
 

 
สรุปตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดปทุมธานี 

องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

รอบการประเมินที่  
1 และ 2 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด 

(ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/หมายเลขโทรศัพท์มือถือ) 

องค์ประกอบที่ 1ประสิทธิภาพใน                    
การด าเนินงานตามหลักภารกิจ
พ้ืนฐานฯ (Function Base) 

ภารกิจน้ีไม่ต้องประเมิน  
เน่ืองจากประเมินของจังหวัดอยู่องค์ประกอบการประเมนิที่ 3 (Area Base) 

องค์ประกอบที่ 2  ประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานตามหลักภารกิจ
ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ 
นโยบายเร่งด่วน หรือ ภารกิจที่
ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือ
การบูรณาการการด าเนินงาน
ร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda 
Base) 

1. การจัดการขยะมูลฝอย 
1.1 ร้อยละของปริมาณขยะ
มูลฝอยตกค้างได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

 
ประเมินรอบที่ 2 (เม.ย.-ก.ย. 2561) 
ร้อยละ 76.68 
ปี 2560 ร้อยละ 60.68 

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด 

 

1.2 ร้อยละของปริมาณขยะ
มูลฝอยชุมชนในปี  2561 
ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

ประเมินรอบที่ 2 (เม.ย.-ก.ย. 2561) 
ร้อยละ 30.78 
ปี 2560 ร้อยละ 30.78 

 

1.3 ร้อยละของปริมาณขยะ
มูลฝอยชุมชนในปี 2561 ที่
น ากลับมาใช้ประโยชน์ 

ประเมินรอบที่ 2 (เม.ย.-ก.ย. 2561) 
ร้อยละ 21.91 
ปี 2560 ร้อยละ 21.91 

 

2. รายได้จากการท่องเที่ยว ประเมินรอบที่ 1 (ต.ค. 2560-เม.ย. 2561) 
1,757.16 ล้านบาท 
ประเมินรอบที่ 2 (เม.ย.-ก.ย. 2561) 
3,467.34 ล้านบาท 
ปี 2560 ร้อยละ 3,467.34 ล้านบาท 

สนง.ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด 
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องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

รอบการประเมินที่  
1 และ 2 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด 
(ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/หมายเลข

โทรศัพท์มือถือ) 
องค์ประกอบที่ 3  ประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานตามหลักภารกิจ
พ้ืนที่/ท้องถ่ิน ภูมิภาค จังหวัด 
กลุ่มจังหวัด (Area Base) 

1.  มู ลค่ า กา รลงทุ น ด้ า น
อุตสาหกรรม 

ประเมินรอบที่ 1 (ต.ค. 2560-มี.ค. 2561) 
15,934.91 ล้านบาท 
ประเมินรอบที่ 2 (เม.ย.-ก.ย. 2561) 
31,869.82 ล้านบาท 
ปี 2560 30,497.44 ล้านบาท 

สนง.อุตสาหกรรมจงัหวัด  

2 .  ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามยาเสพติด 
2.1 ร้อยละของพ้ืนที่หมู่บ้าน/
ชุมชนสีขาว 

 
 
ประเมินรอบที่ 1 (ต.ค. 2560-มี.ค. 2561) 
ร้อยละ 61.57 
ประเมินรอบที่ 2 (เม.ย.-ก.ย. 2561) 
ร้อยละ 70.38 
ปี 2560 ร้อยละ 50.78 

ที่ท าการปกครองจังหวัด 
(กลุ่มงานความมั่นคง) 

 

2.2 ร้อยละของพ้ืนที่หมู่บ้าน/
ชุมชนสีแดง 

ประเมินรอบที่ 1 (ต.ค. 2560-มี.ค. 2561) 
ร้อยละ 8.72 
ประเมินรอบที่ 2 (เม.ย.-ก.ย. 2561) 
ร้อยละ 4.23 
ปี 2560 ร้อยละ 4.57 

 

3. ความส าเร็จของการ
ด าเนินการพัฒนาพื้นที่
อุตสาหกรรมพัฒนาเข้าสู่
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ประเมินรอบที่ 2 (เม.ย.-ก.ย. 2561) 
ยกระดับพ้ืนที่เป้าหมายเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ระดับ 2 (เม.ย.-ก.ย. 2561) 

สนง.อุตสาหกรรมจงัหวัด  



 
-3- 

 

องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

รอบการประเมินที ่
1 และ 2 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด 

(ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/หมายเลขโทรศัพท์มือถือ) 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพใน
การบริหารจั ดการและพัฒนา
นวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงานฯ (Innovation Base) 

1. การพัฒนานวัตกรรม 
โครงการสร้างมลูค่าเพ่ิมสินค้า
เกษตรเพ่ือสุขภาพและความงาม 

ประเมินรอบที่ 2 (เม.ย.-ก.ย. 2561) 
พิจารณาจากคุณภาพของนวัตกรรมต้องมีผล
การประเมินต้ังแต่ 50 คะแนนข้ึนไป 

 
สนง.พาณิชย์จังหวัด 

 

 

2. การพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
(เอกสารหมายเลข 1) 

ประเมินรอบที่ 1 (ต.ค. 2560-มี.ค. 2561) 
ด าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ 80  
ประเมินรอบที่ 2 (เม.ย.-ก.ย. 2561) 
ด าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ 80 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการ
ด าเนินการของส่วนราชการตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(Potential Base) 

1. การจัดท าและด าเนินการ
ต า ม แ ผ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ชาติ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
(เอกสารหมายเลข 2) 

ประเมินรอบที่ 1 (ต.ค. 2560-มี.ค. 2561) 
วัดผลการด าเนินงานละการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณในช่วง 6 เดือนแรก 
ประเมินรอบที่ 2 (เม.ย.-ก.ย. 2561) 
วัดสมรรถนะในการส่งมอบผลผลิตและการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ 

ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณโครงการสงูสุด 
จ านวน 10 โครงการ 

 

 
 
 
 
 

 

 




