 ตัวช้ีวัด   

ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมุงเนนการฟนฟูภาคการทองเที่ยวอยางเรงดวน ซ่ึงมีบทบาทสำคัญตอผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) 
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หมายเหตุ : สามารถดูรายละเอียดไดจาก https://clouddrive.opdc.go.th/s/ZHedeQJwcXW99mH 

นอกจากประเด็นนโยบายท่ีสำคัญดังกลาวแลว ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไดกำหนดตัวช้ีวัดและจังหวัด
ที ่ เปนเปาหมายในการขับเคลื ่อน Joint KPIs ในแตละประเด็น ได แก การลดการปลอยกาซเรือนกระจก  
(27 หนวยงาน 17 จังหวัด 25 ตัวชี้วัด) ความมั่นคงดานน้ำอุปโภคบริโภค (7 หนวยงาน 27 จังหวัด : 6 ลุมน้ำ  
8 ตัวชี้วัด) รายไดจากการทองเที่ยว (17 หนวยงาน 27 จังหวัด 26 ตัวชี้วัด) ดังน้ี 

ประเด็นสำคัญ ตัวชี้วัด จังหวัดท่ีประเมิน 

1. การลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก 

ความสำเร็จของการ
จัดการหมอกควันและ 
ไฟปา (Hotspots) 

17 จังหวัดภาคเหนือ :  
เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ลำพูน พะเยา นาน 
แพร ลำปาง ตาก กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย 
อุตรดิตถ นครสวรรค เพชรบูรณ และอุทัยธานี 

2. ความมั่นคงดานน้ำ
อุปโภคบริโภค 

คุณภาพน้ำของแมน้ำสาย
หลักอยูในเกณฑดีเพ่ิมข้ึน 

ลุมน้ำเจาพระยา (9 จังหวัด)  : สมุทรปราการ นนทบุรี 
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อางทอง สิงหบุรี ชัยนาท 
ลพบุรี และนครสวรรค  
ลุมน้ำทาจีน (4 จังหวัด) : ชัยนาท สมุทรสาคร 
นครปฐม และสุพรรณบุรี  
ลุมน้ำสะแกกรัง (1 จังหวัด) : อุทัยธานี  
ลุมน้ำมูล (7 จังหวัด) : นครราชสีมา อุบลราชธานี 
บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ รอยเอ็ด และมหาสารคาม 
ลุมน้ำปง (5 จังหวัด) : ลำพูน เชียงใหม ตาก 
กำแพงเพชร และนครสววรค  
ลุมน้ำชายฝงทะเลตะวันออก (3 จังหวัด) : ระยอง  
จันทบุรี และตราด 

3. รายไดจากการทองเที่ยว รายไดจากการทองเท่ียว 
ของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 

7 จังหวัด : ภูเก็ต พังงา ยะลา สุราษฎรธานี ชลบุรี 
นราธิวาส และกระบ่ี 

 

รายไดจากการทองเท่ียว 
ของผูเย่ียมเยือนชาวไทย 

20 จังหวัด : เชียงใหม ชลบุรี ภูเก็ต กระบ่ี สงขลา 
ระยอง ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี กาญจนบุรี 
นครราชสีมา เชียงราย สุราษฎรธานี ขอนแกน 
นครศรีธรรมราช พระนครศรีอยุธยา ตราด อุดรธานี  
สตูล จันทบุรี และตรัง 



         คูมือการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

30 

ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการรวมกัน (Joint KPIs) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัด
ขับเคลื่อนการบูรณาการรวมกัน (Joint KPIs) ที่เกี ่ยวของกับจังหวัดตามประเด็นสำคัญและมีจังหวัดเปาหมาย 
ในแตละตัวช้ีวัด รายละเอียดดังน้ี  

 

(1) การลดการปลอยกาซเรือนกระจก : ตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟปา (Hotspots) 
 

ตัวชี้วัด :  ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟปา (Hotspots) 

หนวยวัด : รอยละ  

คำอธิบาย :   

1. ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟปา (Hotspots) พิจารณาจากรอยละที่ลดลงของ
จำนวนจุดความรอนในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปรียบเทียบกับจำนวนจุดความรอนเฉลี่ยของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 

2. สถานการณหมอกควันและไฟปา หมายถึง จุดความรอนและหมอกควันอันเกิดจากไฟปา 
ที่ลุกลามไปโดยปราศจากการควบคุม อาจเกิดจากสาเหตุธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของ
มนุษยซ่ึงเกิดท้ังในพ้ืนท่ีปา และนอกพ้ืนท่ีปา 
2.1 ในพื้นที่ปา หมายถึง พ้ืนที่ปาไมที่ไดรับการประกาศคุมครอง สงวน รักษาใหสามารถรักษา

ระบบนิเวศอำนวยประโยชนใหแกสังคมและประเทศชาติโดยแบงตามกฎหมายท่ีใชคุมครอง
และมีหนวยงานใชกฎหมายดังกลาวคุมครอง ดูแล เชน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ 
พันธุพืชคุมครองดูแลปาอนุรักษ โดยพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2562 และ
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562  
(1)  พ้ืนที่ปาอนุรักษ หมายถึง พ้ืนที่ปาอนุรักษที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

ดูแลรับผิดชอบปฏิบัติงานควบคุมไฟปาในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ  
(2) พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ หมายถึง พื้นที่ปาไมตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ  

พ.ศ. 2507 ท่ีอยูในความรับผิดชอบของกรมปาไม 
2.2 นอกพื้นที่ปา หมายถึง พ้ืนที่ของประเทศไทยที่อยูนอกพ้ืนปาตามกฎหมายท่ีอยูในการดูแล

ของกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง ที่ตองดำเนินการบริหารจัดการใหมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการดำรงชีวิตของ
มนุษยและส่ิงมีชีวิตโดยรวม  

3.  จุดความรอน (Hotspots) หมายถึง จุดที่มีคาความรอนมากผิดปกติที่เกิดขึ้นบนผิวโลกที่คาดวา 
มีสาเหตุจากการเกิดไฟปาในพ้ืนท่ีปา ท่ีทำการตรวจวัดดวยดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร VIIRS  
ที่ตรวจพบในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566) โดยหักคาจำนวน 
จุดความรอนที่เกิดจากการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยวิธีการชิงเผาตามหลักวิชาการออกแลว 

สูตรคำนวณ :  
 

จำนวนจุดความรอนปงบประมาณ พ.ศ. 2566–(จำนวนจุดความรอนเฉล่ียปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
x 100 

(จำนวนจุดความรอนเฉล่ียปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
 
เกณฑการประเมิน : (อางอิงจากคาเปาหมายของกรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม)  
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เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายข้ันสูง (100) 

จำนวนจุดความรอนลดลง  
รอยละ 10 จากคาเฉล่ีย 5 ป 

ยอนหลัง (ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561-2565) 

จำนวนจุดความรอนลดลง  
รอยละ 15 จากคาเฉล่ีย 5 ป 

ยอนหลัง (ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561-2565) 

จำนวนจุดความรอนลดลง  
รอยละ 20 จากคาเฉล่ีย 5 ป 

ยอนหลัง (ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561-2565) 

แหลงขอมูล : 

 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) (Geo-Informatics and 
Space Technology Development Agency (Public Organization) : GISTDA) 

จังหวัดเปาหมาย :  

 จังหวัดเชียงใหม ลำพูน ลำปาง แมฮองสอน เชียงราย พะเยา แพร นาน ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ 
พิษณุโลก เพชรบูรณ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค และอุทัยธานี 
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(2) ความมั่นคงดานน้ำอุปโภคบริโภค : ตัวชี้วัด คุณภาพน้ำของแมน้ำสายหลักอยูในเกณฑดีเพ่ิมขึ้น 
 
ตัวชี้วัด : คุณภาพน้ำของแมน้ำสายหลักอยูในเกณฑดีเพิ่มข้ึน 

หนวยวัด : คาคะแนนดัชนีคุณภาพน้ำผิวดิน (Water Quality Index : WQI) 

คำอธิบาย : 

 พิจารณาจากคาคะแนนดัชน ีค ุณภาพน้ำแหลงน้ำผิวด ิน (Water Quality Index : WQI)  
ของแมน้ำสายหลักในจังหวัด เฉล่ียในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2566)   

 ดัชนีคุณภาพน้ำแหลงน้ำผิวดิน (Water Quality Index : WQI) การประเมินผลลัพธคาคะแนนรวม
ของคุณภาพน้ำ 5 พารามิเตอร ไดแก  
1) ออกซิเจนละลายน้ำ : DO   
2) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย : BOD  
3) การปนเปอนของกลุมแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด : TCB   
4) การปนเปอนของกลุมแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมท้ังหมด : FCB   
5) แอมโมเนีย : NH3-N 

 คาคะแนนรวมของคุณภาพน้ำ 5 พารามิเตอร มีหนวยเปนคะแนน เร่ิมจาก 0 ถึง 100 คะแนน ดังน้ี  
91 - 100 คะแนน   คุณภาพน้ำอยูในเกณฑดีมาก 
71 - 90   คะแนน   คุณภาพน้ำอยูในเกณฑดี  
61 - 70   คะแนน   คุณภาพน้ำอยูในเกณฑพอใช  
31 - 60   คะแนน   คุณภาพน้ำอยูในเกณฑเส่ือมโทรม 
 0  - 30   คะแนน   คุณภาพน้ำอยูในเกณฑเส่ือมโทรมมาก 

เกณฑการประเมิน :  
 เกณฑการประเมินแบงออกเปน 2 กรณี ดังน้ี 

กรณีที่ 1 :  จังหวัดท่ีมีคา WQI ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต 0-70 คะแนน 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 

X-1 ผลการดำเนินงานปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (X) 

X+1 

 
กรณีที่ 2 :  จังหวัดที่มีคา WQI ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทากับหรือมากกวา 71 คะแนนขึ้นไป 

 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 

X-2 X-1 ผลการดำเนินงานปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (X) 

โดยท่ี คา X เปนคา WQI ของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของแหลงน้ำแตละสาย 

แหลงขอมูล : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 



         คูมือการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

33 

จังหวัดเปาหมาย : 

ลุมน้ำเจาพระยา 9 จังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 
อางทอง สิงหบุรี ชัยนาท ลพบุรี และนครสวรรค 

ลุมน้ำทาจีน 4 จังหวัด จังหวัดชัยนาท สมุทรสาคร นครปฐม และสุพรรณบุรี 
ลุมน้ำสะแกกรัง 1 จังหวัด จังหวัดอุทัยธานี 
ลุมน้ำมูล 7 จังหวัด จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ 

รอยเอ็ด และมหาสารคาม 
ลุมน้ำปง  5 จังหวัด จังหวัดลำพูน เชียงใหม ตาก กำแพงเพชร และนครสววรค 
ลุมน้ำชายฝงทะเลตะวันออก  3 จังหวัด จังหวัดระยอง  จันทบุรี และตราด 
 
หมายเหตุ : 

 การจัดเก็บตัวอยางน้ำเพ่ือนำไปตรวจสอบคุณภาพน้ำจะดำเนินการปละ 2 คร้ัง โดยจัดเก็บในชวงเดือน
กุมภาพันธ-มีนาคม และกรกฎาคม-สิงหาคม 

 การรายงานผลรอบ 6 เดือน (ถามี) จะเปนคะแนนการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากการเก็บน้ำในชวงเดือน
กุมภาพันธ-มีนาคม 
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(3)  รายไดจากการทองเที่ยว : ตัวชี้วัด 1) รายไดจากการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ และ 2) รายได
จากการทองเที่ยวของผูเย่ียมเยือนชาวไทย 

 
ตัวชี้วัด :  รายไดจากการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตางชาต ิ

หนวยวัด : ลานบาท 

คำอธิบาย :   

 พิจารณาจากจำนวนเงินที่นักทองเที่ยวชาวตางชาติใชจายเพ่ือใหไดรับสินคาและบริการตาง  ๆ
ระหวางเดินทางทองเท่ียว 

 
สูตรการคำนวณ : 

 รายไดจากการทองเท่ียวของนักทองเที่ยวตางชาติ  
=  จำนวนนักทองเท่ียวตางชาติxจำนวนวันพักเฉล่ียxคาใชจายเฉล่ียตอหัวตอวัน 

เกณฑการประเมิน : (อางอิงจากขอมูลผลการดำเนินงานท่ีผานมาของจังหวัด) 
 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 

(คาเฉล่ียสัดสวนรายไดจากการ
ทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565  
ของจังหวัดxคาเปาหมายข้ันตน 
ของกระทรวงการทองเท่ียวฯ*  

(395,444.87 ลานบาท)) 

(คาเฉล่ียสัดสวนรายไดจากการ
ทองเท่ียวนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565  

ของจังหวัดxคาเปาหมายมาตรฐาน 
ของกระทรวงการทองเท่ียวฯ* 

(496,627.13 ลานบาท)) 

(คาเฉล่ียสัดสวนรายไดจากการ
ทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565  
ของจังหวัดxคาเปาหมายข้ันสูง 
ของกระทรวงการทองเท่ียวฯ* 

(628,248.18 ลานบาท)) 
 
แหลงขอมูล :  กองเศรษฐกิจการทองเท่ียวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

เงื่อนไข  :  รายไดเดือนสุดทายของปงบประมาณ (เดือนกันยายน 2566) จะทราบผลประมาณปลายเดือนตุลาคม 2566 

จังหวัดเปาหมาย :  ภูเก็ต พังงา ยะลา สุราษฎรธานี ชลบุรี นราธิวาส และกระบ่ี 

หมายเหตุ : ที่มาเกณฑการประเมิน 

* คาเปาหมายของจังหวัดเปนการถายทอดคาเปาหมายของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (ไมรวมกรุงเทพฯ) 
โดยคำนวณจากคาเฉล่ียของสัดสวนรายไดจากการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวตางชาติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565  
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ตัวชี้วัด : รายไดจากการทองเที่ยวของผูเย่ียมเยือนชาวไทย 

หนวยวัด : ลานบาท 

คำอธิบาย : 

 พิจารณาจากการซ้ือสินคาและบริการตาง ๆ ระหวางการทองเที่ยวในประเทศไทย ทั้งเพ่ือตนเอง
หรือเปนของฝาก ซ่ึงครอบคลุมรายไดจากผูเยี่ยมเยือนชาวไทย (ผูที่เดินทางทองเท่ียวไปยังสถานท่ี 
ท่ีมิใชถ่ินท่ีอยูปกติ) ท้ังแบบพักคางคืน และเชาไป-เย็นกลับ 

สูตรคำนวณ :  

 รายไดจากการทองเที่ยวของผูเยี่ยมเยือนชาวไทย  
=  รายไดจากนักทองเท่ียวชาวไทย (คางคืน)+รายไดจากนักทัศนาจรชาวไทย (ไมคางคืน) 
=  (จำนวนนักทองเท่ียวชาวไทยxจำนวนวันพักเฉล่ียxคาใชจายเฉล่ียตอหัวตอวัน)+ 

(จำนวนนักทัศนาจรxคาใชจายเฉล่ียตอหัวตอวัน) 

เกณฑการประเมิน : (อางอิงจากขอมูลผลการดำเนินงานท่ีผานมาของจังหวัด) 
 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 

(คาเฉล่ียสัดสวนรายได 
จากการทองเท่ียวของ 

ผูเย่ียมเยือนชาวไทย ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562-2565 ของจังหวัดx 

คาเปาหมายข้ันตนของ 
กระทรวงการทองเท่ียวฯ* 
(441,962.88 ลานบาท)) 

(คาเฉล่ียสัดสวนรายได 
จากการทองเท่ียวของ 

ผูเย่ียมเยือนชาวไทย ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562-2565 ของจังหวัดx 

คาเปาหมายมาตรฐาน 
ของกระทรวงการทองเท่ียวฯ* 

(465,210.13 ลานบาท)) 

 (คาเฉล่ียสัดสวนรายได 
จากการทองเท่ียวของ 

ผูเย่ียมเยือนชาวไทย ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562-2565 ของจังหวัดx 

คาเปาหมายข้ันสูง 
ของกระทรวงการทองเท่ียวฯ* 

(501,403.48 ลานบาท)) 
 
แหลงขอมูล :  กองเศรษฐกิจการทองเท่ียวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

เงื่อนไข   : รายไดเดือนสุดทายของปงบประมาณ (เดือนกันยายน 2566) จะทราบผลประมาณปลายเดือนตุลาคม 2566 

จังหวัดเปาหมาย :  เชียงใหม ชลบุรี ภูเก็ต กระบ่ี สงขลา ระยอง ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี กาญจนบุรี นครราชสีมา 
เชียงราย สุราษฎรธานี ขอนแกน นครศรีธรรมราช พระนครศรีอยุธยา ตราด อุดรธานี สตูล 
จันทบุรี และตรัง 

หมายเหตุ : ที่มาเกณฑการประเมิน 

* คาเปาหมายของจังหวัดเปนการถายทอดคาเปาหมายของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (ไมรวมกรุงเทพฯ) 
โดยคำนวณจากคาเฉล่ียของสัดสวนรายไดจากการทองเท่ียวของผูเย่ียมเยือนชาวไทย ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565  
 
หมายเหตุ : รายละเอียดตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการรวมกัน (Joint KPIs) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

สามารถดูไดจาก https://clouddrive.opdc.go.th/s/ZHedeQJwcXW99mH 

 
 

  



         คูมือการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

36 

4.1.3  รายการตัวชี้วัด : ผลการดำเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน งานประจำ งานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
งานตามกฎหมาย กฎ หรือภารกิจในพื้นที่/ทองถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุมจังหวัด (Function KPI/ 
Area KPI) 

สำนักงาน ก.พ.ร. ไดจัดทำรายการตัวช้ีวัดท่ีสอดคลองกับภารกิจพ้ืนฐาน งานประจำ งานตามกฎหมาย
ของจังหวัด ประกอบดวย ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม/ความมั่นคง และดานสิ่งแวดลอม ที่เชื่อมโยงมาจากตัวชี้วัด 
ในยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 โดย 
มีหนวยงานกลางที่เปนเจาภาพตัวช้ีวัดยืนยันความถูกตอง กำหนดรายละเอียด คาเปาหมาย เกณฑการประเมิน และ
รวบรวมผลการดำเนินงาน รวมทั้งความถูกตอง วัตถุประสงคเพื่อใหจังหวัดใชเปนแนวทางในการคัดเลือกตัวชี้วัด 
ที่สอดคลองกับประเด็นการพัฒนาและบริบทของจังหวัด ดังภาพ 
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ความเชื่อมโยงระหวางประเดน็ยุทธศาสตรในยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 และตัวช้ีวัดจังหวัด 

 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ฉบับที ่13 ตัวชี้วัดจังหวัด 

1. ดานความมั่นคง หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะ
ท่ีนาอยู ปลอดภยั เติบโตไดอยางย่ังยืน 

เปาหมายที่ 3  การพัฒนาเมืองใหมี 
ความนาอยูอยางย่ังยืน มีความพรอม 
ในการรับมือและปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง
ทุกรูปแบบ เพ่ือใหประชาชนทุกกลุม 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยางท่ัวถึง 

     ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 เมืองนาอยูอยางย่ังยืน 

มีจำนวนมากข้ึน 

 อัตราคดีอาชญากรรมตอประชากร
แสนคน 

 จำนวนเหตุการณความไมสงบ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต 

 รอยละของหมูบาน/ชุมชนท่ีไมพบ
ปญหายาเสพติด 

2. ดานการสราง
ความสามารถ 
ในการแขงขัน 

หมุดหมายที่ 1 ไทยเปนประเทศช้ันนำดาน
สินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง 

เปาหมายที่ 1 มูลคาเพ่ิมของสินคา
เกษตรและเกษตรแปรรูปสูงข้ึน 
ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 ผลิตภณัฑมวลรวม 

ในประเทศสาขาเกษตรเติบโตข้ึน รอยละ 4.5 

ตอป 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.4 พ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ี 

ไมเหมาะสมลดลงรอยละ 10 เม่ือส้ินสุดแผน 

 ผลการดำเนินงานตามแนวทาง
สงเสริมเกษตรแปลงใหญ (รอยละ
ของตนทุนการผลิตท่ีลดลง รอยละ
ของผลผลิตสินคาเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน 
รอยละของแปลงท่ีไดราคาผลผลิต
เพ่ิมข้ึน รอยละของแปลงใหญ 
ท่ีไดรับการรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิต) 

 หมุดหมายที่ 2 ไทยเปนจุดมุงหมายของ
การทองเท่ียวท่ีเนนคุณภาพและความย่ังยืน  

เปาหมายที่ 1 การเปล่ียนแปลง 
การทองเท่ียวไทยเปนการทองเท่ียว
คุณภาพสูงท่ีเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรม
และบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืน 
ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 นักทองเท่ียวชาวไทยและ

ชาวตางชาติ มีคาใชจายตอวันเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 

รอยละ 10 ตอป 

 รายไดจากการทองเท่ียว 
ของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 

 รายไดจากการทองเท่ียว 
ของผูเย่ียมเยือนชาวไทย 

 มูลคาการคาชายแดน 

 เปาหมายที่ 2 การปรับโครงสราง 
การทองเท่ียวใหพ่ึงพานักทองเท่ียว 
ในประเทศและมีการกระจายโอกาส 
ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

 

 ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 รายไดจากนักทองเท่ียว

ชาวไทย เพ่ิมข้ึนรอยละ 10 ตอป 

หมุดหมายที่ 5 ไทยเปนประตูการคา 
การลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกส 
ท่ีสำคัญของภูมิภาค 
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ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ฉบับที ่13 ตัวชี้วัดจังหวัด 

เปาหมายที่ 1 ไทยเปนประตูการคา
การลงทุนในภูมิภาค 
ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 อันดับความสามารถ 

ในการแขงขันดานเศรษฐกิจ (โดยสถาบัน

นานาชาติเพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการ) 

มีอันดับดีข้ึน 

 เปาหมายที่ 2.1 ไทยเปนหวงโซ
อุปทานของภูมิภาค 

 

 ตัวช้ีวัดท่ี 2.2  1) มูลคาการสงออก 

ของไทยกับประเทศท่ัวโลกขยายตัวไมนอยกวา

รอยละ 7 ตอป หรือ 2) สัดสวนการเติบโต

ของปริมาณการสงออกสินคาของไทย 

ตอการเติบโตของปรมิาณการสงออกสินคา 

ของโลกเฉล่ียไมนอยกวา 1.5 ตอป 

 

 
หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม มีศักยภาพสูงในการดำเนิน
ธุรกิจ สามารถยกระดับและปรับตัวเขาสู
การแขงขันใหม 

เปาหมายที่ 2 วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมมีศักยภาพสูงในการดำเนิน
ธุรกิจสามารถยกระดับและปรับตัวเขาสู
การแขงขันใหม  
ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม

ในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอมตอผลิตภณัฑมวลรวมภายใน 

ประเทศ เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 40 และสัดสวน

มูลคาการสงออกของวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดยอมตอการสงออกท้ังประเทศ 

เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 20 ในป 2570 

 ความสำเร็จในการพัฒนาและสงเสริม
ผลิตภณัฑชุมชน 
(1)  รายไดจากการจำหนายผลิตภณัฑ

ชุมชน (OTOP)  
(2)  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจาก

การจำหนายผลิตภณัฑชุมชน 
(OTOP) โดยผานชองทางออนไลน 

(3)  รอยละของจำนวนใบรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) 

3. ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน 

หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนขามรุน
ลดลง และมีความคุมครองทางสังคม 
ท่ีเพียงพอ เหมาะสม 

เปาหมายที่ 2 คนไทยทุกชวงวัยไดรับ
ความคุมครองทางสังคมท่ีเพียงพอ 
ตอการดำรงชีวิต 
ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ดัชนีรวมของความคุมครอง

ทางสังคมมีคาไมนอยกวา 100 โดยดัชนีรวม

 จำนวนท่ีเพ่ิมข้ึนของแรงงาน 
นอกระบบท่ีอยูภายใตประกันสังคม 
(ผูประกันตนตามมาตรา 40)  

 อัตราการประสบอันตราย 
จากการทำงานตอลูกจาง 1,000 คน 
(นับกรณีรายแรง)  
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ของความคุมครองทางสังคมประกอบดัวย 

3 มิติ  

มิติท่ี 2 ความคุมครองทางสังคมสำหรับ
วัยแรงงาน 
 แรงงานท่ีอยูในระบบประกันสังคม

มีสัดสวนไมนอยกวารอยละ 60 
ของกำลังแรงงานรวม 

 แรงงานท่ีอยูภายใตการจางงาน 
ทุกประเภทไดรับความคุมครอง 
โดยกฎหมายแรงงาน 

 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง 
มุงเรียนรูอยางตอเน่ือง ตอบโจทยพัฒนา 
แหงอนาคต  

เปาหมายที่ 1 คนไทยไดรับการพัฒนา
อยางเต็มศักยภาพในทุกชวงวัย  
มีสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับโลกยุคใหม
มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานท่ีดี 
ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม  
และมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง
อยางพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถ
ดำรงชีวิตรวมกันในสังคมไดอยางสงบสุข 
ตัวช้ีวัดท่ี 1.3 ทุนชีวิตเด็กและเยาวชน

เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 เม่ือส้ินสุดแผน 

 อัตราการคลอดมีชีพในหญิง 
อายุ 15-19 ป ตอประชากรหญิง 
อายุ 15-19 ป พันคน 

4. ดานการสรางโอกาส 
ความเสมอภาคและ 
เทาเทียมกันทางสังคม 

หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะ
ท่ีนาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางย่ังยืน 

เปาหมายที่ 2 ความไมเสมอภาค 
ในการกระจายรายไดของภาคลดลง  

หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนขามรุน
ลดลง และมีความคุมครองทางสังคม 
ท่ีเพียงพอ เหมาะสม 

เปาหมายที่ 2 คนทุกชวงวัยไดรับ 
ความคุมครองทางสังคมท่ีเพียงพอ 
ตอการดำรงชีวิต 

 

5. ดานการสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม 

หมุดหมายที่ 1 ไทยเปนประเทศช้ันนำดาน
สินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง 

เปาหมายที่ 2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
และระบบบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพ 
ความม่ันคงอาหาร และความย่ังยืน 
ของภาคเกษตร 

 คุณภาพน้ำของแมน้ำสายหลัก 
อยูในเกณฑดีเพ่ิมข้ึน  
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ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 ระบบชลประทาน 

มีประสิทธิภาพไมต่ำกวารอยละ 75  

เม่ือส้ินสุดแผน 

 หมุดหมายที ่3 ไทยเปนฐานการผลิต 
ยานยนตไฟฟาท่ีสำคัญของโลก 

เปาหมายที่ 3 การสรางความพรอม
ของปจจัยสนับสนุนอยางเปนระบบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 3.5 มลพิษทางอากาศ  

(ฝุนละอองท่ีมีขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน) 

และปรมิาณการปลอยกาซเรือนกระจก 

ในภาคคมนาคมขนสงลดลงรอยละ 4 ตอป 

 

 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะ
ท่ีนาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางย่ังยืน 

เปาหมายที่ 3 การพัฒนาเมือง 
ใหมีความนาอยู อยางย่ังยืน มีความพรอม
ในการรับมือและปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง
ทุกรูปแบบ เพ่ือใหประชาชนทุกกลุม 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยางท่ัวถึง 
ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 เมืองนาอยูอยางย่ังยืน 

มีจำนวนมากข้ึน 

 การพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 
เขาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

 ความสำเร็จของการสงเสริม 
สถานประกอบการเขาสูระบบ
อุตสาหกรรมสีเขียว 

5. ดานการสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม 

หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคารบอนต่ำ 

เปาหมายที่ 2 การอนุรักษ ฟนฟูและ 
ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
อยางย่ังยืน เพ่ือใหทรัพยากรธรรมชาติ
มีความอุดมสมบูรณเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 คะแนนดัชนีสมรรถนะ 
ดานส่ิงแวดลอมดีข้ึน ติดอันดับท่ี 1 ใน 3 ของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
โดยมีคะแนนไมนอยกวา 55 คะแนน 
ในป 2570 

 ความสำเร็จของการจัดการหมอกควัน
และไฟปา (Hotspots) 

 รอยละของปรมิาณขยะมูลฝอยชุมชน
ไดรับการจัดการอยางถูกตอง 

 เปาหมายที่ 3 การสรางสังคมคารบอนต่ำ
และย่ังยืน เพ่ือการปลอยกาซ 
เรือนกระจกและมลพิษลดลง  
และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 

 
ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 การนำขยะกลับมาใช

ประโยชนใหมเพ่ิมข้ึน โดยมีอัตราการนำ
ขยะกลับมาใชใหมของประเทศไมต่ำกวา
รอยละ 40 ของปริมาณขยะท่ีนำกลับมาใช
ใหมได ภายในป 2570  
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6. ดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย  
มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน  
     เปาหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ  
      มีคุณภาพ เขาถึงได  
     ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 ความพึงพอใจในคุณภาพ
การใหบริการภาครัฐ ไมนอยกวารอยละ 90 
     เปาหมายที่ 2 ภาครัฐท่ีมีขีดสมรรถนะสูง  
      คลองตัว  
     ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ผลการสำรวจรฐับาล
อิเล็กทรอนิกส ในองคประกอบ ดัชนีรัชนี
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ดัชนีการมีสวนรวม
ทางอิเล็กทรอนิกส ดัชนีทุนมนุษย และดัชนี
การใหบริการภาครัฐออนไลน ไมเกินอันดับ
ท่ี 40 ของโลก และมีคะแนนไมต่ำกวา 0.82 

 การพัฒนาระบบขอมูลใหเปนดิจิทัล 
(Digitized Data) เพ่ือนำไปสูการ
เปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

 รอยละความพึงพอใจตอการใหบริการ
ประชาชนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
(e-Service) 

 การประเมินสถานะของหนวยงาน 
ในการเปนระบบราชการ 4.0  
(PMQA 4.0)  
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ดานเศรษฐกิจ 
 

ตัวชี้วัด :  รายไดจากการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตางชาต ิ

หนวยวัด :  ลานบาท 

คำอธิบาย :   
 พิจารณาจากจำนวนเงินที่นักทองเที่ยวชาวตางชาติใชจายเพ่ือใหไดรับสินคาและบริการตาง  ๆ

ระหวางเดินทางทองเท่ียว ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

สูตรการคำนวณ : 

 รายไดจากการทองเท่ียวของนักทองเที่ยวตางชาติ  
=  จำนวนนักทองเท่ียวตางชาติxจำนวนวันพักเฉล่ียxคาใชจายเฉล่ียตอหัวตอวัน 

เกณฑการประเมิน : (อางอิงจากผลการดำเนินงานท่ีผานมาของจังหวัด) 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 

(คาเฉล่ียสัดสวนรายไดจากการ
ทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565  
ของจังหวัดxคาเปาหมายข้ันตน 
ของกระทรวงการทองเท่ียวฯ* 

(395,444.87 ลานบาท)) 

(คาเฉล่ียสัดสวนรายไดจากการ
ทองเท่ียวนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565  

ของจังหวัดxคาเปาหมายมาตรฐาน 
ของกระทรวงการทองเท่ียวฯ* 

(496,627.13 ลานบาท)) 

(คาเฉล่ียสัดสวนรายไดจากการ
ทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565  
ของจังหวัดxคาเปาหมายข้ันสูง 
ของกระทรวงการทองเท่ียวฯ* 

(628,248.18 ลานบาท)) 
 
แหลงขอมูล :  กองเศรษฐกิจการทองเท่ียวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

เงื่อนไข  :  รายไดเดือนสุดทายของปงบประมาณ (เดือนกันยายน 2566) จะทราบผลประมาณปลายเดือนตุลาคม 2566 

หมายเหตุ : ที่มาเกณฑการประเมิน 

* คาเปาหมายของจังหวัดเปนการถายทอดคาเปาหมายของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (ไมรวมกรุงเทพฯ) 
โดยคำนวณจากคาเฉล่ียของสัดสวนรายไดจากการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวตางชาติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565  
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ตัวชี้วัด : รายไดจากการทองเที่ยวของผูเย่ียมเยือนชาวไทย 

หนวยวัด : ลานบาท 

คำอธิบาย : 

 พิจารณาจากการซ้ือสินคาและบริการตาง ๆ ระหวางการทองเที่ยวในประเทศไทย ทั้งเพ่ือตนเอง
หรือเปนของฝาก ซ่ึงครอบคลุมรายไดจากผูเยี่ยมเยือนชาวไทย (ผูที่เดินทางทองเท่ียวไปยังสถานท่ี 
ท่ีมิใชถ่ินท่ีอยูปกติ) ท้ังแบบพักคางคืน และเชาไป-เย็นกลับ 

สูตรคำนวณ :  

 รายไดจากการทองเที่ยวของผูเยี่ยมเยือนชาวไทย  
=  รายไดจากนักทองเท่ียวชาวไทย (คางคืน)+รายไดจากนักทัศนาจรชาวไทย (ไมคางคืน) 
=  (จำนวนนักทองเท่ียวชาวไทยxจำนวนวันพักเฉล่ียxคาใชจายเฉล่ียตอหัวตอวัน)+ 

(จำนวนนักทัศนาจรxคาใชจายเฉล่ียตอหัวตอวัน) 

เกณฑการประเมิน : (อางอิงจากขอมูลผลการดำเนินงานท่ีผานมาของจังหวัด) 
 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 

(คาเฉล่ียสัดสวนรายได 
จากการทองเท่ียวของ 

ผูเย่ียมเยือนชาวไทย ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562-2565 ของจังหวัดx 

คาเปาหมายข้ันตน 
ของกระทรวงการทองเท่ียวฯ* 

(441,962.88 ลานบาท)) 

(คาเฉล่ียสัดสวนรายได 
จากการทองเท่ียวของ 

ผูเย่ียมเยือนชาวไทย ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562-2565 ของจังหวัดx 

คาเปาหมายมาตรฐาน 
ของกระทรวงการทองเท่ียวฯ* 

(465,210.13 ลานบาท)) 

(คาเฉล่ียสัดสวนรายได 
จากการทองเท่ียวของ 

ผูเย่ียมเยือนชาวไทย ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562-2565 ของจังหวัดx 

คาเปาหมายข้ันสูง 
ของกระทรวงการทองเท่ียวฯ* 

(501,403.48 ลานบาท)) 
 
แหลงขอมูล :  กองเศรษฐกิจการทองเท่ียวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

เงื่อนไข  : รายไดเดือนสุดทายของปงบประมาณ (เดือนกันยายน 2566) จะทราบผลประมาณปลายเดือนตุลาคม 2566 

หมายเหตุ : ที่มาเกณฑการประเมิน 

* คาเปาหมายของจังหวัดเปนการถายทอดคาเปาหมายของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (ไมรวมกรุงเทพฯ) 
โดยคำนวณจากคาเฉล่ียของสัดสวนรายไดจากการทองเท่ียวของผูเย่ียมเยือนชาวไทย ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565  
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ตัวชี้วัด :  ความสำเร็จในการพัฒนาและสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน 
(1)  รายไดจากการจำหนายผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) 
(2) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการจำหนายผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) โดยผานชองทางออนไลน 
(3) รอยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)  

 

ตัวชี้วัด :  ความสำเร็จในการพัฒนาและสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน 

ตัวชี้วัดยอย 1  :  รายไดจากการจำหนายผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) 

หนวยวัด :  ลานบาท 

คำอธิบาย :  

 รายไดจากการจำหนายผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ประเมินจากรายไดการจำหนายผลิตภัณฑ  
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566) 
ของจังหวัด 

เกณฑการประเมิน : (อางอิงจากขอมูลผลการดำเนินงานท่ีผานมาของจังหวัด)  

แบงเปน 3 กรณี ดังน้ี  
 กรณีที่ 1 :  จังหวัดท่ีมีผลการดำเนินงาน 3 ป ยอนหลัง ดีข้ึนเร่ือย  ๆ 
 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 
ผลการดำเนินงานปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
(คาเปาหมายข้ันตน+ 
คาเปาหมายข้ันสูง)/2 

ผลการดำเนินงานปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565+(growth เฉล่ีย 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565)  
 

กรณีที่ 2 :  จังหวัดท่ีมีผลการดำเนินงาน 3 ป ยอนหลัง ลดลงเร่ือย  ๆ
 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 
ผลการดำเนินงานปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
(คาเปาหมายข้ันตน+ 
คาเปาหมายข้ันสูง)/2 

ผลการดำเนินงานท่ีดีท่ีสุด 
3 ปยอนหลัง  

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565) 
 

กรณีที่ 3 :  จังหวัดท่ีมีผลการดำเนินงาน 3 ป ยอนหลัง ข้ึน  ๆลง  ๆ
 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 
ผลการดำเนินงานปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
(คาเปาหมายข้ันตน+ 
คาเปาหมายข้ันสูง)/2 

ผลการดำเนินงานท่ีดีท่ีสุด 
3 ปยอนหลัง  

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565) 
 

แหลงขอมูล : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

เงื่อนไข  :  ผลิตภัณฑ OTOP ของผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ท่ีลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน 
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ตัวชี้วัดยอย 2  :  รอยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายไดจากการจำหนายผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) โดยผานชองทางออนไลน  

หนวยวัด : รอยละ 

คำอธิบาย : 

 พิจารณาจากรายไดการจำหนายผลิตภัณฑ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566) โดยผานชองทางออนไลน (ผานระบบอิเล็กทรอนิกส) 
เปรียบเทียบกับรายไดจากการจำหนายผลิตภัณฑ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) โดยผาน
ชองทางออนไลน (ผานระบบอิเล็กทรอนิกส) ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 
2565)  

 ตลาดออนไลน คือ การทำการตลาดในส่ือออนไลน เพื่อเผยแพรหรือโฆษณาใหผลิตภัณฑ OTOP 
เปนที่รูจัก ตลอดจนการซ้ือการขาย ซ่ึงทำการตลาดในสื่อออนไลน เชน โฆษณา Facebook โฆษณา 
line โฆษณา Google โฆษณา Youtube โฆษณา Instagram เว็บไซต หรือผานแฟลตฟอรมอ่ืน 
เปนตน 

 ขอบเขตการประเมิน  ผลิตภัณฑ OTOP ท่ีจำหนายในแพลตฟอรม หรือส่ือออนไลน 
สูตรคำนวณ :   
 

(รายไดจากการจำหนายผลิตภณัฑชุมชน (OTOP) ผานชองทางออนไลน ปงบประมาณ พ.ศ. 2566– 
รายไดจากการจำหนายผลิตภณัฑชุมชน (OTOP) ผานชองทางออนไลน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565) x 100 
รายไดจากการจำหนายผลิตภณัฑชุมชน (OTOP) ผานชองทางออนไลน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
เกณฑการประเมิน :  (กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดคาเปาหมาย) 
 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 

รอยละ 5.00 รอยละ 10.00 รอยละ 15.00 

 
แหลงขอมูล : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

เงื่อนไข  : ผลิตภัณฑ OTOP ของผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ท่ีลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน 
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ตัวชี้วัดยอย 3  :  รอยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)  

หนวยวัด :  รอยละ 

คำอธิบาย : 

 วัดผลสำเร็จจากจำนวนคำขอที ่ย ื ่นขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และไดรับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 เทียบกับจำนวนคำขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) ทั ้งหมด  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 การใหการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) เปนการยกระดับ
ผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ มาตรฐาน และคงรักษาไวซ่ึงคุณภาพ เพื่อใหสินคา OTOP เปนท่ียอมรับ 
และเพ่ิมความนาเช่ือถือแกผูบริโภคท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 จำนวนคำขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) ทั้งหมด เปนจำนวนคำขอรับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) เปาหมายตามแผนการดำเนินงานที่ไดรับการจัดสรร
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 
สูตรคำนวณ : 
 

จำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
x 100 

จำนวนคำขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑชุมชน (มผช.) ท้ังหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
เกณฑการประเมิน :  (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) กำหนดคาเปาหมาย) 
 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 

รอยละ 72.50 รอยละ 77.50 รอยละ 82.50 

แหลงขอมูล :  จังหวัด 

เงื่อนไข :   

การนับผลงาน  

 นับจำนวนคำขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ
ไดรับใบรับรองฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทาน้ัน 

 นับรวมผลิตภัณฑชุมชนเดิมที่มาขอตออายุในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และไดรับใบรับรองฯ จาก 
คำขอในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั ้งนี ้ ไมนับรวมถึงผลิตภัณฑที ่ไดยื ่นขอรับการรับรอง 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แตไดรับ มผช. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

การนับเปนฐานในการคำนวณ : 
นับเฉพาะคำขอท่ีดำเนินการแลวเสร็จ ส้ินสุดตามข้ันตอนการรับรอง : 
1.  ไดรับการรับรอง (นับเปนผลงานวาผาน) 
2. กรณีผลการตรวจสอบไมผาน และยกเลิกคำขอโดยหนวยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนจังหวัด 

(นับเปนผลงานวาไมผาน) 
 ผลไมผาน 1 คร้ัง ขอยกเลิกคำขอ (นับเปนผลงานวาไมผาน) 
 ผลไมผาน 2 คร้ัง (นับเปนผลงานวาไมผาน) 
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การไมนับเปนฐานในการคำนวณ : 
1. คำขอท่ีอยูระหวางดำเนินการ  

 ผลการตรวจสอบผาน แตคณะกรรมการฯ มีมติใหดำเนินการเพ่ิมเติม 

 ผลการตรวจสอบไมผานคร้ังท่ี 1 รอการแกไขปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑใหเปนไปตาม
มาตรฐาน เพ่ือรอเก็บตัวอยางตรวจสอบคร้ังท่ี 2 

2.  ผูประกอบการชุมชนแจงความประสงคยกเลิกคำขอ ระหวางข้ันตอนการรับรอง 
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ตัวชี้วัด  : มูลคาการคาชายแดน 

หนวยวัด : ลานบาท 

คำอธิบาย : 

 พิจารณามูลคาการคาชายแดนในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566)  

 มูลคาการคาชายแดน หมายถึง มูลคาการสงสินคาออกนอกราชอาณาจักรไทยไปประเทศที่มีพรมแดน
ติดไทย (ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 
และมาเลเซีย) และมูลคาการนำเขาสินคาจากประเทศดังกลาว เขาราชอาณาจักรไทยที่ดำเนินการ  
ณ ดานท่ีต้ังข้ึนบริเวณเขตแดนทางบก บนทางอนุมัติ เพ่ือประโยชนในการตรวจของท่ีขนสงโดยทาง
นั ้น ๆ ซึ่งครอบคลุมการสงออกสินคาไปนอกราชอาณาจักรไทยตอไปยังประเทศที่สาม และ 
การนำเขาสินคาจากประเทศที่สามผานพรมแดนประเทศเพ่ือนบานที่มีชายแดนติดไทยตามความตกลง
ดานขนสงระหวางประเทศ (กองความรวมมือการคาและการลงทุน) 

 มูลคาการคาชายแดนเพิ่มขึ้นหรือหดตัว หมายถึง มูลคาการเปลี่ยนแปลงของการคาชายแดน  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566) เปรียบเทียบกับมูลคาการคา
ชายแดน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) 

เกณฑการประเมิน : (อางอิงจากคาเปาหมายของกรมการคาตางประเทศ) 
 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 

ผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565+ growth 0.50% 

ผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565+ growth 0.75% 

ผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565+ growth 1.00% 

 
แหลงขอมูล :  

 กองความรวมมือการคาและการลงทุน กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย  

 การรายงานขอมูลเปนรายไตรมาสและรายป 
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ตัวชี้วัด : ผลการดำเนินงานตามแนวทางสงเสริมเกษตรแปลงใหญ 

หนวยวัด :  รอยละ 

คำอธิบาย : 

 แปลงใหญ หมายถึง การรวมกลุมเกษตรกรที่ผลิตสินคาชนิดเดียวกัน โดยไมจำเปนตองเปนแปลง 
ที่อยู ติดกันเปนผืนเดียว แตควรอยูภายในชุมชนที่ใกลเคียงกัน สินคาควรเปนสินคาหลักของ
เกษตรกร พ้ืนที่มีความเหมาะสม มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ และสามารถบริหารจัดการได 
เกษตรกรสมัครใจรวมกลุมและเขารวมดำเนินการภายใตหลักเกณฑ เงื ่อนไข และเปาหมาย 
ของแปลงใหญ พรอมที ่จะพัฒนาการผลิตและการตลาดรวมกัน และตองมีสวนรวมตลอด
กระบวนการพัฒนา 

 วัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนใหเกษตรกรมีการรวมกลุมและบริหารจัดการรวมกันในดานการผลิตและ
การตลาด สามารถลดตนทุนการผลิต มีผลผลิตตอหนวยเพ่ิมข้ึน ผลผลิตมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
ภายใตการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

 หลักเกณฑในการรวมกลุม : 
1)  พืชไร ปาลมน้ำมัน มีพ้ืนที่รวมกันไมนอยกวา 300 ไร และเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการ 

ไมนอยกวา 30 ราย 
2)  ไมผล พืชผัก ไมดอกไมประดับ สมุนไพร หรือพืชอื่น ๆ มีพ้ืนที่รวมกันไมนอยกวา 300 ไร หรือ

เกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการไมนอยกวา 30 ราย 
3)  ประมง ปศุสัตว ผ้ึงและแมลงเศรษฐกิจ มีเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการไมนอยกวา 30 ราย 

หรือมีจำนวนมีพ้ืนท่ีรวมกันไมนอยกวา 300 ไร หรือจำนวนสัตวไมนอยกวา 300 หนวย โดยคิด
จำนวนหนวยตามชนิดสินคา ดังน้ี 

- โค 1 ตัว  เทากับ 0.65  หนวย 
- กระบือ 1 ตัว เทากับ  0.70  หนวย  
- แพะ แกะ 1 ตัว  เทากับ  0.10  หนวย  
- สุกร 1 ตัว  เทากับ  0.40  หนวย 
- สัตวปก 1 ตัว  เทากับ  0.01  หนวย  
- ผ้ึงพันธุ/ผ้ึงโพรง/ชันโรง 1 รัง  เทากับ  0.60  หนวย 
- จ้ิงหรีด 1 บอ เทากับ  0.60  หนวย  

 ขอบเขตการประเมิน : แปลงใหญสงเสริมป 2564 ที่อยูภายใตโครงการสงเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ และไดรับจัดสรรงบประมาณตามจำนวนท่ีกำหนด  

 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากการดำเนินงานสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ หมายถึง  
มีตนทุนการผลิตลดลง ผลผลิตเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับกอนเขารวมโครงการ ไดรับรองมาตรฐาน 
การผลิต และราคาผลผลิตเพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกับแปลงกอนเขารวมโครงการ 

 รอยละของตนทุนการผลิตที่ลดลง หมายถึง รอยละของตนทุนการผลิตสินคาเกษตรที่ลดลงจาก
การดำเนินงานตามแนวทางสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ (เฉล่ียทุกแปลง) เม่ือเทียบกับรอยละของ
ตนทุนการผลิตสินคาเกษตรจากการทำการเกษตรกอนรวมโครงการฯ (เฉล่ียทุกแปลง)  

 รอยละของผลผลิตสินคาเกษตรที่เพ่ิมข้ึน หมายถึง รอยละของปริมาณผลผลิตเฉล่ียของสินคาเกษตร
ตอพื้นที่ที ่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานตามแนวทางสงเสริมเกษตรแปลงใหญ (เฉลี่ยทุกแปลง)  
เมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของสินคาเกษตรตอพ้ืนที่จากการทำการเกษตรกอนเขารวม
โครงการฯ (เฉล่ียทุกแปลง) 
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 รอยละของแปลงที่ไดราคาผลผลิตเพิ่มข้ึน หมายถึง รอยละของราคาผลผลิตที่เพิ่มข้ึนจากการ
ดำเนินงานตามแนวทางสงเสริมเกษตรแปลงใหญ (เฉลี่ยทุกแปลง) เมื่อเทียบกับราคาผลผลิต
สินคาเกษตรจากราคาทั่วไปของจังหวัด  

 รอยละของแปลงใหญท่ีไดรับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต หมายถึง จำนวนแปลงใหญ
ท่ีอยูภายใตการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญท่ีไดรับการสนับสนุนใหเขาสูการตรวจสอบรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน (ที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของสวนราชการของแตละกรม
ท่ีรับผิดชอบ) 

 คำอธิบาย (เพ่ิมเติม)  รอยละของแปลงใหญท่ีไดรับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต  
1) เฉพาะแปลง/สินคาท่ีสามารถเขาสูระบบรับรองไดตามหลักเกณฑของราชการ 
2) เนื่องจากการตรวจรับรองมาตรฐานข้ึนอยูกับความพรอมของเกษตรกร รอยละของการรับรอง

มาตรฐานจึงประเมินจากจำนวนเกษตรกรที่สมัครเขารับการตรวจเทียบกับเกษตรกรที่ไดรับ 
การรับรองมาตรฐาน 

3) ระบบการรับรองคณุภาพและมาตรฐานการผลิต เชน มาตรฐานเกษตรอินทรีย มาตรฐาน GAP 
GFM ฟารมปลอดโรค จากหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรับรองมาตรฐานน้ัน  ๆ 

4) แปลงของเกษตรกรท่ีสามารถตรวจรับรองได ไดแก  
- แปลงท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ และ 
- เปนสินคาท่ีสามารถตรวจรับรองมาตรฐานได 

5) จำแนกชนิดสินคาในแปลงใหญ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปน 2 กลุม ดังน้ี 
-  กลุมท่ี 1 สินคาเกษตรท่ีไมสมัครตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต เชน  

มันสำปะหลัง ขาวโพดเล้ียงสัตว ออยโรงงาน และยางพารา เปนตน 
-  กลุมท่ี 2 สินคาเกษตรท่ีสมัครตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ไดแก พืชผัก  

ไมผล ขาว พืชอาหาร สินคาประมง และสินคาปศุสัตว เปนตน 
6) ไมนับแปลงเกษตรกรท่ีอยูระหวางการตรวจประเมิน และแปลงเกษตรกรท่ีขอยกเลิกการตรวจ

ประเมิน เพ่ือนำมาคำนวณ 

เกณฑการประเมิน : (กระทรวงเกษตรและสหกรณกำหนดคาเปาหมาย) 
1. ขาว  

ตัวชี้วัดยอย เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 
1)  รอยละของตนทุนการผลิตท่ีลดลง 13.06 13.16 13.26 
2)  รอยละของผลผลิตสินคาเกษตร 

ท่ีเพ่ิมข้ึน 
9.68 10.89 12.10 

3)  รอยละของแปลงท่ีไดราคาผลผลิต
เพ่ิมข้ึน 

5.66 6.73 7.80 

4)  รอยละของแปลงใหญท่ีไดรับ 
การรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
การผลิต 

88.36 88.61 88.86 
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2. พืชและแมลงเศรษฐกิจ 

ตัวชี้วัดยอย เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 
1)  รอยละของตนทุนการผลิตท่ีลดลง 6.00 8.00 10.00 
2)  รอยละของผลผลิตสินคาเกษตร 

ท่ีเพ่ิมข้ึน 
6.00 10.00 14.00 

3)  รอยละของแปลงท่ีไดราคาผลผลิต
เพ่ิมข้ึน 

5.00 7.00 8.99 

4)  รอยละของแปลงใหญท่ีไดรับ 
การรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
การผลิต 

60.00 78.64 97.28 

 
3. ปศุสัตว 

 ตัวชี้วัดยอย เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 
1)  รอยละของตนทุนการผลิตท่ีลดลง 19.73 21.73 22.73 
2)  รอยละของผลผลิตสินคาเกษตร 

ท่ีเพ่ิมข้ึน 
59.58 60.58 61.58 

3)  รอยละของแปลงท่ีไดราคาผลผลิต
เพ่ิมข้ึน 

24.76 25.76 26.76 

4)  รอยละของแปลงใหญท่ีไดรับ 
การรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
การผลิต 

28.73 29.88 31.03 

     

แหลงขอมูล : กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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ดานสังคม/ความม่ันคง 
 

ตัวชี้วัด :  รอยละของหมูบาน/ชุมชนท่ีไมพบปญหายาเสพติด 

หนวยวัด :  รอยละ 

คำอธิบาย : 

 พิจารณาจากการสำรวจสภาพปญหายาเสพติดในระดับหมูบาน/ชุมชน จากระบบสารสนเทศ 
ยาเสพติดจังหวัด (NISPA) คร้ังท่ี 2 ของป (หวงระยะเวลาต้ังแตเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2566) 

 หมูบาน/ชุมชนที่ไมพบปญหายาเสพติด หมายถึง หมูบาน/ชุมชน ท่ีไมพบผูเสพและไมมีผูคา 
ยาเสพติด 

 หมู บาน/ชุมชน หมายถึง หมู บานและชุมชนที ่ประกาศจัดตั ้งอยางเปนทางการภายใตคำส่ัง 
ของกระทรวงมหาดไทย 

สูตรคำนวณ : 
จำนวนหมูบาน/ชุมชนท่ีไมพบปญหายาเสพติด 

x 100 
จำนวนหมูบาน/ชุมชนท่ีไดรับการประเมิน 

เกณฑการประเมิน : (อางอิงจากขอมูลผลการดำเนินงานท่ีผานมาของจังหวัด) 

แบงเปน 4 กรณี ดังน้ี  
 กรณีที่ 1 :  จังหวัดท่ีมีผลการดำเนินงาน 3 ป ยอนหลัง ดีข้ึนเร่ือย  ๆ 
 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 
ผลการดำเนินงานปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
(คาเปาหมายข้ันตน+  
คาเปาหมายข้ันสูง)/2 

คาเปาหมายข้ันตน+interval เฉล่ีย 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565) 

 

กรณีที่ 2 :  จังหวัดท่ีมีผลการดำเนินงาน 3 ป ยอนหลัง ลดลงเร่ือย  ๆ
 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 
ผลการดำเนินงานปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
ผลการดำเนินงานท่ีดีท่ีสุด 

3 ปยอนหลัง  
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565) 

คาเปาหมายมาตรฐาน+ 
interval เฉล่ีย (ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563-2565) 
 

กรณีที่ 3 :  จังหวัดท่ีมีผลการดำเนินงาน 3 ป ยอนหลัง ข้ึน  ๆลง  ๆ
 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 
ผลการดำเนินงานเฉล่ีย 3 ป ยอนหลัง 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565) 
(คาเปาหมายข้ันตน+ 
interval คาบวก) 

คาเปาหมายมาตรฐาน+ 
(interval คาบวก/2) 

 

กรณีที่ 4 :  ผลการดำเนินงานป พ.ศ. 2565 มากกวารอยละ 90 
 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 
ผลการดำเนินงานเฉล่ีย 3 ป ยอนหลัง 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565) 
ผลการดำเนินงานท่ีดีท่ีสุด 

3 ปยอนหลัง  
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565) 

คาเปาหมายมาตรฐาน+ 
(interval เฉล่ีย/2) 

แหลงขอมูล  : ระบบ NISPA ของสำนักงาน ป.ป.ส.  
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ตัวชี้วัด  : อัตราคดีอาชญากรรมตอประชากรแสนคน 

หนวยวัด : อัตราตอประชากรแสนคน 

คำอธิบาย : 

 พิจารณาจากอัตราสวนจำนวนคดีแตละกลุมที่รับแจงความรองทุกขไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 (1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566) เปรียบเทียบกับจำนวนประชากรในจังหวัดตอประชากร 
 แสนคน หรือเรียกวา อัตราสวนอาชญากรรม (Crime Rate)  

  กำหนดกลุมอาชญากรรมที่จะตองคำนวณอัตราสวนอาชญากรรมตอประชากรแสนคน 2 กลุม 
 ไดแก  
-  กลุมที่ 1 หมายถึง กลุมคดีความผิดเกี ่ยวกับชีวิต รางกาย และเพศ นับจำนวนคดีฆาผูอ่ืน 

(อุกฉกรรจ) คดีทำรายผูอื่นถึงแกความตาย คดีพยายามฆา คดีทำรายรางกาย คดีขมขืนกระทำ
ชำเรา และคดีอื่น ๆ  (ไดแก คดีฆาผูอื่นโดยไมเจตนา คดีประมาทเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย 
คดีอนาจารตาง  ๆเปนตน)  

 (ใชขอมูลจากระบบ CRIMES ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ ในคดีอาญากลุมที่ 1 ฐานความผิด
เก่ียวกับชีวิต รางกาย และเพศ) 

-  กลุมที่ 2 หมายถึง กลุมคดีความผิดเกี ่ยวกับทรัพย นับจำนวนคดีปลนทรัพย (อุกฉกรรจ)  
คดีชิงทรัพย คดีวิ่งราวทรัพย คดีลักทรัพย คดีกรรโชกทรัพย คดีฉอโกง คดียักยอกทรัพย  
คดีทำใหเสียทรัพย คดีรับของโจร คดีลักพาเรียกคาไถ คดีวางเพลิง และคดีอ่ืน  ๆ

 (ใชขอมูลจากระบบ CRIMES ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ ในคดีอาญากลุมที่ 2 ฐานความผิด
เก่ียวกับทรัพย) 

 จำนวนประชากรของจังหวัดใชขอมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใชขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

สูตรคำนวณ :  
 

- อัตราคดีอาชญากรรมตอประชากรแสนคน คดีกลุมท่ี 1 : 
 

จำนวนคดีกลุมท่ี 1 ท่ีรับแจงในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
x 100,000 

จำนวนประชากรของจังหวัด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

 
- อัตราคดีอาชญากรรมตอประชากรแสนคน คดีกลุมท่ี 2 : 
 

จำนวนคดีกลุมท่ี 2 ท่ีรับแจงในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
x 100,000 

จำนวนประชากรของจังหวัด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
 
เกณฑการประเมิน : (สำนักงานตำรวจแหงชาติกำหนดคาเปาหมาย) 
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โดยที่ :  1.  คา interval คำนวณจากคาเฉล่ียของ interval ของการเกิดคดียอนหลัง 3 ป ของแตละจังหวัด  

 2.  คากำหนดเอง (tailor made) พิจารณาจากความเหมาะสมโดยใชอัตรารอยละ 5 ของ interval เนื่องจาก
ปท่ีผานมาไดรับผลกระทบเชิงลบจากปจจัยภายนอก เชน การถดถอยของภาวะเศรษฐกิจ สินคาอุปโภค
บริโภคมีราคาสูงขึ้น ประกอบกับสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 ทำใหอาชญากรรม 
มีแนวโนมสูงข้ึน 

แหลงขอมูล : ระบบ CRIMES ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ 
 
  

ตัวชี้วัดยอย เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 

อัตราคดีกลุมท่ี 1  
ตอประชากรแสนคน 

เปาหมายมาตรฐาน+ 
interval เฉล่ีย 
(ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563-2565) 

คาเฉล่ียผลการดำเนินงาน  
3 ปยอนหลัง (ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563-2565) 

เปาหมายมาตรฐาน- 
0.05 x interval เฉล่ีย

(ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563-2565) 

อัตราคดีกลุมท่ี 2  
ตอประชากรแสนคน 

เปาหมายมาตรฐาน+ 
interval เฉล่ีย 

(ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563-2565)  

คาเฉล่ียผลการดำเนินงาน  
3 ปยอนหลัง (ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563-2565) 

เปาหมายมาตรฐาน-  
0.05 x interval เฉล่ีย

(ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563-2565) 
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ตัวชี้วัด :  อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ตอประชากรหญิงอายุ 15-19 ป พันคน  

หนวยวัด :  อัตราตอประชากรหญิงอายุ 15-19 ป พันคน 

คำอธิบาย : 

 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป (adjusted) คือ จำนวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผูหญิง
อายุ 15-19 ป จากขอมูลในระบบ Health Data Center (HDC) ตอจำนวนประชากรหญิงอายุ  
15-19 ป พันคน 

 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป (adjusted) พิจารณาจากขอมูลในระบบ Health Data 
Center (HDC) ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566  

 อัตราการคลอดในวัยรุ น (อายุต่ำกวา 20 ป) สะทอนถึงความพรอมและคุณภาพชีวิตของเด็ก 
ท่ีกำลังเกิดใหม ซ่ึงจะเปนกำลังสำคัญของประเทศ อีกท้ังยังสะทอนใหเห็นถึงขอจำกัดของการเขาถึง
บริการ การมีความรู  ความเขาใจ และการเลือกใชวิธีการคุมกำเนิด รวมทั้งการตอบรับตอ
สถานการณการตั้งครรภในวัยรุนจากภาครัฐ การลดอัตราการตั้งครรภในวัยรุนเพ่ือใหการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชากรเปนไปอยางท่ัวถึง  

 รายการขอมูล 1 : A = จำนวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15-19 ป (จากแฟม Labor) ดูขอมูล
จากจำนวนเด็กเกิดมีชีพ (LBORN) และเปนประชากร TypeArea (PERSON) =1,3 ของเขต 
ท่ีรับผิดชอบ 

 รายการขอมูล 2 : B = จำนวนหญิงอายุ 15-19 ป ท้ังหมด ในเขตรับผิดชอบ (เฉพาะประชากร
TypeArea (PERSON) =1,3) ของเขตท่ีรับผิดชอบ 

 รายการขอมูล 3 : a = คา adjusted = อัตราคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปจากฐานทะเบียนราษฎร  
ป พ.ศ. 2564/อัตราคลอดในหญิงอายุ 15-19 ป จากฐานขอมูล HDC ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 รายการขอมูล 4 : b = อัตราการคลอดจากระบบ HDC ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับเปนอัตรา
การคลอด ณ ส้ินสุดไตรมาสท่ี 4 ของปงบประมาณ) 
ไตรมาสท่ี 1 = อัตราคลอด HDC X 4/1 
ไตรมาสท่ี 2 = อัตราคลอด HDC X 4/2 
ไตรมาสท่ี 3 = อัตราคลอด HDC X 4/3 
  ไตรมาสท่ี 4 = อัตราคลอด HDC X 4/4 

 
สูตรคำนวณ 1 : อัตราการคลอด HDC (b)  =  
 
สูตรคำนวณ 2 : อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ป (adjusted)  =    a x b 

เกณฑการประเมิน : (กระทรวงสาธารณสุขกำหนดคาเปาหมาย) 
 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 

ลดลงรอยละ 2.10 จากปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (เทียบจากขอมูลพ้ืนฐาน
ไตรมาส 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

ลดลงรอยละ 3.13 จาก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(เทียบจากขอมูลพ้ืนฐานไตรมาส 3  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

ลดลงรอย 4.17 จากปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (เทียบจากขอมูลพ้ืนฐาน
ไตรมาส 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

A 
x 1,000 

B 
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แหลงขอมูล : 1.  กองยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดรับขอมูลการจดทะเบียนเกิด 
และจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ป จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

                  2.  ขอมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 

หมายเหตุ  :  ขอมูลผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ใชขอมูลจากระบบ HDC ณ วันที่ 16 เมษายน 2566 และขอมูล
ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ใชขอมูลจากระบบ HDC ณ วันท่ี 16 ตุลาคม 2566 

เงื่อนไข :  - 
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ตัวชี้วัด : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยูภายใตประกันสังคม (ผูประกันตนตามมาตรา 40)  

หนวยนับ : ราย  

คำอธิบาย :   

 พิจารณาจากจำนวนผูประกันตนตามมาตรา 40 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปรียบเทียบกับ
จำนวนผูประกันตนตามมาตรา 40 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ผูประกันตนในมาตรา 40 หมายถึง บุคคลที่มิใชลูกจางตามมาตรา 33 และไมเปนผูประกันตนตาม
มาตรา 39 

 ผูที ่จะสมัครประกันสังคมในมาตรา 40 ไดนั ้น ตองเปนผูที ่ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงาน 
นอกระบบ มีอายุไมต่ำกวา 15 ปบริบูรณ แตไมเกิน 65 ปบริบูรณ 

 ผูประกันตนตามมาตรา 33 คือ ลูกจางที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 1 คนข้ึนไป  
มีอายุต้ังแต 15 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 60 ปบริบูรณ 

 ผูประกันตนตามมาตรา 39 คือ ผูซ่ึงเคยเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 นำสงเงินสมทบแลว 
ไมนอยกวา 12 เดือน และสิ้นสภาพการเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 สมัครเปนผูประกันตน 
ตามมาตรา 39 ภายใน 6 เดือน นับต้ังแตวันท่ีส้ินสภาพการเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 

สูตรคำนวณ : 
= จำนวนผูประกันตนตามมาตรา 40 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566- 
จำนวนผูประกันตนตามมาตรา 40 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
เกณฑการประเมิน : (สำนักงานประกันสังคมกำหนดคาเปาหมาย) 
 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 

682 ราย 909 ราย 1,136 ราย 

แหลงขอมูล : สำนักงานประกนัสังคม กระทรวงแรงงาน  

เงื่อนไข :  
1.  จำนวนผูประกันตนตามมาตรา 40 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนขอมูลผูประกันตนตามมาตรา 40 

ณ เดือนกันยายน 2565 ที่มีสถานะ A (เปนผูประกันตน) เทานั้น โดยไมนับรวมผูประกันตน 
ท่ีเสียชีวิตหรือผูประกันตนท่ีแจงความจำนงไมเปนเปนผูประกันตน (ลาออก) 

2.  จำนวนผูประกันตนตามมาตรา 40 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนขอมูลผูประกันตนตามมาตรา 40  
ณ เดือนกันยายน 2566 ที่มีสถานะ A (เปนผูประกันตน) เทานั้น โดยไมนับรวมผูประกันตน 
ท่ีเสียชีวิตหรือผูประกันตนท่ีแจงความจำนงไมเปนเปนผูประกันตน (ลาออก) 
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ตัวชี้วัด :  อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานตอลูกจาง 1,000 คน (นับกรณีรายแรง) 

หนวยวัด : อัตราตอลูกจางพันคน 

คำอธิบาย :   

 อัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน หมายถึง จำนวนลูกจางที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย
ดวยโรคเนื่องจากการทำงานโดยนับเฉพาะกรณีรายแรง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 กันยายน 
2565 -31 สิงหาคม 2566) เทียบกับจำนวนลูกจางท่ีอยูในขายคุมครองของกองทุนเงินทดแทนเฉล่ีย 
ท้ังปงบประมาณ  

 กรณีรายแรง หมายถึง ตาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะบางสวน และหยุดงานเกิน 3 วัน 

 การเจ็บปวยดวยโรคเนื่องจากการทำงาน ไมนับรวมกรณีเจ็บปวยดวยโรค COVID-19 หรือ
โรคติดเช้ือ/โรคติดตอ อุบัติใหมอ่ืน  ๆตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด 

 ขอบเขตการประเมิน : พิจารณาเฉพาะลูกจางที่อยูในขายคุมครองของกองทุนเงินทดแทนระหวาง  
1 กันยายน 2565-31 สิงหาคม 2566) 

 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงงาน นำขอมูลสถิติการประสบอันตรายจากการ
ทำงานที่ไดจากสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม มาคำนวณหาอัตราการ
ประสบอันตรายจากการทำงาน 

 
สูตรคำนวณ :       
 
 
 
 
เกณฑการประเมิน : (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานกำหนดคาเปาหมาย) 
 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 

ผลการดำเนินงานป 2565 ลดลงจากป 2565 ไมนอยกวา 
รอยละ 4.00 

ลดลงจากป 2565 ไมนอยกวา 
รอยละ 5.00 

แหลงขอมูล : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงงาน 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

จำนวนลูกจางท่ีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทำงาน นับกรณีรายแรง  
   x 1,000 

จำนวนลูกจางท่ีอยูในขายคุมครองของกองทุนเงินทดแทนเฉล่ีย 



         คูมือการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

59 

ตัวชี้วัด : จำนวนเหตุการณความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตลดลง  

หนวยวัด :  คร้ัง 

คำอธิบาย :  

 จังหวัดชายแดนภาคใต หมายถึง พ้ืนท่ีในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัด
สงขลา จำนวน 4 อำเภอ (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบายอย) 

 เหตุการณความรุนแรง หมายถึง เหตุการณการกอเหตุรุนแรงที่เกิดข้ึนจากการกระทำอันเกิดจาก 
กลุมกอความไมสงบ หรือผูกอเหตุรุนแรงที่กอใหเกิดความไมสงบสุข ทำลาย หรือทำความเสียหาย
ตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ และรวมถึงการกระทำที่กระทบตอ
อธิปไตยแหงดินแดนและอำนาจรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยไมนับรวมเหตุกอกวน 
เหตุการณอันเกิดจากการกระทำของฝายเจาหนาที่ซ่ึงเปนผลการปฏิบัติการ การกออาชญากรรม 
เหตุการณท่ีเปนคดีอาญา และการกระทำเชิงสัญลักษณ 

 กลุมกอความไมสงบหรือผูกอเหตุรุนแรง หมายถึง บุคคล หรือกลุมบุคคลที่เคล่ือนไหวกอเหตุการณ
ความรุนแรงรูปแบบตาง  ๆในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 

 
เกณฑการประเมิน : (อางอิงจากขอมูลผลการดำเนินงานท่ีผานมาของจังหวัด) 
 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 

ผลการดำเนินงานปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

X 
(กำหนดเอง) 

Y 
(กำหนดเอง) 

แหลงขอมูล : กองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 4 สวนหนา (กอ.รมน. ภาค 4 สน.) และ กอ.รมน. จังหวัด 
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ดานสิ่งแวดลอม 
 
ตัวชี้วัด : รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจดัการอยางถูกตอง 

หนวยวัด : รอยละ 

คำอธิบาย  :  

 พิจารณาจากสัดสวนของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไดรับ 
การจัดการอยางถูกตอง เปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดที่เกิดข้ึนในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไดรับการจัดการอยางถูกตอง หมายถึง ผลรวมของปริมาณขยะมูลฝอย 
ท่ีนำไปกำจัดอยางถูกตอง และท่ีนำกลับมาใชประโยชน  

 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยซ่ึงคำนวณ
จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ หรือของพ้ืนที่ คูณดวยจำนวนประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร ป 2565 (โดยใชขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565) และคูณดวยจำนวนวัน  

 อัตราการเกิดขยะมูลฝอย  
- เทศบาลนคร  0.00189  ตัน/คน/วัน 
- เทศบาลเมือง  0.00115  ตัน/คน/วัน 
- เทศบาลตำบล  0.00102  ตัน/คน/วัน 
- เมืองพัทยา  0.00390  ตัน/คน/วัน 
- องคการบริหารสวนตำบล  0.00091  ตัน/คน/วัน 

 ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำไปกำจัดอยางถูกตอง หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปกำจัดดวย
วิธีการและขอกำหนดในกฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2560 หรือประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เร่ือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ไดแก การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล
การหมักทำปุยหรือกาซชีวภาพ การกำจัดดวยพลังงานความรอน การแปรสภาพเปนเช้ือเพลิงหรือ
พลังงาน การกำจัดแบบผสมผสาน หรือวิธีอื่นตามที่กระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงสาธารณสุข
กำหนด หรือคณะกรรมการจังหวัดใหคำแนะนำ  

 ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใชประโยชน หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช
ประโยชนผานกิจกรรมตาง  ๆเชน ผาปารีไซเคิล กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมทำปุยหมัก 
น้ำหมักชีวภาพ กิจกรรมรับซ้ือของเกาสีเขียว กิจกรรมธนาคารขยะชุมชน ธนาคารขยะโรงเรียน 
ศูนยรีไซเคิลชุมชน กิจกรรมขยะแลกไข ขยะแลกของ กิจกรรมตลาดนัดมือสอง เปนตน รวมท้ัง
ปริมาณขยะรีไซเคิลท่ีมีการคัดแยกท่ีสถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอยและสถานีขนถายขยะมูลฝอย  

สูตรคำนวณ :  

 
(ปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดท่ีกำจัดอยางถูกตองในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตัน)+ 
ปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดท่ีนำกลับมาใชประโยชนในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตัน)) x 100 

ปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดท่ีเกิดข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตัน) 
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เกณฑการประเมิน :  (กรมควบคุมมลพิษกำหนดคาเปาหมาย)  

แบงเปน 4 กรณี ดังน้ี  
 กรณีที่ 1 :  จังหวัดท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง ป พ.ศ. 2564  

รอยละ 80.00-100.00 
 
เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 

ผลการดำเนินงาน 
ป พ.ศ. 2564-5 

(คาเปาหมายข้ันตน+  
คาเปาหมายข้ันสูง)/2 

ผลการดำเนินงาน 
ป พ.ศ. 2564 

 
กรณีที่ 2 :  จังหวัดท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง ป พ.ศ. 2564  

รอยละ 60.00-79.99 
 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 
ผลการดำเนินงาน 

ป พ.ศ. 2564 
(คาเปาหมายข้ันตน+ 
คาเปาหมายข้ันสูง)/2 

ผลการดำเนินงาน 
ป พ.ศ. 2564+4 

 
กรณีที่ 3 :  จังหวัดท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง ป พ.ศ. 2564  

รอยละ 40.00-59.99 
 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 
ผลการดำเนินงาน 
ป พ.ศ. 2564+3 

(คาเปาหมายข้ันตน+  
คาเปาหมายข้ันสูง)/2 

ผลการดำเนินงาน 
ป พ.ศ. 2564+6 

 
กรณีที่ 4 :   จังหวัดท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง ป พ.ศ. 2564 

รอยละ 0.00-39.99  
 
เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 

ผลการดำเนินงาน 
ป พ.ศ. 2564+6 

(คาเปาหมายข้ันตน + 
คาเปาหมายข้ันสูง)/2 

ผลการดำเนินงาน 
ป พ.ศ. 2564+8 

 
หมายเหตุ : 

1. การจัดกลุมพ้ืนท่ี และผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2564 ใชขอมูลอางอิงจากรายงานสถานการณสถานท่ี
กำจัดขยะมูลฝอยของประเทศไทย พ.ศ. 2564 กรมควบคุมมลพิษ (ระบบสารสนเทศดานการ
จัดการขยะมูลฝอยของชุมชน https://thaimsw.pcd.go.th/index.php) 

2. การกำหนดรายละเอียดและคาเปาหมายเปนการถายทอดจากคาเปาหมายของประเทศ 
สูคาเปาหมายรายจังหวัด โดยอางอิงคาเปาหมายจาก (ราง) แผนปฏิบัติการดานการจัดการขยะ 
ของประเทศ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2565-2570) กรมควบคุมมลพิษ  
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ตัวชี้วัด :  ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟปา (Hotspots) 

หนวยวัด : รอยละ  

คำอธิบาย :   

1. ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟปา (Hotspots) พิจารณาจากรอยละที่ลดลงของ
จำนวนจุดความรอนในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปรียบเทียบกับจำนวนจุดความรอนเฉลี่ยของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 

2. สถานการณหมอกควันและไฟปา หมายถึง จุดความรอนและหมอกควันอันเกิดจากไฟปาท่ีลุกลามไป
โดยปราศจากการควบคุม อาจเกิดจากสาเหตุธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษยซ่ึงเกิด
ท้ังในพ้ืนท่ีปาและนอกพ้ืนท่ีปา 

2.1 ในพื้นที่ปา หมายถึง พ้ืนที่ปาไมที่ไดรับการประกาศคุมครอง สงวน รักษาใหสามารถรักษา
ระบบนิเวศอำนวยประโยชนใหแกสังคมและประเทศชาติโดยแบงตามกฎหมายท่ีใชคุมครอง
และมีหนวยงานใชกฎหมายดังกลาวคุมครอง ดูแล เชน กรมอุทยานแหงชาติฯ คุมครองดูแล
ปาอนุรักษ โดยพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและ
คุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562  
(1)  พ้ืนที่ปาอนุรักษ หมายถึง พ้ืนที่ปาอนุรักษที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

ดูแลรับผิดชอบปฏิบัติงานควบคุมไฟปาในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ  
(2) พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ หมายถึง พื้นที่ปาไมตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ  

พ.ศ. 2507 ท่ีอยูในความรับผิดชอบของกรมปาไม 
2.2 นอกพื้นที่ปา หมายถึง พ้ืนที่ของประเทศไทยที่อยูนอกพ้ืนปาตามกฎหมายท่ีอยูในการดูแล

ของกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง ที่ตองดำเนินการบริหารจัดการใหมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการดำรงชีวิตของ
มนุษยและส่ิงมีชีวิตโดยรวม  

3.  จุดความรอน (Hotspots) หมายถึง จุดที่มีคาความรอนมากผิดปกติที่เกิดขึ้นบนผิวโลกที่คาดวา 
มีสาเหตุจากการเกิดไฟปาในพ้ืนท่ีปา ท่ีทำการตรวจวัดดวยดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร VIIRS 
ที่ตรวจพบในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566) โดยหักคาจำนวน 
จุดความรอนที่เกิดจากการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยวิธีการชิงเผาตามหลักวิชาการออกแลว 

 
สูตรคำนวณ :  
 

จำนวนจุดความรอนปงบประมาณ พ.ศ. 2566-(จำนวนจุดความรอนเฉล่ียปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
x 100 

(จำนวนจุดความรอนเฉล่ียปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
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เกณฑการประเมิน : (อางอิงจากคาเปาหมายของกรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม) 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายข้ันสูง (100) 

จำนวนจุดความรอนลดลง  
รอยละ 10 จากคาเฉล่ีย 5 ป 

ยอนหลัง (ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561-2565) 

จำนวนจุดความรอนลดลง  
รอยละ 15 จากคาเฉล่ีย 5 ป

ยอนหลัง (ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561-2565) 

จำนวนจุดความรอนลดลง  
รอยละ 20 จากคาเฉล่ีย 5 ป

ยอนหลัง (ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561-2565)  

 
แหลงขอมูล : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) (Geo-Informatics and 

Space Technology Development Agency (Public Organization) : GISTDA) 
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ตัวชี้วัด : คุณภาพน้ำของแมน้ำสายหลักอยูในเกณฑดีเพิ่มข้ึน 

หนวยวัด : คาคะแนนดัชนีคุณภาพน้ำผิวดิน (Water Quality Index : WQI) 

คำอธิบาย : 

 พิจารณาจากคาคะแนนดัชนีคุณภาพน้ำแหลงน้ำผิวดิน (Water Quality Index : WQI) ของแมน้ำ
สายหลักในจังหวัด เฉล่ียในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (คาเฉล่ีย WQI ท้ัง 2 คร้ัง)   

 ดัชนีคุณภาพน้ำแหลงน้ำผิวดิน (Water Quality Index : WQI) การประเมินผลลัพธคาคะแนนรวม
ของคุณภาพน้ำ 5 พารามิเตอร ไดแก  
1) ออกซิเจนละลายน้ำ : DO   
2) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย : BOD  
3) การปนเปอนของกลุมแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด : TCB   
4) การปนเปอนของกลุมแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมท้ังหมด : FCB   
5) แอมโมเนีย : NH3-N 

 คาคะแนนรวมของคุณภาพน้ำ 5 พารามิเตอร มีหนวยเปนคะแนน เร่ิมจาก 0 ถึง 100 คะแนน ดังน้ี  
91 - 100 คะแนน   คุณภาพน้ำอยูในเกณฑดีมาก 
71 - 90   คะแนน   คุณภาพน้ำอยูในเกณฑดี  
61 - 70   คะแนน   คุณภาพน้ำอยูในเกณฑพอใช  
31 - 60   คะแนน   คุณภาพน้ำอยูในเกณฑเส่ือมโทรม 
 0  - 30   คะแนน   คุณภาพน้ำอยูในเกณฑเส่ือมโทรมมาก 

เกณฑการประเมิน : (กรมควบคุมมลพิษกำหนดคาเปาหมาย) 
 เกณฑการประเมินแบงออกเปน 2 กรณี ดังน้ี 

กรณีที่ 1 :  จังหวัดท่ีมีคา WQI ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต 0 - 70 คะแนน 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 

X-1 ผลการดำเนินงานปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (X) 

X+1 

 

กรณีที่ 2 :  จังหวัดที่มีคา WQI ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทากับหรือมากกวา 71 คะแนน ขึ้นไป 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 

X-2 X-1 ผลการดำเนินงานปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (X) 

โดยท่ีคา X เปน WQI ของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของแหลงน้ำแตละสาย 

แหลงขอมูล : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
หมายเหตุ : 

 การจัดเก็บตัวอยางน้ำเพ่ือนำไปตรวจสอบคุณภาพน้ำจะดำเนินการปละ 2 คร้ัง โดยจัดเก็บในชวงเดือน
กุมภาพันธ-มีนาคม และกรกฎาคม-สิงหาคม 

 การรายงานผลรอบ 6 เดือน (ถามี) จะเปนคะแนนการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากการเก็บน้ำในชวงเดือน
กุมภาพันธ-มีนาคม 
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ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการสงเสริมสถานประกอบการเขาสูระบบอุตสาหกรรมสีเขียว 

หนวยวัด : รอยละ 

คำอธิบาย :   

 พิจารณาความสำเร็จของการสงเสริมใหสถานประกอบการเขาสูระบบอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับใด
ระดับหนึ่ง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผานการประเมินตามเกณฑและไดรับรองอุตสาหกรรม 
สีเขียว เทียบจำนวนสถานประกอบการท้ังหมดท่ีอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการทั้งหมดที่อยู ในความรับผิดชอบของกระทรวง
อุตสาหกรรม 
- สถานประกอบการภายใต พ.ร.บ. โรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
- สถานประกอบการภายใต พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 
- สถานประกอบการภายใต พ.ร.บ. แร พ.ศ. 2560 

 อุตสาหกรรมสีเขียว หมายถึง อุตสาหกรรมท่ียึดม่ันในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง เพื่อการประกอบกิจการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมกับ 
การยึดมั่นในการประกอบกิจการดวยความรับผิดชอบตอสังคมทั้งภายในและภายนอกองคกร 
ตลอดหวงโซอุปทาน เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (คูมืออุตสาหกรรมสีเขียว, 2562)  

 อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เปนการจัดการสถานประกอบการใหใชประโยชนจาก
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การหมุนเวียนของเสียกลับมาใชใหม (Waste Recovery)  
ในกระบวนการผลิต การปองกันปญหามลพิษโดยใชเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) 
รวมทั้งการผลิตสินคาท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Eco Product) มีการแลกเปล่ียนของเสียท่ีจะเปน
วัตถุดิบใหกับโรงงานอื ่น ๆ (Industrial Symbiosis) โดยเนนของเหลือใชและของเสียกลับมา 
ใชใหมตามหลักการ 3R’s Reuse Reduce Recycle ไดแก การลดของเสีย การใชซ้ำ และการนำ
วัสดุเหลือใช/ของเสีย กลับมาใชประโยชน   

 อุตสาหกรรมสีเขียวยุคใหมตองมีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอก ไมวาจะเปน
ระบบการจัดการของเสียและมลภาวะตาง ๆ ระบบการจัดการพลังงาน กิจกรรมรักษาส่ิงแวดลอม
ภายในองคกร การสรางวัฒนธรรมและการสรางเครือขายอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนโมเดลที่กระทรวง
อุตสาหกรรมกำหนดขึ้นตามแนวคิด “โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว” แบงเปน 5 ระดับ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
ระดับที่ 1  ความมุงมั่นสีเขียว (Green Commitment) คือ ความมุงม่ันที่จะลดผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอม และมีการส่ือสารภายในองคกรใหทราบโดยท่ัวกัน 
ระดับที่ 2  ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) คือ การดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมไดสำเร็จตามความมุงม่ันท่ีต้ังไว 
ระดับที่ 3  ระบบสีเขียว (Green System) คือ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ 

มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพ่ือการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมถึงการไดรับ
รางวัลดานส่ิงแวดลอมท่ีเปนท่ียอมรับ และการรับรองมาตรฐานดานส่ิงแวดลอมตาง  ๆ

ระดับที่ 4  วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือ การที่ทุกคนในองคกรใหความรวมมือรวมใจ
ดำเนินงานอยางเปนมิตรกับสิ ่งแวดลอมในทุกดานของการประกอบกิจการ 
จนกลายเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมองคกร  
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ระดับที่ 5  เครือขายสีเขียว (Green Network) คือการแสดงถึงการขยายเครือขายตลอดหวงโซ
อุปทานสีเขียว โดยสนับสนุนใหคูคาและพันธมิตรเขาสูกระบวนการรับรองอุตสาหกรรม
สีเขียวดวย 

 ขอบเขตการประเมิน : ปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ใหนับรวมสถานประกอบการท่ียังคงเปดดำเนินการ 
และใบอนุญาตยังไมหมดอายุ  
 

สูตรคำนวณ : 
 

จำนวนสถานประกอบการอยูในระบบอุตสาหกรรมสีเขียว ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
x 100 

จำนวนสถานประกอบการท้ังหมด 
 
เกณฑการประเมิน : (อางอิงจากคาเปาหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม)  
 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 

ผลการดำเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ของจังหวัด 

80 
(เปาหมายตามแผนฯ ของกรมฯ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566) 

85 

 
แหลงขอมูล : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
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ตัวชี้วัด : การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเขาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

หนวยวัด : ระดับ 

คำอธิบาย : 

 การพัฒนาเขาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เปนเคร่ืองมือหลักในการอยูรวมกันระหวางชุมชนและ
อุตสาหกรรม และเปนการดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตรประเทศที่มุ งสูการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดลอมท่ีมีความสมดุลอยางย่ังยืน 

 แนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) เนนการพัฒนาพ้ืนที่ที่มี
การพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเหนี่ยวนำใหเศรษฐกิจชุมชนเติบโตไปดวยกัน
ภายใตสภาวะแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมุงเนนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม 
กายภาพ และการบริหารจัดการในพ้ืนที่ใหเกิดความสมดุลในทุกมิติ โดยมีเปาหมายหลักของการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยสรางความสมดุลทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม และสังคม ทำใหอุตสาหกรรมอยูรวมกับชุมชนไดอยางเปนสุขและย่ังยืน 

 เกณฑการประเมินความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครอบคลุม 5 มิติ (มิติกายภาพ เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดลอม สังคม และการบริหารจัดการ) โดยการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ แบงออกเปน  
5 ระดับ ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือเปนการขับเคล่ือนการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใหเปนไปตามยุทธศาสตรชาติ
อยางเปนรูปธรรมในระดับประเทศ ป 2565 กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดจัดทำแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ป พ.ศ. 2566-2570 (แผนระดับท่ี 3 ของประเทศ) ซ่ึงจะเปนแผนในเชิงปฏิบัติท่ีมีความชัดเจน
ตามภารกิจของสวนราชการท่ีสอดคลองและสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับท่ี 1 (ยุทธศาสตรชาติฯ) และระดับ
ที่ 2 (แผนแมบทฯ แผนการปฏิรูปประเทศฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ เปนตน) ซ่ึงเปนการบูรณาการระหวาง
หนวยงานท่ีเก่ียวของกวา 10 กระทรวง โดยมีวัตถุประสงค ดังน้ี 

 
 

ระดับที่ 1 การมีสวนรวม (Engagement) การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการ
วางแผน ดำเนินการตามแผน ติดตามประเมินผล และปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

ระดับที่ 2 การสงเสริม (Encourage) การสงเสริมการใชประโยชนพื ้นที ่ใหรองรับตอ
แผนการพัฒนาที่รวมกำหนดไว โรงงานอุตสาหกรรมและประชาชนในพ้ืนที่สราง
ความรวมมือในการพัฒนาพ้ืนท่ีตนเอง 

ระดับที่ 3 ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร (Resource Efficiency)  โรงงานอุตสาหกรรม
เพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรและพลังงานของใหคุมคา จัดการส่ิงแวดลอมท่ีดี 
ลดและปองกันมลพิษ เกิดความเช่ือม่ันความไววางใจใหกับชุมชน 

ระดับที่ 4 การพึ่งพาอาศัย (Symbiosis) โรงงานอุตสาหกรรมมีการพ่ึงพาอาศัยกัน รวมท้ัง
ภาคอุตสาหกรรมไปสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือสรางงาน สรางอาชีพ เพ่ิมรายได
ใหประชาชนในพ้ืนท่ี    

ระดับที่ 5 เมืองนาอยูคูอุตสาหกรรม (Happiness) เมืองตนแบบมีเศรษฐกิจดี ส่ิงแวดลอมดี 
สังคมมีความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความสุขและอยูรวมกับ
อุตสาหกรรมไดอยางย่ังยืน 
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1) เพื่อเปนกรอบและทิศทางการดำเนินการ ซ่ึงจะเปนแผนในเชิงปฏิบัติที่มีความชัดเจนตามภารกิจ 
ของสวนราชการท่ีสอดคลองและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศ 

2) เพื ่อใหมีแนวทางการบริหารจัดการเพื ่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในภาพรวม 
ของประเทศ และมีการบูรณาการการดำเนินงานรวมกันของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน นำไปสู
การแกไขประเด็นขอจำกัด ปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลตอการพัฒนาพ้ืนท่ี 

3) เพ่ือใหจังหวัดและพ้ืนท่ีเปาหมายไดรับการถายทอดแผนฯ ไปสูการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัด/ พ้ืนท่ี (39 จังหวัด 54 พ้ืนท่ี) ไดอยางครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

4) เพื่อใหภาคอุตสาหกรรมไดรวมขับเคลื่อน ยกระดับและพัฒนาประเทศใหเติบโตและสามารถ 
อยูรวมกันกับชุมชนไดอยางยั่งยืน 

เปาหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
1. เปาหมายระยะสั้น ภายในป 2570 จำนวนพ้ืนที่ที่พัฒนาเขาสูการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

ป 2570 รวม 39 จังหวัด 54 พ้ืนท่ี ประกอบดวย 
1)  พ้ืนที่ระยะที่ 1 : 18 พ้ืนที่ ใน 15 จังหวัดเดิม ผานเกณฑการประเมินระดับที่ 5 เมืองนาอยู  

คูอุตสาหกรรม 
2)  พ้ืนที่ระยะที่ 2 : 15 พ้ืนที่ใหม ใน 11 จังหวัดเดิม และ 4 จังหวัด SEZ  ผานเกณฑการประเมิน

ระดับท่ี 3 ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร 
3)  พ้ืนท่ีระยะท่ี 3 : 21 พ้ืนท่ีใหม ใน 20 จังหวัดใหม ผานเกณฑการประเมินระดับท่ี 1 การมีสวนรวม

เปนอยางนอย 
2. เปาหมายระยะยาว ภายในป 2580 ประเทศไทยมีตนแบบ “เมืองนาอยู คู อุตสาหกรรม”  

39 จังหวัด 54 พื้นที ่
 

 
พื้นที่เปาหมาย 

คาเปาหมายระดับการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
แผนฯ 12 แผนฯ 13  แผนฯ 14 แผนฯ 15 

2561-2565 2566-2570 2570-2575 2576-2580 
ระยะที่ 1 : 18 พื้นที่ ใน 15 จังหวัดเดิม 
(จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม 
ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา 
สระบุรี นครราชสีมา ขอนแกน ราชบุรี    
สุราษฎรธานี และสงขลา)  

ระดับท่ี 3 
ประสิทธิภาพ 

ในการใช
ทรัพยากร 

ระดับท่ี 5 
เมืองนาอยู 

คูอุตสาหกรรม 

ระดับท่ี 5 
เมืองนาอยู 

คูอุตสาหกรรม 

ระดับท่ี 5 
เมืองนาอยู 

คูอุตสาหกรรม 

ระยะที่ 2 : 15 พื้นท่ีใหม ใน 11 จังหวัดเดิม 
(จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 
สมุทรสาคร นครปฐม ปทุมธานี ปราจีนบุรี 
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา 
และราชบุรี) และ 4 จังหวัด SEZ (จังหวัด
มุกดาหาร สระแกว ตาก และตราด)  

 ระดับท่ี 3 
ประสิทธิภาพ 

ในการใช
ทรัพยากร 

ระดับท่ี 5 
เมืองนาอยู 

คูอุตสาหกรรม 

ระดับท่ี 5 
เมืองนาอยู 

คูอุตสาหกรรม 
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พื้นที่เปาหมาย 

คาเปาหมายระดับการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
แผนฯ 12 แผนฯ 13  แผนฯ 14 แผนฯ 15 

2561-2565 2566-2570 2570-2575 2576-2580 
ระยะที่ 3 : 21 พื้นท่ีใหม ใน 20 จังหวัดใหม 

(จังหวัดเชียงราย เชียงใหม ลำพูน ลำปาง 
พิษณุโลก กำแพงเพชร นครสวรรค ลพบุรี 
ชัยภูมิ บุรีรัมย อุดรธานี อุบลราชธานี 
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบ
คิรีขันธ ชุมพร นครศรีธรรมราช กระบ่ี 
และภูเก็ต) 

 ระดับท่ี 1  
การมีสวนรวม 

ระดับท่ี 3 
ประสิทธิภาพ 

ในการใช
ทรัพยากร 

ระดับท่ี 5 
เมืองนาอยู 

คูอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ : เพ่ือใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12-15 
 
เกณฑการประเมิน : (กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดคาเปาหมาย) 

แบงเปน 3 กรณี ดังน้ี 

กรณีที ่ 1 : ระยะที ่ 1 : 18 พื้นที ่ ใน 15 จังหวัดเดิม ไดแก จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร นครปฐม ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแกน ราชบุรี  
สุราษฎรธานี และสงขลา 

 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 

จัดทำแผนปฏบัิติการพัฒนา 
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

พ.ศ. 2566-2570  
มุงสูระดับท่ี 5 ภายในป 2570 

ดำเนินการตามคาเปาหมายข้ันตน 
และเสนอแผนปฏิบัติการฯ ผาน

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด- 
แบบบูรณาการและเห็นชอบบรรจุ 

ในแผนพัฒนาจังหวัด 

ดำเนินการตามคาเปาหมายมาตรฐาน 
และมีการส่ือสารแผนปฏบัิติการฯ  
ใหหนวยงานและภาคีเครือขาย 
ท่ีเก่ียวของรับทราบและรวมมือ 
ในการพัฒนา มุงสูระดับท่ี 5  

ภายในป 2570 
 

กรณีที ่ 2 : ระยะที่ 2 : 15 พื้นที่ใหม ใน 11 จังหวัดเดิม ไดแก จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร 
นครปฐม ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา และราชบุรี และ 4 จังหวัด SEZ 
(จังหวัดมุกดาหาร สระแกว ตาก และตราด) 

 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 

จัดทำแผนปฏบัิติการพัฒนา 
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

พ.ศ. 2566-2570  
มุงสูระดับท่ี 3 ภายในป 2570 

ดำเนินการตามคาเปาหมายข้ันตน  
และเสนอแผนปฏิบัติการฯ  

ผานคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการและเห็นชอบ

บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด 

ดำเนินการตามคาเปาหมายมาตรฐาน 
และมีการส่ือสารแผนปฏบัิติการฯ  
ใหหนวยงานและภาคีเครือขาย 
ท่ีเก่ียวของรับทราบและรวมมือ 
ในการพัฒนา มุงสูระดับท่ี 3  

ภายในป 2570 
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กรณีที่ 3  : ระยะที่ 3 : 21 พื้นที่ใหม ใน 20 จังหวัดใหม ไดแก จังหวัดเชียงราย เชียงใหม ลำพูน ลำปาง พิษณุโลก 
กำแพงเพชร นครสวรรค ลพบุรี ชัยภูมิ บุรีรัมย อุดรธานี อุบลราชธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี 
ประจวบคิรีขันธ ชุมพร นครศรีธรรมราช กระบ่ี และภูเก็ต 

 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายข้ันสูง (100) 

คัดเลือกพ้ืนท่ีเปาหมายและ 
แตงต้ังคณะทำงานขับเคล่ือน 
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ดำเนินการตามคาเปาหมายข้ันตน 
และจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนา 

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
พ.ศ. 2566-2570  

มุงสูระดับท่ี 1 ภายในป 2570 

ดำเนินการตามคาเปาหมายมาตรฐาน
และเสนอแผนปฏิบัติการฯ  

ผานคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด 
แบบบูรณาการและเห็นชอบ 
บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด 

 

แหลงขอมูล : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

เงื่อนไข :  การพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมเขาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จะตองมีการดำเนินการสอดคลองตาม
ขอกำหนดมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2565 
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4.2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) 

ตัวช้ีวัดในองคประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) น้ำหนักรอยละ 
30 ประกอบดวย 2 ประเด็นการประเมิน คือ การพัฒนาองคการสูดิจิทัล และการประเมินสถานะของหนวยงานในการ
เปนระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดใหดำเนินการครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด 
ดังน้ี 

4.2.1 การพัฒนาองคกรสูดิจิทัลจะใหความสำคัญกับ 
(1) การพัฒนาระบบขอมูลใหเปนดิจิทัล (Digitized Data) เพ่ือนำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ

(Open Data) ทั้งขอมูลที่ใชภายในหนวยงาน และขอมูลที่จะเผยแพร สูหนวยงานภายนอก/สาธารณะ เพ่ือ
นำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

(2) การสรางนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงาน หรือการใหบริการ e-Service โดยวัด
รอยละความพึงพอใจตอการใหบริการประชาชนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) 

4.2.2. การประเมินสถานะของหนวยงานในการเปนระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)  
 
รายละเอียดตัวช้ีวัด สรุปดังน้ี 
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4.2.1  ตัวชี้วัด : การพัฒนาระบบขอมูลใหเปนดิจิทัล (Digitized Data) เพ่ือนำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ 
(Open Data)  

แนวคิดการพัฒนาบัญชีขอมูลภาครัฐ :  

การจัดทำบัญชีขอมูลภาครัฐ (Government Data Catalog : GD Catalog) เปนไปตามพระราชบัญญัติ
การบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 [1] กำหนดใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการ
บริหารจัดการ การบูรณาการขอมูลภาครัฐ การทำงานใหมีความสอดคลองกัน การเช่ือมโยงเขาดวยกันอยางมั่นคง
ปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล หนวยงานภาครัฐจึงจำเปนตองจัดทำคำอธิบายขอมูลดิจิทัลของภาครัฐและบัญชีขอมูลให
มีความถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐใหเปนไปตามความ
ในมาตรา 7 (2) (9) และมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเรื่อง 
ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ [2] ขอ 4 (6) อันจะนำไปสูการพัฒนาระบบขอมูลสำคัญของภาครัฐเพื่อการกำหนด
หลักเกณฑและวิธีการเช่ือมโยง แลกเปล่ียน และบูรณาการขอมูลหนวยงานของรัฐอยางเปนระบบ 

 
 

Government Data Catalog สูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ 

การจัดทำบัญชีขอมูลของหนวยงานภาครัฐท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาคเร่ิมตนดวยการใหหนวยงาน
ภาครัฐที่เปนเจาของขอมูลจัดทำบัญชีขอมูลสำคัญและคำอธิบายขอมูล (Metadata) ภายในหนวยงานเองในรูปแบบ 
ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน จากนั้นหนวยงานทำการลงทะเบียนบัญชีขอมูลหนวยงานเขาสูระบบบัญชีขอมูลภาครัฐ 
โดยสำนักงานสถิติแหงชาติ (สสช.) จะทำหนาท่ีเปนนายทะเบียนบัญชีขอมูลภาครัฐ รับ-ลงทะเบียน และจัดเกบ็บัญชี
ขอมูลและคำอธิบายขอมูล (Metadata) ไวในฐานขอมูลกลางเฉพาะชื่อชุดขอมูลและคำอธิบายชุดขอมูลเทาน้ัน 
สวนขอมูลจะยังคงจัดเก็บอยูที่ฐานขอมูลของหนวยงาน จากนั้นจึงดำเนินการจัดหมวดหมูชุดขอมูลและกำหนด 
ปายกำกับ เพ่ือความสะดวกในการบริการสืบคน เขาถึง ไดอยางสะดวก รวดเร็ว และสนับสนุนการแลกเปล่ียนขอมูลและ
การใชประโยชนขอมูลเปดภาครัฐ (Open Data) รวมกันอยางเปนรูปธรรมผานระบบสารสนเทศท่ีบูรณาการรวมกัน อาทิ 
ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ (data.go.th) และศูนยกลางแลกเปล่ียนขอมูลภาครัฐ (Government Data Exchange: 
GDX) โดยคุณลักษณะของขอมูลเปดภาครัฐ ตองมีลักษณะ 10 ประการ  
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คุณลักษณะ 10 ประการของขอมูลเปดภาครัฐ 

 
ที่มา: แนวทางการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลตอสาธารณะ: สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

การเปดเผยขอมูลภาครัฐ 1 มีข้ันตอนดังน้ี 

(1)  จัดทำบัญชีขอมูลภายในหนวยงาน ระบุชุดขอมูล และจัดระดับความสำคัญของขอมูลเปดภาครัฐ 
ท่ีจะนำไปเปดเผย อยางนอยใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด ตามหนาท่ีหรือภารกิจของหนวยงานของรัฐ  

(2)  จำแนกหมวดหมู กำหนดและจัดประเภทช้ันความลับของชุดขอมูลใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 
โดยพิจารณาถึงการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนสำคัญ  

(3)  กำหนดรูปแบบของชุดขอมูลที่เปนขอมูลเปดภาครัฐ อยางนอยใหอยูในรูปแบบคุณลักษณะแบบเปด 
และจัดทำคำอธิบายชุดขอมูลดิจิทัล เพ่ือใหทราบรายละเอียดของชุดขอมูล  

(4) ระบุ URL ที่เก็บไฟลขอมูลหรือบริการขอมูล เชน API ของขอมูลที่เปนขอมูลเปดภาครัฐตาม
ประเภท รูปแบบ และมาตรฐานของขอมูลที่เปดเผยแกประชาชน ใหเปนไปตามที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องคการมหาชน) (สพร.) กำหนด กอนการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับอนุมัติจากหัวหนา
หนวยงานของรัฐ 

สำนักงานสถิติแหงชาติจะทำหนาที่เปนนายทะเบียนบัญชีขอมูลภาครัฐ เพ่ือกำกับดูแลและบริหาร
จัดการชุดขอมูลสำคัญท่ีรวบรวมจากบัญชีขอมูลหนวยงาน ดังน้ี 

(1) ลงทะเบียนบัญชีขอมูลของหนวยงานภาครัฐ  
(2) ตรวจสอบคำอธิบายขอมูลตามมาตรฐานท่ีกำหนดเพ่ือใหหนวยงานแกไข/ปรับปรุงความครบถวน

และถูกตอง ผานการประสานหนวยงานเจาของขอมูลตามที่ไดกำหนดในมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 22 ตุลาคม 2562 
เห็นชอบเร่ือง ขอเสนอมาตรฐานสถิติ 2 

(3) ตรวจสอบการมีอยูจริงของบัญชีขอมูล ตรวจสอบคุณภาพของบัญชีขอมูล 
(4) จัดหมวดหมูชุดขอมูลเพ่ือใหบริการตามโจทยความตองการสำคัญของประเทศ 

 
1  ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลเปดภาครฐั ในรูปแบบขอมูล

ดิจิทัลตอสาธารณะ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 137 ตอนพิเศษ 148 ง 24 มิถุนายน 2563 หนา 27. 
2  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เห็นชอบเรื ่อง ขอเสนอมาตรฐานสถิติเพื่อใหคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให 

สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานของรัฐจัดสงขอมูลการใชมาตรฐานสถิติ รวมถึง
รายละเอียดของขอมูล (Metadata) ตามมาตรฐานที่สำนักงานสถิติแหงชาติ (สสช.) กำหนดทั ้งขอมูลระดับยอย 
(Microdata) และขอมูลสถิติ เพ่ือให สสช. รวบรวมเปนขอมูลในการจัดทำศูนยกลางรายการขอมูลภาครัฐ (National 
Data Catalogue and Directory Services) และเพื่อใหสามารถติดตามและประเมินสถานการณการพัฒนาสถิติของ
ประเทศใหมีคุณภาพตามหลักการพ้ืนฐานสถิติทางการและสอดคลองตามมาตรฐานสากล สามารถนำมาใชสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูบริหารและการใชประโยชนจากขอมูลรวมกันไดอยางคุมคา 
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กระบวนการจัดทำบัญชีขอมูลภาครัฐ 

การจัดทำบัญชีขอมูลภาครัฐเพ่ือใชในการคนหาและนำชุดขอมูลมาใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
นั้นจำเปนอยางยิ่งที่ตองสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐทั้งสวนกลางและจังหวัดมีระบบบัญชีขอมูล โดยเจาของหรือ
ผูรับผิดชอบชุดขอมูลน้ันเขามารวมดำเนินการ และตองมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง ชุดขอมูลท่ีเกิดใหมตองนำมาจัดทำ
บัญชีขอมูล กำหนดคำอธิบายชุดขอมูล และอางอิงไปยังแหลงขอมูลตนทางท่ีเปนแหลงขอมูลทางการ 

 
 

ในการจัดทำบัญชีขอมูลภาครัฐประกอบดวยข้ันตอนท่ีสำคัญดังน้ี 

1. การจัดทำชุดขอมูลและคำอธิบายชุดขอมูล 
ในทุกกิจกรรมขององคกรหรือหนวยงานมีขอมูลเกี่ยวเนื่องอยูเสมอ ขอมูลที่เกิดข้ึนในข้ันตอนใด

ข้ันตอนหน่ึงของกระบวนงานอาจเปนอินพุตของอีกข้ันตอนหน่ึงหรือระบบอื่นก็เปนได และชุดขอมูลน้ันตองมีเจาของ
เสมอ การจัดทำบัญชีขอมูลไวอยางเปนระบบและสามารถเขาถึงเพ่ือการนำมาใชประโยชนไดอยางรวดเร็ว จะชวยลด
ความซ้ำซอนการจัดเก็บขอมูลแบบไซโล มีผูดูแลและจัดการขอมูลใหทันสมัยและพรอมใชตลอดเวลา พรอมทั้งจัดทำ
คำอธิบายชุดขอมูล เพ่ือใหผูใชงานทราบเกี่ยวกับ รายละเอียดชุดขอมูล สิ่งที่เกี่ยวของกับชุดขอมูล วัตถุประสงค 
การนำไปใช ตลอดจนแหลงขอมูลตนทาง 

2. นำข้ึนบนระบบบัญชีขอมูล 
เมื่อมีการจัดจำแนกชุดขอมูล พรอมคำอธิบายขอมูล เสนอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ธรรมาภิบาลขอมูลหรือคณะกรรมการอื่นใดที่มีอำนาจ และเมื่อไดรับความเห็นชอบแลวใหผูเปนเจาของ (Owner)  
ชุดขอมูลนั้นนำข้ึนระบบบัญชีขอมูล ซ่ึงประโยชนที่หนวยงานไดจากการข้ึนบัญชีจะทำใหหนวยงานสามารถสืบคน 
เขาถึง ทราบแหลงท่ีมา ประเภท รูปแบบ ของขอมูลท่ีหนวยงานจัดเก็บ และสามารถใชประโยชนของขอมูลท้ังหมดได 
ลดปญหาการใชเวลาในการคนหาและเขาถึงชุดขอมูลท่ีมีอยู ลดระยะเวลา ลดการพ่ึงพาเจาของขอมูล สามารถเขาถึง 
และใชงานขอมูลในการวิเคราะหไดดวยตนเอง เปรียบเสมือนสมุดหนาเหลืองของบัญชีขอมูลหนวยงาน 

3. อางอิงไปยังแหลงขอมูลตนทาง 
เปนการชี้ไปถึงแหลงขอมูลตนทางที่แทจริงของชุดขอมูลนั้น เพื่อลดปญหาการจัดการขอมูล 

หลายแหลง ซ่ึงทำใหขอมูลไมตรงกัน เชน ขอมูลหนาเว็บซ่ึงเปนระบบบริการของหนวยงาน กับขอมูลท่ีหนวยงานสงให
ระบบฐานขอมูลตาง ๆ หากไมไดช้ีแหลงตนทางเดียวกัน ทำใหเปนภาระหนวยงานที่จะตองตามไป Update ขอมูล 
ในแตละแหลงที่เผยแพร แตหากช้ีไปที่แหลงตนทางเดียวกัน เม่ือตนทางปรับปรุงขอมูล ปลายทางที่ช้ีแหลงเดียวกัน 
ก็จะปรับปรุงขอมูลโดยอัตโนมัติ 
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4. ลงทะเบียนบัญชีขอมูล 
ชุดขอมูลของหนวยงานที่ข้ึนอยูบนระบบบัญชีหนวยงานแลว หนวยงานสามารถเลือกชุดขอมูล 

ที ่สำคัญ ที ่หนวยงานเปนเจาของ และความเห็นชอบจากผูบริหารหรือคณะกรรมการธรรมาภิบาลขอมูลหรือ
คณะกรรมการอ่ืนใด ใหทำการลงทะเบียนเขาสูระบบบัญชีขอมูลภาครัฐ เพ่ือใชประโยชนบัญชีขอมูลภาครัฐรวมกัน 

5. ปรับปรุงบัญชีขอมูลใหเปนปจจุบัน 
ดวยวงจรชีวิตของขอมูลมีการเกิด เก็บ ปรับปรุง เรียกใช และทำลาย ดังน้ัน เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลง

กับขอมูล จำเปนตองมีการตรวจสอบความถูกตองเปนประจำตามรอบเวลาเพ่ือใหชุดขอมูลนั้นมีความเปนปจจุบัน 
จึงตองมีการติดตามปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

หมายเหตุ  : ระบบบัญชีขอมูลหนวยงาน (Agency Data Catalog) ที่ติดต้ังและใชงานในระดับจังหวัด จะเรียกอีกช่ือวา
ระบบบัญชีขอมูลจังหวัด (Area Data Catalog)  

 

การลงทะเบียนบัญชีขอมูลภาครัฐ (GD Catalog Registration) 

เปนการรวบรวมบัญชีขอมูลหนวยงาน และแจงลงทะเบียนบัญชีขอมูลที่สำคัญของหนวยงานและ
จังหวัดเขาสูระบบบัญชีขอมูลภาครัฐ ผานระบบลงทะเบียนบัญชีขอมูลภาครัฐ เพ่ือใหบริการบัญชีขอมูลภาครัฐ และ
เช่ือมตอไปยังระบบบริการตาง  ๆตอไป 

กระบวนการลงทะเบียนบัญชีขอมูลภาครัฐประกอบดวย หนวยงานพิจารณาการมีอยูของระบบบัญชี
ขอมูลหนวยงาน โดยทำการลงทะเบียนระบบบัญชีขอมูลหนวยงานและระบบบัญชีขอมูลผานระบบลงทะเบียนบัญชี
ขอมูลภาครัฐ เพื่อใหระบบบัญชีขอมูลหนวยงานเชื่อมตอกับระบบบัญชีขอมูลภาครัฐ และนำบัญชีขอมูลสำคัญ 
ที่หนวยงานอนุมัติและเห็นชอบใหลงทะเบียนเขาสูระบบบัญชีขอมูลภาครัฐได มาแจงลงทะเบียนบัญชีขอมูลเขาสู
ระบบบัญชีขอมูลภาครัฐ จากนั้นบัญชีขอมูลดังกลาวจะถูกนำเขาสูกระบวนการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน 
สอดคลองของชุดขอมูลและคำอธิบายชุดขอมูลตามเกณฑที่กำหนด และรวบรวมบัญชีขอมูลท่ีผานเกณฑเสนออนุมัติ
ลงทะเบียนบัญชีขอมูล บัญชีขอมูลที่ผานการอนุมัติจะถูกนำไปจัดหมวดหมู และกำหนดปายกำกับบัญชีขอมูล เพ่ือ
อำนวยความสะดวกตอการสืบคนบัญชีขอมูลและสงตอไปยังระบบบริการบัญชีขอมูลภาครัฐ สำหรับใหบริการและ 
ใชประโยชนบัญชีขอมูลภาครัฐรวมกัน นอกจากนั้นยังมีการติดตามการคงอยูของระบบบัญชีขอมูลและชุดขอมูล  
ทั้งในสวนของการปรับปรุง การเพิกถอนบัญชีขอมูล และติดตามวงจรชีวิตของชุดขอมูล เพื่อใหบัญชีขอมูลภาครัฐ 
มีความสมบูรณพรอมใชอยูเสมอ 

 

 

กระบวนการลงทะเบียนบัญชีขอมูลภาครัฐ 
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ขั้นตอนดำเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2566 :  

(1)  กำหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัด 2 ประเด็น ตามแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดที่เช่ือมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด พรอมจัดทำเอกสารขอกำหนดการวิเคราะหชุดขอมูลที่ตอบโจทยประเด็นการพัฒนาจังหวัด และ
นำเสนอผานกลไกคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด 

(2)  เตรียมชุดขอมูล (Template 1) ที่สัมพันธกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด และคำอธิบายขอมูล 
(Template 2) นำข้ึนรายการชุดขอมูลบนระบบบัญชีขอมูลจังหวัด  

(3)  นำชุดขอมูลและคำอธิบายขอมูลข้ึนระบบบัญชีขอมูลจังหวัด พรอมอางอิงหรือช้ีไปยังแหลงขอมูล
ตนทางท่ีเปนขอมูลดิจิทัล (Template 3) 

(4)  ลงทะเบียนชุดขอมูลหมวดหมูสาธารณะท่ีจังหวัดเปนเจาของท่ีระบบบัญชีขอมูลภาครัฐ 
(5)  นำชุดขอมูลจากระบบบัญชีขอมูลมาวิเคราะหประเด็นการพัฒนาจังหวัด และนำเสนอผานกลไก

คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด 

น้ำหนัก  :  รอยละ 10 

หนวยวัด  :  คะแนน 

คำอธิบาย :  
 ประเด็นการพัฒนาจังหวัด หมายถึง ประเด็นการพัฒนาที ่กำหนดไวในแผนพัฒนาจังหวัด  

(พ.ศ. 2566-2570) โดยใหจังหวัดคัดเลือกประเด็นการพัฒนาท่ีมีความสำคัญ 2 ประเด็น  
 แผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด เปนเครื่องมือสำคัญในการกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน 

เพื่อการพัฒนาการจัดเก็บขอมูลสถิติที ่สำคัญและจำเปนตอการบริหารงานยุทธศาสตรจังหวัด 
เพ่ือใหเช่ือมโยงกับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนา
ระดับตาง  ๆเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถิติทางการวามีรายการใดบาง และหนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ  

 ชุดขอมูล 3 หมายถึง การนำขอมูลจากหลายแหลงมารวบรวม เพ่ือจัดเปนชุด ใหตรงตามลักษณะ
โครงสรางของขอมูล หรือจากการใชประโยชนของขอมูล 

 ขอกำหนดการวิเคราะหชุดขอมูล หมายถึง เอกสารที่แสดงการวิเคราะหชุดขอมูล ประกอบดวย 
การวิเคราะหสภาพปญหาที่ตองการพัฒนาในจังหวัด เปาหมาย และหมุดหมายตามการพัฒนาของ
จังหวัด แนวทางการพัฒนาจังหวัด การวิเคราะหหวงโซคุณคา การวิเคราะหกระบวนงานและ 
ชุดขอมูลท่ีเก่ียวของ  การกำหนดชุดขอมูลท่ีใชในการพัฒนา การระบุหนวยงานเจาของขอมูล และ
แนวทางการวิเคราะหขอมูล 

 คำอธิบายขอมูลหรือเมทาดาตา4 (Metadata) หมายถึง ขอมูลที่ใชอธิบายขอมูลหลักหรือกลุมท่ี
เกี่ยวของทั้งกระบวนการเชิงธุรกิจ (ในที่น้ีหมายถึง กระบวนการทำงานตามภารกิจของหนวยงาน) 
และเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎและขอจำกัดของขอมูล และโครงสรางของขอมูลเมทาดาตาชวยให
หนวยงานสามารถเขาใจขอมูล ระบบ และข้ันตอนการทำงานไดดีย่ิงข้ึน  

 คำอธิบายชุดขอมูลประกอบดวยคำอธิบายขอมูลจำนวน 14 รายการ สำหรับ 1 ชุดขอมูล 
ที่หนวยงานตองจัดทำและระบุรายละเอียด ไดแก ประเภทขอมูล ช่ือชุดขอมูล องคกร ช่ือผูติดตอ 
อีเมลผูติดตอ คำสำคัญ รายละเอียด วัตถุประสงค หนวยความถ่ีของการปรับปรุงขอมูล คาความถ่ี
ของการปรับปรุงขอมูล ขอบเขตเชิงภูมิศาสตรหรือเชิงพื้นที ่ แหลงที่มา รูปแบบการเก็บขอมูล 
หมวดหมูขอมูลตามธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ และสัญญาอนุญาตใหใชขอมูล  

 
3  ท่ีมา : ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่องธรรมาภิบาลขอมูล 
4  ท่ีมา : (ราง) คำอธิบาย ขอมูลหรือเมทาดาตา (Metadata) สำหรบัชุดขอมูลภาครัฐ 
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 บัญชีขอมูล5 (Data Catalog) หมายถึง เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดขอมูลท่ีจำแนกแยกแยะ 
โดยการจัดกลุมหรือจัดประเภทขอมูลท่ีอยูในความครอบครองหรือควบคุมของหนวยงานของรัฐ  

 ระบบบัญชีขอมูลหนวยงาน6 (Agency Data Catalog) หมายถึง ระบบสารสนเทศที่ทำหนาท่ี
บริหารจัดการ รวมถึงใหบริการบัญชีขอมูลของหนวยงาน เชน การจัดการชุดขอมูล การจัดการ
คำอธิบายชุดขอมูล การคนหาชุดขอมูล และบริการ API ที่เปนเสมือนบัญชีขอมูลดิจิทัลของ
หนวยงาน และผานความเห็นชอบจากนายทะเบียนบัญชีขอมูลหนวยงาน เพ่ือนำเขาสูระบบบัญชี
ขอมูลหนวยงาน สำหรับใหบริการแกบุคลากรในหนวยงานในการวางแผน ปฏิบัติงาน ติดตาม และ
ประเมินผล รวมถึงหนวยงานภายนอกและประชาชนตามสิทธ์ิที่หนวยงานกำหนด โดยที่การจัดทำ
บัญชีขอมูลหนวยงานควรสอดคลองตามแนวทางการจัดทำบัญชีขอมูลภาครัฐ เพื่อใหสามารถ
ลงทะเบียนและใหบริการบัญชีขอมูลภาครัฐของประเทศ เพ่ือใชประโยชนรวมกัน  

 ระบบบัญชีขอมูลพื้นที่ (Area Data Catalog) หมายถึง ระบบสารสนเทศที่ทำหนาที่บริหาร
จัดการ รวมถึงใหบริการบัญชีขอมูลของหนวยงานในระดับพ้ืนที่ เชน ระบบบัญชีขอมูลจังหวัด 
ระบบบัญชีขอมูลองคการบริหารสวนจังหวัด ระบบบัญชีขอมูลองคการบริหารสวนตำบล เปนตน  

 ระบบบัญชีขอมูลภาครัฐ6 (Government Data Catalog) หมายถึง ระบบงานที่ทำหนาท่ี
บริหารจัดการบัญชีขอมูลภาครัฐมารวบรวมและจัดหมวดหมู รวมถึงระบบนามานุกรม (directory 
Services) ที่ใหบริการสืบคนบัญชีรายการขอมูลภาครัฐ เสมือนบัญชีขอมูลดิจิทัลของภาครัฐ เพ่ือ
นำไปสูการใชประโยชนการบรูณาการขอมูลรวมกัน รองรับการใหบริการการสืบคน และการเขาถึง
บัญชีขอมูลหนวยงานภาครัฐท่ีเผยแพรเปนสาธารณะ  

 ระบบลงทะเบียนบัญชีขอมูลภาครัฐ6 (GD Catalog Registration System) หมายถึง ระบบ
สารสนเทศที่ทำหนาที่ในการรวบรวมรายการขอมูลสำคัญ เมทาดาตา และทรัพยากร (Resource) 
หรือขอมูลผาน API จากบัญชีขอมูลหนวยงานมาจัดเก็บไวท่ีระบบบัญชีขอมูลภาครัฐ และทำหนาท่ี
ติดตามการมีอยู การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง (Update) รายการขอมูลและเมทาดาตา รวมถึง
การอางอิงทรัพยากร (Resource) กับบัญชีขอมูลท่ีหนวยงานตนทางใหถูกตองและทันสมัย  

 ขอมูลดิจิทัล7 หมายถึง ขอมูลที่ไดจัดทำ จัดเก็บ จำแนกหมวดหมู ประมวลผล ใช ปกปด เปดเผย 
ตรวจสอบ ทำลาย ดวยเคร่ืองมือหรือวิธีการทางเทคโนโลยีดิจิทัล  

 Data Visualization คือ การนำเสนอหรือการแสดงขอมูลเชิงปริมาณใหอยูในรูปแบบกราฟก  
ที่ทำใหผูพบเห็นจำไดและเขาใจงายข้ึน อีกทั้งเปนการนำขอมูลในเชิงวิชาการหรือเชิงวิจัยมาแปลง
เปนรูปท่ีเขาใจงาย โดยผานการวิเคราะหขอมูลมาแลว องคประกอบหลักของ Data Visualization คือ 
การรวบรวมขอมูล (Integrate) การวิเคราะหขอมูล (Analyze) และการแปลงขอมูลใหเปนภาพ 
ท่ีเขาใจงาย (Visualize)  

 

 

 

 
5
   ท่ีมา : ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่องธรรมาภิบาลขอมูล 

6  ท่ีมา : แนวทางการลงทะเบียนบัญชีขอมูลภาครัฐ โดยสำนักงานสถิติแหงชาติ 
7  ท่ีมา : ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐในรูปแบบ

ขอมูลดิจิทัลตอสาธารณะ 
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เกณฑการประเมิน :     
 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายข้ันสูง (100) 

 เอกสารขอกำหนดการวิเคราะห 
ชุดขอมูลท่ีตอบโจทยประเด็น 
การพัฒนาจังหวัด 2 ประเด็น 
ไดรับความเห็นชอบผานกลไก
คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด 

 นำชุดขอมูล (Template 1) 
คำอธิบายขอมูล (Template 2) 
ข้ึนบนระบบบัญชีขอมูลจังหวัด  
ท้ัง 2 ประเด็นการพัฒนา 

 ชุดขอมูลในหมวดหมูสาธารณะ  
รอยละ 100 (Template 3)  
ตองอางอิงหรือช้ีไปยังแหลงขอมูล
ตนทางท่ีเปนขอมูลดิจิทัล  
ท้ัง 2 ประเด็นการพัฒนา 

 ชุดขอมูลในหมวดหมูสาธารณะ  
รอยละ 100 ไดรับการลงทะเบียน
ในระบบบัญชีขอมูลภาครัฐ (GD 
Catalog) ท้ัง 2 ประเด็นการพัฒนา 

 สรุปผลการวิเคราะหสารสนเทศ
ในรูปแบบ Visualization 
เพ่ือตอบโจทยประเด็นการพัฒนา
จังหวัด ไดรับความเห็นชอบ 
ผานกลไกคณะกรรมการสถิติ
ระดับจังหวัด ท้ัง 2 ประเด็น 
การพัฒนา 

แหลงขอมูล :  สำนักงานสถิติแหงชาติ (https://gdhelppage.nso.go.th/) 
 
Template การจัดทำบัญชีขอมูลจังหวัด 

(1) Template 1 (Dataset) เปนแบบฟอรมรายช่ือชุดขอมูลท่ีสัมพันธกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด 

 

(2) Template 2 (Metadata) เปนแบบฟอรมคำอธิบายขอมูล (Metadata) จำแนกตามประเภท
ขอมูล คือ 1) ขอมูลระเบียน 2) ขอมูลสถิติ 3) ขอมูลภูมิสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ GIS 4) ขอมูลหลากหลายประเภท และ 
5) ขอมูลประเภทอื่น  ๆโดยแตละแบบฟอรมของแตละประเภทขอมูล ประกอบดวย รายการคำอธิบายขอมูลสวนหลัก 
(Mandatory Metadata) 14 รายการที่สอดคลองตามมาตรฐานท่ีสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
(สพร.) กำหนด และรายการคำอธิบายขอมูลสวนที่เปนทางเลือก (Optional Metadata) ซึ่งรายการคำอธิบาย 
สวนท่ีเปนทางเลือกจะแตกตางกันในแตละประเภทขอมูล 
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ตัวอยาง Template 2 ของชุดขอมูลประเภทสถิติ 

 

 
 

 

(3) Template 3 (Resource) เปนแบบฟอรมคำอธิบายขอมูลของทรัพยากร (Resource Metadata) 
จำแนกตามประเภทขอมูล คือ 1) ขอมูลระเบียน 2) ขอมูลสถิติ 3) ขอมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ GIS 4) ขอมูล
หลากหลายประเภท และ 5) ขอมูลประเภทอ่ืน  ๆซ่ึงแตละประเภทขอมูลจะมีรายการขอมูลของทรัพยากรท่ีแตกตางกัน 

  

 

 

 

 

Template 2  แบบฟอรมคําอธิบายขอมูล (Metadata) ท่ีสอดคลองตามมาตรฐานท่ี สพร. กําหนด

ประเภทขอมูลสถิติ หมายถึง ขอความหรือตัวเลขท่ีแสดงผลท่ีประมวลจากขอมูลท่ีเก็บรวบรวมได

รายการคําอธิบายขอมูลสวนหลัก (Mandatory Metadata)

รหัสชุดขอมูล 1. ประเภท

ขอมูล

2. ช่ือชุดขอมูล 3. องคกร 4. ช่ือผูติดตอ 5. อีเมลผู ติดตอ 6. คําสําคัญ 7. รายละเอียด 8. วัตถุประสงค

Temp1_Dataset (เลือกจาก

ตัวเลือก)

(กรอกช่ือชุด

ขอมูล)

(กรอกช่ือ

องคกร)

(กรอกช่ือกอง/

สํานัก/ฝาย)

(กรอกอีเมลกอง/

สํานัก/ฝ าย)

(กรอกหัวขอ คํา 

วลี แท็ก)

(กรอกคําอธิบาย)  (เลือกจากตัวเลือกและ

ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

DataSet_11_01 ขอมูลสถิติ Name 11_01 

DataSet_11_02 ขอมูลสถิติ Name 11_02 

DataSet_11_03 ขอมูลสถิติ Name 11_03

DataSet_12_01 ขอมูลสถิติ Name 12_01

DataSet_12_02 ขอมูลสถิติ Name 12_02

DataSet_13_01 ขอมูลสถิติ Name 13_01

DataSet_13_02 ขอมูลสถิติ Name 13_02

DataSet_21_01 ขอมูลสถิติ Name 21_01 

DataSet_21_02 ขอมูลสถิติ Name 21_02 

DataSet_21_03 ขอมูลสถิติ Name 21_03

9.1 หนวย

ความถ่ีของการ

ปรับปรุงขอมูล

9.2 คาความถ่ีของ

การปรับปรุงขอมูล

10. ขอบเขตเชิง

ภูมิศาสตรหรือเชิง

พื้นท่ี

11. แหลงท่ีมา 12. รูปแบบการ

เก็บขอมูล

13. หมวดหมูขอมูล

ตามธรรมาภิบาล

ขอมูลภาครัฐ

14. สัญญา

อนุญาตใหใช

ขอมูล
 (เลือกจากตัวเลือก) (กรอกคาตัวเลข) (เลือกจากตัวเลือก) (กรอกคําอธิบาย)  (เลือกจากตัวเลือกและ

ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

(เลือกจากตัวเลือก) (เลือกจากตัวเลือก)
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ตัวอยาง Template 3 ของชุดขอมูลประเภทระเบียน 

 

แหลงขอมูล  :  สืบคนขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี  https://gdhelppage.nso.go.th/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.รหัสชุดขอมูล 2.ชื่อ 3.URL 4.รายละเอียด
5.เง่ือนไขในการ

เขาถึงขอมูล

6.วันท่ีปรับปรุง

ขอมูลลาสุด
7.นามสกุลของไฟล 8. วันท่ีเร่ิมตนสร าง 

9. หนวยท่ียอยท่ีสุดของ

การจัดเก็บขอมูล

Temp1_Dataset (กรอกช่ือ) (กรอก URL) (กรอกรายละเอียด) (กรอกเง่ือนไขการ

เข าถึง)

YYYY-MM-DD 

ในรูปแบบป พ.ศ.

(กรอกนามสกุลของ

ไฟล)

YYYY-MM-DD 

ในรูปแบบป พ.ศ.

(เลือกจากตัวเลือก)

DataSet_11_01

DataSet_11_02

DataSet_11_03

DataSet_12_01

DataSet_12_02

DataSet_13_01

DataSet_13_02

DataSet_21_01

DataSet_21_02

DataSet_21_03

Template  3 แบบฟอรมคําอธิบายขอมูลของทรัพยากร (Resource Metadata) ท่ีสอดคลองตามมาตรฐานท่ี สพร. กําหนด

ประเภทขอมูลระเบียน หมายถึง ขอมูลระเบียน  (Record)  ท่ีไดจากระบบฐานขอมูลทะเบียนหรือจากการบริหารงานของหนวยงาน และท่ีไดจากการสํามะโน/สํารวจดวยตัวอยาง
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รายละเอียดคำอธิบายขอมูลสวนหลัก 

คำอธิบายขอมูลสวนหลัก (Mandatory Metadata) จำนวน 14 รายการ ประกอบดวยสวนท่ีเปนรหัส 
(Code) จำนวน 8 รายการ และสวนท่ีเปนขอความ (Text) อีก 6 รายการ โดยมีรายละเอียดดังตาราง 

รายละเอียดคำอธิบายขอมูลสวนหลัก (Mandatory Metadata) 14 รายการ 

ที่ ชื่อรายการไทย ช่ือทางเทคนิค คำอธิบาย ตัวเลือก/รูปแบบ 

1 ประเภทขอมูล data_type ชุดขอมูลน้ีเปนขอมูลประเภทใด  Code (Character 1 digits  
(1-9)) 

2 
 

ช่ือชุดขอมูล  title ช่ือของชุดขอมูลท่ีกำหนด 
โดยองคกรท่ีรับผิดชอบขอมูล 

Text (150 Characters) 

3 องคกร owner_org ช่ือองคกรท่ีรับผิดชอบขอมูล Code (Character 4 digits) 

4 ช่ือผูติดตอ maintainer ช่ือกอง สำนัก หรือฝาย ท่ีไดรับ 
การมอบหมายใหรับผิดชอบขอมูล 

Text (150 Characters) 

5 อีเมลผูติดตอ 
 

Maintainer_email อีเมลกอง สำนัก หรือฝาย ท่ีไดรับ
การมอบหมายใหรับผิดชอบขอมูล 

Text (50 Characters) 

6 คำสำคัญ 
 

tag_string หัวขอ คำ วลี หรือ แท็ก (tag)  
ท่ีใชระบุคำสำคัญในชุดขอมูล  
 

Text แยกแตละ keywords 
ดวย “,”(comma) (200 
Characters) 

7 รายละเอียด notes คำอธิบายรายละเอียดท่ีสำคัญ
ของชุดขอมูลอยางส้ัน เชน  
คำนิยาม ชุดขอมูลเก่ียวกับอะไร 
มีวิธีการจัดเก็บแบบใด 
กลุมเปาหมายผูใชงานขอมูล 
เปนใคร 

Text 
(1,000 Characters) 

8 วัตถุประสงค objective อธิบายท่ีมาและวัตถุประสงค 
ของการจัดทำชุดขอมูล เชน 
กฎหมาย ภารกิจ โครงการตาม
แผนยุทธศาสตร และเพ่ือใช 
ในการวิเคราะหหรือตอบโจทย 
ในประเด็นยุทธศาสตรในเร่ืองใด 
ท่ีผูใชตองการ 

Code  
(Character 2 digits)  
(01-99) 

9.1 หนวยความถ่ี 
ของการปรับปรุง
ขอมูล 

update_frequency
_unit 

สำหรับขอมูลระเบียน และขอมูล
ภูมิสารสนเทศเชิงพ้ืนท่ี : ความถ่ี
ท่ีขอมูลในระบบคลังขอมูล 
ถูกปรับปรุง/เพ่ิม หรือเปล่ียนแปลง 
สำหรับขอมูลสถิติ : ความถ่ีในการ
เผยแพรตอผูใชขอมูล 

Code  
(1 Character (A-Z)) 
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ที่ ชื่อรายการไทย ช่ือทางเทคนิค คำอธิบาย ตัวเลือก/รูปแบบ 

9.2 คาความถ่ีของ
การปรับปรุง
ขอมูล 

update_frequency
_interval 

ใชคุณสมบัติน้ีประกอบกับ 
หนวยความถ่ีในการปรับปรุงขอมูล 
ตัวอยางเชน ถาชุดขอมูลมีการ
ปรับปรุงทุก  ๆ2 ป ทานสามารถ
ใส “2” สำหรับคาความถ่ี และ 
“รายป” สำหรับหนวยความถ่ี 

Number หรือ เวนวางไว 

10 ขอบเขตเชิง
ภูมิศาสตรหรือ  
เชิงพ้ืนท่ี 

geo_coverage สำหรับขอมูลระเบียน และขอมูล 
ภูมิสารสนเทศเชิงพ้ืนท่ี: มิติการจัด
จำแนกขอมูลพ้ืนท่ีในระดับยอย
ท่ีสุดในการจัดเก็บขอมูล 
สำหรับขอมูลสถิติ: มิติการจัด
จำแนกขอมูลพ้ืนท่ีในระดับยอย
ท่ีสุดในการนำเสนอขอมูล 

Code (Character 2 
digits) (00-99)) 

11 แหลงท่ีมา data_source แหลงท่ีมาของขอมูลท่ีนำมาจัดทำ 
ชุดขอมูล พรอมหนวยงานท่ีจัดทำ 
เชน สำรวจภาวะการทำงานของ
ประชากร (สำนักงานสถิติแหงชาติ) 
ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร 
(กรมการปกครอง 

Text (200 characters)  

12 รูปแบบการเก็บ
ขอมูล 

data_format รูปแบบของการจัดเก็บขอมูล Code (Character 2 digits) 
(01-99))   

13 หมวดหมูขอมูล
ตามธรรมาภิบาล
ขอมูลภาครัฐ 

data_category หมวดหมูขอมูลตามธรรมาภิบาล
ขอมูลภาครัฐ 

Code (Character 1 digits  
(1-4)) 

14 สัญญาอนุญาต
ใหใชขอมูล 

license_id สัญญาอนุญาตใหใชขอมูล  
ตองสอดคลองกับหมวดหมูขอมูล
ตามธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 

Code (Character 1 digits  
(01-99))   
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4.2.2  ตัวชี้วัด : รอยละความพึงพอใจตอการใหบริการประชาชนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service)  

น้ำหนัก  :  รอยละ 10 

หนวยวัด  :  รอยละ 

คำอธิบาย :  

 พิจารณาความสำเร็จจากรอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ e-Service ณ ที่วาการอำเภอ/
ศูนยดำรงธรรมอำเภอ ในภาพรวมของจังหวัด 

 การใหบริการประชาชนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) ณ ที่วาการอำเภอ/ศูนยดำรงธรรม
อำเภอ มีวัตถุประสงคเพื่ออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนที่ไมมีความพรอมของเครื ่องมือ
อุปกรณ และมีขอจำกัดในการเขาถึงบริการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยมีเจาหนาที่ของอำเภอ/
ศูนยดำรงธรรมอำเภอเปนผูอำนวยความสะดวกและใหคำแนะนำปรึกษาในการรับบริการ   

    จังหวัดตองเปดใหบริการ e-Service ครบทุกอำเภอ ภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2566 

 ทุกอำเภอตองเปดใหบริการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) อยางนอย 20 งานบริการ 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองกำหนดและแจงอำเภอเพื่อเปดใหบริการ ทั้งน้ี 
อำเภออาจนำงานบริการ e-Service อ่ืนมาเปดใหบริการเพ่ิมเติมดวยก็ได  

เกณฑการประเมิน : สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดคาเปาหมาย  
 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 

รอยละ 80.00 รอยละ 85.00 รอยละ 90.00 

 

แหลงขอมูล : จังหวัด และสำนักงาน ก.พ.ร.  

เงื่อนไข : 
ใหจังหวัดรายงานผลการใหบริการ e-Service ในแตละอำเภอ ในระบบ e-SAR (ตามตัวอยางแบบฟอรม

การรายงานผลฯ) ดังน้ี 
1.  รอบ 6 เดือน รายงานการใหบริการ e-Service ในแตละอำเภอ (ทุกอำเภอ) โดยอยางนอยตอง

ประกอบดวย ช่ืออำเภอ ช่ืองานบริการ วันท่ีเปดใหบริการ จำนวนผูรับบริการ (แยกตามงานบริการ)  
2. รอบ 12 เดือน รายงานจำนวนผูรับบริการ (ทั้งป) แยกตามงานบริการ และขอเสนอแนะการพัฒนา

งานบริการ e-Service ของอำเภอใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
หากไมดำเนินการตามเง่ือนไขท่ีกำหนด จะปรับลด 0.50 คะแนน จากคะแนนท่ีไดรับของตัวช้ีวัดน้ี 

หมายเหตุ :  สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดสำรวจความพึงพอใจของผู รับบริการและผูใหบริการตามแบบสำรวจ 
ท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด ประมาณเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2566  
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รายช่ืองานบริการท่ีกรมการปกครองกำหนด 
 

ลำดับ งานบริการ หนวยงานรับผิดชอบ เว็บไซต 

งานบริการเพ่ือประชาชน 

1 จองคิวทำใบขับข่ี  กรมการขนสงทางบก  https://gecc.dlt.go.th/ 

2 ขอเลขทะเบียนรถ  กรมการขนสงทางบก  https://reserve.dlt.go.th/reserve/ 

3 ตรวจสอบช่ือสกุลเบ้ืองตน  กรมการปกครอง  https://stat.bora.dopa.go.th/Wchecklname/
#/CheckLname 

4 ระบบคนหารูปแปลงท่ีดิน  กรมท่ีดิน  http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/ 

5 ติดตามสถานะคดี  กรมบังคับคดี  http://ledwebsite.led.go.th/ledweb/led/ 
web/system/WEB1I010Action.do 

6 ตรวจสอบสิทธ์ิสวัสดิการ
สังคม  

กรมบัญชีกลาง  https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/check 

7 ระบบตรวจสอบสิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาล  

กรมบัญชีกลาง  https://mbdb.cgd.go.th/wel/ 

8 ขอรับกลาไมออนไลน  กรมปาไม  http://fp.forest.go.th/rfd_app/rfd_nursery/ 
app/index.php 

9 ขอรับสารเรง พด. หญาแฝก 
และเมล็ดพันธุพืชปุยสด  

กรมพัฒนาท่ีดิน  http://sql.ldd.go.th/service/ 

10 ขอมีบัตรประจำตัว 
คนพิการ  

กรมสงเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตคนพิการ  

http://ecard.dep.go.th/nep_card/ 
application/index_self.php 

11 ยื่นภาษีรายไดบุคคลธรรมดา กรมสรรพากร  https://www.rd.go.th/publish/27860.0.html 

12 ติดตามการขอคืนภาษี  
ภ.ง.ด 91/90  

กรมสรรพากร  https://www.rd.go.th/publish/27942.0.html 

13 ติดต้ังประปา ในเขต
นนทบุรี สมุทรปราการ  

การประปานครหลวง  https://eservicesapp.mwa.co.th/ 

 ขอใชน้ำประปา ในเขต
ตางจังหวัด 

การประปาสวนภูมิภาค https://customer-
application.pwa.co.th/register-service/add 

14 ขอใชไฟฟา ในเขตนนทบุรี 
สมุทรปราการ  

การไฟฟานครหลวง 

 

https://eservice.mea.or.th/measy/main.jsf 

 ขอใชไฟฟา ในเขต
ตางจังหวัด 

การไฟฟาสวนภูมิภาค https://peacos.pea.co.th/ 
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ลำดับ งานบริการ หนวยงานรับผิดชอบ เว็บไซต 

งานบริการผูประกอบธุรกิจ/SMEs 

15 ลงทะเบียนผูคากับภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  https://process3.gprocurement.go.th/EGPW
eb/jsp/control.egp 

16 แจงโรคระบาดสัตว  กรมปศุสัตว  http://esmartsur.net/INFORM.aspx 

งานบริการดานแรงงานหรือสงเสริมการมีงานทำ 

17 ข้ึนทะเบียนคนวางงาน  กรมการจัดหางาน  https://empui.doe.go.th/auth/index 

18 ระบบคนหางานทำ และ
คนหางาน (Smart Job 
Center) 

กรมการจัดหางาน  https://smartjob.doe.go.th/ 

19 ข้ึนทะเบียนผูประกันตน 
มาตรา 40  

สำนักงานประกันสังคม  https://www.sso.go.th/section40_regist/ 

20 ขอรับประโยชนทดแทน 
กรณีวางงาน  

สำนักงานประกันสังคม  https://www.sso.go.th/wpr/main/login 
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ตัวอยางแบบฟอรมการรายงานผล 

จังหวัด ......................... 
 

ศูนยดำรงธรรมอำเภอ/
อำเภอ 

วันที่เปดใหบริการ งานบริการท่ีเปดใหบริการ จำนวนผูรับบริการ 

1. ศดธ. ......./อำเภอ........  1.  จองคิวทำใบขับข่ี  
  2. ขอเลขทะเบียนรถ  
  3.  ตรวจสอบช่ือสกุลเบ้ืองตน  
  4.  ระบบคนหารูปแปลงท่ีดิน  
  5.  ติดตามสถานะคดี  
  6.  ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม  
  7.  ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ

รักษาพยาบาล 
 

  8.  ขอรับกลาไมออนไลน  
  9.  ขอรับสารเรง พด. หญาแฝก 

และเมล็ดพันธุพืชปุยสด 
 

  10. ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ  
  11. ย่ืนภาษีรายไดบุคคลธรรมดา  
  12. ติดตามการขอคืนภาษี ภ.ง.ด. 91/90  
  13. ติดต้ังประปาในเขตนนทบุรี สมุทรปราการ  
  ขอใชน้ำประปาในเขตตางจังหวัด  
  14. ขอใชไฟฟาในเขตนนทบุรี สมุทรปราการ  
       ขอใชไฟฟาในเขตตางจังหวัด  
  15. ลงทะเบียนผูคากับภาครัฐ  
  16. แจงโรคระบาดสัตว  
  17. ข้ึนทะเบียนคนวางงาน  
  18. ระบบคนหางานทำ และคนหางาน  

      (Smart Job Center) 
 

  19. ข้ึนทะเบียนผูประกันตน มาตรา 40  
  20. ขอรับประโยชนทดแทน กรณีวางงาน  
2. ศดธ. ......./อำเภอ........    
3. ศดธ. ......./อำเภอ........    
4. ศดธ. ......./อำเภอ........    
5. ศดธ. ......./อำเภอ........    
6. ศดธ. ......./อำเภอ........    
    
    
    

หมายเหตุ : ใหจังหวัดรายงานการใหบริการ e-Service ในแตละอำเภอ (ทุกอำเภอ) รอบ 6 และ 12 เดือน 
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คำชี้แจงการดำเนินงาน  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

ปญหาอุปสรรค 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอเสนอแนะ 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.2.3  ตัวชี้วัด : การประเมินสถานะของหนวยงานในการเปนระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

น้ำหนัก  :  รอยละ 10 

หนวยวัด : คะแนน 

คำอธิบาย :  

 PMQA 4.0 คือ เคร่ืองมือการประเมินระบบการบริหารของสวนราชการในเชิงบูรณาการ เพ่ือเช่ือมโยง
ยุทธศาสตรของสวนราชการกับเปาหมายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานภาครัฐพัฒนาไปสูระบบราชการ 4.0 เพื่อประเมินความสามารถ 
ในการบริหารจัดการภายในหนวยงานและความพยายามของสวนราชการในการขับเคลื่อนงาน 
ใหบรรลุเปาหมายอยางย่ังยืน  

 พิจารณาจากความสามารถในการพัฒนาการดำเนินงานเพ่ือยกระดับผลการประเมินสถานะการเปน
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

 พิจารณาจากผลการประเมินสถานะการเปนระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซ่ึงเปนคะแนนเฉล่ีย 
ในภาพรวมทั้ง 7 หมวด ประกอบดวย หมวด 1 การนำองคการ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 
หมวด 3 การใหความสำคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห
และการจัดการความรู หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร หมวด 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการ และ
หมวด 7 ผลลัพธการดำเนินการ  

เกณฑการประเมิน : (สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดคาเปาหมาย) 
แบงเปน 4 กรณี ดังน้ี 

กรณีที่ 1  จังหวัดท่ีมีคะแนนผลการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 นอยกวา 350.00 คะแนน 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายข้ันสูง (100) 

275.00 คะแนน 
คะแนนผลการประเมิน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
350.00 คะแนน 

กรณีที่ 2  จังหวัดท่ีมีคะแนนผลการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต 350.00 คะแนน แตนอยกวา 
400.00 คะแนน 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายข้ันสูง (100) 

330.00 คะแนน 
คะแนนผลการประเมิน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คาเปาหมายมาตรฐาน+ growth 5% 

กรณีที่ 3  จังหวัดท่ีมีคะแนนผลการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต 400.00 คะแนน แตนอยกวา 
450.00 คะแนน 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายข้ันสูง (100) 

380.00 คะแนน 
คะแนนผลการประเมิน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คาเปาหมายมาตรฐาน+ growth 2% 
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กรณีที่ 4 จังหวัดท่ีมีคะแนนผลการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต 450.00 คะแนน ขึ้นไป 

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายข้ันสูง (100) 

430.00 คะแนน 
(คาเปาหมายข้ันตน+  
คาเปาหมายข้ันสูง)/2 

คะแนนผลการประเมิน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แหลงขอมูล : สำนักงาน ก.พ.ร. 

หมายเหตุ : จังหวัดสามารถดาวนโหลดเอกสารคูมือการประเมินสถานะของหนวยงานภาครัฐในการเปนระบบราชการ 
4.0 ไดท่ีเว็บไซตสำนักงาน ก.พ.ร.  
https://www.opdc.go.th/content/NzgzNw 
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บทที่ 5 
การรายงานผลและการประเมินผล  

 

 

การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดรอบระยะเวลาการประเมิน ปละ 1 ครั ้ง (1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566)  
มีรายละเอียดการรายงานผล ดังน้ี 

5.1  การรายงานผลการประเมินของจังหวัด 

จังหวัดจะตองรายงานผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของตนเอง 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566) ในระบบการรายงาน 
ผลการประเมินสวนราชการ (Electronic Self Assessment Report : e-SAR) ภายใน 16 ตุลาคม 2566 โดยกรอกขอมูล
ผลการดำเนินงานแตละตัวช้ีวัด ตลอดจนช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติงานในการขับเคล่ือนตัวช้ีวัด ปจจัยความสำเร็จของ
การดำเนินงาน รวมทั้งปญหาอุปสรรคตอการดำเนินงาน พรอมทั้งแนบเอกสารท่ีเปนหลักฐานเชิงประจักษประกอบ 
การประเมินตามตัวช้ีวัด เพ่ือนำผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด
ไปเปนสวนหน่ึงของการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูวาราชการจังหวัดตามแนวทางท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด  

รูปแบบรายงานการประเมินตนเองของจังหวัด 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
จังหวัด………………….. 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566) 

องคประกอบ/ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(รอยละ) 

คาเปาหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน 
ถวง

น้ำหนัก 
ขั้นตน 
(50) 

มาตรฐาน 
(75) 

ขั้นสูง 
(100) 

Performance Base        
1. ตัวชี้วัด ก 10      5.00 

1.1 ตัวช้ีวัด ก1 (รอยละ) (5) 80 90 100 78 0.00 (0.00) 
1.2 ตัวช้ีวัด ก2 (ผลผลิต) (5) 1 2 3 3 100.00 (5.00) 

2. ตัวชี้วัด ข (เร่ือง) 15 10 15 20 21 100.00 15.00 
3. ตัวชี้วัด ค (รอยละ) 15 90 95 100 96 80.00 12.00 
4. ตัวชี้วัด ง (ลานบาท) 15 100 200 300 312 100.00 15.00 
5. ตัวชี้วัด จ (รอยละ) 15 6.50 8.30 11.80 13.40 100.00 15.00 

Potential Base        

6. ตัวชี้วัด ฉ (ผลผลิต) 15 2 4 5 5 100.00 15.00 
7. ตัวชี้วัด ช (คะแนน) 15 330.00 396.54 428.26 431.74 100.00 15.00 

น้ำหนักรวม 100    คะแนนรวม 92.00 

     สรุปผลประเมิน  ระดับคุณภาพ 
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5.2 การประเมินผล 

การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดผูประเมิน ผูรับการประเมิน หลักเกณฑการประเมิน รอบการประเมิน และข้ันตอน
การประเมิน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

5.2.1  ผูประเมิน 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 ไดเห็นชอบการประเมินสวนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกำหนดผูประเมิน ไดแก 

(1) นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีที ่ไดรับมอบหมายใหกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ 
ในภูมิภาค 

(2) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
(3) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ประเมินเบ้ืองตน) 

การประเมินโดยเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
เลขาธิการ ก.พ.ร. เปนผูประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

ของจังหวัด (เบื้องตน) แลว รวบรวมรายงานการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของจังหวัดเปนรายจังหวัด จัดทำแบบประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของจังหวัด เสนอรองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมายใหกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื ่อประเมินผล จากนั ้นรวบรวมและสรุปผลการประเมินดังกลาวเสนอ
นายกรัฐมนตรีตอไป ท้ังน้ี การดำเนินการท้ังหมดจะดำเนินการโดยระบบอิเล็กทรอนิกส   

การประเมินโดยรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

ผู ประเมินจะประเมินผลเปนรายจังหวัดตามแบบประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และในการประเมินผล ผูประเมินจะพิจารณาประสิทธิภาพการดำเนินงานและ
ศักยภาพของจังหวัดในภาพรวม โดยสามารถใชรายงานการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ (เบ้ืองตน) ของสำนักงาน ก.พ.ร. ประกอบการพิจารณาดวย 
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รูปแบบรายงานการประเมินผลของเลขาธิการ ก.พ.ร. (ผูประเมินเบื้องตน) 

 
รายงานการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

จังหวัด………………….. 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566) 
 

Performance Base  Potential Base  คะแนนรวม  สรุปผลการประเมิน  
62.00  30.00  92.00  

 ระดับคุณภาพ  
คะแนน  คะแนน  คะแนน  

  

ประเด็นการประเมิน  น้ำหนัก  
เปาหมาย  

ผลการ
ดำเนินงาน  

  
คะแนน  

คะแนน  
ถวงน้ำหนัก  

ขั้นตน  
(50)  

มาตรฐาน  
(75)  

ขั้นสูง  
(100)  

องคประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) (รอยละ 70)  
1. ตัวช้ีวัด ก 10 

     
5.00 

1.1 ตัวช้ีวัด ก1 (รอยละ) (5) 80 90 100 78 0.00 (0.00) 
1.2 ตัวช้ีวัด ก2 (ผลผลิต) (5) 1 2 3 3 100.00 (5.00) 

2. ตัวช้ีวัด ข (เร่ือง) 15 10 15 20 21 100.00 15.00 
3. ตัวช้ีวัด ค (รอยละ) 15 90 95 100 96 80.00 12.00 
4. ตัวช้ีวัด ง (ลานบาท) 15 100 200 300 312 100.00 15.00 
5. ตัวช้ีวัด จ (รอยละ) 15 6.50 8.30 11.80 13.40 100.00 15.00 

องคประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) (รอยละ 30)  
6. ตัวช้ีวัด ฉ (ผลผลิต) 15 2 4 5 5 100.00 15.00 
7. ตัวช้ีวัด ช (คะแนน) 15 330.00 396.54 428.26 431.74 100.00 15.00 

น้ำหนักรวม  100 คะแนนรวม 92.00 
หมายเหต ุ:    *   หมายถึง มีการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดตัวช้ีวัด  

**  หมายถึง ปรับลดคะแนนคุณภาพหรือเง่ือนไข 
 
คำอธิบาย : เกณฑการประเมิน  

 หมายถึง ระดับคุณภาพ มีคะแนนผลการดำเนินงานอยูระหวาง 90.00 - 100.00 คะแนน 

 หมายถึง ระดับมาตรฐานข้ันสูง มีคะแนนผลการดำเนินงานอยูระหวาง 75.00 - 89.99 คะแนน 

 หมายถึง ระดับมาตรฐานข้ันตน มีคะแนนผลการดำเนินงานอยูระหวาง 60.00 - 74.99 คะแนน 

 หมายถึง ระดับตองปรับปรุง มีคะแนนผลการดำเนินงานนอยกวา 60.00 คะแนน 
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5.2.2  ผูรับการประเมิน 
จังหวัดท่ีรับการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 จำนวนท้ังส้ิน 76 จังหวัด 

5.2.3  หลักเกณฑการประเมิน 
สำนักงาน ก.พ.ร. ใชหลักเกณฑและวิธีการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการใหความเห็นชอบ
กรอบแนวทางการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยหลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ มีรายละเอียด ดังน้ี 

(1)  เกณฑการประเมินระดับตัวชี้วัด 
การประเมินในแตละตัวชี้วัด พิจารณาจากผลการดำเนินงานเทียบกับคาเปาหมาย 3 ระดับ 

ท่ีกำหนดไว โดยมีเกณฑการประเมิน ดังน้ี 

 เปาหมายข้ันสูง  100.00  คะแนน 

 เปาหมายมาตรฐาน    75.00  คะแนน 

 เปาหมายข้ันตน   50.00  คะแนน 
หมายเหตุ : 

 กรณีจังหวัดมีผลการดำเนินงานนอยกวาคาเปาหมายข้ันตน จะไดคะแนนเทากับศูนย  

 การคำนวณคะแนนผลการดำเนินงาน จะเทียบบัญญัติไตรยางคระหวางผลการดำเนินงานจริง
กับคาเปาหมาย แลวถวงดวยน้ำหนักตัวช้ีวัด  

(2) เกณฑการประเมินระดับจังหวัด 
เกณฑการประเมินในระดับภาพรวมของจังหวัดพิจารณาจากผลรวมของคาคะแนนถวงน้ำหนัก

ของทุกตัวช้ีวัด เทียบกับคาเปาหมายใน 3 ระดับ โดยมีเกณฑการประเมิน ดังน้ี  

 ระดับคุณภาพ มีคะแนนผลการดำเนินงานอยูระหวาง 90.00 - 100.00 คะแนน 
 ระดับมาตรฐาน  แบงเปน 2 ระดับยอย ไดแก  

มาตรฐานข้ันสูง  มีคะแนนผลการดำเนินงานอยูระหวาง 75.00 - 89.99 คะแนน 
มาตรฐานข้ันตน  มีคะแนนผลการดำเนินงานอยูระหวาง 60.00 - 74.99 คะแนน 

 ระดับตองปรับปรุง  มีคะแนนผลการดำเนินงานนอยกวา 60.00 คะแนน 
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ตัวอยางการคิดคะแนนตามหลักเกณฑการประเมิน 
 

ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(รอยละ) 

คาเปาหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนที่ได คะแนนถวงน้ำหนัก ขั้นตน 

(50) 
มาตรฐาน 

(75) 
ขั้นสูง 
(100) 

1. ตัวช้ีวัด ก 35      57.14 
(62.50x20)/35 
+ (50x15)/35 

20.00 คะแนน 
(57.14x35)/100) 
หรือ (12.50+7.50) 

1.1 ตัวช้ีวัด ก1 (20) 80 90 100 85 62.50 12.50 คะแนน 
(62.50x20)/100 = 

12.50 

1.2 ตัวช้ีวัด ก2 (15) 1 2 3 1 50.00 7.50 คะแนน 
(50x15)/100 = 

7.50 

2. ตัวช้ีวัด ข 30 10 15 20 18 90.00 27.00 คะแนน 
(90x30/100 = 

27.00) 

3. ตัวช้ีวัด ค 20 90 95 100 100 100.00 20.00 คะแนน 
(100x20/100 = 

20.00) 

4. ตัวช้ีวัด ง 15 100 200 300 90 0.00 0.00 คะแนน 
(0x15/100 = 0) 

คะแนนรวม 67.00 คะแนน 

สรุปผลการประเมิน ระดับมาตรฐาน 
ขั้นตน 

 
 การคิดคะแนนรายตัวชี้วัดมีวิธีการคำนวณ ดังน้ี  

1. กรณีมีตัวชี้วัดยอย คะแนนของตัวช้ีวัดจะเกิดจากผลรวมของคะแนนแตละตัวช้ีวัดยอยรวมกัน เชน  
ตัวช้ีวัด ก น้ำหนักรอยละ 35 ประกอบดวย ตัวช้ีวัดยอย 2 ตัว คือ  
  ตัวช้ีวัดยอย ก1 น้ำหนักรอยละ 20 
  ตัวช้ีวัดยอย ก2 น้ำหนักรอยละ 15   

จากตัวอยางตัวช้ีวัดยอย 2 ตัวมีน้ำหนักไมเทากัน ซ่ึงการคำนวณคะแนนของตัวช้ีวัดยอยจะพิจารณา
จากผลการดำเนินงานที่ทำไดมาเทียบกับคะแนนคาเปาหมาย แลวจึงจะนำมาคิดเปนคะแนน 
ถวงน้ำหนัก โดยแสดงตัวอยางการคำนวณไดดังน้ี 
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ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(รอยละ) 

คาเปาหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนที่ได คะแนนถวงน้ำหนัก ขั้นตน 

(50) 

มาตรฐาน 

(75) 

ขั้นสูง 

(100) 

1. ตัวช้ีวัด ก 35  57.14 

(62.50x20)/35 
+(50x15)/35 

20.00 คะแนน 

(57.14x35)/100 

หรือ (12.50+7.50) 

1.1 ตัวช้ีวัด ก1 (20) 80 90 100 85 62.50 12.50 คะแนน 

(62.50x20)/100  
= 12.50 

1.2 ตัวช้ีวัด ก2 (15) 1 2 3 1 50.00 7.50 คะแนน 

(50x15/100  
= 7.50) 

 คะแนนตัวช้ีวัดยอย ก1 :  น้ำหนักรอยละ 20  
ตัวช้ีวัดยอย ก1 มีผลการดำเนินงานเทากับ 85  เม่ือเทียบกับคาเปาหมายแลวจะเห็นวา 
ผลการดำเนินงานดังกลาวอยูระหวางคาเปาหมายข้ันตนและคาเปาหมายมาตรฐาน การคิด
คะแนนตัวช้ีวัดน้ีจะทำโดยการเทียบบัญญัติไตรยางค ดังน้ี 
1.  A  คือ  ชวงหางระหวางคาเปาหมายข้ันตน (50) และคาเปาหมายมาตรฐาน (75)  

            = 75-50 = 25 
   B  คือ  ชวงหางของผลการดำเนินงานระหวางคาเปาหมายข้ันตน (80) และคาเปาหมาย
 มาตรฐาน (90)       
 = 90-80 = 10 
การคิดคะแนนที ่ไดจะนำผลการดำเนินงานมาเทียบบัญญัติไตรยางคหาคาคะแนนของ 
ผลการดำเนินงานท่ีทำไดจริง ดังน้ี  
จากขอมูล จะเห็นวา หากผลการดำเนินงานคาเทากับ 10 จะมีคาคะแนนเทากับ 25  

       หากผลการดำเนินงานมีคาเทากับ 5 (85-80)  คาคะแนนจะเทากับ = (25x5)/10 = 12.50 
คะแนน 

    ดังน้ัน คะแนนผลการดำเนินงานของตัวช้ีวัดยอย ก1 = 50+12.50 = 62.50 คะแนน 
จะไดคะแนนถวงน้ำหนัก = (62.50x20)/100 = 12.50 คะแนน 

 คะแนนตัวช้ีวัดยอย ก2 : น้ำหนักรอยละ 15 
ผลการดำเนินงานคาเทากับ 1 เม่ือเทียบกับคาเปาหมายแลวจะเห็นวาผลการดำเนินงาน
ดังกลาวตรงกับคาเปาหมายข้ันตน ซ่ึงเทากับ 50.00 คะแนน  
ดังน้ัน คะแนนผลการดำเนินงานของตัวช้ีวัดยอย ก2 = 50.00 คะแนน 
จะไดคะแนนถวงน้ำหนัก = (50.00x15)/100 = 7.50 คะแนน 

 คะแนนถวงน้ำหนักท้ังหมดของตัวช้ีวัด ก = 12.50+7.50 = 20.00 คะแนน 
2. ตัวช้ีวัด ข ค และ ง มีแนวทางการคำนวณในทำนองเดียวกัน  

ดังน้ัน คะแนนผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัดจะเทากับ 67.00 คะแนน อยูในระดับ
มาตรฐานข้ันตน 
 
 

A = 75–50 = 25 

 

B = 90-80 = 10 
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5.2.4  รอบการประเมิน 
รอบการประเมิน หมายถึง ระยะเวลาที่จะตองทำการประเมินปละ 1 ครั้ง คือ รอบ 12 เดือน ตั้งแต

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 (รอบปงบประมาณ) โดยรายงานผลการดำเนินงานผานระบบการ
รายงานผลการประเมินสวนราชการ (Electronic Self Assessment Report : e-SAR) และหากสวนราชการมีผลการ
ดำเนินงานรอบ 6 เดือน และ 9 เดือน สามารถรายงานผานระบบดังกลาว เพ่ือประโยชนในการติดตามความกาวหนา
การดำเนินงาน ทั้งนี้ จังหวัดจะนำผลการประเมินของสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของจังหวัดไปเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของผูวาราชการจังหวัด 
เชนเดียวกับปท่ีผานมา  

5.2.5  ขั้นตอนการประเมิน 
การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีข้ันตอนการดำเนินการดังน้ี 
ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พิจารณาใหความเห็นชอบกรอบ 

แนวทางการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 และเห็นชอบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ (Agenda) ดวยตัวช้ีวัดขับเคลื่อนการบูรณาการ
รวมกัน (Joint KPIs) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ขั้นตอนที่ 2 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำแนวทางการกำหนดตัวชี้วัด น้ำหนัก คาเปาหมาย และ
รายการตัวช้ีวัด เสนอคณะทำงานเพ่ือพิจารณาตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
จังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 พิจารณาใหความเห็นชอบ 

ขั้นตอนที่ 3 สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจัดประชุมชี้แจงกรอบ 
แนวทางการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ตัวชี้วัด
นโยบายเรงดวนของกระทรวงมหาดไทย ตัวช้ีวัดขับเคลื่อนการบูรณาการรวมกัน (Joint KPIs) แนวทางการกำหนด
ตัวช้ีวัด น้ำหนัก คาเปาหมาย และรายการตัวช้ีวัด เพ่ือสรางความรูความเขาใจในแนวทางการเสนอตัวช้ีวัด ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ขั้นตอนที่ 4 จังหวัดเสนอรางตัวช้ีวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใหสำนักงาน ก.พ.ร. และ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   

ขั้นตอนที่ 5 สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยวิเคราะหความเหมาะสม
ตัวช้ีวัด น้ำหนัก และคาเปาหมาย  

ขั้นตอนที่ 6 คณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดพิจารณาความ
เหมาะสมของตัวช้ีวัด น้ำหนัก และคาเปาหมาย 

ขั้นตอนที่ 7 สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สรุปผลการพิจารณาและ
สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ  อ.ก.พ.ร. เก่ียวกับการประเมินสวนราชการฯ เพ่ือรับทราบและใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

ขั้นตอนที่ 8 สำนักงาน ก.พ.ร. แจงผลการพิจารณาฯ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือ
ทราบและแจงตัวช้ีวัด (เบ้ืองตน) ใหจังหวัด 

ขั้นตอนที่ 9  สำนักงาน ก.พ.ร. สงรายละเอียดตัวช้ีวัด (ฉบับสมบูรณ) ใหจังหวัด  
ขั้นตอนที่ 10  จังหวัดรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน (ถามี) และ 12 เดือน  

ในระบบบการรายงานผลการประเมินสวนราชการ (e-SAR) ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
ขั้นตอนที่ 11 สำนักงาน ก.พ.ร. รายงานผลการประเมินฯ เบื้องตน เสนอรองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรับ

มอบหมายใหกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือประเมินจังหวัด 
โดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

ขั้นตอนท่ี 12 สำนักงาน ก.พ.ร. รวบรวมผลการประเมินฯ เสนอนายกรัฐมนตรีผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
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5.2.6  ปฏิทินการประเมิน 
ปฏิทินการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดดังน้ี 
 

ชวงเวลา กิจกรรม 

20 เมษายน 2565 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีมติเห็นชอบกรอบแนวทาง 
การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการขับเคล่ือน
นโยบายสำคัญ (Agenda) ดวยตัวช้ีวัดขับเคล่ือนการบูรณาการรวมกัน  
(Joint KPIs) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

21 มิถุนายน 2565 คณะทำงานเพ่ือพิจารณาตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
พิจารณาแนวทางการกำหนดตัวช้ีวัด น้ำหนัก คาเปาหมายของตัวช้ีวัด  
และความเหมาะสมของ (ราง) รายการตัวช้ีวัด 

4 กรกฎาคม 2565 ช้ีแจงกรอบแนวทางการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุง 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1 สิงหาคม 2565  จังหวัดเสนอ (ราง) ตัวช้ีวัด น้ำหนัก และคาเปาหมาย 

1 กันยายน 2565 คณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดพิจารณา
ความเหมาะสมตัวช้ีวัด น้ำหนัก และคาเปาหมาย 

22 กันยายน 2565 สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับฯ เสนอ อ.ก.พ.ร. เก่ียวกับ 
การประเมินสวนราชการฯ เพ่ือทราบและใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

30 กันยายน 2565 แจงผลการพิจารณาใหกระทรวงมหาดไทย และแจงตัวช้ีวัด (เบ้ืองตน)  
ใหจังหวัด  

มกราคม 2566 แจงรายละเอียดตัวช้ีวัด (ฉบับสมบูรณ) ใหจังหวัด  

เมษายน 2566 จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ในระบบการรายงานผล 
การประเมินสวนราชการ (e-SAR) และนำผลการประเมินฯ เช่ือมโยงกับ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูวาราชการจังหวัด  

ตุลาคม 2566  จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือนในระบบการรายงานผล 
การประเมินสวนราชการ (e-SAR) และนำผลการประเมินฯ เช่ือมโยงกับ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูวาราชการจังหวัด 

พฤศจิกายน 2566 เลขาธิการ ก.พ.ร. ประเมินผลเบ้ืองตน และเสนอรองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรับ
มอบหมายใหกำกับฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ประเมินผล 
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

ธันวาคม 2566 สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอผลการประเมินตอนายกรัฐมนตรีผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส 
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