
การประชุมชีแ้จงแนวทางการประเมนิสว่นราชการ

ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการของจงัหวดั

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

วันศกุรท์ี ่6 กนัยายน 2562

เวลา 09.30 – 12.00 น.

ณ หอ้งประชมุราชสหี์

กระทรวงมหาดไทย
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หวัขอ้การชีแ้จง

1

กรอบการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ

ในการปฏบิตัริาชการของจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2

3

4

ทีม่า

หลกัการในการก าหนดตวัชีว้ดั

กลไกการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5
ปฏทินิการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตัริาชการของจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



เห็นชอบการประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามทีส่ านักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยมกีรอบการประเมนิใน

5 องคป์ระกอบ แบง่เกณฑก์ารประเมนิเป็น 3 ระดับ โดยพจิารณาจากคะแนนเฉลีย่ในภาพรวม

ทุกองคป์ระกอบ รวมทัง้ก าหนดใหป้ระเมนิส่วนราชการและจังหวัดปีละ 1 ครัง้ (รอบการ

ประเมนิตัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม ถงึวนัที ่30 กนัยายนของทกุปี)

ส านกังาน ก.พ.ร. ไดต้ดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ ต ัง้แตปี่งบประมาณ

พ.ศ. 2547 ซึง่เป็นการด าเนนิการตามมาตรา 3/1 แหง่พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารราชการ

แผ่นดนิ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2545 และ มาตรา 12 และมาตรา 45 ของพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ย

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546

มตคิณะรฐัมนตร ี6 พฤศจกิายน 2561

ทีม่า
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ปีละ 1 คร ัง้ ในรอบ 12 เดอืน

(1 ตลุาคม 2562 - 30 กนัยายน 2563)

รอบการประเมนิ

• นายกรฐัมนตรี

• รองนายกรฐัมนตรี

• รฐัมนตรวีา่การ หรอื

รฐัมนตรชีว่ยวา่การ 

• เลขาธกิาร ก.พ.ร.

(ประเมนิเบือ้งตน้) 

ผูป้ระเมนิ

• สว่นราชการในสงักดัฝ่ายบรหิาร

➢ สว่นราชการระดบักรม

➢ จงัหวดั

หมายเหตุ

สว่นราชการสงักดักลาโหม กอ.รมน. 

และต ารวจ ใหน้ าแนวทางการประเมนิ

ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการของ

สว่นราชการในสงักดัฝ่ายบรหิารไป

ประยกุตใ์ช ้และสง่ผลการประเมนิให ้

ส านักงาน ก.พ.ร. เพือ่รายงานตอ่

นายกรัฐมนตรพีรอ้มกบัสว่นราชการ 

ตามมต ิก.พ.ร. ในการประชมุครัง้ที ่

2/2559 เมือ่วันที ่25 ตลุาคม 2559

ผูร้บัการประเมนิ

การประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ
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ไม ่Fix องคป์ระกอบและจ านวน

ตัวชีว้ดัในแตล่ะองคป์ระกอบ

สว่นราชการและจังหวดัมี

จ านวนตัวชีว้ดั 3-5 ตัวชีว้ดั

ก าหนด

น ้าหนักรวมเทา่กับ 100

ตัวชีว้ดัภารกจิส าคัญทีส่ะทอ้นกบั

ยทุธศาสตรช์าต/ิแผนแมบ่ทฯ ใชป้ระเมนิ

ตอ่เนือ่ง 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) โดย

ไมต่อ้งพจิารณาตัวชีว้ดัรายปี

ม ีตัวชีว้ดั Digital Transformation

เป็น Option เพิม่เตมิ

น าตัวชีว้ดัการชีแ้จงประเด็นทีท่ันตอ่

สถานการณ์ไปรวมกบัการประเมนิ

ผูบ้รหิารองคก์าร (เฉพาะสว่นราชการ)

หลกัการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพฯ ของจงัหวดั
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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กรอบการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตัริาชการของจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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หลกัการ
• ตวัชีว้ดัท ัง้หมดของสว่นราชการไมจ่ าเป็นตอ้งครบท ัง้ 5 องคป์ระกอบ แตอ่ยา่งนอ้ย 3 องคป์ระกอบ และแตล่ะตวัชีว้ดัตอ้งเชือ่มโยงได้
อยา่งนอ้ย 1 องคป์ระกอบ

• 1 ตวัชีว้ดั สามารถเชือ่มโยงไดห้ลายแผน และหลายองคป์ระกอบ
• Focus ตวัชีว้ดัทีต่อบโจทยย์ทุธศาสตรช์าต/ิแผนแมบ่ทฯ/แผนฯ 12/นโยบายรฐับาล และยดึประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั
• ก าหนดน า้หนกัตวัชีว้ดัตามความส าคญัและความเหมาะสม โดยมนี า้หนกัรวมเทา่กบั 100
• ตวัชีว้ดัทีเ่ป็นบทบาทภารกจิส าคญัของสว่นราชการทีเ่ชือ่มโยงจากยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี และแผนแมบ่ทฯ ใหน้ ามาใชป้ระเมนิตอ่เนือ่ง

3 ปี ต ัง้แตใ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลัก
ภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ 
นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ไดร้ับ
มอบหมายเป็นพเิศษ

ประสิทธภิาพในการด าเนินงานตามหลัก
ภารกจิพืน้ที/่ทอ้งถิน่ ภมูภิาค จังหวัด กลุ่ม
จังหวดั

Function Base1
ศักยภาพในการด าเนนิการของสว่นราชการ
ตามแผนยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี  

ประสทิธภิาพในการบรหิารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมในการบรหิารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการ
ใหบ้รกิารประชาชนหรอืหน่วยงานของรัฐ 
เพือ่ไปสูร่ะบบราชการ 4.0 

ประสิทธภิาพในการด าเนินงานตามหลัก
ภารกจิพืน้ฐาน งานประจ า งานตามหนา้ทีป่กต ิ
หรืองานตามหนา้ที่ความรับผดิชอบหลัก 
งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล 
หรอืมตคิณะ รัฐมนตรี

Agenda Base2 Area Base3 Innovation Base4 Potential Base5

องคป์ระกอบ
5 ดา้น

1. ตัวชีว้ดั....

2. ตัวชีว้ดั....

3. ตัวชีว้ดั....

4. (ถา้ม)ี

5. (ถา้ม)ี

1. ตัวชีว้ดัตามแผนพัฒนา
จังหวดั

2. ตัวชีว้ดัส าคัญของจังหวดั
ในประเด็นทีต่อ้งเรง่พัฒนา

3. ตัวชีว้ดัการพัฒนาระบบ
ฐานขอ้มลูของจังหวดั 
(วดัตอ่เนือ่ง) 

4. (ถา้ม)ี
5. (ถา้ม)ี

สว่นราชการ
รวม 3-5 ตวัชีว้ดั 

(น า้หนกัรวมรอ้ยละ 100)

จงัหวดั
รวม 3-5 ตวัชีว้ดั

(น า้หนกัรวมรอ้ยละ 100)

Option KPI (นบัรวมเป็น 1 ใน 3-5 ตวัชีว้ดั)

• Digital Transformation

- การเตรยีมความพรอ้ม
- แผนการปรับตวัและการด าเนนิการตามแผน
- ผลลพัธข์องการด าเนนิงานตามแผน

ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี

แผนแมบ่ทภายใต้

ยทุธศาสตรช์าต ิ23 แผน

แผนพฒันาภาค

แผนพฒันาจงัหวดั

Baseline data
ของจงัหวดั

ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี

แผนแมบ่ทภายใต้

ยทุธศาสตรช์าต ิ23 แผน

แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12

แผนการปฏริปูประเทศ

แผนดา้นความม ัน่คง
แหง่ชาติ

กรอบการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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นโยบายรฐับาล

นโยบายรฐับาล



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานตามหลกัภารกจิพืน้ฐาน งานประจ า งานตามหนา้ทีป่กต ิหรอืงานตามหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบหลกั งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรฐับาล 
หรอืมตคิณะรฐัมนตร ี(Function Base)

1. การด าเนนิงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตแิละแผนยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน
2. การด าเนนิงานตามหลักภารกจิพืน้ฐาน งานประจ า งานตามหนา้ทีป่กต ิหรอืงานตามหนา้ที่

ความรับผดิชอบหลัก
3. การด าเนนิงานตามกฎหมาย
4. การด าเนนิงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาล และมตคิณะรัฐมนตรี
5. การบรูณาการการด าเนนิงานรว่มกนัหลายหน่วยงาน
6. การด าเนนิงานตามมาตรฐานสากล (International Standard)

1. การด าเนนิการตามแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ
2. การด าเนนิงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
3. การด าเนนิงานตามหลักภารกจิพืน้ฐาน งานประจ า งานตามหนา้ทีป่กต ิหรอืงานตามหนา้ที่

ความรับผดิชอบหลัก
4. การด าเนนิงานตามกฎหมาย
5. การด าเนนิงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาล และมตคิณะรัฐมนตรี
6. การบรูณาการการด าเนนิงานรว่มกนัหลายหน่วยงาน

2. ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานตามหลกัภารกจิยทุธศาสตร ์แนวทางปฏริปูภาครฐั นโยบายเรง่ดว่น หรอืภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นพเิศษ (Agenda Base)

1. การด าเนนิการตามขอ้สัง่การของนายกรัฐมนตรี
2. การด าเนนิการตามวาระการขบัเคลือ่นและการปฏริปูประเทศ
3. การแกไ้ขปัญหาส าคัญเฉพาะเรือ่งหรอืภารกจิทีไ่ดร้ับมอบหมายพเิศษจากนายกรัฐมนตร/ี 

รองนายกรัฐมนตร/ี รัฐมนตรทีีก่ ากบัและตดิตามการปฏบิตัริาชการ
4. การด าเนนิการตามแนวปฏริปูเรง่ดว่น 6 ดา้นของรัฐบาล
5. การชีแ้จงประเด็นส าคัญทีท่ันตอ่สถานการณ ์(ถา้ม)ี

1. การด าเนนิการตามขอ้สัง่การของนายกรัฐมนตรี
2. การด าเนนิการตามวาระการขบัเคลือ่นและการปฏริปูประเทศ
3. การแกไ้ขปัญหาส าคัญเฉพาะเรือ่งหรอืภารกจิทีไ่ดร้ับมอบหมายพเิศษจากนายกรัฐมนตร/ี 

รองนายกรัฐมนตร/ี รัฐมนตรทีีก่ ากบัและตดิตามการปฏบิตัริาชการ

3. ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานตามหลกั ภารกจิพืน้ท ี/่ทอ้งถิน่ ภมูภิาค จงัหวดั กลุม่จงัหวดั (Area Base) 

1.การด าเนนิงานตามภารกจิในพืน้ที/่ทอ้งถิน่ ภมูภิาค จังหวดั กลุม่จังหวดั
2.ประเมนิประสทิธภิาพในการจัดท าฐานขอ้มลูระดับจังหวดั ซึง่ตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่คีวามถกูตอ้ง 
เชือ่ถอืได ้และตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชจ้ากหน่วยงานตา่งๆ ไดท้ันการณท์ัง้ในภาวะ
ปกตแิละในภาวะฉุกเฉนิ รวมถงึการเชือ่มโยงขอ้มลูกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และขอ้มลูของ
ราชการบรหิารสว่นกลางทกุหน่วยงานทีต่ัง้อยูใ่นจังหวดั ตลอดจนเชือ่มโยงขอ้มลูกบัศนูย์
ปฏบิตักิารนายกรัฐมนตร ี(Prime Ministerial Operation Center: PMOC)

1. การด าเนนิงานตามภารกจิในพืน้ที/่ทอ้งถิน่ ภมูภิาค จังหวดั กลุม่จังหวดั
2. ประเมนิประสทิธภิาพในการจัดท าฐานขอ้มลูระดับจังหวดั ซึง่ตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่คีวามถกูตอ้ง 

เชือ่ถอืได ้และตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชจ้ากหน่วยงานตา่งๆ ไดท้ันการณท์ัง้ใน
ภาวะปกตแิละในภาวะฉุกเฉนิ รวมถงึการเชือ่มโยงขอ้มลูกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
และขอ้มลูของราชการบรหิารสว่นกลางทกุหน่วยงานทีต่ัง้อยูใ่นจังหวดั ตลอดจนเชือ่มโยง
ขอ้มลูกบัศนูยป์ฏบิตักิารนายกรัฐมนตร ี(Prime Ministerial Operation Center: PMOC)

4. ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการและพฒันานวตักรรมในการบรหิารจดัการ ระบบงาน งบประมาณ ทรพัยากรบคุคล และการใหบ้รกิารประชาชนหรอืหน่วยงานของรฐั เพือ่
ไปสูร่ะบบราชการ 4.0 (Innovation Base)

กรณีที ่1 สว่นราชการทีม่แีผนการปรับปรงุคูม่อืส าหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอ านวยความ
สะดวกฯ โดยลดระยะเวลาการใหบ้รกิารในคูม่อืส าหรับประชาชน จะประเมนิความส าเร็จของ
การลดระยะเวลาฯ ของสว่นราชการ
กรณีที ่2 สว่นราชการทีไ่มม่แีผนการปรับปรงุคูม่อืส าหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอ านวย
ความสะดวกฯ โดยการลดระยะเวลาฯ จะตอ้งเสนอนวตักรรมรปูแบบใดรปูแบบหนึง่ ดังนี้
1. นวตักรรมเชงินโยบาย (Policy Innovation) 2. นวตักรรมใหบ้รกิาร (Service Innovation) 
3. นวตักรรมการบรหิาร/องคก์าร (Administrative or Organizational Innovation)

ประเภทของนวตักรรม เชน่ 
1. นวตักรรมเชงินโยบาย (Policy Innovation)
2. นวตักรรมใหบ้รกิาร (Service Innovation)
3. นวตักรรมการบรหิาร/องคก์าร (Administrative or Organizational Innovation)

5. ศกัยภาพในการด าเนนิการของสว่นราชการตามยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี (Potential Base)

ประเมนิผลส าเร็จของการด าเนนิการตามแผนปฏริปูองคก์ารของสว่นราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

การด าเนนิการทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึศักยภาพของสว่นราชการในการผลักดันการพัฒนาประเทศให ้
บรรลตุามเป้าหมายของยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี และแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ23 แผน

ประเด็นการประเมนิในแตล่ะองคป์ระกอบเปรยีบเทยีบระหวา่ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563



• ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี
• แผนแมบ่ท 23 แผน

• ตัวชีวั้ดตามแผนพัฒนาภาค
• ตัวชีวั้ดบรูณาการหลายหน่วยงาน (Joint KPIs)

Potential Base5

Innovation base4

Agenda Base2
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจ
ยทุธศาสตร ์แนวทางปฏริปูภาครัฐ นโยบายเรง่ดว่น หรอื
ภารกจิทีไ่ดร้ับมอบหมายเป็นพเิศษ

3 Area Base

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจ
พืน้ที/่ทอ้งถิน่ ภมูภิาค จังหวดั กลุม่จังหวดั

Function Base1

ศักยภาพในการด าเนินการของสว่นราชการตาม
แผนยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี  

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
นวตักรรมในการบรหิารจัดการระบบงานงบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล และการใหบ้รกิารประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ เพือ่ไปสูร่ะบบราชการ 4.0 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจ
พืน้ฐาน งานประจ า งานตามหนา้ทีป่กต ิหรอืงานตาม
หนา้ที่ความรับผดิชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ 
นโยบายของรัฐบาล หรอืมตคิณะ รัฐมนตรี

▪ ตัวชีวั้ดการด าเนนิงานตามภารกจิในพืน้ที/่
ทอ้งถิน่ ภมูภิาค จังหวัด กลุม่จังหวัด

▪ ตัวชีวั้ดบรูณาการระหวา่งกระทรวง/จังหวัด
(Function-Area KPIs)

▪ ตัวชีวั้ดการด าเนนิงานตามภารกจิในพืน้ที/่
ทอ้งถิน่ ภมูภิาค จังหวัด กลุม่จังหวัด

▪ ตัวชีวั้ดบรูณาการระหวา่งกระทรวง/จังหวัด 
(Function-Area KPIs)

▪ ประเมนิประสทิธภิาพในการจัดท าฐานขอ้มลู
ระดับจังหวัดฯ 

ตวัชีว้ดั การพฒันานวตักรรม

ขอ้เสนอการพัฒนานวัตกรรมของจังหวัด ขอ้เสนอการพัฒนานวัตกรรมของจังหวัด

การด าเนนิการทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึศักยภาพของสว่น
ราชการในการผลักดันการพัฒนาประเทศใหบ้รรลุ
ตามเป้าหมายของยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี และแผน

แมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ23 แผน

ตัวชีวั้ด Agenda รองนายกรัฐมนตร ี/
รัฐมนตรกี าหนด

ตัวชีวั้ด Agenda ตามภารกจิทีไ่ดร้ับมอบหมาย
พเิศษจากนายกรัฐมนตรี / รองนายกรัฐมนตร ี/

รัฐมนตรี

รวม 3 ตวัชีว้ดั รวม 3 – 5 ตวัชีว้ดั

1
ต
วั
ช
ี ว้
ดั

1
 ต
วั
ช
ี ว้
ดั

1
ต
วั
ช
ี ว้
ดั

5 องคป์ระกอบในการประเมนิผล

8

กรอบการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตัริาชการของจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2

กรอบการประเมนิจงัหวดั

ปี 2562 ปี 2563

3
-5
ต
วั
ช
ี ว้
ดั



9

ตวัอยา่ง ความเชือ่มโยงของตวัชีว้ดักบัองคป์ระกอบการประเมนิฯ

ตวัชีว้ดั จงัหวดั
องคป์ระกอบ

1 2 3 4 5

ตวัชีว้ดัตามแผนพฒันาจงัหวดั

รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว จังหวัดพระนครศรอียธุยา ✓ ✓

จังหวัดลพบรุี ✓ ✓

มลูคา่การคา้ชายแดน จังหวัดอบุลราชธานี ✓ ✓

รายไดข้องเกษตรกรเพิม่ขึน้ จังหวัดอดุรธานี ✓ ✓

มลูคา่สนิคา้เกษตรเพิม่ขึน้ จังหวัดล าพนู ✓ ✓

ตวัชีว้ดัส าคญัของจงัหวดัในประเด็นทีต่อ้งเรง่พฒันา

อตัราการเสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนนตอ่ประชากรแสนคน จังหวัดชลบรุี ✓ ✓

จังหวัดปราจนีบรุี ✓ ✓

รอ้ยละของจ านวนครัวเรอืนยากจนเป้าหมายทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต า่กวา่เกณฑ ์

จปฐ. คงเหลอื 

จังหวัดนครราชสมีา ✓ ✓

รอ้ยละของคณุภาพอากาศในพืน้ทีว่กิฤตหมอกควันอยูใ่นระดับมาตรฐาน จังหวัดล าปาง ✓ ✓

จังหวัดแมฮ่อ่งสอน ✓ ✓



1. ควรเป็นพันธกจิหลักและอยูใ่นขอบเขตอ านาจหนา้ทีข่องสว่นราชการทีจ่ะสง่ผลตอ่ยทุธศาสตรช์าต ิ

นโยบายรัฐบาล และประเด็นทีม่ผีลกระทบตอ่สงัคมและการพัฒนาประเทศในภาพรวม เพือ่เป็นการวดั

Performance ของสว่นราชการ

2. ควรพจิารณาจากแผนพัฒนาจังหวดัรวมถงึงบประมาณ เพือ่ใหส้ว่นราชการมคีวามพรอ้มในการผลักดัน

ตัวชีว้ดัใหบ้รรลเุป้าหมาย

3. ในการก าหนดรายละเอยีดตัวชีว้ดั ควรวเิคราะหค์วามเสีย่ง รวมถงึเงือ่นไขและปัจจัยทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่

การด าเนนิการตามตัวชีว้ดั เชน่ ปัญหาเศรษฐกจิ เป็นตน้ เพือ่ประกอบการก าหนดเกณฑก์ารประเมนิและ

คา่เป้าหมายของตัวชีว้ดั

4. การก าหนดเกณฑก์ารประเมนิ/คา่เป้าหมายของตัวชีว้ดัตอ้งพจิารณาจากขอ้มลู Baseline data หรอืหาก

ไมม่ ีBaseline data ตอ้งก าหนดนยิามขอ้มลูใหช้ดัเจน

5. ตัวชีว้ดัตามแผนตา่ง ๆ ซึง่เป็นตัวชีว้ดัระยะยาว ไมส่ามารถด าเนนิการแลว้เสร็จในปีงบประมาณ สามารถ

วดัผลเป็น Milestone ได ้

6. เมือ่ก าหนดตัวชีว้ดัแลว้ไมค่วรมกีารขอเปลีย่นหรอืก าหนดตัวชีว้ดัใหม ่

หลกัการในการก าหนดตวัชีว้ดั

10

3
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ตั
วช
ี ว้ัด
 

(จั
งห
วัด
)

1. พฒันาการทอ่งเทีย่วฯ 2. ใชโ้อกาสจากเขตเศรษฐกจิพเิศษฯ 3. ยกระดบัเป็นฐานการผลติ
เกษตรอนิทรยีฯ์

1. รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วจังหวัดเพิม่ขึน้
2. จ านวนแหล่งท่องเที่ยว/สถานบรกิารดา้นการ

ท่องเทีย่วที่ไดก้ารรับรองคุณภาพ HA / (แห่ง) 
เพิม่ขึน้

3. อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายไดเ้ฉลี่ยของคน
ครัวเรอืนในจังหวัดเพิม่ขึน้

4. พฒันาคณุภาพชวีติและแกไ้ขปัญหา
ความยากจนฯ

1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลติภัณฑม์วล
รวมจังหวัด (GPP) เพิม่ขึน้

2. รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้เกษตรและ
สนิคา้ชมุชน

3. รายไดจ้ากการจ านายสนิคา้ผลติภัณฑช์มุชน 
OTOP เพิม่ขึน้

1. รอ้ยละของประชากรทีอ่ยูใ่ตเ้สน้ความ
ยากจนลดลง

2. คา่สมัประสทิธิก์ารกระจายรายไดล้ดลง
3. คนอาย ุ15 - 60 ปี เต็ม มอีาชพีและมี

รายไดเ้พิม่ขึน้
4. อัตราการวา่งงานลดลง

1. สัดสว่นคดอีาชญากรรม (ฐานความผดิเกีย่วกับชวีติ ร่างกาย และเพศ) ลดลง
2. สัดสว่นคดอีาชญากรรม (ความผดิเกีย่วกับทรัพย)์ ลดลง
3. อัตราผูเ้สยีชวีติจากอบัุตเิหตกุารจราจรทางบกลดลง
4. รอ้ยละของพืน้ทีค่วามเสีย่งสงูตอ่การเกดิสาธารณภัยลดลงรอ้ยละ 3
5. รอ้ยละของคดยีาเสพตดิรายส าคัญ ฯ
6. รอ้ยละของหมูบ่า้นทีม่ปัีญหายาเสพตดิ ลดลงรอ้ยละ 5
7. รอ้ยละทีเ่พิม่ข ึน้ของคดกีารจับกมุการกระท าความผดิเกีย่วกับการคา้มนุษยฯ์ 

ป
ระ
เด็
น

ก
าร
พ
ัฒ
น
า

(จั
งห
วัด
) 1. สง่เสรมิและพฒันาการทอ่งเทีย่ว

และบรกิารสขุภาพ เชือ่มโยงชุมชน
และทอ้งถิน่

2. การสง่เสรมิการเกษตร การผลติ
สนิคา้ชุมชน การคา้ การลงทนุ 

สูส่ากล

3. การเสรมิสรา้งสงัคมใหม้ี
คณุภาพ คงอตัลกัษณ์ทาง

วฒันธรรม

4. การสง่เสรมิและพฒันา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มใหส้มบูรณ์โดยใช้

เทคโนโลยแีละนวตักรรม

5. การเสรมิสรา้งความม ัน่คง ปลอดภยั 
และความสงบสขุ
ของประชาชน

1. พืน้ทีป่่าอนุรักษ์เพิม่ข ึน้
2. จ านวนวันทีม่คีณุภาพอากาศเกนิกวา่เกณฑม์าตรฐาน

ทีล่ดลง
3. อัตราการเปลีย่นแปลงของพืน้ทีป่่าไมใ้นจังหวัดเพิม่ข ึน้
4. สัดสว่นขยะมลูฝอย/ของเสยีทีน่ ากลับมาใชป้ระโยชน์

เพิม่ข ึน้

1. รายไดก้ารทอ่งเทีย่วภาคเหนือ 1. มลูคา่การคา้ชายแดนภาคเหนืออัตราการ
2. ขยายตัวของการผลติสาขาอตุสาหกรรม

ภาคเหนือ

1. อัตราการขยายตัวการผลติภาคเกษตรภาคเหนือ 1. สดัสว่นคนจนภาคเหนอื
2. สดัสว่นผูส้งูอายทุีเ่ขา้ถงึบรกิารดแูลผูส้งูอายุ

ระยะยาว (Long Term Care) ภาคเหนือ

1. สดัสว่นพืน้ทีป่่าไมต้อ่พืน้ทีภ่าคเหนอื
2. จ่านวนวันทีม่คีา่ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM 10) 

เกนิมาตรฐาน ของภาคเหนอื

ตั
วช
ี ว้ัด
 

(ภ
าค
)

5. อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูป่าตน้น้า้ ฯ

115 7 3 16 17 18 19 10 1117 95 45 6 45 7

ต
วัช

ี ว้ดั

ประเด็นที่ 16
เศรษฐกจิฐานราก

1.ประเทศมีความ
ม่ันคงในทุกมติแิละ
ทกุระดับเพิม่ข ึน้
2.ประชาชนอยู่ดกีนิดี
และมคีวามสขุดขี ึน้

ดัชนีการพัฒนาอย่าง
ทั่วถงึ

1. อัตราการขยายตัว
ของผลติภัณฑม์วล
รวมในประเทศ สาขา
เกษตร (เฉลีย่รอ้ยละ)
2. อัตราผลติภาพการ
ผลติของภาคเกษตร 
(เฉลีย่รอ้ยละ)

ประเด็นที ่1 
ความม่ันคง

ประเด็นที ่3
การเกษตร

ประเด็นที ่5
การทอ่งเทีย่ว

ประเด็นที ่9
เขตเศรษฐกจิ

พเิศษ 

ประเด็นที ่18
การสรา้งการเตบิโต

อยา่งย่ังยนื 

ประเด็นที่ 2
การตา่งประเทศ 

1. อันดับของ
ประเทศดา้นความ
ย่ังยนืและคณุภาพ
สิง่แวดลอ้มในระดบั
โลก

1. สดัสว่นผลติภัณฑม์วล
รวมในประเทศ ดา้นการ
ท่องเทีย่วตอ่ผลติภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (รอ้ย
ละ)
2. อัตราสว่นรายไดจ้าก
การท่องเทีย่วของเมอืง
หลกัและเมอืงรอง 
(สดัสว่น)
3. อันดบัความสามารถ
ทางการแขง่ขนัดา้นการ
ท่องเทีย่วของประเทศไทย
โดย Travel & Tourism 
Competitiveness Index 
(TTCI) 

1. อัตราการขยายตัว
ของผลติภัณฑม์วล
รวมของพืน้ทีเ่ขต
เศรษฐกจิพเิศษ
ทัง้หมด (เฉลีย่รอ้ย
ละ)
2. มลูคา่การสง่เสรมิ
การลงทนุในพืน้ที่
เขตเศรษฐกจิพเิศษ
ทัง้หมดในชว่ง 5 ปี
แรก (ลา้นลา้นบาท)

1. ตัวชีวั้ดการ
ตา่งประเทศไทย 
(เฉลีย่รอ้ยละ)

ห
ล
กั

1. แกไ้ขปัญหาการด ารงชวีติ
4. ชว่ยเหลอืเกษตรกร
9. แกไ้ขปัญหายาเสพตดิ
10. พัฒนาระบบการใหบ้รกิารประชาชน
11. จัดเตรยีมมาตรการรองรับภัยแลง้เร

ง่
ด
ว่น

แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ

แ
ผ
น

แ
ม
บ่
ท

1. ดัชนีความมั่นคงดา้นน ้า
ของประเทศ  (ระดบั/คะแนน)
2. ระดบัความมั่นคง และ/หรือ
ผลิต ภาพจากการใช น้ ้ า 
(บาท/ ลกูบาศกเ์มตร)
3. สัดส่วนของแม่น ้ าล า
คลองและ แหล่งน ้าธรรมชาติ
ทีไ่ม่มสี ิง่รุกล ้า ผดิกฎหมาย 
(รอ้ยละของแม่น ้ าล าคลอง
และพืน้ทีชุ่ม่น ้าทัง้ประเทศ)

ประเด็นที ่19
การบรหิารจัดการ

น ้าทัง้ระบบ

นโยบายรฐับาล

2.สรา้งความม่ันคงและปลอดภัยของประเทศ (2.4,2.5)
5.พัฒนาเศรษฐกจิและความสามารถในการแขง่ขัน (5.2-5.6)
6.พัฒนาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิและกระจายความเจรญิสูภ่มูภิาค (6.1)
7.การพัฒนาสรา้งความเขม้แข็งจากฐานราก (7.1,7.2)
8.การปฏริูปกระบวนการเรยีนรู ้(8.1,8.3,8.)
9.พัฒนาระบบสาธารณสขุและหลักประกันทางสงัคม (9.3)
10.ฟ้ืนฟทูรัพยากรทางธรรมชาตแิละรักษาสิง่แวดลอ้ม (10.1-10.8)
11. ปฏริูปการบรหิารจัดการภาครัฐ (11.6,11.8)
12.ป้องกันและปราบปรามการทจุรติ (12.1)

ประเด็นที่ 17
ความเสมอภาคฯ

สดัสว่นประชากรไทยทัง้หมด
ที่ไดรั้บความคุม้ครองตาม
มาตรการคุม้ครองทางสังคม
อย่างนอ้ย 9 กรณี ไดแ้ก่ (1)
เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) 
ตาย (4)ทุพพลภาพ/พิการ 
(5) เงินช่วยเหลอืครอบครัว
หรือบุตร (6) ชราภาพ (7) 
ว่างงาน (8) ผูอ้ยู่ในอุปการะ 
และ (9) การบาดเจ็บจากการ
ท างาน (รอ้ยละ)

ประเด็นที ่7
โครงสรา้งพื้นฐาน 

โลจสิตกิส ์และดจิทิัล

อันดับความสามารถใน
การแข่ งขั นด ้าน
โครงสรา้งพืน้ฐาน

6. ดา้นการปรบัสมดลุและ
พฒันาระบบการบรหิารจดัการ

ภาครฐั

2. ดา้นการสรา้งความสามารถ
ในการแขง่ขนั

1. ดา้นความม ัน่คง 3. ดา้นการพฒันาและ
เสรมิสรา้งศกัยภาพ
ทรพัยากรมนษุย์

4. ดา้นการสรา้งโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสงัคม

5. ดา้นการสรา้งการเตบิโตบน
คณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรตอ่

สิง่แวดลอ้มย
ทุ
ธศ
าส
ต
ร์

ช
าต
ิ

ย
ทุ
ธศ
าส
ต
ร์

(ภ
าค
)

ต
วัช
ี ว้ดั
 

(ภ
าค
)

ตวัชีว้ดั 1 : ตวัชีว้ดัตามแผนพฒันาจงัหวดั ของจงัหวดัเชยีงใหม่ตวัอยา่ง
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ตวัชีว้ดัที ่2  : ตวัชีว้ดัส าคญัทีต่อ้งเรง่พฒันา

ตวัชีว้ดัรอ้ยละของคณุภาพอากาศในพืน้ทีว่กิฤตหิมอกควนัอยูใ่นระดบัมาตรฐาน

ร้อยละ

ตัวชีว้ัด “รอ้ยละของคณุภาพอากาศในพืน้ทีว่กิฤตหิมอกควันอยูใ่นระดับมาตรฐาน”
เป็นประเด็นส าคญัเรง่ดว่นทีส่ง่ผลกระทบตอ่ประชาชนคณุภาพชวีติของเป็นวงกวา้ง
จงึควรก าหนดใหเ้ป็นตวัชีว้ดัส าคญัส าหรบั 9 จงัหวดัภาคเหนอื

พะเยา ล าพนู  น่าน เชยีงราย ล าปาง เชยีงใหม ่ แพร ่ แมฮ่อ่งสอน ตาก 

1             2             3              4             5             6            7             8             9

ล าดับตาม
ผลการด าเนนิงาน 
ปี 2561

หมายเหตุ : 
▪ ข้อมูล ประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2561
▪ พิจารณาจากร้อยละของจ านวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ยรายวัน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ไม่เกิน 120 ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) เทียบกับจ านวนวันทีม่ีการตรวจวัด

ตวัอยา่ง

คา่มาตรฐาน



ล าดบั ชือ่ตวัชีว้ดั
ความเชือ่มโยง

องคป์ระกอบ
เหตผุลประกอบการคดัเลอืกตวัชีว้ดั

1. ตวัชีว้ดัแผนพฒันา
จงัหวดั

1. ตัวชีว้ดัแผนพัฒนา
จังหวดั
1.1 รายไดจ้ากการ

ทอ่งเทีย่ว
จังหวดัเพิม่ขึน้

1.2 อัตราการ
เปลีย่นแปลง
ของรายได ้
เฉลีย่ของคน
ครัวเรอืนใน
จังหวดัเพิม่ขึน้

• Area base
• Agenda base

• เป็น Positioning ของจังหวดัดา้นการทอ่งเทีย่ว 
• สอดคลอ้งกับแผนแมบ่ทประเด็นที ่5 การทอ่งเทีย่ว 
นโยบายรัฐบาลดา้นการสง่เสรมิการมอ่งเทีย่ว
ภายในประเทศ

• เป็นตัวชีว้ดัระดับผลลัพธ ์ทีว่ดัรายไดใ้นภาพรวมของจังหวดั
ที่สะทอ้นการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีรายไดจ้ากกา ร
ทอ่งเทีย่วสงูเป็นอันดับที ่5 ของประเทศ

2. ตวัชีว้ดัส าคญัของ
จงัหวดัในประเด็นทีต่อ้ง
เรง่พฒันา
• คณุภาพอากาศ

2. รอ้ยละของ
คณุภาพอากาศใน
พืน้ทีว่กิฤตหมอก
ควนัอยูใ่นระดับ
มาตรฐาน

• Area base
• Agenda base

• เป็นจังหวดัทีม่ปัีญหาวกิฤตหิมอกควนัเป็นล าดับที่ 4 จาก 9 
จังหวดัในภาคเหนอื ทีม่คีณุภาพอากาศต า่กวา่มาตรฐาน

3. ตวัชีว้ดัการพฒันา
ระบบฐานขอ้มลูของ
จงัหวดั 

3. ความส าเร็จการ
จัดท าฐานขอ้มลู
จังหวดั

• Area base
• Potential base

• เป็นตัวชีว้ดัตอ่เนือ่งจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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สรปุตวัชีว้ดัการประเมนิตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจงัหวดัเชยีงใหม่ตวัอยา่ง



ตวัชีว้ดัความส าเร็จการจดัท าฐานขอ้มลูจงัหวดั

ประเมนิผลส าเร็จของจัดท าฐานขอ้มลูตอ่เนือ่งจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมุง่เนน้ใหค้วามส าคัญกับการ

พัฒนาระบบฐานขอ้มลูระดบัจังหวัดใหม้คีวามถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นปัจจบุนั และสามารถน าขอ้มลูไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจ

ของผูว้่าราชการจังหวัด ในการบรหิาร วางแผนพัฒนา และแกไ้ขปัญหาในเรือ่งต่าง ๆ ไดอ้ย่างรวดเร็วทันตอ่สถานการณ์ 

เป็นตวัชีว้ัดของจังหวัดทกุจังหวัด โดยมนี า้หนกัรอ้ยละ 10

การพฒันาฐานขอ้มลูระดบัจงัหวดัตอ้ง:

✓ ถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นปจัจบุนั

✓ เชือ่ถอืได้

✓ ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชท้กุหนว่ยงาน

✓ ทนัการณ์

✓ ท ัง้ในภาวะปกตแิละในภาวะฉุกเฉนิ

หลกัการ

14

จงัหวดั

ระบบฐานขอ้มลูของ

กระทรวงมหาดไทย

ส านกังานสถติ ิ

แหง่ชาต ิ

ส านกังานสภาพฒันาการ

เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ

สว่นราชการอืน่ๆ

การน าขอ้มลูไปใชป้ระโยชนเ์พือ่

การบรหิารงานของจงัหวดัและการ

บรหิารงานของผูว้า่ราชการจงัหวดั 



15

การประเมนิตวัชีว้ดัความส าเร็จการจดัท าฐานขอ้มลูจงัหวดั พจิารณาจาก

▪ ความครบถว้น ถกูตอ้ง เป็นปัจจบุันของขอ้มลู (27 ตัวชีว้ดั 67 ฐานขอ้มลู)

▪ การน าฐานขอ้มลูไปใชป้ระกอบการตัดสนิใจเชงินโยบาย หรอืการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ของจังหวดั

เกณฑก์ารประเมนิ

• ตัวชีว้ดัความส าเร็จการจัดท าฐานขอ้มลูจังหวดัก าหนดน ้าหนักรอ้ยละ 10
• ประเมนิความครบถว้น ถกูตอ้ง เป็นปัจจบุันของขอ้มลู รวมทัง้การน าขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ โดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนน ดังนี้

เป้าหมายข ัน้ตน้
(50)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75)

เป้าหมายข ัน้สงู
(100)

24 ตัวชีว้ัด

(รอ้ยละ 90)

27 ตัวชีว้ัด

(รอ้ยละ 100) 

▪ 27 ตัวชีว้ัด (รอ้ยละ 100)

▪ การน าขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์

✓ การน าฐานขอ้มลู
ไปใชป้ระโยชน ์

แนวทางการประเมนิตวัชีว้ดัความส าเร็จการจดัท าฐานขอ้มลูจงัหวดั

✓ ขอ้มลูมคีวามถกูตอ้ง 
ครบถว้น เป็นปัจจบุนั

แนวทางการตรวจประเมนิ
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การประเมนิตวัชีว้ดัความส าเร็จการจดัท าฐานขอ้มลูจงัหวดั

การน าขอ้มลูไปใชป้ระโยชน ์

หมายถงึ การใชข้อ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจเชงินโยบายในการวางแผนลว่งหนา้ หรอืการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้

ของจังหวัด 

แบบรายงานการน าขอ้มลูไปใชใ้นการด าเนนิงานของจงัหวดั

แบบรายงานนีห้มายถงึการด าเนนิงานดา้นอืน่ ๆ ของจังหวัด ซึง่ไมร่วมถงึการใชข้อ้มลูในการวเิคราะหแ์ละจัดท า
แผนพัฒนาจังหวดั

ประเภทของงาน ตวัชีว้ดั/ฐานขอ้มลูทีใ่ช้ ค าอธบิาย

1. การตดิตามความกา้วหนา้
การด าเนนิงานของจังหวดั

(ระบชุือ่ตัวชีว้ดั และ/หรอื ฐานขอ้มลูทีใ่ชใ้น
การตดิตามความกา้วหนา้)

(อธบิายวธิกีารน าขอ้อมลูไปใชพ้รอ้มแนบ
หลักฐานประกอบ)

2. การแกไ้ขปัญหาของจังหวดั

3. ……

ตวัอยา่ง : จงัหวดัเชยีงใหม่

ประเภทของงาน ตวัชีว้ดั/ฐานขอ้มลูทีใ่ช้ ค าอธบิาย

1. การแกไ้ขปัญหา
กรณี ราคาสนิคา้เกษตรตกต า่

1. รอ้ยละของเกษตรกรทีไ่ดรั้บการ
ชดเชยราคาสนิคา้เกษตร

2. รอ้ยละของสนิคา้เกษตรทีส่ามารถ
น าไปแปรรปู

3. มลูคา่การจ าหน่ายสนิคา้เกษตร

ผูว้า่ราชการจังหวดัไดป้ระชมุหารอืกับ
หัวหนา้สว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้ง
เพือ่พจิารณาขอ้มลูขา้งตน้ และใช ้

ประกอบการสัง่การ
(แนบเอกสารประกอบการประชมุ)

2. ……

3. ……



สว่นราชการหรอืจงัหวดัเสนอการพฒันานวตักรรมในรปูแบบใดรปูแบบหนึง่ เชน่ 

1. นวตักรรมเชงินโยบาย (Policy Innovation) เป็นการคดิรเิริม่นโยบาย กฎหมายและกฎใหม่ๆ  ใหทั้นสมัย เหมาะสมและทันตอ่สถานการณ์ 
รวมทัง้ใหม้คีวามเชือ่มโยงกับยทุธศาสตรข์องประเทศ เชน่ พัฒนาผังเมอืงใหเ้ป็นยา่นนวตักรรมเพือ่ผูป้ระกอบการธรุกจินวตักรรมไทย เป็นตน้

2. นวตักรรมใหบ้รกิาร (Service Innovation) เป็นนวตักรรมทีน่ ามาใช ้ พัฒนาและสรา้งคณุคา่ในงานบรกิารภาครัฐ การปรับปรงุบรกิารหรอื
สรา้งบรกิารใหม ่เพือ่ยกระดับประสทิธภิาพการใหบ้รกิารประชาชน เชน่ หน่วยบรกิารเคลือ่นที ่การจดทะเบยีนนติบิคุคลออนไลน ์ การปรับปรงุ
ระบบสารสนเทศหรอืแอปพลเิคชนัทีใ่หบ้รกิารประชาชนเพือ่เชือ่มตอ่กับ Linkage Center ของกรมการปกครอง เป็นตน้

3. นวตักรรมการบรหิาร/องคก์าร (Administrative or Organizational Innovation) เป็นการสรา้งหรอืปรับปรงุกระบวนงานใหม่ (New 
Process) รวมทัง้การพัฒนาคณุภาพการบรหิารงาน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานของภาครัฐ หรอืกระบวนการจัดโครงสรา้งหน่วยงาน
รปูแบบใหม ่หรอืการวางระบบใหมซ่ ึง่สง่ผลตอ่การปรับโครงสรา้งความสมัพันธร์ะหวา่งผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีฝ่ายตา่งๆ เชน่ PMQA 4.0 การจัด
หน่วยบรกิารรปูแบบพเิศษ เป็นตน้

การก าหนดตวัชีว้ดัการพฒันานวตักรรม (Innovation)

ส่วนราชการหรอืจงัหวดัเสนอการพฒันานวตักรรม โดยก าหนดผลผลติหรอืผลลพัธท์ ีจ่ะ

เกดิขึน้จรงิอย่างเป็นรูปธรรม และก าหนดเป้าหมายเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ เป้าหมายข ัน้ตน้ 

เป้าหมายข ัน้มาตรฐาน และเป้าหมายข ัน้สูง โดยการประเมนิจะวดัจากความส าเร็จของการ

บรรลเุป้าหมายทีก่ าหนด

นวตักรรม
(Innovation)

ความหมายของ นวตักรรม

หมายถึง แนวคิด วธิี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การด าเนินงาน และ

การใหบ้รกิาร อันเป็นผลมาจากการสรา้ง พัฒนา เพิม่พูน ต่อยอด หรอืประยุกตใ์ชอ้งค์

ความรู ้และแนวปฏบิัตติา่งๆ ซึง่จะสง่ผลใหเ้กดิการพัฒนาประสทิธภิาพ ประสทิธผิล 

หรอืคณุภาพของการปฏบิัตงิานของหน่วยงาน

(ทีม่า: ศนูยน์วัตกรรมเพือ่การพัฒนาระบบราชการไทย ส านักงาน ก.พ.ร.)
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เกณฑก์ารประเมนิ

ตวัอยา่ง ตวัชีว้ดัการพฒันานวตักรรม (Innovation)

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

รายงานผลการศกึษาการออกแบบเตยีงตน้แบบ
ส าหรบัผูป่้าวยทีม่ปีญัหาการเคลือ่นไหวรา่งกาย
(หลกัการและเหตผุล ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั ฯลฯ)

▪ มเีตยีงตน้แบบส าหรบัผูป่้วย แลว้เสร็จ
พรอ้มใชง้าน

▪ มกีารพฒันาตอ่ยอดนวตักรรมเตยีง
ไดนามคิตน้แบบใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ 

แสดงถงึการน าระบบฯ ไปใชป้ระโยชน์
- จ านวนผูใ้ช ้
- ความพงึพอใจ
- คา่ใชจ้า่ยทีล่ดลง

นวตักรรมทีด่ าเนนิการแลว้เสร็จและน าไปใชง้านไดใ้นปี พ.ศ. 2563

นวตักรรมทีม่รีะยะเวลาในการพฒันามากกวา่ 1 ปี ไมส่ามารถน าไปใชง้านไดใ้นปี พ.ศ. 2563 

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

รายงานผลการศกึษาการออกแบบจดัท าระบบ 
(หลกัการและเหตผุล ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั ฯลฯ)

ด าเนนิการพฒันาไดต้ามแผนการ
ด าเนนิงาน ปี 2563 รอ้ยละ 80

ด าเนนิการพฒันาไดต้ามแผนการด าเนนิงาน
ปี 2563 รอ้ยละ 100

เตยีงไดนามคิพชิติแผลกดทบั

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

จดัท ารา่งนโยบายแลว้เสร็จ และผา่นความ
เห็นชอบจากระดบัผูบ้รหิารของจงัหวดั

- ประกาศใชน้โยบาย
- บุคลากรรบัทราบ

- ประโยชนท์ีเ่กดิจากการน านโยบายไปปฏบิตั ิ

เกณฑก์ารประเมนิ

เกณฑก์ารประเมนิ

นวตักรรมการใหบ้รกิาร หรอื นวตักรรมการบรหิาร/องคก์าร

1

2

นวตักรรมเชงินโยบาย



การก าหนดตวัชีว้ดัการเปลีย่นผา่นสูด่จิทิลั (Digital Transformation) 

การเปลีย่นผา่นสูด่จิทิลั (Digital Transformation) เป็นการปรับเปลีย่นรปูแบบการท างานของหน่วยงานใหเ้ป็นดจิทิัล 

โดยการน าเทคโนโลยดีจิทิัลเขา้มาชว่ยในการท างาน เพือ่เพิม่ศักยภาพและประสทิธภิาพของหน่วยงาน ทัง้นี้ เพือ่ให ้

หน่วยงานสามารถปรับตัวในยุคดจิทิัลไดอ้ย่างรวดเร็ว และพรอ้มรับการเปลีย่นแปลงดา้นดจิทิัลทีอ่าจเกดิขึ้นและสง่ผล

กระทบตอ่หน่วยงาน

การใชข้อ้มลูและเทคโนโลยี
ดจิทัิลเพือ่การตัดสนิใจก าหนด

นโยบาย ทศิทาง และ
เป้าหมายของหน่วยงาน 

น าเทคโนโลยดีจิทัิลมาปรับเปลีย่น
กระบวนการท างานเพือ่ยกระดับ
คณุภาพการบรหิารจัดการและการ

ใหบ้รกิารของภาครัฐ 

ปรับเปลีย่นทัศนคตแิละเสรมิสรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจและทักษะของ
บคุลากรใหส้ามารถท างานดว้ย

เทคโนโลยดีจิทัิล 

ตวัชีว้ดั การเปลีย่นผา่นสูด่จิทิลั (Digital Transformation) ประเมนิจากผลผลติหรอื

ผลลพัธข์องการด าเนนิการโดยส่วนราชการหรอืจงัหวดัตอ้งก าหนดผลผลติหรอื

ผลลพัธท์ ีจ่ะเกดิขึน้จรงิอย่างเป็นรูปธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และก าหนด

เป้าหมายเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก ่เป้าหมายข ัน้ตน้ เป้าหมายข ัน้มาตรฐาน และเป้าหมายข ัน้

สงู และการประเมนิจะวดัจากความส าเร็จของการบรรลเุป้าหมายทีก่ าหนด 

* หากเป็น การด าเนนิการในระยะยาว ทีไ่มแ่ลว้เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ใหส้ว่นราชการหรอืจงัหวดั ก าหนดเป้าหมายเป็นระยะในแตล่ะปี (Milestone)
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ตวัชีว้ดั
ความเชือ่มโยงกบั 
5 องคป์ระกอบ

ความเชือ่มโยงกบั
ยทุธศาสตรช์าต ิ/

แผนแมบ่ท / แผน 12 / 
นโยบายรฐับาล

น า้หนกั
(รอ้ยละ)

ผลการ
ด าเนนิงาน

เป้าหมาย

คะแนนถว่งน า้หนกัข ัน้ตน้
(50 

คะแนน)

มาตรฐาน
(75 

คะแนน)

ข ัน้สงู
(100 
คะแนน)

1. ตวัชีว้ดัแผนพฒันา
จงัหวดั

1.1 รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว
จังหวัดเพิม่ขึน้

1.2 อตัราการเปลีย่นแปลง
ของรายไดเ้ฉลีย่ของคน
ครัวเรอืนในจังหวัดเพิม่ขึน้

• Area base
• Agenda base

• แผนแมบ่ท
• นโยบายรัฐบาล
• แผนพัฒนาภาค
• แผนพัฒนาจังหวดั

65

150
บาท

รอ้ยละ
17

100
บาท

รอ้ยละ
10

150
บาท

รอ้ยละ
15

200
บาท

รอ้ยละ
20

52.00 คะแนน

[(75+85)/2) x 65] /100 
= 52.00 

2. รอ้ยละของคณุภาพ
อากาศในพืน้ทีว่กิฤต
หมอกควนัอยูใ่นระดบั
มาตรฐาน

• Area base
• Agenda base

• แผนแมบ่ท
• นโยบายรัฐบาล
• แผนพัฒนาภาค
• แผนพัฒนาจังหวดั

25 รอ้ยละ
75

รอ้ยละ 
80

รอ้ยละ
90

รอ้ยละ
100

0 คะแนน
(0 x 25 /100 = 0)

3. ความส าเร็จการจดัท า
ฐานขอ้มลูจงัหวดั

• Area base
• Potential base

• นโยบายรัฐบาล 10 27 ตัวชีว้ัด 24
ตัวชีว้ัด

27 
ตัวชีว้ัด

27 
ตัวชีวั้ด
+ ใช ้

ประโยชน์

7.50 คะแนน
(75 x 10 /100 = 7.50)

รวม 100 59.25 คะแนน 
(52+0+7.50 

= 59.50)

สรปุผล ระดบัตอ้งปรบัปรงุ

รา่งเกณฑก์ารประเมนิ
ตามกรอบการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดบัคณุภาพ มคีะแนนผลการด าเนนิงานอยูร่ะหวา่ง 90 – 100 คะแนน

ระดบัมาตรฐานขัน้สงู มคีะแนนผลการด าเนนิงานอยูร่ะหวา่ง 75 – 89.99 คะแนน

ระดบัมาตรฐานขัน้ตน้ มคีะแนนผลการด าเนนิงานอยูร่ะหวา่ง 60  – 74.99 คะแนน

ระดบัตอ้งปรับปรุง มคีะแนนผลการด าเนนิงานต า่กวา่ 60 คะแนน

ระดับ คา่คะแนน

คา่เป้าหมายขัน้สงู รอ้ยละ 100

คา่เป้าหมายมาตรฐาน รอ้ยละ 75

คา่เป้าหมายขัน้ตน้ รอ้ยละ 50

สว่นราชการทีม่ผีลการด าเนนิงานต ่ากวา่คา่เป้าหมายขัน้ต ่าจะไดค้ะแนนศนูย ์

พจิารณาจากผลการด าเนนิงานเทยีบกบัคา่เป้าหมายใน 3 ระดบั (ค านวณคะแนนผลการด าเนนิงานโดยเทยีบบัญญัตไิตรยางศ)์ แลว้ถ่วงดว้ยน ้าหนักของตัวชีว้ัด ซึง่มนี ้าหนักทกุ
ตวัชีว้ดัรวมกนัเทา่กบั 100 เพือ่ผลเป็นการประเมนิในภาพรวมของจังหวัด โดยแบง่เกณฑก์ารประเมนิระดับจังหวัดเป็น 3 ระดับ ไดแ้ก ่ระดับคณุภาพ ระดับมาตรฐาน และระดับตอ้ง
ปรับปรุง 

คา่เป้าหมายของตวัชีว้ดั 3 ระดบั

ตวัอยา่ง ก าหนดใหป้ระเมนิ ปีละ 1 คร ัง้ (วนัที ่1 ตลุาคม ถงึวนัที ่30 กนัยายน)

เกณฑก์ารประเมนิระดบัสว่นราชการ 3 ระดบั



กลไกการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1) อ.ก.พ.ร. เกีย่วกับการประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ แตง่ต ัง้

คณะท างานเพือ่ท าหนา้ทีพ่จิารณาตัวชีว้ัดของสว่นราชการและจังหวัด จ านวน 2 คณะ 

2) คณะท างานเพือ่ท าหนา้ทีพ่จิารณาตัวชีว้ัดของสว่นราชการและจังหวัดพจิารณาความเหมาะสมของตัวชีว้ัด 

น ้าหนัก และค่าเป้าหมาย เพือ่ใชใ้นการประเมนิสว่นราชการและจังหวัด โดยพจิารณาจากประเด็นส าคัญที่

ตอ้งเร่งขับเคลือ่นการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรช์าต ิแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 และแผนยุทธศาสตรข์อง

สว่นราชการ/แผนพัฒนาจังหวัด

3) ส านักงาน ก.พ.ร. จดัท าร่างตวัชีว้ดั น า้หนกั และค่าเป้าหมาย ของส่วนราชการและจังหวัดเสนอต่อ

คณะท างานเพือ่ท าหนา้ทีพ่จิารณาตัวชีว้ัดฯ โดยประสานขอ้มลูกบัสว่นราชการและจังหวัด 

องคป์ระกอบ คณะท างาน เพือ่พจิารณาตวัชีว้ัดของสว่นราชการ

1) ประธาน อ.ก.พ.ร.ฯ ประธาน

2) ผูท้รงคณุวฒุ ิ3 - 5 คน คณะท างาน

3) เลขาธกิาร ก.พ.ร. คณะท างาน

4) เจา้หนา้ทีส่ านักงาน ก.พ.ร. คณะท างานและเลขานุการ 

ทีเ่ลขาธกิาร ก.พ.ร. มอบหมาย

องคป์ระกอบ คณะท างาน เพือ่พจิารณาตวัชีว้ัดของจงัหวดั

1) ประธาน อ.ก.พ.ร.ฯ ประธาน

2) ผูท้รงคณุวฒุ ิ3 - 5 คน คณะท างาน

3) เลขาธกิาร ก.พ.ร. คณะท างาน

4) เจา้หนา้ทีส่ านักงาน ก.พ.ร. คณะท างานและเลขานุการ 

ทีเ่ลขาธกิาร ก.พ.ร. มอบหมาย
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ปฏทินิการประเมนิสว่นราชการ

ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการของจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ชีแ้จงกรอบฯ ปี 63

เลขาธกิาร ก.พ.ร. ประเมนิ
จงัหวดั (เบือ้งตน้) เสนอ รมต./

รองนายกฯ ทีเ่ก ีย่วขอ้ง

นายกรฐัมนตรรีบัทราบ
ผลประเมนิ และมขีอ้ส ัง่การ

จงัหวดัรายงานผล
การด าเนนิงาน รอบ 12 เดอืน

ผา่นระบบ Online

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

▪ รายงานการประเมนิ
ผา่น e- SAR 

เสนอ อ.ก.พ.ร.
กรอบประเมนิฯ ปี 63

ปฏทินิการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ
ของจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประเมนิรอบ 12 เดอืน
(1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)

ประชุมคณะท างาน
เพือ่พจิารณาตวัชีว้ดัฯ

เสนอ ก.พ.ร. 
กรอบประเมนิฯ ปี 63

22

จงัหวดัขอเปลีย่นแปลง
รายละเอยีดตวัชีว้ดั

เก็บขอ้มลูผลการด าเนนิงาน 12 เดอืน

วนัท ี ่1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63

5
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ก าหนดการประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่จดัท ารา่งตวัชีว้ดัฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

11 กนัยายน 2562

โรงแรมรชิมอนด ์จังหวัดนนทบรุี

1. กลุม่จังหวัดภาคกลางตอนบน

2. กลุม่จังหวัดภาคกลางและ

ปรมิณฑล

3. กลุม่จังหวัดภาคกลางตอนลา่ง 1

4. กลุม่จังหวัดภาคกลางตอนลา่ง 2

5. กลุม่จังหวัดภาคตะวันออก 1

6. กลุม่จังหวัดภาคตะวันออก 2

19 กนัยายน 2562

โรงแรมลกีารเ์ดน้ จังหวดัสงขลา

1. กลุม่จังหวดัภาคใตฝ่ั้งอันดามัน

2. กลุม่จังหวดัภาคใตฝ่ั้งอา่วไทย

3. กลุม่จังหวดัภาคใตช้ายแดน

13 กนัยายน 2562

โรงแรมอวาน ีจังหวดัขอนแกน่

1. กลุม่จังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 1

2. กลุม่จังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2

3.  กลุม่จังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนลา่ง 1

4. กลุม่จังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนลา่ง 2

16 กนัยายน 2562

โรงแรมเชยีงใหมแ่กรนดว์วิ 

จังหวดัเชยีงใหม่

1. กลุม่จังหวัดภาคเหนอืบน 1

2. กลุม่จังหวัดภาคเหนอืบน 2

3. กลุม่จังหวัดภาคเหนอื

ตอนลา่ง 1

4. กลุม่จังหวัดภาคเหนอื

ตอนลา่ง 2

การเตรยีมการของจงัหวดัส าหรบัประชุมเชงิปฏบิตักิาร เพือ่จดัท ารา่งตวัชีว้ดัฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การเตรยีมการกอ่นการประชมุ ขอใหจ้ังหวัดด าเนนิการ ดังนี้

1. ศกึษาหลักเกณฑแ์นวทางการก าหนดตวัชีว้ัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. ศกึษารา่งตัวชีว้ัดของจังหวัดทีส่ านักงาน ก.พ.ร. จัดสง่ให ้ขอ้เสนอตัวชีว้ัดของ

สว่นราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ด าเนนิการพจิารณาและวเิคราะหร์า่งตวัชีว้ัดในเบือ้งตน้

4. กรณีทีจั่งหวัดมขีอ้สงสยั ขอใหจั้งหวัดรวบรวมประเด็นค าถาม และจัดสง่ให ้

ส านักงาน ก.พ.ร. ลว่งหนา้กอ่นการประชมุฯ 

รา่งตวัชีว้ดัของจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Output ของการประชุมฯ

ภาคกลาง + ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภาคเหนอื ภาคใต้

5. จัดเตรยีมขอ้มลูประกอบการวเิคราะหต์วัชีว้ดัของจังหวัด เชน่ 

• แผนพัฒนาจังหวัด (ฉบบัทีเ่ป็นปัจจบุนั)

• รา่งตัวชีว้ัดของจังหวัด

• ฐานขอ้มลูหรอืผลการด าเนนิงานทีจั่งหวัดใชใ้นการวเิคราะหแ์ละ

จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด

• แผนแมบ่ท แผนตา่ง ๆ นโยบายจากสว่นกลาง ขอ้สัง่การ หรอื 

มต ิทีส่ าคัญและเกีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานของจังหวัด
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642

ส านักงาน ก.พ.ร. 

workshop รว่มกบั

จังหวัด

เพือ่ยกรา่ง

ตัวชีว้ัดปี 63

(11 - 19 ก.ย. 62)

ส านักงาน ก.พ.ร. สง่รา่งตัวชีว้ัดฯ 

จังหวัด ปี 2563 ผลการหารอื

workshop แกจ่ังหวัด เพือ่ยนืยนั/ขอ

เปลีย่นแปลง แจง้ภายในวันที ่

24 ต.ค. 62 ประกอบดว้ย

• ชือ่ตัวชีว้ัด

• ความเชือ่มโยงองคป์ระกอบ/แผน

• นยิาม/ค าอธบิายตัวชีว้ัด/สตูรการค านวณ

• คา่เป้าหมาย

• น ้าหนักตัวชีว้ัด

ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอตัวชีว้ัด

ของจังหวัดตอ่คณะท างาน

พจิารณาความเหมาะสมตัวชีว้ัด 

คา่เป้าหมาย และน ้าหนักตัวชีว้ัด

(ประมาณเดอืน พ.ย. 62)

น าความเห็นจาก
คณะท างาน 

หารอืจังหวัด (ถา้ม)ี

ส านักงาน ก.พ.ร. สง่

รายละเอยีดตวัชีว้ดัปี 63 

ใหจ้ังหวัด

(ประมาณเดอืน ธ.ค. 62)

กรณีทีจ่ังหวัด

ไมไ่ดรั้บงบประมาณ

ในการด าเนนิงานตามตวัชีว้ดั 

สามารถยืน่ค าขอเปลีย่นแปลง 

ภายในเดอืน ม.ค. 63

(ยืน่ค าขอ>พจิารณา>ตอบกลับ)

จงัหวดัขอเปลีย่นแปลง

รายละเอยีดตวัชีว้ดั 

ยืน่ค าขอภายในเดอืน ก.ค. 63

(ยืน่ค าขอ>พจิารณา>ตอบกลับ)

จงัหวดั

รายงานผลตวัชีว้ดัปี 63

(ภายในสปัดาหท์ี ่3

ของเดอืน ต.ค. 63)

ข ัน้ตอนการประเมนิสว่นราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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QR Code ส าหรับตดิตอ่สอบถาม
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กองตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการพฒันาระบบราชการ

กลุม่มาตรฐานการตดิตามประเมนิผลกลุม่จังหวดัและจังหวดั

โทร 02 356 9999 ตอ่ …………

โทรสาร 02 281 8279

email : me_province@opdc.go.th

1. นางศริพิร  พงษ์เปรม ตอ่  9919

2. นางสาวนฤมล  ตยิะแสงทอง  ตอ่  8860

3. นางสาวนรนิทรธ์ร เศษโชติ ตอ่  8899

4. นางสาวอรทัย  ยศอนิตะ๊ ตอ่  8939

5. นางสาวขวญักมล  ศาสตระรจุิ ตอ่  8831



พัฒนาระบบราชการ เพื่อชีวติที่ดีขึน้ของประชาชน
GOOD  GOVERNANCE  FOR  BETTER  LIFE




