เอกสำรลำดับที่ 3

รายการตัวชี้วัดเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID – 19

คาชี้แจง
สำนักงำน ก.พ.ร. จัดทำรำยกำรตัวชี้วัดนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่จังหวัดในกำรคัดเลือกหรือเสนอตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 ทดแทนตัวชี้วัดเดิมที่จะขอยกเลิก เนื่องจำกได้รับผลกระทบจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ ทั้งจำกสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของเชื้อ COVID – 19 และปัจจัยภำยนอกอื่นๆ โดยจังหวัดสามารถเลือกตัวชีว้ ัดพร้อมรายละเอียดตัวชี้วัดดังกล่าว หรือจังหวัดอาจเสนอตัวชี้วัดใหม่ทดแทนก็ได้
รำยกำรตัวชี้วัดดังกล่ำวประกอบด้วยมำตรกำรป้องกัน มำตรกำรเยียวยำ และมำตรกำรฟื้นฟู รวม 14 ตัวชี้วัด รำยละเอียดดังนี้

1

ตัวชี้วัดที่ 1 ควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและเฝ้ำระวังกำรระบำดของโควิด19
ประเด็นการพัฒนา

องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 2 : Agenda Base
องค์ประกอบที่ 3 : Area Base

ข้อมูลพืน้ ฐาน

น้าหนัก

ตัวชี้วัด

(ร้อยละ)

1. ควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำร
ป้องกันและเฝ้ำระวังกำรระบำดของโควิด19

(Baseline data)

หมายเหตุ

2560

2561

2562

-

-

-

เกณฑ์การประเมิน

คาอธิบาย

เป้าหมายขั้นต้น (50)

เป้าหมายขั้นมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขั้นสูง (100)

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

 มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโควิด19 เป็นกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรตำมประกำศ/คำสั่ง ของคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดในปีงบประมำณ พ.ศ.
2563
 พิจำรณำจำกจำนวนมำตรกำรตำมประกำศ/คำสั่งที่จังหวัดดำเนินกำรเทียบกับจำนวนมำตรกำรที่คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดกำหนดทั้งหมด
 สูตรคานวณ
จำนวนมำตรกำรตำมคำสั่งของคณะกรรมกำรโรคติดต่อทีจ่ ังหวัดดำเนินกำร x 100
จำนวนมำตรกำรตำมคำสั่งของคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดทั้งหมด

แหล่งข้อมูลการ

 ใช้ข้อมูลกำรประเมินผลจำกจังหวัด

ประเมินผล
เงื่อนไข
2

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของจำนวน อปท. ที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019

ประเด็นการพัฒนา

องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 2 : Agenda Base
องค์ประกอบที่ 3 : Area Base

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพืน้ ฐาน
(Baseline data)

หมายเหตุ

2560

2561

2562

-

-

-

2. ร้อยละของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) ที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019

เกณฑ์การประเมิน

คาอธิบาย

เป้าหมายขั้นต้น (50)

เป้าหมายขั้นมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขั้นสูง (100)

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

 อปท. ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมำยถึง อปท. ที่ดำเนินกำรตำมประกำศ/คำสั่ง ของคณะกรรมกำรโรคติดต่อ
จังหวัดในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 หรือดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ในกำรป้องกัน บำบัดโรค และระงับโรคติดต่อ และบำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร
 กำรมีส่วนร่วมของ อปท. ได้แก่ กำรให้ข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลที่มีควำมเสี่ยง (ที่เดินทำงกลับจำกประเทศที่มีควำมเสี่ยง) ที่เข้ำมำพักอำศัยในพื้นที่ กำรจัดหำอุปกรณ์หน้ำกำก
อนำมัย กำรตั้งจุดคัดกรอง หรือตัง้ ด่ำนตรวจ หรือจุดสกัดดูแลกำรเดินทำงเข้ำพื้นที่ กำรเฝ้ำระวัง และสังเกตอำกำรผูเ้ ดินทำงและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อกำรติดโรค กำรพ่นยำ
ฆ่ำเชื้อโรคในพื้นที่ อปท. เป็นต้น
จำนวนของ อปท. ที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 x 100
จำนวนของ อปท. ในจังหวัดทั้งหมด

แหล่งข้อมูลการ

 ใช้ข้อมูลกำรประเมินผลจำกจังหวัด

ประเมินผล
เงื่อนไข
3

ตัวชี้วัดที่ 3 นวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรสถำนกำรณ์/แก้ปัญหำ/กำรเตรียมกำรรับมือต่อสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน

ประเด็นการพัฒนา

องค์ประกอบ

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 2 : Agenda Base

3. นวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรสถำนกำรณ์/
แก้ปัญหำ/กำรเตรียมกำรรับมือต่อสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน

องค์ประกอบที่ 3 : Area Base

ข้อมูลพืน้ ฐาน
(Baseline data)

หมายเหตุ

2560

2561

2562

-

-

-

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขั้นต้น (50)

เป้าหมายขั้นมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขั้นสูง (100)

จังหวัดระบุมำตรกำรกำรบริหำรจัดกำรสำคัญที่เป็นนวัตกรรม และส่งผลกระทบสูง โดยสรุป 2 - 3 หน้ำ
คาอธิบาย

แหล่งข้อมูลการ

 นวัตกรรมในการบริการจัดการสถานการณ์/แก้ปัญหา/การเตรียมการรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดเสนอนวัตกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรสถำนกำรณ์/แก้ปญ
ั หำ/กำรเตรียมกำรรับมือต่อสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน และส่งผลกระทบสูงภำยในจังหวัด โดยต้องไม่เป็นข้อสั่งกำรจำกรัฐบำล/คณะกรรมกำรโรคติดต่อ
แห่งชำติ หรือคล้ำยคลึงกับประกำศ/คำสั่ง ของคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดอื่น
 ให้จังหวัดจัดทำข้อเสนอนวัตกรรมในกำรบริกำรจัดกำรสถำนกำรณ์/แก้ปัญหำ/กำรเตรียมกำรรับมือต่อสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน จังหวัดเสนอนวัตกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ผ่ำนระบบกำรประเมินผลตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัตริ ำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR)
 ใช้ข้อมูลกำรประเมินผลจำกสำนักงำน ก.พ.ร.

ประเมินผล
เงื่อนไข
4

ตัวชี้วัดที่ 4 ควำมสำเร็จในกำรช่วยเหลือเยียวยำกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ระบำดของเชื้อ COVID-19

ประเด็นการพัฒนา

องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 2 : Agenda Base
องค์ประกอบที่ 3 : Area Base

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ตัวชี้วัด
4. ควำมสำเร็จในกำรช่วยเหลือเยียวยำกลุ่มเป้ำหมำยที่

xx

ข้อมูลพืน้ ฐาน
(Baseline data)

หมายเหตุ

2560

2561

2562

-

-

-

ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ระบำดของเชื้อ
COVID-19

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขั้นต้น (50)

เป้าหมายขั้นมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขั้นสูง (100)

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

คาอธิบาย

 พิจำรณำจำกจำนวนประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ระบำดของเชื้อ COVID-19 ที่ได้รับกำรเยียวยำ ต่อจำนวนประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยที่จังหวัดกำหนด
ทั้งหมด
 สูตรกำรคำนวณ
=
จำนวนประชำชนที่ได้รับกำรเยียวยำ x 100
จำนวนประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยที่จังหวัดกำหนดทั้งหมด

แหล่งที่มาข้อมูลการ

 ใช้ข้อมูลกำรประเมินผลจำกจังหวัด

ประเมินผล

5

ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมำตรกำรเยียวยำผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ระบำดของเชื้อ COVID-19 ที่ได้รับกำรแก้ไข

ประเด็นการพัฒนา

องค์ประกอบ

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 2 : Agenda Base
องค์ประกอบที่ 3 : Area Base

5. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกีย่ วกับมำตรกำรเยียวยำ

xx

ข้อมูลพืน้ ฐาน
(Baseline data)

หมายเหตุ

2560

2561

2562

-

-

-

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ระบำดของเชื้อ
COVID-19 ที่ได้รับกำรแก้ไข

เกณฑ์การประเมิน

คาอธิบาย

เป้าหมายขั้นต้น (50)

เป้าหมายขั้นมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขั้นสูง (100)

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

 พิจำรณำจำก จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมำตรกำรเยียวยำผู้ที่ได้รบั ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ระบำดของเชื้อ COVID-19 ที่ได้รับกำรแก้ไข เปรียบเทียบจำนวนเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับมำตรกำรเยียวยำฯ ทั้งหมด
 นับจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมำตรกำรเยียวยำฯ ที่เข้ำมำระหว่ำงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ – 15 กันยำยน 2563
 สูตรกำรคำนวณ

แหล่งข้อมูลการ
ประเมินผล

= จำนวนเรื่องร้องเรียนเกีย่ วกับมำตรกำรเยียวยำผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ ที่ได้รับกำรแก้ไข x 100
จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมำตรกำรเยียวยำทั้งหมด

 ใช้ข้อมูลจำกศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

6

ตัวชี้วัดที่ 6 อัตรำผู้ติดเชื้อโควิด-19 (สะสม) ต่อประชำกรแสนคน
ประเด็นการพัฒนา
xxx

องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 2 : Agenda Base
องค์ประกอบที่ 3 : Area Base

ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

6. อัตรำผู้ตดิ เชื้อโควิด-19 (สะสม) ต่อประชำกรแสนคน

xx

ข้อมูลพืน้ ฐาน
(Baseline data)
2560
2561
2562
-

หมายเหตุ

เกณฑ์การประเมิน

คาอธิบาย

เป้าหมายขั้นต้น (50)

เป้าหมายขั้นมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขั้นสูง (100)

ค่ำเฉลี่ยของประเทศ

(ขั้นต้น + ขั้นสูง)/2

ไม่พบกำรติดเชื้อ

 ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปี 1960 แต่ยังไม่ทรำบแหล่งที่มำอย่ำงชัดเจนว่ำมำจำกที่ใด แต่เป็นไวรัสที่สำมำรถติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์และ
สัตว์ ปัจจุบันมีกำรค้นพบไวรัสสำยพันธุ์นี้แล้วทั้งหมด 6 สำยพันธุ์ ส่วนสำยพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบำดหนักทั่วโลกตอนนี้เป็นสำยพันธุ์ที่ยังไม่เคยพบมำก่อน คือ สำยพันธุ์ที่ 7
จึงถูกเรียกว่ำเป็น “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” และในภำยหลังถูกตั้งชื่ออย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ “โควิด-19” (COVID-19) โดยเชื้อโควิด-19 มีโครงสร้ำงของไวรัส คือ "Beta
CoV / Wuhan/IVDC - HB - 01/2019 "หรือ SARS - CoV - 2 จัดอยู่ใน Beta coronavirus (เหมือนกับ SARS - CoV และ MERS - CoV ) กลุ่มคำร์โบไฮเดรท ( spikes
: Sprotein ) มีต้นกำเนิดมำจำก "ค้ำงคำวมงกุฎเทำแดง" โดยสำมำรถก่อให้เกิดโรคได้ทั้งในคนและสัตว์ โดยเฉพำะในระบบทำงเดิน หำยใจและทำงเดินอำหำร
 อัตรำผูต้ ิดเชื้อ (สะสม) พิจำรณำจำกจำนวนผู้ตดิ เชื้อสะสมตั้งแต่เดือนมกรำคม - กันยำยน 2563 เทียบกับจำนวนประชำกร 100,000 คน
 จำนวนประชำกรวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ของกรมกำรปกครอง
 สูตรการคานวณ :
อัตรำผูต้ ิดเชื้อ COVID-19 = จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่เดือนมกรำคม - กันยำยน 2563 x 100,000
จำนวนประชำกรของจังหวัด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
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ประเด็นการพัฒนา
แหล่งข้อมูลการ
ประเมินผล
เงื่อนไข

องค์ประกอบ

ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ข้อมูลพืน้ ฐาน
(Baseline data)
2560
2561
2562

หมายเหตุ

 ใช้ข้อมูลการประเมินผลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 ตัวเลขอัตรำผูต้ ิดเชื้อ (สะสม) ของประเทศ ไม่นับรวมจำนวนผูต้ ิดเชือ้ (สะสม) ของกรุงเทพมหำนคร

8

ตัวชี้วัดที่ 7 อัตรำกำรเสียชีวิตจำกกำรติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) ต่อประชำกรแสนคน
ประเด็นการพัฒนา
xxx

องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 2 : Agenda Base
องค์ประกอบที่ 3 : Area Base

ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

7. อัตรำกำรเสียชีวิตจำกกำรติดเชือ้ โควิด-19 (COVID-

xx

ข้อมูลพืน้ ฐาน
(Baseline data)
2560
2561
2562
-

หมายเหตุ

19) ต่อประชำกรแสนคน

เกณฑ์การประเมิน

คาอธิบาย

เป้าหมายขั้นต้น (50)

เป้าหมายขั้นมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขั้นสูง (100)

ค่ำเฉลี่ยของประเทศ

(ขั้นต้น + ขั้นสูง)/2

ไม่พบผูเ้ สียชีวิตจำกกำรติดเชื้อ

 ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปี 1960 แต่ยังไม่ทรำบแหล่งที่มำอย่ำงชัดเจนว่ำมำจำกที่ใด แต่เป็นไวรัสที่สำมำรถติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์และ
สัตว์ ปัจจุบันมีกำรค้นพบไวรัสสำยพันธุ์นี้แล้วทั้งหมด 6 สำยพันธุ์ ส่วนสำยพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบำดหนักทั่วโลกตอนนี้เป็นสำยพันธุ์ที่ยังไม่เคยพบมำก่อน คือ สำยพันธุ์ที่ 7
จึงถูกเรียกว่ำเป็น “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” และในภำยหลังถูกตั้งชื่ออย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ “โควิด-19” (COVID-19) โดยเชื้อโควิด-19 มีโครงสร้ำงของไวรัส คือ "Beta
CoV / Wuhan/IVDC - HB - 01/2019 "หรือ SARS - CoV - 2 จัดอยู่ใน Beta coronavirus (เหมือนกับ SARS - CoV และ MERS - CoV ) กลุ่มคำร์โบไฮเดรท ( spikes
: Sprotein ) มีต้นกำเนิดมำจำก "ค้ำงคำวมงกุฎเทำแดง" โดยสำมำรถก่อให้เกิดโรคได้ทั้งในคนและสัตว์ โดยเฉพำะในระบบทำงเดิน หำยใจและทำงเดินอำหำร
 อัตรำกำรเสียชีวิตจำกกำรติดเชื้อ พิจำรณำจำกจำนวนผู้เสียชีวิตจำกกำรติดเชื้อ COVID-19 สะสมตัง้ แต่เดือนมกรำคม - กันยำยน 2563 เทียบกับจำนวนประชำกร
100,000 คน
 จำนวนประชำกรวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ของกรมกำรปกครอง
 สูตรการคานวณ :
อัตรำกำรเสียชีวิตจำกกำรติดเชื้อ COVID-19 = จำนวนผู้เสียชีวิตจำกกำรติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่เดือนมกรำคม - กันยำยน 2563 x 100,000
จำนวนประชำกรของจังหวัด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
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ประเด็นการพัฒนา
แหล่งข้อมูลการ
ประเมินผล
เงื่อนไข

องค์ประกอบ

ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ข้อมูลพืน้ ฐาน
(Baseline data)
2560
2561
2562

หมายเหตุ

 ใช้ข้อมูลกำรประเมินผลจำกกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข
 ตัวเลขอัตรำกำรเสียชีวิตจำกกำรติดเชื้อ COVID-19 ของประเทศ ไม่นับรวมจำนวนผู้เสียชีวิตจำกกำรติดเชื้อของกรุงเทพมหำนคร
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ตัวชี้วัดที่ 8 ควำมสำเร็จของกำรควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) รำยใหม่
ประเด็นการพัฒนา
xxx

ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

8. ควำมสำเร็จของกำรควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19

xx

องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 2 : Agenda Base
องค์ประกอบที่ 3 : Area Base

ข้อมูลพืน้ ฐาน
(Baseline data)
2560
2561
2562
-

หมายเหตุ

(COVID-19) รำยใหม่

เกณฑ์การประเมิน

คาอธิบาย

แหล่งข้อมูลการ
ประเมินผล

เป้าหมายขั้นต้น (50)

เป้าหมายขั้นมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขั้นสูง (100)

จำนวนผู้ตดิ เชื้อโควิด-19 ตั้งแต่เดือน ก.พ. – พ.ค. 2563

ค่ำกึ่งกลำง
(ค่ำเป้ำหมำยขั้นต้น+ขั้นสูง)/2)

ไม่พบผูต้ ิดเชื้อโควิด-19 รำยใหม่
ช่วงเดือน มิ.ย.- ก.ย. 2563

 ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปี 1960 แต่ยังไม่ทรำบแหล่งที่มำอย่ำงชัดเจนว่ำมำจำกที่ใด แต่เป็นไวรัสที่สำมำรถติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์และ
สัตว์ ปัจจุบันมีกำรค้นพบไวรัสสำยพันธุ์นี้แล้วทั้งหมด 6 สำยพันธุ์ ส่วนสำยพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบำดหนักทั่วโลกตอนนี้เป็นสำยพันธุ์ที่ยังไม่เคยพบมำก่อน คือ สำยพันธุ์ที่ 7
จึงถูกเรียกว่ำเป็น “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” และในภำยหลังถูกตั้งชื่ออย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ “โควิด-19” (COVID-19) โดยเชื้อโควิด-19 มีโครงสร้ำงของไวรัส คือ "Beta
CoV / Wuhan/IVDC - HB - 01/2019 "หรือ SARS - CoV - 2 จัดอยู่ใน Beta coronavirus (เหมือนกับ SARS - CoV และ MERS - CoV ) กลุ่มคำร์โบไฮเดรท ( spikes
: Sprotein ) มีต้นกำเนิดมำจำก "ค้ำงคำวมงกุฎเทำแดง" โดยสำมำรถก่อให้เกิดโรคได้ทั้งในคนและสัตว์ โดยเฉพำะในระบบทำงเดิน หำยใจและทำงเดินอำหำร
 จำนวนผู้ตดิ เชื้อรำยใหม่นบั จำกช่วงเวลำเดือนมิถุนำยน – กันยำยน 2563
 ใช้ข้อมูลกำรประเมินผลจำกกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข
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ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจต่อกำรดำเนินกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนา
xxx

องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 2 : Agenda Base
องค์ประกอบที่ 3 : Area Base

ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

9. ร้อยละของประชำชนกลุม่ เป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจ

xx

ข้อมูลพืน้ ฐาน
(Baseline data)
2560
2561
2562
-

หมายเหตุ

ต่อกำรดำเนินกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ของจังหวัด

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขั้นต้น (50)
ร้อยละ 75
คาอธิบาย

เป้าหมายขั้นมาตรฐาน (75)
ร้อยละ 80

เป้าหมายขั้นสูง (100)
ร้อยละ 85

 ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปี 1960 แต่ยังไม่ทรำบแหล่งที่มำอย่ำงชัดเจนว่ำมำจำกที่ใด แต่เป็นไวรัสที่สำมำรถติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์และ
สัตว์ ปัจจุบันมีกำรค้นพบไวรัสสำยพันธุ์นี้แล้วทั้งหมด 6 สำยพันธุ์ ส่วนสำยพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบำดหนักทั่วโลกตอนนี้เป็นสำยพันธุ์ที่ยังไม่เคยพบมำก่อน คือ สำยพันธุ์ที่ 7
จึงถูกเรียกว่ำเป็น “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” และในภำยหลังถูกตั้งชื่ออย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ “โควิด-19” (COVID-19) โดยเชื้อโควิด-19 มีโครงสร้ำงของไวรัส คือ "Beta
CoV / Wuhan/IVDC - HB - 01/2019 "หรือ SARS - CoV - 2 จัดอยู่ใน Beta coronavirus (เหมือนกับ SARS - CoV และ MERS - CoV ) กลุ่มคำร์โบไฮเดรท ( spikes
: Sprotein ) มีต้นกำเนิดมำจำก "ค้ำงคำวมงกุฎเทำแดง" โดยสำมำรถก่อให้เกิดโรคได้ทั้งในคนและสัตว์ โดยเฉพำะในระบบทำงเดิน หำยใจและทำงเดินอำหำร
 ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย : โดยกำรสุ่มตัวอย่ำงประชำชนในจังหวัดตำมหลักวิธีกำรทำงสถิติ ให้กลุ่มเป้ำหมำยครอบคลุมและสำมำรถเป็นตัวแทนของประชำกรของจังหวัดได้
 วิธีการประเมินผล : ใช้แบบสำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรดำเนินกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ของจังหวัด
ใช้แบบสำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรดำเนินกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ของจังหวัด ใน 3 ประเด็น ได้แก่
1) ควำมพึงพอใจต่อกำรดำเนินกำรเฝ้ำระวัง และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ได้แก่ มำตรกำรป้องกันและเฝ้ำระวังกำรระบำดของโควิด-19 ของจังหวัด กำร
บริหำรจัดกำร สถำนที่ควบคุมโรคในพื้นที่ กำรเตรียมควำมพร้อมของจังหวัดในกำรรับมือกับปัญหำกำรระบำดของโรค เป็นต้น

12

ประเด็นการพัฒนา

แหล่งข้อมูลการ
ประเมินผล

ข้อมูลพืน้ ฐาน
(Baseline data)
องค์ประกอบ
ตัวชี้วัด
หมายเหตุ
2560
2561
2562
2) ควำมพึงพอใจต่อกำรดำเนินกำรเยียวยำ ได้แก่ กำรเข้ำถึงกำรเยียวยำกลุ่มเป้ำหมำยหรือผู้ได้รับผลกระทบ มำตรกำรในกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชน/ผูไ้ ด้รับ
ผลกระทบจำกวิกฤต COVID-19 ของจังหวัด เป็นต้น
3) ควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนในภำพรวม
 ใช้ข้อมูลกำรประเมินผลจำกจังหวัด
น้าหนัก
(ร้อยละ)
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ตัวชี้วัดที่ 10 กำรถอดบทเรียนโควิด-19 (COVID-19)
ประเด็นการพัฒนา
xxx

องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 2 : Agenda Base
องค์ประกอบที่ 3 : Area Base

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ตัวชี้วัด
10. กำรถอดบทเรียนโควิด-19 (COVID-19)

xx

ข้อมูลพืน้ ฐาน
(Baseline data)
2560
2561
2562
-

หมายเหตุ

เกณฑ์การประเมิน
100 คะแนน

ถอดบทเรียนโควิด-19 (COVID-19) ในประเด็นต่อไปนี้
1. มำตรกำรป้องกัน
2. มำตรกำรแก้ไขปัญหำ
3. มำตรกำรเยียวยำ
โดยให้คัดเลือกและรำยงำนผล เฉพำะมำตรกำรหรือกำรดำเนินกำรที่มีผลกระทบค่อนข้ำงสูง หรือเป็นปัจจัยสำคัญต่อควำมสำเร็จหรือควำมล้มเหลว
คาอธิบาย

แหล่งข้อมูลการ
ประเมินผล

 ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปี 1960 แต่ยังไม่ทรำบแหล่งที่มำอย่ำงชัดเจนว่ำมำจำกที่ใด แต่เป็นไวรัสที่สำมำรถติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์และ
สัตว์ ปัจจุบันมีกำรค้นพบไวรัสสำยพันธุ์นี้แล้วทั้งหมด 6 สำยพันธุ์ ส่วนสำยพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบำดหนักทั่วโลกตอนนี้เป็นสำยพันธุ์ที่ยังไม่เคยพบมำก่อน คือ สำยพันธุ์ที่ 7
จึงถูกเรียกว่ำเป็น “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” และในภำยหลังถูกตั้งชื่ออย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ “โควิด-19” (COVID-19) โดยเชื้อโควิด-19 มีโครงสร้ำงของไวรัส คือ "Beta
CoV / Wuhan/IVDC - HB - 01/2019 "หรือ SARS - CoV - 2 จัดอยู่ใน Beta coronavirus (เหมือนกับ SARS - CoV และ MERS - CoV ) กลุ่มคำร์โบไฮเดรท ( spikes
: Sprotein ) มีต้นกำเนิดมำจำก "ค้ำงคำวมงกุฎเทำแดง" โดยสำมำรถก่อให้เกิดโรคได้ทั้งในคนและสัตว์ โดยเฉพำะในระบบทำงเดิน หำยใจและทำงเดินอำหำร
 ให้จังหวัดถอดบทเรียนโควิด-19 (COVID-19) ในประเด็น ดังนี้ 1. มำตรกำรป้องกัน 2. มำตรกำรแก้ไขปัญหำ และ 3. มำตรกำรเยียวยำ โดยให้จังหวัดรำยงำนผ่ำนระบบ
กำรประเมินผลตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR)
 ใช้ผลกำรประเมินจำกสำนักงำน ก.พ.ร.
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ตัวชี้วัดที่ 11 สัดส่วนจำนวนผู้ที่กระทำผิด ฝ่ำฝืนมำตรกำรต่ำงๆ ที่จังหวัดกำหนด ต่อจำนวนประชำกรแสนคน
ประเด็นการพัฒนา

องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 2 : Agenda Base
องค์ประกอบที่ 3 : Area Base

ข้อมูลพืน้ ฐาน

น้าหนัก

ตัวชี้วัด

(ร้อยละ)

11. สัดส่วนจำนวนผู้ที่กระทำผิด ฝ่ำฝืนมำตรกำรต่ำงๆ
ที่จังหวัดกำหนด ต่อจำนวนประชำกรแสนคน

xx

(Baseline data)

หมายเหตุ

2560

2561

2562

-

-

-

เกณฑ์การประเมิน

คาอธิบาย

เป้าหมายขั้นต้น (50)

เป้าหมายขั้นมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขั้นสูง (100)

ผลกำรดำเนินงำนเฉลี่ยของประเทศ

-

ร้อยละ 0

 พิจำรณำจำกจำนวนจำนวนผู้ที่กระทำผิดฝ่ำฝืนมำตรกำรต่ำงๆ ที่จังหวัดกำหนด ต่อจำนวนประกรแสนคนของจังหวัด
 มำตรกำรต่ำงๆ ที่จังหวัดกำหนด หมำยถึง มำตรกำรที่กำหนดตำมประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรที่ได้ลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
(ตั้งแต่ 25 มีนำคม พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน) และนับรวมถึงมำตรกำรต่ำงๆ ที่กำหนดเพิ่มเติมโดยจังหวัด
 จำนวนประชำกร หมำยถึง จำนวนประชำกรของจังหวัด ณ 31 ธันวำคม 2562 ตำมข้อมูลของกรมกำรปกครอง
 สูตรกำรคำนวณ
จำนวนผู้ที่กระทำผิด ฝ่ำฝืนมำตรกำรต่ำงๆ ที่จังหวัดกำหนด X 100,000
จำนวนประชำกรจังหวัด ณ 31 ธ.ค. 2562

แหล่งข้อมูลการ

 ใช้ข้อมูลกำรประเมินผลจำกจังหวัด

ประเมินผล
เงื่อนไข

 ตัวเลขผู้กระทำผิดฯ ไม่นับรวมจำนวนผู้กระทำผิดของกรุงเทพมหำนคร
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ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคได้รับกำรแก้ไขตำมที่กฎหมำยกำหนด
ประเด็นการพัฒนา

องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 2 : Agenda Base
องค์ประกอบที่ 3 : Area Base

ข้อมูลพืน้ ฐาน

น้าหนัก

ตัวชี้วัด

(ร้อยละ)

12. ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคได้รับ

xx

(Baseline data)

หมายเหตุ

2560

2561

2562

-

-

-

กำรแก้ไขตำมที่กฎหมำยกำหนด

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขั้นต้น (50)
ร้อยละ 80
คาอธิบาย

เป้าหมายขั้นมาตรฐาน (75)
ร้อยละ 85

เป้าหมายขั้นสูง (100)
ร้อยละ 90

 พิจำรณำจำกจำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคได้รับกำรแก้ไขตำมที่กฎหมำยกำหนด ต่อจำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับกำรกระทำควำมผิดในช่วง
สถำนกำรณ์ COVID-19
 เรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับกำรกระทำควำมผิดในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 เช่น กำรลักลอบผลิต ลักลอบนำเข้ำและจำหน่ำย หน้ำกำกอนำมัย อุปกรณ์ชดุ
ตรวจโรค COVID-19 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟรำเรด และเจลแอลกอฮอล์ปลอม กำรกักตุนหน้ำกำกอนำมัย และกำรขำยสินค้ำเกินกว่ำรำคำปกติ เป็นต้น
 นับจำนวนเรื่องร้องเรียนฯ ในช่วงเวลำระหว่ำง 1 กุมภำพันธ์ – 15 กันยำยน 2563
 สูตรกำรคำนวณ
จำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคได้รับกำรแก้ไขตำมที่กฎหมำยกำหนด X 100
จำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรกระทำควำมผิดในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19

แหล่งข้อมูลการ

 ใช้ข้อมูลจำกศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

ประเมินผล
เงื่อนไข
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ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของประชำชนที่มีกำรรับรู้ เข้ำใจ เกี่ยวกับ COVID-19 ของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนา

องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 2 : Agenda Base
องค์ประกอบที่ 3 : Area Base

ข้อมูลพืน้ ฐาน

น้าหนัก

ตัวชี้วัด

(ร้อยละ)

13. ร้อยละของประชำชนที่มีกำรรับรู้ เข้ำใจ เกี่ยวกับ
COVID-19 ของจังหวัด

xx

(Baseline data)

หมายเหตุ

2560

2561

2562

-

-

-

เกณฑ์การประเมิน

คาอธิบาย

เป้าหมายขั้นต้น (50)

เป้าหมายขั้นมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขั้นสูง (100)

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

 พิจำรณำจำกผลกำรสำรวจของประชำชนในจังหวัดที่มีกำรรับรู้ เข้ำใจ เกี่ยวกับ COVID-19 จำกกำรปฏิบัติงำนของภำครัฐ หรือผ่ำนช่องทำงอำสำสมัครสำธำรณสุขประจำ
หมู่บ้ำน (อสม.) ที่ให้ควำมรู้ คำแนะนำกำรปฏิบัติตัวของประชำชน กรณีอยู่บ้ำน ออกนอกบ้ำน และกำรรวมกลุ่ม เน้นย้ำให้เพิ่มระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล ป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
 ประเด็นกำรสำรวจควรครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ เช่น
1. ข้อมูลข่ำวสำร เกี่ยวกับเรื่องให้ประชำชนรู้จักกำรรักษำระยะห่ำงทำงสังคม และรู้จักกำรรักษำระยะห่ำงทำงกำย
2. ข้อมูลข่ำวสำร เกี่ยวกับเรื่องปฏิบตั ิตัวเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เช่น กำรใช้ช้อนกลำงตัวเอง ไม่รับประทำนอำหำรในภำชนะเดียวกันกับคนในครอบครัว
แยกกันรับประทำนอำหำร แยกภำชนะ นั่งห่ำงกัน 1-2 เมตร
3. ข้อมูลข่ำวสำร เกี่ยวกับพฤติกรรมกำรปฏิบัตติ ัวเพื่อป้องกันโรคติดเชือ้ ไวรัส COVID-19 เช่น พฤติกรรมที่ทำร่วมกันเมื่ออยู่ในบ้ำน และส่วนกำรปฏิบัตติ ัวเมื่อออกนอก
บ้ำน เช่น กำรสวมหน้ำกำกอนำมัย/ผ้ำทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้ำน และกิจกรรมทำงศำสนำ เป็นต้น
4. ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรติดเชื้อฯ ของจังหวัด
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ประเด็นการพัฒนา
แหล่งข้อมูลการ

องค์ประกอบ

ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ข้อมูลพืน้ ฐาน
(Baseline data)
2560

2561

หมายเหตุ

2562

ใช้ข้อมูลกำรประเมินผลจำกจังหวัด

ประเมินผล
เงื่อนไข

18

ตัวชี้วัดที่ 14 ควำมสำเร็จของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรเพื่อฟื้นฟูจังหวัดภำยหลังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 คลี่คลำย
ข้อมูลพืน้ ฐาน
(Baseline data)

น้าหนัก
ประเด็นการพัฒนา

องค์ประกอบ

องค์ประกอบที่ 2 : Agenda Base
องค์ประกอบที่ 3 : Area Base

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

(ร้อยละ)

2560

2561

2562

xx

-

-

-

14. ควำมสำเร็จของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร
เพื่อฟื้นฟูจังหวัดภำยหลังสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของ COVID-19 คลี่คลำย

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขั้นต้น (50)

เป้าหมายขั้นมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขั้นสูง (100)

จัดทำประชำพิจำรณ์ร่ำงแผนปฏิบตั ิกำรเพื่อฟื้นฟูฯ ต่อ

แก้ไขร่ำงแผนฯ เสนอต่อผู้ว่ำรำชกำรให้ควำมเห็นชอบ

แผนปฏิบัติกำรเพื่อฟื้นฟูจังหวัด ได้รับงบประมำณใน

ภำคประชำชนและภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง
คาอธิบาย

กำรดำเนินงำนตำมแผนงำนที่กำหนด

 พิจำรณำจำกกระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรเพื่อฟื้นฟูจังหวัดภำยหลังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 คลี่คลำย

หมายเหตุ
เงื่อนไข

 หำก ณ สิ้นปีงบประมำณ พ.ศ.2563 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ยังไม่คลี่คลำย จะพิจำรณำควำมเหมำะสมของตัวชี้วัดอีกครั้งหนึ่ง
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