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กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน 
1. การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน 

(Performance Base)  
 น้ำหนักร้อยละ 70 

1.1 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ มติคณะรัฐมนตรี 
นโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เช่น การฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจ และการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ เป็นต้น  
(Agenda KPI) 

1.2 ผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญท่ีเป็นการบูรณาการ 
การดำเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน เช่น อุบัติเหตุทางถนน 
ป่าไม้ ขยะมูลฝอย คุณภาพอากาศ คุณภาพแหล่งน้ำ และการ
ขจัดความยากจน เป็นต้น (Joint KPIs) 

1.3 ผลการดำเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน งานประจำ งานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ หรือภารกิจ
ในพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Function KPI/ 
Area KPI) 

2. การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน 
(Potential Base)  

 น้ำหนักร้อยละ 30 

ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 
ประกอบด้วย 
2.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (น้ำหนักร้อยละ 15) เลือกจาก

ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
(1) การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data)  

ทั้งข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงาน และข้อมูลที่จะเผยแพร่ 
สู่หน่วยงานภายนอก/สาธารณะ เพื่อนำไปสู่การเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 

(2)  การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) 
(3)  การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยการนำเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน (Digitalized 
Process)  

(4)  การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงาน หรือการ
ให้บริการ e-Service 

2.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 
4.0 (PMQA 4.0) (น้ำหนักร้อยละ 15) 
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จังหวัดราชบุรี 

 
เป้าหมายการพัฒนา  
 

• เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข 
 

 
ประเด็นการพัฒนา 

 

1. พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพท่ีเติบโตอย่างมั่นคง 
2. เสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจการค้า การบริการ การท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง 
3. การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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ลำดับ ตัวช้ีวัด น้ำหนัก 

องค์ประกอบที่ 1 : การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) : น้ำหนักร้อยละ 70 

1 ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 25 

1.1 สับปะรด (13) 

1.2 มะพร้าวน้ำหอม (12) 

2 ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 10 

 (1)  รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) (ล้านบาท)  (4) 

 (2)  ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด (3) 

 (3)  ร้อยละของที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  
โดยผ่านช่องทางออนไลน์ 

(3) 

3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 – 19 ปี พันคน 15 

4 อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

10 

5 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตาม
มาตรา 40) 

10 

องค์ประกอบที่ 2 : การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) : น้ำหนักร้อยละ 30 

1 การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitalized Data) เพ่ือนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ (Open Data) 

15 

2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 15 

 น้ำหนักรวม 100 
 

 
 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ของจังหวัดราชบุร ีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) : น้ำหนักร้อยละ 70 

 

ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 2564 

พัฒนาการเกษตร 
สีเขียวแบบครบวงจร 
และเมืองอาหาร
คุณภาพที่เติบโต
อย่างมั่นคง 

1. ผลการดำเนินงานตามแนวทาง
ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่  

25 - - - - 

1.1 สับปะรด (13)     

1.2 มะพร้าวน้ำหอม (12)     

คำอธิบาย : • แปลงใหญ่ หมายถึง การรวมกลุม่เกษตรกรที่ผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน โดยไมจ่ำเปน็ต้องเป็น 
แปลงที่อยู่ติดกันเป็นผนืเดียว แต่ควรอยู่ภายในชุมชนที่ใกล้เคียงกัน สินคา้ควรเป็นสนิค้าหลัก 
ของเกษตรกร พื้นที่มีความเหมาะสม มีศักยภาพที่จะพฒันาในเชิงเศรษฐกิจ และสามารถบริหาร
จัดการได้ เกษตรกรสมัครใจรวมกลุ่มและเข้าร่วมดำเนนิการภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
เป้าหมายของแปลงใหญ่ พร้อมที่จะพัฒนาการผลิตและการตลาดร่วมกัน และต้องมสี่วนร่วม 
ตลอดกระบวนการพฒันา 

• วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกันในด้านการผลิตและ
การตลาด สามารถลดตน้ทนุการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึน้ ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

• หลักเกณฑ์ในการรวมกลุ่ม : 

1)  พืชไร่ ปาล์มน้ำมัน มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ และเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 30 ราย 

2)  ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพร หรือพืชอ่ืน ๆ มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ หรือ 
เกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย 

3)  ประมง ปศุสัตว์ ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ มีเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 
ราย หรือมีจำนวนมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ หรือ จำนวนสัตว์ไม่น้อยกว่า 300 หน่วย 
โดยคิดจำนวนหน่วยตามชนิดสินค้า ดังนี้ 
- โค 1 ตัว   เท่า กับ 0.65  หน่วย - กระบือ 1 ตัว เท่ากับ  0.70  หน่วย  
- แพะ แกะ 1 ตัว เท่ากับ  0.10  หน่วย  - สุกร 1 ตัว  เท่ากับ  0.40  หน่วย 
- สัตว์ปีก 1 ตัว  เท่ากับ   0.01  หน่วย  - ผึ้งพันธุ/์ผึ้งโพรง/ชนัโรง 1 รัง เท่ากับ 0.60 หน่วย 
- จิ้งหรีด 1 บ่อ เท่ากับ  0.60  หน่วย  

• ขอบเขตการประเมิน : แปลงใหญ่ส่งเสริมปี 2563 ที่อยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ และได้รับจัดสรรงบประมาณตามจำนวนที่กำหนด  
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ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 2564 

• การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หมายถึง มี
ต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ ได้รับรองมาตรฐานการ
ผลิต และราคาผลผลิตเพิ่มข้ึน เมื่อเทียบกับแปลงก่อนเข้าร่วมโครงการ 

• ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง หมายถึง ร้อยละของต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ลดลงจาก
การดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (เฉลี่ยทุกแปลง) เมื่อ เทียบกับร้อยละ
ของต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรจากการทำการเกษตรก่อนร่วมโครงการฯ (เฉลี่ยทุกแปลง)  

สำหรับแปลงใหญ่ประมง และปศุสัตว์ : ต้นทุนการผลิตสินค้าประมง ปศุสัตว์ ที ่ลดลงจากการ
ดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

• ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ ่มขึ้น หมายถึง ร้อยละของปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของสินค้า
เกษตรต่อพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (เฉลี่ยทุก
แปลง) เมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของสินค้าเกษตรต่อพื้นที่จากการทำการเกษตรก่อนเข้า
ร่วมโครงการฯ (เฉลี่ยทุกแปลง) 

สำหรับแปลงใหญ่ประมง และปศุสัตว์ : ผลผลิตสินค้าประมง และปศุสัตว์ที ่เพิ ่มขึ้นจากการ
ดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

• ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น หมายถึง ร้อยละของราคาผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการ
ดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (เฉลี่ยทุกแปลง) เมื่อเทียบกับราคาผลผลิต
สินค้าเกษตรจากราคาทั่วไปของจังหวัด  

• ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต  หมายถึง จำนวนแปลง
ใหญ่ที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้าสู่การตรวจสอบ
รับรองคุณภาพมาตรฐาน 

สูตรคำนวณ :  - 
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ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 2564 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

1.1 สับปะรด 

 
1.2 มะพร้าวน้ำหอม 
 

ตัวชี้วัดย่อย 
เป้าหมาย 

ขั้นต้น (50) 
เป้าหมาย

มาตรฐาน (75) 
เป้าหมาย 

ขั้นสูง (100) 

1) ร้อยละของต้นทุนการผลิตทีล่ดลง 6.84  8.42  10.08 

2) ร้อยละของผลผลติสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น 7.50  9.33 11.15  

3) ร้อยละของแปลงท่ีไดร้าคาผลผลิตเพิ่มขึ้น 4.00 5.00  6.00 

4) ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรอง 
    คุณภาพและมาตรฐานการผลติ 

60.00  
 

68.49  
 

76.97  
 

ตัวชี้วัดย่อย 
เป้าหมาย 

ขั้นต้น (50) 
เป้าหมาย

มาตรฐาน (75) 
เป้าหมาย 

ขั้นสูง (100) 

1) ร้อยละของต้นทุนการผลิตทีล่ดลง 6.00 8.00 10.00 

2) ร้อยละของผลผลติสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น 6.00 10.00 14.00 

3) ร้อยละของแปลงท่ีไดร้าคาผลผลิตเพิ่มขึ้น 5.00 7.00 8.99 

4) ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรอง 
    คุณภาพและมาตรฐานการผลติ 

60.00  
 

78.64 
  

97.28  
 

เป้าหมายการ
ดำเนินงาน รอบ  
6 เดือน (1 ตุลาคม 
2564 - 31 มีนาคม 
2565) 

* ระบุเป็นตัวเลข หากระบุไม่ได้ ให้ระบผุลผลติที่เกิดจากการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน 

 

เงื่อนไข : - 
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ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)  

2561 2562 2563 2564 

เสริมสร้างความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจการค้า 
การบริการ การท่องเที่ยว 
ด้วยนวัตกรรมและ
บริการที่มีมูลค่าสูง 

2. ความสำเร็จในการพัฒนาและ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 

10     

(1) รายได้จากการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(OTOP) (ล้านบาท)    

(4) 10,219.85 12,571.40  13,560.15 14,916.17 

คำอธิบาย : • รายได้จากการจำหนา่ยผลติภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประเมินจากรายได้การจำหน่ายผลิตภัณฑ์  
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 
2565) ของจังหวัด 

สูตรคำนวณ :   - 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

 

เป้าหมายขั้นต้น (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายขั้นสูง (100) 

15,512.81 ล้านบาท 
(ผลการดำเนินงาน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 + 
growth 4%) 

15,661.98 ล้านบาท 
(ผลการดำเนินงาน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 + 
growth 5%) 

15,811.14 ล้านบาท 
(ผลการดำเนินงาน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 + 
growth 6%) 

 

เป้าหมายการ
ดำเนินงาน รอบ  
6 เดือน (1 ตุลาคม 
2564 - 31 มีนาคม 
2565) 

* ระบุเป็นตัวเลข หากระบุไม่ได้ ให้ระบผุลผลติที่เกิดจากการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน 

 

แหล่งข้อมูล : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

เงื่อนไข : ผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน 
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ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)  

2560 2561 2562 2563 2564 

 (2) ร้อยละของจำนวน
ใบรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(มผช.) ของจังหวัด  

(3)  64.00 84.85 64.00 90.24 

คำอธิบาย : • วัดผลสำเร็จจากจำนวนคำขอที่ยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทียบ
กับจำนวนคำขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

• การให้การรับรองมาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชนเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เปน็การ
ยกระดับการผลิตให้ไดผ้ลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และรักษาคุณภาพ โดยใช้หลักการควบคุม
คุณภาพเพื่อให้สินค้า  OTOP เป็นที่ยอมรับ และเพิ่มความน่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

สูตรคำนวณ :  

 

 

จำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
x 100 จำนวนคำขอรับการรับรองมาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน (มผช.) ทั้งหมด ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

 

เป้าหมายขั้นต้น (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายขั้นสูง (100) 

ร้อยละ 70.00 ร้อยละ 78.00 ร้อยละ 86.00 

เป้าหมายการ
ดำเนินงาน รอบ  
6 เดือน (1 
ตุลาคม 2564 - 
31 มีนาคม 
2565) 

* ระบุเป็นตัวเลข หากระบุไม่ได้ ให้ระบผุลผลติที่เกิดจากการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน 

 

แหล่งข้อมูล : จังหวัด 

เงื่อนไข : การนับผลงาน  

• นับจำนวนคำขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
และได้รับการรับรองฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เท่านั้น 

• นับรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิมที่มาขอต่ออายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้รับการรับรองฯ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)  

2561 2562 2563 2564 

 (3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ 
รายได้จากการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(OTOP) โดยผ่าน
ช่องทางออนไลน์  

(3)    0.01 

คำอธิบาย : • พิจารณาจากรายได้การจำหนา่ยผลิตภัณฑ์ หนึง่ตำบล หนึง่ผลติภัณฑ์ (OTOP) ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) โดยผ่านช่องทางออนไลน์ (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) 
เปรียบเทียบกับรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลติภัณฑ์ (OTOP) โดยผา่น
ช่องทางออนไลน์ (ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 –  
30 กันยายน 2564)  

• ตลาดออนไลน์  คือ การทำการตลาดในสื่อออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ หรือโฆษณาให้ผลิตภัณฑ์ OTOP 
เป็นที่รู้จัก ตลอดจนการซื้อการขาย ซึ่งการทำการตลาดในสื่อออนไลน์ เช่น โฆษณา Facebook 
โฆษณา line โฆษณา Google โฆษณา Youtube โฆษณา Instagram เว็บไซต์ หรือผ่านแฟลตฟอร์ม
อ่ืน เป็นต้น 

• ขอบเขตการประเมิน  ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จำหน่ายในแพลตฟอร์ม หรือสื่อออนไลน์ 

สูตรคำนวณ :  

 

 

รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ผ่านช่องทางออนไลน์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 
รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ผ่านช่องทางออนไลน์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 x 100 
รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ผ่านช่องทางออนไลน์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

เกณฑ์การประเมิน : 
 

 

เป้าหมายขั้นต้น (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายขั้นสูง (100) 

ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 10.00 ร้อยละ 15.00 

เป้าหมายการ
ดำเนินงาน รอบ  
6 เดือน (1 ตุลาคม 
2564 - 31 มีนาคม 
2565) 

* ระบุเป็นตัวเลข หากระบุไม่ได้ ให้ระบผุลผลติที่เกิดจากการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน 

 

แหล่งข้อมูล : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

เงื่อนไข : ผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้ผลิต ผูป้ระกอบการ OTOP ที่ลงทะเบยีนกับกรมการพัฒนาชุมชน 
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ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)  

2561 2562 2563 2564 

การพัฒนาคุณภาพ
ประชาชน และความ
มั่นคงในชีวิตด้วย
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.  อัตราการคลอดมีชีพในหญิง
อายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากร
หญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน 

15 43.86 37.11 34.38 28.18 

คำอธิบาย : • จำนวนบุตรมชีีวิตของผู้หญิงอายุ 15 - 19 ปี ที่มีการจดทะเบียนแจ้งเกิด ต่อจำนวนประชากรหญิง
อายุ 15 - 19 ปี พันคน 

• อัตราการคลอดในวัยรุ่น (อายุตำ่กว่า 20 ปี) สะท้อนถึงความพร้อมและคุณภาพชีวิตของเด็กทีก่ำลัง
เกิดใหม่ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศ อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดของการเข้าถึงบริการ 
การมีความรู้ ความเข้าใจ และการเลือกใช้วิธีการคุมกำเนิด รวมทั้งการตอบรับต่อสถานการณ์การ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจากภาครัฐ การลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชากรเป็นไปอย่างทัว่ถึง  

• ข้อมูลจำนวนการจดทะเบยีนแจง้เกิดของบุตรจากมารดาอายุ 15 - 19 ปี ใช้ข้อมูลจากฐาน 
ทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง ซึ่งเป็นข้อมูลจำนวนการเกิดอย่างไม่เปน็ทางการ ระหว่างวนัที่  
1 กันยายน 2564 – 31 สิงหาคม 2565 

• จำนวนประชากรกลางปีหญิงอายุ 15 - 19 ปี ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง  

• จำนวนประชากรกลางปีหญิงอายุ 15 - 19 ปี พ.ศ. 2564 คำนวณจากค่าเฉลี่ยของจำนวนประชากรหญิง 
อายุ15 - 19 ปี ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563 และจำนวนประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564 

สูตรคำนวณ :  

 

 

จำนวนการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 15 - 19 ปี  
(จากทะเบียนเกิดตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 – 31 สิงหาคม 2565) x 1,000 

จำนวนประชากรกลางปี หญิงอายุ 15 - 19 ปี พ.ศ. 2564 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

 

เป้าหมายขั้นต้น (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายขั้นสูง (100) 

34.38 

(ผลการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

31.64 

(ผลการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 + 

interval ปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2562-2563 (-2.73)) 

28.91 

(ค่าเป้าหมายมาตรฐาน + 
interval ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562-2563  
(-2.73)) 
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ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)  

2561 2562 2563 2564 

เป้าหมายการ
ดำเนินงาน รอบ  
6 เดือน (1 ตุลาคม 
2564 - 31 มีนาคม 
2565) 

* ระบุเป็นตัวเลข หากระบุไม่ได้ ให้ระบผุลผลติที่เกิดจากการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน 

 

เงื่อนไข : ข้อมูลจำนวนการคลอดจากฐานทะเบียนราษฎรที่จะได้รับจากกรมการปกครองนั้น จะมีความลา่ช้า
ประมาณ 1 - 3 เดือน 
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ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)  

2561 2562 2563 2564 

การพัฒนาคุณภาพ
ประชาชน และ
ความมั่นคงในชีวิต
ด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4. อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) ของจังหวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

10     

คำอธิบาย : • โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  หมายถึง การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งที่มีอาการ
และไม่มีอาการ โดยมีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันเป็นบวก 

• พิจารณาจากจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) เปรียบเทียบกับจำนวนผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ของจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

สูตรคำนวณ :  

 

 

จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ 2565 
x 100 

จำนวนผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ของจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ 2565 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

 

เป้าหมายขั้นต้น (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายขั้นสูง (100) 

1.60 1.55 1.50 

เป้าหมายการ
ดำเนินงาน รอบ  
6 เดือน (1 ตุลาคม 
2564 - 31 มีนาคม 
2565) 

* ระบุเป็นตัวเลข หากระบุไม่ได้ ให้ระบผุลผลติที่เกิดจากการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน 

 

เงื่อนไข : - 
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ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

 
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 2564 

การพัฒนาคุณภาพ
ประชาชน และ
ความมั่นคงในชีวิต
ด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงาน
นอกระบบที่อยู่ภายใต้
ประกันสังคม (ผู้ประกันตน
ตามมาตรา 40) 

10 - ร้อยละ 

- จำนวน
ผู้ประกัน
ตน 

- จำนวน
คนที่
เพิ่มข้ึน 

4.91 
34,632 

 
 

1,622 

16.63 
40,393 

 
 

5,761 

6.18 
42,890 

 
 

2,497 

15.10 
49,365 

 
 

6,475 

คำอธิบาย : • พิจารณาจากจำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปรียบเทียบกับ
จำนวนผูป้ระกันตนตามมาตรา 40 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

• ผู้ประกันตนในมาตรา 40 หมายถึง บุคคลที่ไมไ่ด้เปน็ลูกจ้างในบริษัทเอกชนตามมาตรา 33 และ 
ไม่เคยสมัครเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 ผู้ที่จะสมัครประกันสังคมในมาตรา 40 ได้นั้น ต้องเป็น 
ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ มีอายุไม่ตำ่กว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี 

• ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 คือ ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มี
อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 60 ปีบรบิูรณ ์

• ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 คือ ผู้ซึ่งเคยเป็นผูป้ระกันตนตามมาตรา 33 นำส่งเงนิสมทบแล้วไมน่้อย
กว่า 12 เดือน และสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกนัตนตามมาตรา 33 สมัครเป็นผู้ประกนัตนตามมาตรา 
39 ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วนัที่สิ้นสภาพการเปน็ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 

สูตรคำนวณ :  

 

จำนวนผูป้ระกันตนตามมาตรา 40 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 
จำนวนผูป้ระกันตนตามมาตรา 40 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 x 100 
จำนวนผูป้ระกันตนตามมาตรา 40 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

 

เป้าหมายขั้นต้น (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายขั้นสูง (100) 

ร้อยละ 3.45 
(1,701 คน) 

ร้อยละ 5.06 

(2,497 คน) 

ร้อยละ 6.67 

(3,293 คน) 

เป้าหมายการ
ดำเนินงาน รอบ  
6 เดือน (1 ตุลาคม 
2564 - 31 มีนาคม 
2565) 

* ระบุเป็นตัวเลข หากระบุไม่ได้ ให้ระบผุลผลติที่เกิดจากการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน 

 

เงื่อนไข : - 
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องค์ประกอบที่ 2 : การประเมนิศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) น้ำหนักร้อยละ 30 
 

ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)  

2561 2562 2563 2564 

 1. การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็น
ดิจิทัล (Digitized Data)  
เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ (Open Data) 

15 - - -  

คำอธิบาย : • หน่วยงาน หมายถึง ส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค 

• ระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน (Agency Data Catalog) หมายถึง ระบบสารสนเทศที่ทำหน้าที่
บริหารจัดการ รวมถึงให้บริการบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน เช่น การจัดการชุดข้อมูล การจัดการ
คำอธิบายชุดข้อมูล การค้นหาชุดข้อมูล และบริการ API ที่เป็นเสมือนบัญชีข้อมูลดิจิทัลของ
หน่วยงาน และผ่านความเห็นชอบจากนายทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงาน เพื่อนำเข้าสู่ระบบบัญชี
ข้อมูลหน่วยงาน สำหรับให้บริการแก่บุคลากรในหน่วยงานในการวางแผน ปฏิบัติงาน ติดตาม และ
ประเมินผล รวมถึงหน่วยงานภายนอกและประชาชนตามสิทธิ์ที่หน่วยงานกำหนด โดยที่การจัดทำ
บัญชีข้อมูลหน่วยงานควรสอดคล้องตามแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ  เพื่อให้สามารถ
ลงทะเบียนและให้บริการบัญชีข้อมูลภาครัฐของประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน  

• ระบบลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog Registration) หมายถึง ระบบสารสนเทศที่ทำ
หน้าที่ลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงาน เพื่อเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ เช่น รับลงทะเบียน เพิก
ถอน ปรับปรุงชุดข้อมูล  

• ข้อมูล หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงหรือเรื่องอื่นใด ไม่ว่าการสื่อความหมาย
นั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั ้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของ
เอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพถ่ายดาวเทียม ฟิล์ม การ
บันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือตรวจวัด การสำรวจระยะไกล 
หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ 

• ข้อมูลดิจิทัล หมายถึง ข้อมูลที่ได้จัดทำ จัดเก็บ จำแนกหมวดหมู่ ประมวลผล ใช้ ปกปิ ด เปิดเผย 
ตรวจสอบ ทำลาย ด้วยเครื่องมือหรือวิธีการทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

• ชุดข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลจากหลายแหล่งมารวบรวม เพื่อจัดเป็นชุด ให้ตรงตามลักษณะ
โครงสร้างของข้อมูล หรือจากการใช้ประโยชน์ของข้อมูล 

• บัญชีข้อมูล (Data Catalog) หมายถึง เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข้อมูล ที่จำแนกแยกแยะ 
โดยการจัดกลุ่มหรือจัดประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงานของรัฐ  
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ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)  

2561 2562 2563 2564 

• ข้อมูลเปิดภาครัฐ หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายวา่ด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงและใช้ได้อย่างเสรี ไม่จำกัด
แพลตฟอร์ม ไม่เสียค่าใช้จ่าย เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์  

• ข้อมูลสาธารณะ หมายถึง ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ สามารถนำไปใช้ได้โดยอิสระ ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  

• ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่เก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล ที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้น
ได้ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ข้อมูลการศึกษา ฐานะทางการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติ
อาชญากรรม และลายนิ้วมือ เป็นต้น 

• คำอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตา (Metadata) หมายถึง ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูลหลักหรือกลุ่มที่
เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการเชิงธุรกิจ (ในที่นี้หมายถึง กระบวนการทำงานตามภารกิจของหน่วยงาน) 
และเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎและข้อจำกัดของข้อมูล และโครงสร้างของข้อมูล เมทาดาตาช่วย
ให้หน่วยงานสามารถเข้าใจข้อมูล ระบบ และขั้นตอนการทำงานได้ดียิ่งขึ้น โดยการบริหารจัดการเม
ทาดาตา (Metadata Management) เริ่มตั้งแต่การเก็บรวบรวม การจัดกลุ่ม การดูแล และการ
ควบคุมเมทาดาตา ทั้งนี้ ข้อมูลแต่ละชุดควรมีเมทาดาตา เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบเก่ียวกับชุดข้อมูล เชน่ 
รายละเอียดของชุดข้อมูล สิ่งที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูล วัตถุประสงค์การนำไปใช้ และฟิลด์ข้อมูล เป็นต้น  

• คำอธิบายชุดข้อมูลประกอบด้วยคำอธิบายข้อมูลจำนวน 14 รายการ สำหรับ 1 ชุดข้อมูล ที่
หน่วยงานต้องจัดทำและระบุรายละเอียด ได้แก่ ประเภทข้อมูล ชื่อชุดข้อมูล องค์กร ชื่อผู้ติดต่อ 
อีเมลผู้ติดต่อ คำสำคัญ รายละเอียด วัตถุประสงค์ หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ค่าความถี่
ของการปรับปรุงข้อมูล ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ แหล่งที่มา รูปแบบการเก็บข้อมูล 
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และสัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล  

• Data Visualization คือ การนำเสนอหรือการแสดงข้อมูลเชิงปริมาณให้อยู่ในรูปแบบกราฟิก ที่ทำให้ 
ผู้พบเห็นจำได้และเข้าใจง่ายขึ้น อีกทั้งเป็นการนำข้อมูลในเชิงวิชาการหรือเชิงวิจัยมาแปลงเป็นรูปที่
เข้าใจง่าย โดยผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลมาแล้ว องค์ประกอบหลักของ Data Visualization คือ การรวบรวม
ข้อมูล (Integrate) การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyze) และการแปลงข้อมูลให้เป็นภาพที่เข้าใจง่าย (Visualize) 

สูตรคำนวณ : - 
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ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)  

2561 2562 2563 2564 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

 

เป้าหมายขั้นต้น (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายขั้นสูง (100) 

• จัดทำข้อมูลสนับสนุนการขึ้น
ระบบบัญชีข้อมลูจังหวัด 
(Area as a Service) 

• จัดทำ Template 3 
(Resource) ที่ระบุ
แหล่งข้อมูลของชุดข้อมูล 
ที่ถูกจัดในหมวดหมู่
สาธารณะ 

 

• นำชุดข้อมูลทั้งหมด พร้อม
คำอธิบายชุดข้อมูลขึ้นบน
ระบบบัญชีข้อมลูจังหวัด 

• ชุดข้อมูลที่ถูกจัดในหมวดหมู่
สาธารณะ ร้อยละ 100 
(เฉพาะจังหวัดเป็นเจ้าของ)  
ที่ตอบประเด็นสำคัญของจังหวัด 
ได้รับการลงทะเบียนในระบบบัญชี
ข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog)  

• สรุปผลการวิเคราะห์
สารสนเทศในรูปแบบ 
Visualization เพื่อตอบ
โจทย์ประเด็นสำคัญ (Pain 
Point) ที่ผู้บริหารในจังหวัด
ให้ความสนใจผ่านกลไก
คณะกรรมการสถติิระดับ
จังหวัด 

เป้าหมายการ
ดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 
(1 ตุลาคม 2564 - 31 
มีนาคม 2565) 

* ระบุเป็นตัวเลข หากระบุไม่ได้ ให้ระบผุลผลติที่เกิดจากการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน 

เงื่อนไข : - 
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ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 2564 

 2.  การประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

15 186.43 302.29 262.05 336.48 

คำอธิบาย : • PMQA 4.0 คือ เครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ เพื่อ
เชื ่อมโยงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 

• เพื่อประเมินความสามารถในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของส่วนราชการ
ในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน  

• การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 มี 3 ขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1  การตรวจพิจารณาจากเอกสารการสมัครเบื้องต้น (หากได้ 400 คะแนนขึ้นไป จะผา่น

ไปประเมินในขั้นตอนที่ 2) 
ขั้นตอนที่ 2  การตรวจเอกสารรายงานผลการดำเนินการพฒันาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 

(Application Report) (หากได ้400 คะแนน จะผา่นไปประเมินในขั้นตอนที่ 3) 
ขั้นตอนที่ 3  การตรวจประเมินในพื้นทีป่ฏิบัติงาน เพื่อยืนยนัผลการตรวจ Application Report 

• พิจารณาจากผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ได้จากการตรวจ
ประเมินในขั้นตอนที่ 1 โดยเปน็คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมทั้ง 7 หมวด ประกอบด้วย หมวด 1 การนำ
องค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสำคัญกบัผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบ ปฏิบตัิการ และหมวด 7 ผลลพัธ์การดำเนินการ 

• เกณฑ์การประเมินตัวชี้วดัการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 
พิจารณาจากความสามารถของจังหวัดในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมิน
สถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยมีเป้าหมายให้จังหวัดมีคะแนนผลการประเมิน
ในขั้นตอนที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดีขึ้นเมื่อเทียบกับคะแนนผลการประเมินในขัน้ตอน 
ที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สูตรคำนวณ :  - 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

 

เป้าหมายขั้นต้น (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายขั้นสูง (100) 

265.00 คะแนน 
(ค่าเฉลี่ยคะแนนกลุ่ม 1 :  

0 - 299 คะแนน)  

307.50 คะแนน 
(ค่าเป้าหมายขัน้ต้น +  
ค่าเป้าหมายขั้นสูง) / 2 

350.00 คะแนน 
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ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 2564 

เป้าหมายการ
ดำเนินงาน รอบ  
6 เดือน (1 ตุลาคม 
2564 - 31 มีนาคม 
2565) 

* ระบุเปน็ตัวเลข หากระบไุม่ได ้ให้ระบุผลผลติที่เกิดจากการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน 

เงื่อนไข : - 
 


