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การประเมินผลการด าเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด (ฉบับปรับปรุง) 

 
ค าชี้แจง 

“ผู้ว่าราชการจังหวัด” เป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และมีบทบาทส าคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและภารกิจต่าง ๆ ของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้ ๘ พันธกิจ (๘ วาระมหาดไทย) 
รวมทั้งท าหน้าทีบู่รณาการ ประสาน และเชื่อมโยงภารกิจของส่วนราชการต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น การด าเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงเปรียบเสมือนเป็นเจ้าภาพหลักในการ
แก้ไขปัญหาเพ่ือขจัดความทุกข์ยากของประชาชน และพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสร้างความสมบูรณ์พูนสุข อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน  

แบบประเมินผลการด าเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการทบทวน
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด และการบูรณาการงานของส่วนราชการ 
ต่าง ๆ ในพ้ืนที่ รวมทั้งยังเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนถึงผลส าเร็จในการด าเนินงานของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยในอีกทางหนึ่ง 
 
ข้อตกลงเบื้องต้น 

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด รายงานผลการด าเนินงาน โดยระบุรายละเอียดการด าเนินงาน
ตามพันธกิจที่ปรากฏในแบบประเมิน เป็นรายเดือน 

๒. ข้อมูลในแบบประเมินนี้ ถือเป็นตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพของผู้ว่าราชการจังหวัดในเชิงปริมาณ 
ในขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถแสดงถึงประสิทธิผลของการด าเนินงานในเชิงคุณภาพ 
โดยการอ้างอิงถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ของผลสัมฤทธิ์ในโครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินงานในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ (โดยระบุถึงชื่อโครงการ/กิจกรรม/พื้นที่ประสบความส าเร็จ) 

๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมีวินัยในการจัดส่งข้อมูลตามแบบประเมิน โดยให้จังหวัดใช้แบบประเมิน
ฉบับปรับปรุงนี้ ในการรายงานผลการด าเนินงานรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป และให้
จัดส่งข้อมูลถึงกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพ่ือน ามารวบรวมและ
ประมวลผลในภาพรวม ส าหรับจังหวัดที่ไม่ได้จัดส่งในช่วงเวลาดังกล่าว จะไม่ได้รับการประเมิน 
ผลการด าเนินงานในรอบรายงานประจ าเดือนนั้น  

 
 

 
 

 

ข้อสังเกตการบันทึกข้อมูล 

 กรณีท่ีข้อมูลจังหวัดเป็นศูนย์ (0) ให้ทางจังหวัดรายงานเป็น 0 (กรณีให้ระบุเป็นจ านวน) หรือ 
– (กรณีเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ) หากจังหวัดไม่ได้ท าการบันทึกข้อมูล จะถูกท าการประมวลเป็น
ไม่รายงานข้อมูล ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม NA (ไม่รายงานข้อมูล)   
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แบบประเมินผลการด าเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ..................................... 

ประจ าเดือน .................................. ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ผู้ให้ข้อมูล ......................................... 

(.......................................) 
ผู้ว่าราชการจังหวัด ......................................... 

                   ......../........./......... 
 

แบบประเมินผลการด าเนินงานชุดนี้ประกอบด้วยพันธกิจ ๘ ด้าน ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องขับเคลื่อน
การด าเนินงาน  

 
พันธกิจที่ ๑ : ตามรอยเท้าพ่อ 

 
๑.๑ การด าเนินการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ข้อมูลพื้นฐาน เป็นการด าเนินงานตามกรอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
ในหมู่บ้านเป้าหมายทั่วประเทศ ประมาณ ๒๔,๐๘๖ หมู่บ้าน ซึ่งจ าแนกประเภทการด าเนินงานของ
หมู่บ้าน ดังนี้  
 หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ๖ แห่ง และศูนย์สาขา ๒ แห่ง 
 หมู่บ้านน าร่องของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ  
 หมู่บ้านที่รับประโยชน์จากโครงการแหล่งน้ าขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชด าริใน 46 จังหวัด 
 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชน 
 หมู่บ้านน าร่องในโครงการบูรณาการจังหวัดเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน และโครงการบ าบัดทุกข์

บ ารุงสุขแบบ ABC 
 หมู่บ้านต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 
หมู่บ้านตามแนวบริเวณชายแดนและพ้ืนที่ความมั่นคง 

 จังหวัดมหีมู่บ้านเป้าหมายการด าเนินการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ านวน ..................................... หมู่บา้น  

 จังหวัดไดด้ าเนินการพัฒนาหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงไปแล้ว 
 จ านวน ......................................... หมู่บ้าน (ยอดสะสม ถึงเดือนที่รายงาน)  

 จังหวัดได้ด าเนินการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมขึ้น (ในเดือนที่รายงาน) จ านวน  ............. 
หมู่บ้าน 

        

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน และ
การขยายผลต่อไป (ระบุอย่างน้อย 1 หมู่บ้าน) 
๑. ชื่อหมู่บ้าน .........................................ต าบล ....................................... อ าเภอ.................................... 

เป็นแบบอย่างในการขยายผลด้าน............................................ 
 

1 

2 

3 

หมายเหต ุ

1. = จ านวนนวหมูบ้ าานวเ้ า าหมายรนมุปุ ร้เเท ปุารำ าเนวนนวาานวในว้ี 2558 
2.=จ านวนนวหมูบ้ าานวเ้ า าหมาย้ี 2558 ุ ี่ไำาำ าเนวนนวปารแลาน(ยอำสเสม) 
3.=จ านวนนวหมูบ้ าานวุี่ไำาำ าเนวนนวปารเพน่ม (เฉพาเในวเำือนวุี่รายาานว)  
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 เกษตรกรที่เป็นต้นแบบ/ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง ………………. ราย  
ชื่อ ............................................................... มีผลงานโดดเด่นด้าน ..................................... ............. 

1.2 การจัดกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ในช่วงเดือนที่ผ่านมา จังหวัดมีการจัดกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  จ านวน    

........ ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด จ านวน ............. คน (ยอดของเดือนที่รายงาน) 
 

กิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ประสบความส าเร็จ (ระบุอย่างน้อย 1 กิจกรรม) 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม............................................ 

หน่วยด าเนินการ ............................................... จ านวนผู้เข้าร่วม .................................. คน 
วิธีการด าเนินงาน ............................................................................................ ........................... 
ผลการด าเนินงาน ................................................................................................................... .... 

 
พันธกิจที่ ๒ : คนไทยรักกัน 

 
๒.๑ การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง

สมานฉันท์ของคนในชาติ รวมทั้งส่งเสริมใหก้ลุ่มต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม (ยอดของเดือนที่รายงาน) 
 

 
หน่วยด าเนินการ 

จ านวน
ครั้งที่จัด 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ลักษณะกิจกรรมที่จัด (ใส่จ านวนครั้ง) 

เวที
เสวนา 

กีฬา กิจกรรม
สาธารณะ 

ดนตรี อ่ืน ๆ 
ระบุ 

1. หน่วยงานภาครัฐ/ก านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน 

       

๒. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

       

๓. ภาคประชาชนและ
ภาคเอกชน  

       

๔. สถาบันการศึกษา        

๕. อื่น ๆ เช่น องค์กรทาง
ศาสนา เป็นต้น 

       

๖. ทุกภาคส่วนรวมกัน     
(1 2 3 ๔ หรือ ๕ โปรด
ระบ ุเช่น ภาครัฐเข้า
ร่วมกับสถานศึกษา = 
1+3 หรือทุกภาคส่วน
ร่วมกัน = 1+2+3+๔+๕) 

       

รวม        
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กิจกรรมที่ประสบความส าเร็จ (ระบุอย่างน้อย ๑ กิจกรรม) 
๑. ชื่อกิจกรรม.................................................................................... ..............................................

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม...................................................................จ านวน..........................คน 
วิธีด าเนินกิจกรรม (โดยเน้นการน าเสนอกระบวนการด าเนินงาน)………………………………………. 
ระยะเวลาด าเนินงาน......................................................................................... ......................... 
ผลการด าเนินงาน ………………………………………………………………………………………………………... 
 

 
พันธกิจที่ ๓ : เมืองสวยน้ าใส 

 
๓.๑ การบริหารจัดการขยะของจังหวัด 

 ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน อปท. ที่มีการคัดแยกขยะ (ยอดของเดือนที่รายงาน) 
 

ประเภทหน่วยงาน อปท.  จ านวน อปท. ทั้งหมด 
(แห่ง)  

จ านวน อปท. ที่มีการคัดแยกขยะ 
(แห่ง) 

๑. เทศบาล   
    ๑.๑ เทศบาลนคร   
    ๑.๒ เทศบาลเมือง   
    ๑.๓ เทศบาลต าบล   
๒. องค์การบริหารส่วนต าบล   

องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีการด าเนินการจัดการขยะ  
ได้มีการด าเนินการครอบคลุม อปท. ............ แห่ง โดย  
 ไม่มีการคัดแยกขยะ   มีการคัดแยกขยะ 

 
อปท. ที่ประสบความส าเร็จในการคัดแยกขยะ (ระบุอย่างน้อย ๑ แห่ง) 
๑. ชื่อ อปท. .............................................................................................. 

ผลการด าเนินงาน .......................................................................................................................  
 

 
 ในช่วงเดือนที่ผ่านมา จังหวัดมีโครงการ/กิจกรรมที่กระตุ้น รณรงค์ สร้างจิตส านึกให้เกิดการก าจัด

ขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกสุขลักษณะ หรือสร้างวินัยในการคัดแยกขยะทั้งสิ้น จ านวน ............... 
โครงการ/กิจกรรม (ยอดของเดือนที่รายงาน) 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความส าเร็จ (ระบุอย่างน้อย ๑ โครงการ/กิจกรรม) 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.............................................................................................. 

พ้ืนที่ด าเนินการ................................................................... 
หน่วยด าเนินงาน................................................................... 
ลักษณะการด าเนินงาน.............................................................................................................................  
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๓.๒ การก าจัดสิ่งกีดขวางทางน้ า (ผักตบชวา/วัชพืช) 
 จังหวัดประสบปัญหาผักตบชวา/วัชพืชในแม่น้ า/ล าคลอง  

       ไม่มี (ข้ามไปข้อที่ 3.๓) 
       มี โดยในเดือนที่รายงานมีการด าเนินการ ดังนี้ (ยอดของเดือนที่รายงาน) 

 พ้ืนที่ที่มีปัญหาผักตบชวา/วัชพืชกีดขวางทางน้ าในแม่น้ า/ล าคลอง ................... หมู่บ้าน 
(เป็นพ้ืนที ่............... ตร.ม.)   

 มีการก าจัดผักตบชวา/วัชพืชเรียบร้อยแล้ว ........... หมู่บ้าน (เป็นพ้ืนที่ ........... ตร.ม.)  
 หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ ประกอบด้วย ...................................................................... 

 
 จังหวัดมกีารจัดกิจกรรมแปรรูปผักตบชวาเพ่ือใช้ประโยชน์/สร้างรายได้เพ่ิม เช่น ท าปุ๋ย อาหารสัตว์ 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น จ านวน ………………… หมู่บ้าน/ชุมชน (ยอดของเดือนที่รายงาน) 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความส าเร็จ (ระบอุย่างน้อย ๑ โครงการ/กิจกรรม) 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.............................................................................................. 
พ้ืนที่ด าเนินการ................................................................... 
หน่วยด าเนินงาน...................................................................  
วิธีด าเนินงาน............................................................................................................... .............. 
ผลการด าเนินงาน............................................................................................................... ........ 

 
3.3 การจัดระเบียบสวนสาธารณะ/ทางเท้า/พื้นที่สาธารณะ (ยอดของเดือนที่รายงาน) 
 

 
ประเภทการจัดระเบียบ 

ผลการด าเนินการ จ านวนพื้นที่
ด าเนินการ 

(แห่ง) 

ตัวอย่างผลการ
ด าเนินงาน 
(โดยสังเขป) 

ไม่ได้ด าเนิน 
การ (/) 

ด าเนิน 
การ (/) 

๑. การจัดระเบียบ
สวนสาธารณะ 

    

๒. การจัดระเบียบทางเท้าใน
พื้นที่ชุมชนเมือง 

    

๓. การดูแลรักษาความสะอาด
ห้องน้ าสาธารณะ  

    

4. การจัดระเบียบชายหาด 
(เฉพาะจังหวัดที่มีชายหาด) 

    

รวม   
 
๓.๔ การจัดระเบียบป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์  

  ส่วนราชการ/องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ได้ด าเนินการจัดระเบียบเพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยของ
ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ (เช่น การก าหนดพื้นที่ส าหรับติดตั้งป้าย การตรวจตรา การรื้อถอน/ 
เก็บเม่ือกิจกรรมล่วงเลยเวลาแล้ว เป็นต้น)  จ านวน ............. ครั้ง (ยอดของเดือนที่รายงาน) 

 
 

จัาหนำัุี่ไมบ้รเส้้ัญหาผปัต้ชนา/นชัพืช
ใหาใสบ  √ ในวชบอา ไมบมี  

หมายเหต ุตามปฎหมายุี่เป่ียนขาอาอื่นว  ๆเชบนว  
พ.ร.้ .สบาเสรนมแลเรัปษาคุณทาพสน่าแนำลาอมฯ, 
พ.ร.้ .จราจรุาา้ปฯ, พ.ร.้ .รัปษาคนามสเอาำฯ, 
พ.ร.้ .ุ าาหลนาฯ  เ้ ็ นวตานว   
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3.5 การด าเนินโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการขี่จักรยานด้วยความปลอดภัย  
  จังหวัดได้จัดท าเส้นทางจักรยาน(Bike Lane)  รวมจ านวน ............. เส้นทาง   

ระยะทาง .............................กิโลเมตร (ยอดของเดือนที่รายงาน)  
 การด าเนินโครงการ/กิจกรรม (ยอดของเดือนที่รายงาน) 

 

ประเภทโครงการ/กิจกรรม จ านวนกิจกรรม (ครั้ง) ผู้เข้าร่วม (คน) 
1. การรณรงค์ส่งเสริมการขี่จักรยาน   
2. การรณรงค์ ให้ความรู้ เพื่อสร้างวินัย และ

จิตส านึก ความเอื้ออาทรการใช้รถใช้ถนน
ร่วมกัน ให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย 

  

รวม   
 
 
พันธกิจที่ ๔ : เมืองไทยน่าอยู่  

 

๔.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ยอดของเดือนที่รายงาน) 
 

ประเด็นการด าเนินงาน เป้าหมาย* 
(หมู่บ้าน/
ชุมชน) 

ผลการ
ด าเนินงาน  
(หมู่บ้าน/
ชุมชน) 

ร้อยละการ
ด าเนินงาน 

1. หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดมาก  
    (หมู่บ้านสีแดง) 

     

๒. หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีการด าเนิน
กิจกรรมต่อเนื่อง 

   

๓. หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินใหม่ (ขยายผล)    
๔. ผู้รับการบ าบัด ฟื้นฟู โดยระบบสมัครใจ ราย ราย  
๕. การติดตามผู้ผ่านการบ าบัดทุกระบบ ราย ราย  
    ๕.๑ การติดตามผู้ผ่านการบ าบัด ราย ราย  
    ๕.๒ การให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัด ราย ราย  

หมายเหต ุ* เป็นเป้าหมายที่จังหวัดก าหนด ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๘ 

๔.๒ การจัดระเบียบสังคม 
ในช่วงเดือนที่ผ่านมา จังหวัดได้ด าเนินการจัดระเบียบสังคม ดังนี้ (ยอดของเดือนที่รายงาน) 
 การตรวจสถานบริการ โรงแรม โรงรับจ าน า ร้านค้าของเก่า ร้านคาราโอเกะ ร้านเกมส์ ฯลฯ 

จ านวน ……………. ครั้ง ใน ................. แหง่  
 การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง (เช่น ออกค าสั่งทางปกครอง) กับสถานบริการ โรงแรม          

โรงรับจ าน า ร้านค้าของเก่า จ านวน ................. แห่ง  
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 การให้ความรู้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสถานบริการ โรงแรม โรงรับจ าน า ร้านค้าของเก่า ร้านคาราโอเกะ ร้านเกมส์ ฯลฯ 
จ านวน ..................... ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน .................... คน 

 การจัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะ (รถจักรยานยนต์ รถตู้ รถแท็กซ่ี) จ านวน ................ ครั้ง 
 
๔.๓ การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย (ตาม 8 มาตรการของ ปค.) 

 ปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในพ้ืนที ่
        มี              ไม่มี 

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา จังหวัดมีการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย* ดังนี้ (ยอดของเดือนที่รายงาน) 
 

มาตรการ ไม่ได้ 
ด าเนินการ (/) 

ด าเนินการ 
(/) 

ผลการด าเนินการโดยสังเขป  
 

1. ป้องกัน (จดทะเบียน/จัด
กิจกรรมป้องกัน/เฝ้าระวัง) 

   

2. สกัดกั้นเชิงพื้นที ่    
3. ปราบปราม (จับกุมผู้กระท าผิด)    
4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเข้าถึง

เครือข่ายค้ามนุษย์ในพื้นที่ 
   

5. เพิ่มประสิทธิภาพในการรับแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารการค้ามนุษย์ 

   

6. ช่วยเหลือ เยียวยาผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ 

   

7. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการอย่างบูรณาการ 

   

8. การประชาสัมพันธ์ 
(ประชาสัมพันธ์/รณรงค์) 

   

หมายเหตุ * ใช้ข้อมูลจากการรายงานของศูนย์บูรณาการและประสานการปฏิบัติงานป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด 

 
๔.๔ การด าเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่า/ที่สาธารณประโยชน์/ที่ดินของรัฐ  

  จังหวัดมีพ้ืนที่ป่า/ที่สาธารณประโยชน์/ที่ดินของรัฐ จ านวน ............ แห่ง  คิดเป็นพ้ืนที ่ ........   ไร่ 
  เดือนนี้ มีการบุกรุก ............................ ไร ่จับกุมผู้กระท าความผิด ........................ ราย 
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พันธกิจที่ ๕ : ด ารงธรรม ด ารงไทย 
๕.๑ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 

 จังหวัดมีผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด นับถึงเดือนที่ผ่านมา ดังนี้ (ยอดสะสมตั้งแต่
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนที่รายงาน) 
 

ล าดบั/
ประเภท 

เร่ือง
ร้องเรียน 
ร้องทกุข ์
(เร่ือง) 

บรกิาร
เบด็เสร็จ 
(เร่ือง) 

บรกิาร 
ส่งต่อ 
(เร่ือง) 

บรกิาร
ข้อมูล

ข่าวสาร 
(เร่ือง) 

บรกิารให้
ค าปรกึษา 

(เร่ือง) 

หน่วย
เคลื่อนที่

เร็ว 
(เร่ือง) 

อื่น ๆ (เร่ือง) รวม 
(เร่ือง) หนี้

นอก
ระบบ 

รับ
ความเห็น

ปฏิรปู 

กองทุน
ยุตธิรรม 

SMEs 

๑. เร่ืองที่เข้า            

๒. เร่ืองที่
ด าเนนิ 
การแลว้
เสร็จ 

           

๓. ร้อยละ
เร่ืองที่
ด าเนนิ 
การแลว้
เสร็จ 

           

  หนี้นอกระบบ (ยอดสะสมถึงเดือนที่รายงาน) 
 จังหวัดสามารถด าเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได ้ 

……………. ราย คิดเป็นมูลหนี้ ............... บาท 
 

๕.๒ พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  
  ประชาชนมาขอใช้บริการตาม พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกฯ ผ่านศูนย์ด ารงธรรมฯ จ านวน .......

ราย 
  จังหวัดได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีการปฏิบัติไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกฯ  

จ านวน ........................... ราย  
 
5.๓ การให้บริการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS) (ยอดของเดือนที่รายงาน) 
 

พื้นที่ด าเนินการ จ านวนเรื่องท่ี 
ขอรับบริการ 

จ านวนเรื่องท่ี
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ร้อยละของเรื่องที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑. พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ              
(SEZ 10 จังหวัด) 

   

๒. พื้นที่ 66 จังหวัด     
 

         
  

กรณีผลการด าเนินงานที่โดดเด่น/ประสบความส าเร็จที่แสดงถึงประสิทธิภาพของศูนย์ด ารงธรรม  
(ระบ ุ พอสังเขป อย่างน้อย ๑ กรณ)ี 
.......................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................... 
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พันธกิจที่ ๖ : มหาดไทยใสสะอาด 
 
๖.1 การจัดกิจกรรมที่ปลูกจิตส านึกความซ่ือสัตย์สุจริต และรณรงค์ไม่รับ ไม่เรียกผลประโยชน์ 

 ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมที่ปลูกจิตส านึก ความซื่อสัตย์สุจริต และรณรงค์ไม่รับ       
    ไม่เรยีกผลประโยชน์ จ านวน .................... ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ........... คน  
    (ยอดของเดือนที่รายงาน) 

 
๖.2 การจัดการเรื่องร้องเรียนของบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องกับการทุจริต (ในเดือนที่รายงาน) 
 

เรื่องร้องเรียน 
 (เดือนที่รายงาน) 

ส่วน
ราชการ 
(เรื่อง) 

รัฐวิสาหกิจ 
(เรื่อง) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(เรื่อง) 

รวม  
(เรื่อง) 

ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน 
1. จ านวนเรื่องร้องเรียนที่  

เข้ามา 
      

2. จ านวนเรื่องที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการสอบสวน/
ด าเนินการทางวินัย 

      

3. จ านวนเรื่องทีไ่ด้ข้อยุติ 
 

      

๔. ร้อยละของเรื่องที่ได้    
ข้อยุติ 

      

 
๖.๓ การประกาศตัวเป็นหน่วยงานใสสะอาด (ในเดือนนี้) 
     - ส่วนราชการ จ านวน ............ แห่ง ได้แก่ ................................................................................... ...... 

..........................................................................................................................................................  
- รัฐวิสาหกิจ จ านวน ............. แห่ง ได้แก่ ................................................................................. ........ 
................................................................................................................................. ............................ 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ........... แห่ง ได้แก่.............................................. ..................... 

 
พันธกิจที่ ๗ : ลดความเหลือ่มล้ า แบ่งปันความสุข 

 

๗.1 ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
 จังหวัดมผีลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  จ านวน ................... ผลิตภัณฑ์  แบ่งเป็น 

- ผลิตภัณฑ์ดาวเด่นสู่สากล (A)   จ านวน ..................... ผลิตภณัฑ์ 
- ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์ สร้างคุณค่า (B)   จ านวน ..................... ผลิตภณัฑ์ 
- ผลิตภัณฑ์สู่การแข่งขัน (C)    จ านวน ..................... ผลิตภณัฑ์ 
- ผลิตภัณฑ์ปรับตัวสู่การพัฒนา (D)   จ านวน ..................... ผลิตภณัฑ์ 
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 ในช่วงเดือนที่ผ่านมา จังหวัดมีผลิตภัณฑ์ปรับตัวสู่การพัฒนา (D) ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์    จ านวน ..................... ผลิตภณัฑ์ 

 จังหวัดมีเป้าหมายยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘) รวม ............. 
บาท 
ซ่ึงนับถึงเดือนที่รายงาน จังหวัดมียอดรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  
รวม ........................ บาท 

 
๗.๒ ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ เพื่อส่งเสริมการผลิต/ระบายสินค้าทางการเกษตร/     

ลดต้นทุนการผลิต/กระตุ้นเศรษฐกิจ ฯลฯ (ยอดของเดือนที่รายงาน) 
 ในช่วงเดือนที่ผ่านมา  

 จังหวัดได้จัดให้มีตลาดนัดชุมชน จ านวน .................... แห่ง จ าแนกเป็น       
   จัดทุกวัน ............... แห่ง    ทุกสัปดาห์ ................ แห่ง  
   ทุกเดือน ................ แห่ง 

 มีผู้ร่วมจ าหน่ายสินค้า ………………. ราย จ าแนกเป็น  
   เกษตรกร ..................... ราย      ผู้ประกอบการ OTOP …….… ราย  
   ส่วนราชการ ................ ราย   ภาคเอกชน ................ราย 

 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ………………. คน  
 มียอดจ าหน่ายรวม ........................ บาท 

  มีตลาดนัดชุมชนที่ประสบความส าเร็จ ได้แก่ (ระบุอย่างน้อย ๑ แห่ง)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.๓ กิจกรรมส่งเสริม/สนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร   
 ผลการด าเนินมาตรการควบคุมค่าเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม/เช่านา ดังนี้ (ยอดของเดือนที่รายงาน) 

รายการ ผู้เช่า (ราย) ผู้ให้เช่า (ราย) พื้นที่การเช่า (ไร่) 
๑. ข้อมูลผู้เช่า ผู้ให้เช่า และพื้นที่

เช่ า  ปี  ๒๕๕๘ ฤดูการผลิต 
๒๕๕๗/๕๘ 

   

๒. ควบคุมค่าเช่า ให้เกิด 
    ความเป็นธรรมแล้ว 

   

๓. ยังไม่ได้ควบคุมค่าเช่า    
๔. ร้อยละของการควบคุมค่าเช่า    
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พันธกิจที่ ๘ : เรียนรู้คา่นิยมไทย ก้าวไกลสู่อนาคต 
 
8.๑ การส่งเสริมความสัมพันธ์กับต่างประเทศ (หากมี) 

 ในช่วงเดือนที่ผ่านมา จังหวัดมีการด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์กับต่างประเทศ จ านวน 
..................... ครั้ง (ยอดของเดือนที่รายงาน) จ าแนกเป็น  
 การประชุม   จ านวน ........................... ครั้ง (โปรดระบุ....................) 
 การศึกษาดูงาน  จ านวน ........................... ครั้ง (โปรดระบุ....................) 
 การอบรมสัมมนา  จ านวน ........................... ครั้ง (โปรดระบุ....................) 

 
 การสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบเมืองคู่มิตร/เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister Cities) 

จ านวน .................... ครั้ง (โปรดระบุ................) 
 การน าสินค้าไปค้าขาย   จ านวน ........................... ครั้ง (โปรดระบุ....................) 
 การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกัน  จ านวน ........................... ครั้ง (โปรดระบุ....................) 
 อ่ืน ๆ     จ านวน ........................... ครั้ง (โปรดระบุ....................) 
 

กิจกรรมที่ประสบความส าเร็จด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์กับต่างประเทศ (หากมี) 
1. ชื่อกิจกรรม........................................................ 

ระยะเวลาด าเนินงาน.......................................................  
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม............................................................ จ านวน.................................. .......... คน 
วิธีด าเนินการ.................................................................................................................................... ....... 
ผลการด าเนินการ............................................................................................................... ..................... 
 

 
8.๒ การด าเนินการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN)  

 ในช่วงเดือนที่ผ่านมา จังหวัดมีกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN) จ านวน .......... ครั้ง (ยอดของเดือนที่รายงาน) 

  
กิจกรรมทีป่ระสบความส าเร็จในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ระบุอย่างน้อย ๑ กิจกรรม) 
๑. ชื่อกิจกรรม........................................................ 

ระยะเวลาด าเนินงาน.......................................................  
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม........................................................... จ านวน.............................................  คน 
วิธีด าเนินการ................................................................................................................ .................... 
ผลการด าเนินการ............................................................................................................................. 
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ผลงานของจังหวัดทีภ่าคภูมิใจ ประสบความส าเร็จ 
 

 
ชื่อผลงาน(ระบุ ๑ ผลงาน และแนบรูปกิจกรรม) 
.................................................................................................................................................................. 
.............................................................................. .................................................................................... 
.............................................................................. .................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.............................................................................. .................................................................................... 
.............................................................................. .................................................................................... 
.............................................................................. .................................................................................... 
.............................................................................. .................................................................................... 
.............................................................................. .................................................................................... 
.............................................................................. .................................................................................... 
.............................................................................. .................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.............................................................................. .................................................................................... 
.............................................................................. .................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 

 
 

ข้อเสนอแนะท่ีจังหวัดต้องการให้กระทรวงมหาดไทยสนับสนุน 
.............................................................................. .................................................................................... 
.............................................................................. .................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.............................................................................. .................................................................................... 
.............................................................................. .................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.............................................................................. .................................................................................... 
.............................................................................. .................................................................................... 
................................................................ .................................................................................................. 
.............................................................................. .................................................................................... 
.............................................................................. .................................................................................... 
.............................................................................. .................................................................................... 
.............................................................................. .................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.............................................................................. .................................................................................... 
 
 


