Q&A แนวทางการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัด
คำถาม

คำตอบ

1. หากจังหวัด ไม่ขอยกเลิก/ยกเลิกแค่ 1 ตัว แต่จะ จังหวัดสามารถเสนอตัวชี้วัดเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ

ขอเสนอตัวชี้วัดโควิดเพิ่มเติม จังหวัดสามารถ
เสนอได้หรือไม่ ถ้าได้ ได้ไม่เกินกี่ตัวชี้วัด
(ภาพรวม)

COVID -19 ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของ
จังหวัด หรือคัดเลือกตัวชี้วัดเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ
COVID -19 จากรายการตัวชี้วัดที่สำนักงาน ก.พ.ร.
2. จังหวัดสามารถใช้ตัวชี้วัดโควิดไปทดแทนตัวชี้วัด จัดทำขึ้นมาเพิ่มเติมได้ ทั้งในกรณีที่ไม่ได้ขอยกเลิก
อื่นได้กี่ตัว เช่น จะเอาไปทดแทนตัวชี้วัดอื่นได้ 2 หรือขอยกเลิกตัวชี้วัดเดิม โดยต้องมีจำนวนตัวชี้วัด
ในภาพรวมไม่เกิน 6 ตัวชี้วัด และต้องเหลือตัวชี้วัด
ตัวได้หรือไม่ และยกเลิก 2 ตัวชี้วัด
อย่างน้อย 3 ตัวชี้วัด
3. จังหวัดยกเลิก 1 ตัวชี้วัด แล้วเสนอตัวชี้วัด
COVID -19 จำนวน 1 ตัว และตัวชี้วัดอื่น อีก 1 ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่เสนอใหม่ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สอดคล้อง
ตัว รวม 2 ตัวชี้วัด ทดแทนตัวเดิมที่ยกเลิกไปได้ เหมาะสมกับการดำเนินงานของจังหวัด ขอให้จังหวัด
จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดพร้อมข้อมูลผลการ
หรือไม่
ดำเนินงานช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
ในการตั้งค่าเป้าหมายเพื่อเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาต่อไป
และตัวชี้วัดที่จังหวัดขอยกเลิกนั้น จังหวัดต้องแสดง
เหตุผล ความจำเป็น หรือปัญหาที่ทำให้จังหวัดไม่
สามารถดำเนินการตามตัวชี้วัดนั้นต่อไปได้ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะทำงานฯ
4. หากจังหวัดขออุทธรณ์ตัวชี้วัด ไปก่อนหน้านี้แล้ว จังหวัดต้องส่งเอกสารคำขอปรับตัวชี้วัดใหม่ และแนบ

ต้องทำการอุทธรณ์ตามแบบฟอร์มใหม่อีกครั้ง
เอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมส่งไฟล์
หรือไม่ หรือส่งเอกสารแนบใหม่ตามแบบฟอร์ม (Active file) ทาง e-mail : rad@opdc.go.th
ไปอีกครั้ง
ทั้งนี้ จังหวัดสามารถทบทวนคำขอปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด
ดังกล่าวได้เช่นกัน
5. ตัวชี้วัดตามรายการตัวชี้วัด COVID -19 ที่ 10

การถอดบทเรียน COVID -19 ตัวชี้วัดที่ 3
ข้อเสนอนวัตกรรมการแก้ปัญหา COVID -19
แค่ทำส่ง ก็ได้คะแนน 100 เต็ม แล้วใช่หรือไม่

สำนักงาน ก.พ.ร. จะประเมินผลตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัว
โดยพิจารณาจากคุณภาพของข้อเสนอการถอด
บทเรียน/ข้อเสนอนวัตกรรมด้วย

คำถาม
หรือคะแนนจะดูจากคุณภาพข้อเสนอการถอด
บทเรียนด้วย
6. ตัวชี้วัดรายได้จากการท่องเที่ยวมีนโยบาย

ภาพรวมในระดับชาติ/กระทรวง หรือไม่

คำตอบ

ภาคการท่องเที่ยวได้ถูกกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายรัฐบาล และได้กำหนดตัวชี้วัดรายได้จากการ
ท่องเที่ยว เพื่อการประเมินผลสำหรับกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาด้วย

7. รายการตัวชี้วัดเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID – ทั้ง 2 ตัวชี้วัด จังหวัดเป็นผู้จัดทำแบบสำรวจ/แบบ

19 ตัวที่ 9 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
มีความพึงพอใจต่อการดำเนินการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ของจังหวัด และตัวที่ 13 ร้อยละของประชาชนที่
มีการรับรู้ เข้าใจ เกี่ยวกับ COVID-19 ของ
จังหวัด
กำหนดให้วัดผลจากแบบประเมิน/ผลสำรวจ
ถามว่า แบบสำรวจ/แบบประเมินของใคร จังหวัด
ทำแบบเอง สำรวจเอง ใช่หรือไม่

ประเมิน และดำเนินการสำรวจด้วยตัวเอง โดยจังหวัด
อาจขอความร่วมมือจากสำนักงานสถิติจังหวัดในการ
พิจารณาแบบสอบถาม/แบบสำรวจ การสุ่มตัวอย่าง
จำนวนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้การสำรวจดังกล่าวถูกต้อง
ตามหลักสถิติ และเป็นตัวแทนที่ดีของจังหวัดได้
อย่างไรก็ตาม การสำรวจทั้ง 2 ตัวชี้วัด อย่างน้อย
ประเด็นการสำรวจต้องครอบคลุมตามที่สำนักงาน
ก.พ.ร.กำหนด รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 9 ซึ่งได้แก่
1) ความพึงพอใจต่อการดำเนินการเฝ้าระวัง และ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้แก่
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของ
COVID-19 ของจังหวัด การบริหารจัดการ
สถานที่ควบคุมโรคในพื้นที่ การเตรียมความ
พร้อมของจังหวัดในการรับมือกับปัญหาการ
ระบาดของโรค เป็นต้น
2) ความพึงพอใจต่อการดำเนินการเยียวยา ได้แก่
การเข้าถึงการเยียวยำกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับ
ผลกระทบ มาตรการในการให้ความช่วยเหลือ
ประชำชน/ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID19 ของจังหวัด เป็นต้น
3) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม
สำหรับตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของประชาชนที่มีการ
รับรู้ เข้าใจ เกี่ยวกับ COVID-19 ของจังหวัด

คำถาม

8. ตัวชี้วัดเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID – 19

ตัวชี้วัดที่ 14 ความสำเร็จของการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ เพื่อฟื้นฟูจังหวัดภายหลัง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
คลี่คลาย
กำหนดค่าเป้าหมายขั้นสูง คือ “แผนปฏิบัติ
การเพื่อฟื้นฟูจังหวัด ได้รับงบประมาณในการ
ดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด”
ถามว่า "งบประมาณ" อะไร งบของใคร

คำตอบ
อย่างน้อยประเด็นการสำรวจต้องครอบคลุมตามที่
สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด ได้แก่
1) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องให้ประชาชนรู้จักการ
รักษาระยะห่างทางสังคม และรู้จักการรักษา
ระยะห่างทางกาย
2) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติตัวเพื่อป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เช่น การใช้ช้อนกลาง
ตัวเอง ไม่รับประทานอาหารในภาชนะเดียวกันกับ
คนในครอบครัว แยกกันรับประทานอาหาร แยก
ภาชนะ นั่งห่างกัน 1-2 เมตร
3) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เช่น
พฤติกรรมที่ทำร่วมกันเมื่ออยู่ในบ้าน และส่วนการ
ปฏิบัติตัวเมื่อออกนอกบ้าน เช่น การสวมหน้ากาก
อนามัย/ผ้า ทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน และกิจกรรม
ทางศาสนา เป็นต้น
4) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การติดเชื้อฯ ของ
จังหวัด
นอกจากนี้ จังหวัดอาจกำหนดข้อคำถามเพิ่มเติม
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของจังหวัด
ต่อไปได้
จังหวัดได้รับงบประมาณเพื่อการฟื้นฟูจากแหล่ง
ใดบ้าง จังหวัดสามารถนำมาวัดได้เลย โดยจังหวัดต้อง
จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด เช่น นิยาม ขอบเขตการวัด
ให้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม แผนฟื้นฟูดังกล่าวเลยเลย
ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. จะ
วัดการดำเนินงานตามแผนถึงกันยายน 2563 เท่านั้น

คำถาม
งบจาก พรบ. โอนฯ /งบกลาง /งบปี 63 /ปี 64
หรือ งบในอำนาจท่านผู้ว่า ?
9. ตัวชี้วัด ก. มีตัวชีว้ ัดย่อย 4 ตัว จังหวัดจะขอ

ยกเลิกตัวชี้ย่อยบางตัวได้หรือไม่ เช่น ยกเลิก
ตัวชี้วัดย่อย 1 ตัว ตัวชี้วัด ก. ก็จะเหลือตัวชี้วัด
ย่อย 3 ตัว

คำตอบ

จังหวัดจะเสนอตัดตัวชี้วัดย่อย 1 ตัว ได้ แต่จังหวัด
ต้องชี้แจงเหตุผลที่ชัดเจน เช่น กรณีของตัวชี้วัด “ผล
การดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลง
ใหญ่” มี 4 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่
1) ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง
2) ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น
3) ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น
4) ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับรองคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิต
จังหวัดอาจเสนอขอตัดตัวชี้วัดย่อยที่ 4) ได้ แต่ต้อง
ระบุเหตุผลที่ชัดเจน ทั้งนี้ ตัวชี้วัด “ผลการดำเนินงาน
ตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่” ก็ยังคงวัดอยู่
โดยวัดใน 3 ตัวชีว้ ัดย่อย น้ำหนักตัวชี้วัดนี้ใน
ภาพรวมคงเดิม (กรณีจังหวัดไม่ได้ขอปรับลดน้ำหนัก)

10. ตัวอย่างตัวชี้วัดกลุ่มมาตรการการป้องกัน ข้อ 11 มาตรการต่างๆ หมายถึง ข้อกำหนด ออกตามความ

สัดส่วนจำนวนผู้กระทำผิดฝ่าฝืนมาตรการต่างๆ ในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ที่จังหวัดกำหนด ต่อจำนวนประชากรแสนคน
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) ตามที่ได้
รบกวนช่วยนิยามคำว่ามาตรการต่างๆ ได้หรือไม่ มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักรและได้ออกข้อกำหนด (ตั้งแต่ ฉบับที่ 1
จนถึงฉบับปัจจุบัน) รวมถึงข้อกำหนดเฉพาะที่กำหนด
โดยจังหวัดเอง
11. ตัวชี้วัด “อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

ต่อประชากรแสนคน” เดิมใช้ข้อมูล 3 ฐาน ถ้า
ปรับตัวชี้วัด จะใช้ 3 ฐาน หรือไม่

ยังคงใช้ข้อมูล 3 ฐานเช่นเดิม
นิยามการประเมินผลตัวชี้วัด อัตราผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน ใช้ข้อมูล 3
ฐาน ซึ่งรวบรวมโดยกองโรคไม่ติดต่อ ใช้ข้อมูลที่บูรณา
การจาก 3 ฐาน ที่มีแหล่งข้อมูลมาจาก 3 หน่วยงาน

คำถาม

12. ตัวชี้ COVID-19 ต้องมีจำนวนตัวชี้วัดย่อยอย่าง

น้อยเท่าใด

13. ปี 2562 ข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านสีขาว หมู่บ้าน

สีแดง มาจากสำนักงาน ป.ป.ส. หรือไม่

คำตอบ
1) กระทรวงสาธารณสุข จากข้อมูลมรณบัตรและ
หนังสือรับรองการตาย ของกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากข้อมูลในระบบ
Crime
3) บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
จากข้อมูล e-claim
สามารถเข้าไปดูรายงานเป็นรายจังหวัดได้ที่
http://rti.ddc.moph.go.th/RTDDI/Modules/
Report/Report11.aspx
ไม่ได้จำกัดตัวชี้วัดเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID –
19 แต่ทั้งนี้ การเพิ่มตัวชี้วัด หรือการยกเลิกตัวชี้วัด
ต้องเป็นไปตามกรอบการประเมินผล คือ มี 3 - 5
ตัวชี้วัด และอยู่ในองค์ประกอบการประเมินผลอย่าง
น้อย 3 องค์ประกอบ
หมายเหตุ ทั้งนี้หากจังหวัดทีม่ ีความประสงค์จะเพิ่ม
ตัวชี้วัดเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID – 19 ซึ่งเห็น
ว่าเป็นตัวชี้วัดสำคัญ และสะท้อนผลลัพธ์การ
ดำเนินงานของจังหวัด ก็สามารถเสนอตัวชี้วัดเพิ่มอีก
1 ตัวได้ และจังหวัดต้องเกลี่ยน้ำหนักตัวชี้วัดใหม่ตาม
ความเหมาะสม รวมร้อยละ 100 โดยมีเงื่อนไขว่า
ต้องคงตัวชี้วัด “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลจังหวัด”
น้ำหนักเท่ากับร้อยละ 10 คงเดิม
ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 และ
ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ใช้ข้อมูลการประเมินผลจาก ระบบ NISPA
ของสำนักงาน ป.ป.ส.

