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แผนปฏบิัตริาชการกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
 
วิสัยทัศน ์

กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ อํานวยการ และประสาน
การปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร เพ่ือให้เกิดความม่ันคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน 
พันธกิจ 

1. วางแผน อํานวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติตามแผนงานและแนวทางการป้องกัน ปราบปราม ระงับ
ยับย้ัง และแก้ไขบรรเทาเหตุการณ์ที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยหรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร         
ทุกรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 

2.  ปกป้องสถาบันหลักของชาติและสร้างความรักสามัคคีของคนในชาติด้วยพลังประชารัฐภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3. ปกป้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้ง ดําเนินการอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติหรือ
ตามที่คณะรัฐมนตรี สภาความม่ันคงแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายเพ่ือเป็นหลักประกันความเช่ือมั่น
ภายในประเทศและจากนอกประเทศ 

4. พัฒนาและเสริมสร้างระบบการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร และกลไกการขับเคลื่อนการปฏิบัติที่ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและจากนอกประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
1. บูรณาการการวางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล และเสริมการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร 
2. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ที่อาจเป็นภัยหรือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร 
3. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
4. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพ้ืนที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้  
5. พัฒนาศักยภาพการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
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องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน เจ้าภาพหลัก น้ําหนัก 

องค์ประกอบที่  1 (ไม่เกิน 5 ตัว)  100 
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจ
พ้ืนฐาน งานประจํา งานตามหน้าที่ปกติ หรอืงาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตาม
กฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตร ี (Functional Based) 

1. การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   1.1 ระดับความสําเร็จร้อยละ 20 ของ
หมู่บ้านชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดลดลง 
   1.2 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนใน
พ้ืนที่เป้าหมายต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ศปป.2ฯ 20 
(10) 

 
(10) 

 

2. ร้อยละของจํานวนแรงงานต่างด้าว/บุคคล 
ซึ่งไม่มีสญัชาติไทยได้รับการตรวจสอบตาม
เป้าหมายที่กําหนด  

ศปป.2ฯ 20 

3. ร้อยละของจํานวนหมู่บ้านเป้าหมายที่
ดําเนินการมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน “หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งของ          
กอ.รมน.” 

สนย.ฯ 20 

4. ร้อยละของจํานวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการ
ดําเนินการปกป้องและฟ้ืนฟูตามเป้าหมาย
จํานวน 100,000 ไร ่

ศปป.4ฯ 
 

20 

5. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมกิจกรรมตามโครงการเทิดทูนสถาบัน
หลักของชาติ  

สมท.ฯ 20 

องค์ประกอบที่  2 (ไม่เกิน 3 ตัว)  100 
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจ
ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย
เร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
(Agenda Based)  
 

6. การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน (ตัวช้ีวัดบังคับ) 

   6.1 ร้อยละการดําเนินการตามแผนการ  
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  

 
  6.2 ร้อยละการช้ีแจงประเด็นข่าวที่ทันต่อ
สถานการณ์  

สํานักงาน
โฆษกฯ 

50 
 

(25) 
 
 

(25) 

7. ระดับความสําเร็จในการประสานงานและ
แก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

ศปป.3ฯ 50 
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องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน เจ้าภาพหลัก น้ําหนัก 
 องค์ประกอบที่  3 (ไม่เกิน 2 ตัว)  100 
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจ
พ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือ
การบูรณาการการดําเนินงานหลายพ้ืนที่หรอื
หลายหน่วยงาน (Area Based)  

8. ระดับความสําเร็จของการบูรณาการด้าน
การข่าว เพ่ือสร้างเครือข่ายข่าวภาคประชาชน 

สขว.ฯ 50 

9. จํ า น ว น พ้ื น ที่ ที่ ไ ด้ นํ า โค ร ง ก า ร อั น
เน่ืองมาจากพระราชดําริไปขยายผลอย่างเป็น
รูปธรรม 

ศปป.1ฯ 50 

องค์ประกอบที่  4 (ไม่เกิน 3 ตัว)  100 

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บรกิาร
ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation 
Based) 

10. ระดับความสําเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศภาครัฐ 

สบป.ฯ 50 

11. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม (ตัวช้ีวัดบังคับ) 

สปง.ฯ 50 

องค์ประกอบที่  5 (บังคับ 1 ตัว)  100 

ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความสาํคัญ 
เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ ตามแผน
หรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล 
(Potential Based) ประกอบกับผลการประเมิน
โดยองค์กรภายในและภายนอกประเทศ 

12. การแก้ไขปัญหาความไมส่งบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
  12.1 จํานวนเหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงใน
พ้ืนที่ 7 เมืองหลัก และ 1 เมอืงเศรษฐกิจ 
  12.2 จํานวนเหตุระเบิดรุนแรง (คาร์บอมบ์ / 
ระเบิดแสวงเคร่ือง) ในพ้ืนที่ 7 เมืองหลักและ 
1 เมืองเศรษฐกิจ 

ศปป.5ฯ 100 
 

(50) 
 

(50) 

รวม  500 
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องค์ประกอบที่ 1: ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจํา งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบาย 
ของรัฐบาล หรอืมติคณะรัฐมนตรี  (Functional Based) (ร้อยละ 100) 

ตัวชี้วัดที่ 1: การแก้ไขปัญหายาเสพติด น้ําหนัก (ร้อยละ 20) 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 : ระดับความสําเร็จร้อยละ 20 ของหมู่บ้านชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดลดลง (ร้อยละ 10) 

ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย 
ปี 2560 

ข้อมูลพืน้ฐาน  
(Baseline data) เกณฑ์การใหค้ะแนน ข้อสังเกตของคณะ

กรรมการฯ 2557 2558 2559 1 2 3 4 5 
1.1 ระดับความสําเร็จร้อยละ 20 ของหมู่บ้าน

ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดลดลง 
- เป้าหมาย 5 เดือน  

 
 
 
 
 

- เป้าหมาย 10 เดือน 

10 ระดับ 5 
 

ระดับ 3 มีการจัดตั้ง
ระบบเฝ้าระวังและ
กระบวนการ
บําบัดรักษา/ฟื้นฟู  
ร้อยละ 65 

 
ระดับ 4 และผา่นเกณฑ์
มาตรฐานร้อยละ 70 
ขี้นไป 

- - - 1 2 3 4 5 

 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
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ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย 
ปี 2560 

ข้อมูลพืน้ฐาน  
(Baseline data) เกณฑ์การใหค้ะแนน ข้อสังเกตของคณะ

กรรมการฯ 2557 2558 2559 1 2 3 4 5 
1 มีการจัดตั้งระบบการเฝ้าระวังร้อยละ 60 ของเป้าหมาย (728 หมู่บ้าน) 
2 มีการจัดตั้งระบบการเฝ้าระวังร้อยละ 65 ของเป้าหมาย (784 หมู่บ้าน) 
3 มีการจัดตั้งระบบการเฝ้าระวังและมีกระบวนการบําบัดรักษา ร้อยละ 75 ของเป้าหมาย (840 หมู่บ้าน) 
4 มีการจัดตั้งระบบการเฝ้าระวังและมีกระบวนการบําบัดรักษา ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย (896 หมู่บ้าน) 
5 ผลการประเมนิของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่สะท้อนภาพยาเสพติดลดลงไม่น้อยกว่า 224 หมู่บ้าน 

คําอธิบาย :  หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติดอย่างยั่งยืน  โดยมุ่งเน้นให้หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายมีศักยภาพในการบริหารจัดการปัญหายาเสพติดได้ด้วยตนเอง
และกําหนดมาตรการเฝ้าระวังระยะยาวในพื้นที่ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน และ
การพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายให้สามารถเข้ารับเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยประชาชนมีส่วนร่วมที่สามารถ  
ลดปัญหาของยาเสพติดลง  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป  

 กําหนดหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง ในพื้นที่ 28 จังหวัดชายแดน จํานวน 1,120 หมู่บ้าน 
โดยมีเป้าหมายต้องลดปัญหาความรุนแรงของปัญหายาเสพติดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 (จํานวน 224 หมู่บ้าน) 

 คุณลักษณะของการจัดตั้งและจัดประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดที่พึงประสงค์จะต้องมีคุณลักษณะและ
องค์ประกอบดังนี้ 
หมู่บ้านประเภทที่ 1 จะต้องมีคุณลักษณะและองค์ประกอบ 
   -เป็นหมู่บ้านที่รับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
   -มีกระบวนการบําบัดรักษา 
   -มีการจัดระบบการเฝ้าระวังที่ชัดเจน 
หมู่บ้านประเภทที่ 2 จะต้องมีคุณลักษณะและองค์ประกอบ (ทั้ง 2 ประการ)



        คํารับรองการปฏิบัติราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สํานักนายกรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ 2560 
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ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย 
ปี 2560 

ข้อมูลพืน้ฐาน  
(Baseline data) เกณฑ์การใหค้ะแนน ข้อสังเกตของคณะ

กรรมการฯ 2557 2558 2559 1 2 3 4 5 
-มีกระบวนการบําบัดรักษา
-มีการจัดระบบการเฝ้าระวังที่ชัดเจน 

หมู่บ้านประเภทที่ 3 จะต้องมีคุณลักษณะและองค์ประกอบ (ประการใดประการหนึ่ง) 
-มีกระบวนการบําบัดรักษา 
-มีการจัดระบบการเฝ้าระวังที่ชัดเจน

สูตรการคํานวณ :  ขั้นตอน ( Milestone: M)    ช่วง: ผลการดําเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R)       ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค ์(R – A)     
ระดับ ( Level: L)              อันดับ: ผลการดําเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT)  อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT – A)    
Hybrid ใช้สูตร (R – A)  ระดับ 1-4 และ ระดับ 5 วัดผลการประเมินของหมู่บ้านสะท้อนภาพยาเสพติดลดลง

เงื่อนไข: 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน: การจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด เป็นการดําเนินงานตามแผนงานประจําปีของโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชน
เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด โดยจัดชุดปฏิบัติการของ กอ.รมน. คือ  ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน (ชพส.) จํานวน 112 ชุด เข้าดําเนินการ
ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย ( 28 จังหวัดชายแดน หมู่บ้านเป้าหมาย จํานวน 1,120 หมู่บ้าน )  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล:  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของชุด ชพส. จาก กอ.รมน.ภาค สย. 

  โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด 

  โครงการสร้างเครือข่ายผู้นําหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด 

  โครงการรณรงค์ทางการปฏิบัติการจิตวิทยา/ประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 จากการประเมินผลงานตามวงรอบ 
หมายเหตุ: 



        คํารับรองการปฏิบัติราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สํานักนายกรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ 2560 
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ตัวชี้วัดที่ 1.2 : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 10) 

ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย 
ปี 2560 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของคณะ
กรรมการฯ 

2557 2558 2559 1 2 3 4 5 
1.2 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่

เป้าหมายต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- เป้าหมาย 5 เดือน 
- เป้าหมาย 10 เดือน 

10 ระดับ 5 
 

ระดับ 3 
ระดับ 5 

93.80 95.40 94.80 1 2 3 4 5 

  

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีการจัดระบบการติดตามเฝ้าระวังและชุมชนมีส่วนร่วมอย่างดี ร้อยละ 30 ของเป้าหมาย 
2 มีกระบวนการบําบัดรักษาและฟื้นฟูในชุมชนร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 
3 มีกระบวนการบําบัดและระบบการติดตามเฝ้าระวังในชุมชน ร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 
4 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 75 
5 เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้ารับพระราชทานกองทุนแม่ของแผน่ดินจํานวน 26 หมู่บ้าน 



        คํารับรองการปฏิบัติราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สํานักนายกรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ 2560 
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ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย 
ปี 2560 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของคณะ
กรรมการฯ 

2557 2558 2559 1 2 3 4 5 
คําอธิบาย :  ศปป.2 กอ.รมน.ได้ดําเนินการตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย จังหวัดชายแดน 

28 จังหวัด จํานวน 1,120 หมู่บ้าน โดยมีเป้าหมายต้องลดปัญหาความรุนแรงของปัญหายาเสพติดลงร้อยละ 20 (จํานวน 224 หมู่บ้าน)  
และต้องมีความเข้มแข็งของหมู่บ้านผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 70 ขึ้นไป ตามหัวข้อและรายละเอียดการประเมิน ดังนี้ 

                  -  มีการจัดระบบการติดตามเฝ้าระวังและมีส่วนร่วมดี  
                  -  มีกระบวนการบําบัดรักษาและฟื้นฟูในชุมชนและมีส่วนร่วม 
                  -  ได้รับการพัฒนาระบบบําบัดและติดตามเฝ้าระวังในหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อให้สามารถเขา้รับพระราชทานกองทุนแม่

ของแผ่นดิน 

 ศปป.2 กอ.รมน.ได้ดําเนินการจ้างหน่วยงานภายนอกทําประเมินผลงานตามกรอบของโครงการฯที่ประกอบด้วย 2 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความสําเร็จของโครงการฯ และ  2) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ 

สูตรการคํานวณ :  ขั้นตอน ( Milestone: M)    ช่วง: ผลการดําเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R)        ช่วงและเทยีบตามบัญญัติไตรยางค ์(R – A)     
 ระดับ ( Level: L)              อันดับ: ผลการดําเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT)  อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT – A)   
 Hybrid ใช้สูตร (R – A)  ระดับ 1-3 และ และวัดเชิงคุณภาพในระดับที ่4-5

เงื่อนไข: 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน: การจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด เป็นการดําเนินงานตามแผนงานประจําปีของโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชน
เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด โดยจัดชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน (ชพส.) จํานวน 112 ชุด  เข้าดําเนินการในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย 
( 28 จังหวัดชายแดน หมู่บ้านเป้าหมาย จํานวน 1,120 หมู่บ้าน )  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล:  ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน (ชพส.) ในพื้นที่ปฏิบัติงาน 

 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของชุด ชพส. จาก กอ.รมน.ภาค สย., 



        คํารับรองการปฏิบัติราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สํานักนายกรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ 2560 
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ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย 
ปี 2560 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของคณะ
กรรมการฯ 

2557 2558 2559 1 2 3 4 5 

 โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด 

 การติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผล (ภายใน) ของผู้บังคับบัญชา 

 โครงการรณรงค์ทางการปฏิบัติการจิตวิทยา/ประชาสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดยาเสพติด 
หมายเหตุ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของจํานวนแรงงานต่างด้าว/บุคคลซึ่งไม่มีสญัชาติไทยได้รับการตรวจสอบตามเป้าหมายที่กําหนด น้ําหนัก (ร้อยละ 20) 

ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย 
ปี 2560 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ข้อสังเกตของคณะ

กรรมการฯ 



        คํารับรองการปฏิบัติราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สํานักนายกรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ 2560 
 

11 
 

2557 2558 2559 1 2 3 4 5 
2. ร้อยละของจํานวนแรงงานต่างด้าว/บุคคลซึ่ง
ไม่มีสญัชาติไทยได้รับการตรวจสอบตาม
เป้าหมายที่กําหนด 

- เป้าหมาย 5 เดือน  
 

- เป้าหมาย 10 เดือน 

20 ได้ไม่น้อยกว่า 328,200 คน 
ร้อยละ 100 

 

- ระดับ 1 เป้าหมายการ
ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว 
ได้ 164,100 คน  
- ระดับ 5 เป้าหมายการ
ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว 
ได้ไม่น้อยกว่า 328,200 คน

- - - 50 62.5 75 87.5 100 

คําอธิบาย :  จั ดการป ระ ชุมห น่ วย งาน ระ ดับน โยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  เพื่ อ ระดมความ คิด ในการกํ าหนดแนวท างการป ฏิ บั ติ 
ในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยจัดการประชุมเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติฯ 
ทางด้านแรงงานต่างด้าว ผู้หลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา)  โดยมีเป้าหมายการตรวจสอบแรงงานต่างด้าว
ในปีงบประมาณ 2560 ได้ไม่น้อยกว่า 328,200 คน 

สูตรการคํานวณ :  ขั้นตอน ( Milestone: M)    ช่วง: ผลการดําเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R)       ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค ์(R – A)     
ระดับ ( Level: L)              อันดับ: ผลการดําเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT)  อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT – A)     
Hybrid ใช้สตูร .........................................

เงื่อนไข: 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  ปัญหาแรงงานต่างด้าว เป็นนโยบายของรัฐบาล ที่กําหนดให้มีการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ และให้อยู่ในขอบเขตที่
สามารถควบคุมได้ โดย ศปป.2 กอ.รมน. ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบในการบูรณาการ วางแผน อํานวยการ ประสานการปฏิบัติและ
กํากับดูแล ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหางานด้านผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ผู้หนีภัยการสู้รบ (ผภร.) และ
การค้ามนุษย์ จึงได้นําเรียนขออนุมัติจัดการประชุม เพื่อมอบนโยบายและข้อกําหนดต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยปฏิบัตินําไปวางแผนกล
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ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย 
ปี 2560 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของคณะ
กรรมการฯ 2557 2558 2559 1 2 3 4 5 

ยุทธ์ และกําหนดหนทางปฏิบัติในหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 

หมายเหตุ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของจํานวนหมู่บ้านเป้าหมายที่ดําเนินการมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐาน “หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งของ กอ.รมน.” น้ําหนัก (ร้อยละ 20) 
 

ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย 
ปี 2560 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของคณะ
กรรมการฯ 

2557 2558 2559 1 2 3 4 5 
3. ร้อยละของจํานวนหมู่บ้านเป้าหมายที่ 20 143 หมู่บ้าน - - - 1 2 3 4 5 
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ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย 
ปี 2560 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของคณะ
กรรมการฯ 

2557 2558 2559 1 2 3 4 5 
ดําเนินการมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน “หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งของ            
กอ.รมน.” 

- เป้าหมาย 5 เดือน  
- เป้าหมาย 10 เดือน 

 
 
 

83 หมู่บ้าน 
143 หมู่บ้าน 

 
 

 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 จํานวนหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการฝึกทบทวน ร้อยละ 80 (114 หมู่บ้าน) 
2 จํานวนหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการฝึกทบทวน ร้อยละ 90 (128 หมู่บ้าน) 
3 จํานวนหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการฝึกทบทวน ร้อยละ 100 (143 หมู่บ้าน) 
4 ผลคะแนนเฉลีย่ของหมู่บ้านเท่ากับ 65 
5 ผลคะแนนเฉลีย่ของหมู่บ้านเท่ากับ 70 

 

คําอธิบาย :  ร้อยละของจํานวนหมู่บ้านตามมาตรฐาน “หมู่บ้านเข้มแข็งของ กอ.รมน.” วัดความสําเร็จจากการประเมินหมู่บ้านอาสาพัฒนาและ
ป้องกันตนเอง เฉพาะหมู่บ้านที่ฝึกทบทวน ประจําปี 2560 จํานวน 143 หมู่บ้าน โดยกําหนดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน “หมู่บ้านชุมชน
เข้มแข็ง กอ.รมน.” ได้คะแนนการประเมินร้อยละ 60 

 ประเด็นการประเมินได้แก่ 
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ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย 
ปี 2560 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของคณะ
กรรมการฯ 

2557 2558 2559 1 2 3 4 5 
1.การประเมินกระบวนการฝึกได้แก่ การฝึกบุคคลเบื้องต้น การฝึกทางยุทธวิธี การปฏิบัติหน้าทีข่องชุดรักษาความปลอดภัย 
2.การประเมินระบบรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ได้แก่ การปฏิบัติเกี่ยวกับอาวุธ กระสุน และอุปกรณ์ประจําปืน การปฏิบัติงาน
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน การสร้างสิ่งป้องกันการเตือนภัยและบรรเทาสาธารณภัย การอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน การอบรมให้ความรู้ด้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
 

สูตรการคํานวณ :  ขั้นตอน ( Milestone: M)    ช่วง: ผลการดําเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R)      ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R – A)     
ระดับ ( Level: L)              อันดับ: ผลการดําเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT)  อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT – A)     
Hybrid ใช้สูตร (R – A)  ระดับ 1-3 และ (R – A)  ระดับ 4-5

เงื่อนไข: เกณฑ์การให้คะแนนระดับ 1 – 5 ใช้ระยะเวลา 12 เดือน 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

ปีงบประมาณ 2558 2559 

ผลคะแนนเฉลีย่ของหมู่บ้าน 63 65 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 

หมายเหตุ: 

 
 



        คํารับรองการปฏิบัติราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สํานักนายกรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ 2560 
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ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของจํานวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการดําเนินการปกป้องและฟื้นฟู ตามเป้าหมาย จํานวน 100,000 ไร่   น้ําหนัก (รอ้ยละ 20) 
 

ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย 
ปี 2560 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของคณะ
กรรมการฯ 

2557 2558 2559 1 2 3 4 5 
4. ร้อยละของจํานวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการ
ดําเนินการปกป้องและฟื้นฟู ตามเป้าหมาย 
จํานวน 100,000 ไร่  

- เป้าหมาย 5 เดือน  
- เป้าหมาย 10 เดือน 

20 ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 25 
ร้อยละ 65 

 

- - - น้อย 
กว่า 

ร้อยละ 
60 

61-70 71-80 81-90 91-100

คําอธิบาย :  จํานวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการดําเนินการปกป้องและฟื้นฟู เป็นผลผลิตของการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่รับผิดชอบและ
หน่วยงานสนับสนุน ร่วมกันในการดําเนินงานด้านการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่
เป้าหมาย ทําให้สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ทั้งป่าบกและป่าชายเลน  

 เพื่อใช้วัดความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ ตามกิจกรรม : ผนึกกําลังป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้
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ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย 
ปี 2560 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของคณะ
กรรมการฯ 

2557 2558 2559 1 2 3 4 5 
และทรัพยากรธรรมชาติการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่เป้าหมายของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบูรณาการ ประสานการปฏิบัติร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านป้องกันและปราบปรามการบุกรุกและทําลายทรัพยากรป่าไม้ 

 แจงนับตามปีงบประมาณ จํานวนนับ (ไร่) 
สูตรการคํานวณ :  ขั้นตอน ( Milestone: M)    ช่วง: ผลการดําเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R)      ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R – A)     

ระดับ ( Level: L)              อันดับ: ผลการดําเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT)  อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT – A)     
Hybrid ใช้สตูร -----------------------------------

เงื่อนไข: เกณฑ์การให้คะแนนระดับ 1-5 ใช้ระยะเวลา 12 เดือน 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน: 1. จํานวนพื้นที่ป่าไม้ที่เพิ่มขึ้น 
2. ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ตามเป้าหมายที่ได้รับการปกป้องและฟื้นฟูเพิ่มขึ้น 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: -จัดเก็บข้อมูลมาจากรายงาน และบันทึกตรวจยึด/ตรวจจับ ที่ตํารวจลงบันทึกประจําวันเป็นคดีเรียบร้อยแล้ว ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
-หน่วยรับผิดชอบหลักต่าง ๆ เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฯลฯ  
กอ.รมน.ภาค 1-4  กอ.รมน.ภาค ส่วนแยก กอ.รมน.จังหวัด เป้าหมาย 

หมายเหตุ: 
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ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ น้ําหนัก (ร้อยละ 20) 
 

ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย 
ปี 2560 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของคณะ
กรรมการฯ 

2557 2558 2559 1 2 3 4 5 
5. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมกิจกรรมตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลัก
ของชาติ  

- เป้าหมาย 5 เดือน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เป้าหมาย 10 เดือน 

20 12,030 คน (รอ้ยละ 100) 
 
 

3,940 คน (ร้อยละ 32) 
-การจัดกิจกรรมมวลชนใน
โอกาสวันสําคัญ 2 ครั้ง ๆ 
ละ 870 คน 
-การอบรมปลกูจิตสํานึกฯ  
2 ครั้ง ๆ ละ 900 คน 
-การอบรมตามรอยแนวคิด 
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 5 ครั้ง ๆ  ละ 
80 คน   
 

8,090 คน (ร้อยละ 67) 
-การจัดกิจกรรมมวลชนใน

- - - 80 
(9,624 
คน) 

85 
(10,225 

คน) 

90 
(10,827 

คน) 

95 
(11,428 

คน) 

100 
(12,030 

คน) 
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ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย 
ปี 2560 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของคณะ
กรรมการฯ 

2557 2558 2559 1 2 3 4 5 
โอกาสวันสําคัญ 3 ครั้ง ๆ 
ละ 870 คน   
-การอบรมปลกูจิตสํานึกฯ  
6 ครั้ง ๆ ละ 900 คน   
-การอบรมตามรอยแนวคิด 
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 1 ครั้ง ๆ  ละ 
80 คน   

คําอธิบาย :  ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) การพัฒนาประเทศ 20 ปีมีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์   ที่เข้มแข็ง ฯลฯ ดังนั้น กอ.รมน. จึงได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ “เสริมสร้างความ
มั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” เพื่อดําเนินงาน ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  ซึ่งส่วนหนึ่งของการดําเนินงานดังกล่าวได้มอบหมายให้  สํานักกิจการมวลชนและสารนิเทศ (สมท.)  
กอ.รมน. กํากับดูแลการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ โดยมีการจัด
กิจกรรมตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ จํานวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 

1. การจัดกิจกรรมมวลชนในโอกาสวันสําคัญ จํานวน 5 ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรม ครั้งละ 870 คน 
2. การอบรมปลูกจิตสํานึกเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 8 ครั้ง 
    ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นเยาวชนในสถานศึกษา ครั้งละ 900 คน 
3. การอบรมตามรอยแนวคิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและการเรียนรู้วิถีชีวิต 
    ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 6 ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษา 
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ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย 
ปี 2560 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของคณะ
กรรมการฯ 

2557 2558 2559 1 2 3 4 5 
    ระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา ครั้งละ 80 คน 

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้ประชาชนแสดงออกถึงความจงรักภักดี เรียนรู้/เผยแพร่หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง, เพื่อปลูกจิตสํานึกอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้กับประชาชน เด็กและเยาวชน, รณรงค์ให้
เด็กและเยาวชน มีความภาคภูมิใจในประเทศ พร้อมเป็นเครือข่ายด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาของชาติ 

สูตรการคํานวณ :  ขั้นตอน ( Milestone: M)    ช่วง: ผลการดําเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R)      ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R – A)     
ระดับ ( Level: L)              อันดับ: ผลการดําเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT)  อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT – A)     
Hybrid ใช้สตูร -----------------------------------

เงื่อนไข:  
เกณฑ์การให้คะแนนระดับ 1-5 ใช้ระยะเวลา 12 เดือน 
 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

จํานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ - - -  
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: หน่วยรับผิดชอบโครงการเป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูลและจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรมและจํานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

ที่เข้าร่วมกิจกรรม   
หมายเหตุ: 
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องค์ประกอบที่ 2: ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based)             
(ร้อยละ 100) 
 
ตัวชี้วัดที่ 6 :  การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน น้ําหนัก (ร้อยละ 50) 
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ร้อยละการดําเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาขน (ร้อยละ 25) 
 

ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย 
ปี 2560 

ข้อมูลพืน้ฐาน  
(Baseline data) เกณฑ์การใหค้ะแนน ข้อสังเกตของ

คณะกรรมการฯ 2557 2558 2559 1 2 3 4 5 
6.1 ร้อยละการดําเนินการตามแผนการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาขน  

- เป้าหมาย 5 เดือน  
- เป้าหมาย 10 เดือน 

25 ระดับ 5 
 

ระดับ 3 
ระดับ 4 

- - - 60 70 80 90 100  
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ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย 
ปี 2560 

ข้อมูลพืน้ฐาน  
(Baseline data) เกณฑ์การใหค้ะแนน ข้อสังเกตของ

คณะกรรมการฯ 2557 2558 2559 1 2 3 4 5 
  

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 การดําเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ โทรทัศน์ ,วิทยุ ,สิ่งพิมพิ์ ,สารสนเทศออนไลน์ , 

สิ่งอื่นๆ ,กิจกรรมแถลงข่าว ร้อยละ 60                                                   
2 การดําเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ โทรทัศน์ ,วิทยุ ,สิ่งพิมพิ์ ,สารสนเทศออนไลน์ , 

สิ่งอื่นๆ ,กิจกรรมแถลงข่าว ร้อยละ 70              
3 การดําเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ โทรทัศน์ ,วิทยุ ,สิ่งพิมพิ์ ,สารสนเทศออนไลน์ , 

สิ่งอื่นๆ ,กิจกรรมแถลงข่าว ร้อยละ 80             
4 การดําเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ โทรทัศน์ ,วิทยุ ,สิ่งพิมพิ์ ,สารสนเทศออนไลน์ , 

สิ่งอื่นๆ ,กิจกรรมแถลงข่าว ร้อยละ 90             
5 การดําเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ โทรทัศน์ ,วิทยุ ,สิ่งพิมพิ์ ,สารสนเทศออนไลน์ , 

สิ่งอื่นๆ ,กิจกรรมแถลงข่าว ร้อยละ 100                
คําอธิบาย :  การสร้างความรู้  ความเข้าใจแก่ประชาชนในภารกิจและการดําเนินงานของ กอ.รมน. แก่ภาคประชาชน โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่ในความสนใจ 

หรือการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หรือเป็นการแจ้งข่าว หรือเตือนแจ้งมาตรการที่จะมีผลบังคับใช้ โดยการประชาสัมพันธ์
ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ ,วิทยุ ,สิ่งพิมพิ์ ,สารสนเทศออนไลน์ ,สิ่งอื่นๆ ,กิจกรรมแถลงข่าว ให้ประชาชนรับรู้เข้าใจ กิจกรรมตามแผนการ
ประชาสัมพันธ์ของ กอ.รมน. 

สูตรการคํานวณ :  ขั้นตอน ( Milestone: M)    ช่วง: ผลการดําเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R)      ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R – A)     
ระดับ ( Level: L)              อันดับ: ผลการดําเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT)  อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT – A)     
Hybrid ใช้สตูร -----------------------------------
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ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย 
ปี 2560 

ข้อมูลพืน้ฐาน  
(Baseline data) เกณฑ์การใหค้ะแนน ข้อสังเกตของ

คณะกรรมการฯ 2557 2558 2559 1 2 3 4 5 
เงื่อนไข:  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล:  

หมายเหตุ: 
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ตัวชี้วัดที่ 6.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์ (ร้อยละ 25) 
 

ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย 
ปี 2560 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของคณะ
กรรมการฯ 

2557 2558 2559 1 2 3 4 5 
6.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อ
สถานการณ์ 
 

- เป้าหมาย 5 เดือน  
- เป้าหมาย 10 เดือน 

25 ระดับ 5 
 
 

ระดับ 3 
ระดับ 4 

- - - 1 2 3 4 5  

  
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ชี้แจงข่าวสารได้ภายใน 24 ชั่วโมง 
2 ชี้แจงข่าวสารได้ภายใน 16 ชั่วโมง 
3 ชี้แจงข่าวสารได้ภายใน 12 ชั่วโมง 
4 ชี้แจงข่าวสารได้ภายใน 8 ชั่วโมง 
5 ชี้แจงข่าวสารได้ภายใน 4 ชั่วโมง  

คําอธิบาย :  การดําเนินการชี้แจงประเด็นข่าวเพื่อให้ประชาชนรู้ข่าวทันสถานกาณ์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยข่าวสารสื่อประชาสัมพันธ์ มีการวิเคราะห์
สถานการณ์ เพื่อกําหนดรายละเอียดแล้วทําเป็นประเด็นชี้แจง 

สูตรการคํานวณ :  ขั้นตอน ( Milestone: M)    ช่วง: ผลการดําเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R)      ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R – A)     
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ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย 
ปี 2560 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของคณะ
กรรมการฯ 

2557 2558 2559 1 2 3 4 5 
ระดับ ( Level: L)              อันดับ: ผลการดําเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT)  อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT – A)     
Hybrid ใช้สตูร -----------------------------------

เงื่อนไข:  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล:  

หมายเหตุ: 

 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จในการประสานงานและแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา น้ําหนัก (ร้อยละ 50) 
 

ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2560 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ข้อสังเกตของคณะ

กรรมการฯ 



        คํารับรองการปฏิบัติราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สํานักนายกรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ 2560 
 

25 
 

2557 2558 2559 1 2 3 4 5 
7 . ระ ดับความสํ า เร็ จ ในการ
ประสานงานและแก้ไขปัญหาด้าน
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

- เป้าหมาย 5 เดือน  
 
 
 
 
 

- เป้าหมาย 10 เดือน 

50 ระดับ 5 
 

 
-การรายงานผลการดําเนินงานและการประชุม 
คณะทํางานด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา ในสื่อสงัคม ออนไลน์ , รายงานผล
การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ,รายงานผลของหน่วย
ปฏิบัติในการจับกุมฯ และรายงานผลของหน่วยปฏิบัติใน
การกวดขันของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ จํานวน 5 ครั้ง) 

-การรายงานผลการดําเนินงานและการประชุม 
คณะทํางานด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาในสื่อสงัคมออนไลน์ , รายงานผล
การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ,รายงานผลของหน่วย
ปฏิบัติในการจับกุมฯ และรายงานผลของหน่วยปฏิบัติใน
การกวดขันของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ จํานวน  10 ครั้ง 

- - - 1 2 3 4 5  

  
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีการรายงานผลการดําเนินงานและการประชุมประจําเดือนของ คณะทํางานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในสื่อสังคมออนไลน์ (จํานวน 10 หน่วยงาน) 
ครบตามเป้าหมายระยะเวลา 
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ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2560 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของคณะ
กรรมการฯ 

2557 2558 2559 1 2 3 4 5 

2 มีการรายงานผลการดําเนินงานและการประชุมประจําเดือนของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม
แผนการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (จํานวน 16 หน่วยงาน)           
ครบตามเป้าหมายระยะเวลา 

3 มีการรายงานผลของหน่วยปฏิบัติในการจับกุมผู้กระทําความผิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ในรอบเดือน ครบตามเป้าหมายระยะเวลา 

4 มีการรายงานผลของหน่วยปฏิบัติในการกวดขันของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทีม่ีการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาในรอบเดือน ครบตามเป้าหมายระยะเวลา 

5 ศปป.3 กอ.รมน. สรุปรายงานผลตามข้อ 1-4  ให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ  
คําอธิบาย :  สถานการณ์ปัจจุบันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลกได้ขยายวงกว้างมากขึ้น ซึ่งสหรัฐอเมริกาได้รายงานการจัดอันดับสถานการณ์

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย ภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ ไว้ในบัญชี PWL (Priority Watch List / กลุ่ม
ประเทศที่ไม่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเพียงพอ และมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในระดับสูง) 

 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันบูรณาการการปฏิบัติงาน เพื่อทําให้การป้องกันและ
ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ให้การยอมรับ และปรับสถานะของไทยใน
รายงานต่างๆ ให้ดีขึ้น 

 แนวความคิดในการปฏิบัติ เพื่อให้การบูรณาการการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างสอดคล้อง  
1.การสร้างความรับรู้ให้กับสว่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ให้รับทราบถึงมาตรการ การดําเนินการต่างๆ เช่น การตรวจสอบการ

ฟอกเงิน ฯลฯ รวมถึงบทลงโทษ เพื่อให้เกิดการตื่นตัว และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการละเมดิทรัพย์สินทางปัญญา 
2.การป้องกันการลักลอบ เพื่อสกัดกั้นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาให้ได้มากที่สุด ทั้งตามช่องทางด่านพรมแดน จุดผ่อนปรนทางการค้า ช่องทางตาม
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ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2560 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของคณะ
กรรมการฯ 

2557 2558 2559 1 2 3 4 5 
ธรรมชาติ ท่าเรือ และท่าอากาศยาน 

3.การปราบปรามการละเมิดในท้องตลาด หลังจากได้สร้างความรับรู้ระยะหนึ่งแล้ว จะดําเนินการต่อผู้ค้าในพื้นที่ต่าง ที่ไม่ให้ความร่วมมือ รวมถึง
เจ้าของพื้นที่ 

4.การปราบปรามแหล่งผลิต/เก็บรักษา สินคา้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ได้ใช้การสืบสวนทางลับเพื่อหาตัวและจับกุมผู้กระทําผิดรายใหญ ่รวมทั้ง
ใช้มาตรการทางภาษีและยึดทรัพย์ 

5.การปราบปรามการละเมิดบนระบบอินเตอร์เน็ต โดยการสืบสวน จับกุม ปิดเว็บไซต์ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสร้างกลไกความร่วมมือใน
การตรวจสอบและนํางานละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบ  

6.การป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ สัญญาณเคเบิ้ลและดาวเทียม โดยดําเนินคดีกับผู้ผลิต นําเข้าหรือจําหน่ายอุปกรณ์ที่ไม่ได้
รับอนุญาตในทุกพื้นที ่โดยกําหนดพื้นที่เร่งด่วนในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 

7.การลดการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ ในส่วนของภาครัฐที่เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2541 ทั้งนี้ให้ใช้วิธีการรวมซื้อหรือวิธีการอื่นที่
เหมาะสมในการจัดหาซอฟต์แวร์ สําหรับส่วนราชการเป็นการส่วนรวม 

8.การแก้ไขกฎหมายและกําหนดแนวทางการดําเนินการในเรื่องต่างๆ ที่ต้องดําเนินการเร่งด่วน เพื่อให้การปฏิบัติของหน่วยต่างๆ มีอํานาจหรือ
สามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

9.การประสานงานและการรายงานผลการปฏิบัติโดย กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกันประสานงานการปฏิบัติต่างๆ กับหน่วยที่เกี่ยวข้อง และให้ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรายงานผล
ทุกวงรอบ 3 เดือน ต่อประธานคณะอนุกรรมการฯ รวมทั้งให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาแจ้งผลการดําเนินงานให้กับนานาชาติได้รับทราบ ตลอดจนการ
พิจารณาจัดตั้งคณะทํางานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อนําเสนอผลงานตามห้วงระยะเวลา 

10.การแก้ไขกฎหมาย ในส่วนของ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ที่ยังเป็นข้อบกพร่อง รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
11.การดําเนินงานตามสายงานปกติของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี กระทรวงพาณิชย์ (กรมทรัพย์สนิทางปัญญา) เป็นหน่วยหลักในการ
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ประสานงานอย่างยั่งยืนต่อไป 

 การปฏิบัติของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3)  
    1.บูรณาการ อํานวยการ ประสานแผนการปฏิบัติ และกํากับดูแลงานด้านการป้องกันปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาลและตามที่คณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากําหนด 
    2.ดําเนินการขับเคลื่อน ผลักดัน เร่งรัด การติดตามจับกุมให้มีการใช้มาตรการสกัดกั้น ป้องกันและปราบปราม อย่างเข้มงวด โดยประสานการปฏิบัติ
กับส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    3.ติดตาม ประเมินผล และรวบรวมผลการปฏิบัติด้านการป้องกัน ปราบปราม การละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา รายงานให้กับคณะอนุกรรมการฯ  
ทุกวงรอบ 3 เดือน 
 

สูตรการคํานวณ : ขั้นตอน ( Milestone: M)    ช่วง: ผลการดําเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R)       ช่วงและเทยีบตามบัญญัติไตรยางค์ (R – A)     
ระดับ ( Level: L)              อันดับ: ผลการดําเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT)  อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT – A)     
Hybrid ใช้สตูร ---------------------------------- 
 
 

เงื่อนไข:  
เกณฑ์การให้คะแนนระดับ 1-5 ใช้ระยะเวลา 12 เดือน 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ  

2557 2558 2559 
การป้องกันและปราบปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา 

- - - - 

     

 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล:  ส่วนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ศปป.3 กอ.รมน. ดําเนินการ รวบรวม และจัดเก็บข้อมูล จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

 ส่วนแผนงานโครงการงบประมาณและติดตามประเมินผล ศปป.3 กอ.รมน. ดําเนินการ ประสานงานด้าน กพร. กับ กพร.กอ.รมน. 
หมายเหตุ:  

 
 
 
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการการดําเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area 
Based) (ร้อยละ 100) 
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ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของการบูรณาการด้านการข่าว เพื่อสร้างเครือข่ายข่าวภาคประชาชน น้ําหนัก (ร้อยละ 50) 
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ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย 
ปี 2560 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของคณะ
กรรมการฯ 

2557 2558 2559 1 2 3 4 5 
8. ระดับความสําเร็จของการบูรณาการด้าน
การข่าว เพื่อสร้างเครือข่ายข่าวภาคประชาชน  

- เป้าหมาย 5 เดือน  
- เป้าหมาย 10 เดือน 

50 5,000 ข่าว/5,000 คน 
 

2,000 ข่าว/2,000 คน 
3,000 ข่าว/3,000 คน 

- - - 1 2 3 4 5  

  
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 การรวบรวม/วางแผนข่าวสาร การรวบรวมข้อมูลและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
2 การฝึกอบรม/การพัฒนาสัมพันธ์/การรายงานข่าวสารจากทุกภาคส่วน การเพิ่มขีดความสามารถของการปฏิบัติงานด้านการข่าว

ในเครือข่ายข่าวภาคประชาชน ด้วยการฝึกอบรมชุดรวบรวมและตรวจสอบข่าวสาร (ชรต.) ให้ไปปฏิบัติหน้าที่พัฒนาสัมพันธ์กับ
มวลชน และรายงานข่าวสารที่ได้จากการบูรณาการทุกภาคส่วน

3 จัดการประชุม/สรุปรายงานสถานการณ์ด้านการข่าวและประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ด้านการข่าว การจัดให้มี
การบูรณาการกับหน่วยงาน ที่มีมวลชนในการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ โดยจัดการประชุมในลักษณะคณะทํางานเครือข่ายข่าวภาค
ประชาชน จํานวน 4 ครั้ง  (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) และมีการประชุมสถานการณ์ด้านการข่าวประจําเดือน (12 ครั้ง) การประชุม
หน่วยงานที่มีเครือข่ายข่าวประชาชนไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง รวมถึง การประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านการข่าวเฉพาะกรณี 
และการพบปะเพื่อประสานงานกับหน่วยงานด้านการข่าวในพื้นที่ 

4 จํานวนปริมาณข่าวสาร/จํานวนสมาชิกเครือข่ายข่าวภาคประชาชน  
1) จํานวนปริมาณข่าวสารที่ได้รับมีความสมบูรณ์ มีรายละเอียดของข่าวประเด็นเกี่ยวกับใคร (Who) ทําอะไร (What) ที่ไหน 
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(Where) เมื่อไร (When) ทําไม หรือเพราะเหตุใด (Why) จํานวนไม่น้อยกว่า 4,000 ข่าว  
2) จํานวนสมาชิกเครือข่ายข่าวภาคประชาชน จากหลายภาคส่วน ที่ผ่านการอบรมความรู้ด้านงานข่าว ที่สามารถเป็นผู้ให้ข่าวสาร
ได้ จํานวนไม่น้อยกว่า 4,000 คน

5 จํานวนปริมาณข่าวสาร/จํานวนสมาชิกเครือข่ายข่าวภาคประชาชน  
1) จํานวนปริมาณข่าวสารที่มีความสมบูรณ์ มีรายละเอียดของข่าวประเด็นเกี่ยวกับใคร (Who) ทําอะไร (What) ที่ไหน (Where) 
เมื่อไร (When) ทําไม หรือเพราะเหตุใด (Why)  จํานวนไม่น้อยกว่า 5,000 ข่าว  
2) จํานวนสมาชิกเครือข่ายข่าวภาคประชาชน จากหลายภาคส่วน ที่ผ่านการอบรมความรู้ด้านงานข่าว ที่สามารถเป็นผู้ให้ข่าวสาร
ได้ จํานวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน 

 
 

คําอธิบาย :  ระดับความสําเร็จของการบูรณาการด้านการข่าว เพื่อสร้างเครือข่ายข่าวภาคประชาชน หมายถึง การมีส่วนร่วมของเครือข่ายข่าวภาค
ประชาชนจากการบูรณาการมวลชนในแต่ละส่วนราชการที่มีการจัดมวลชน ให้สามารถรายงานข่าวสารในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ของชาติ เช่น ยาเสพติด แรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย การบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ความเคลื่อนไหวทางการเมือง  
การประท้วงและการร้องเรียน กลุ่มพลังมวลชน และข่าวสารอื่นๆ ให้ร่วมกันแจ้งเตือน ป้องกันเหตุ ด้วยการช่วยสอดส่องดูแลพื้นที่  
ผ่านกระบวนการสร้าง ความตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามความมั่นคง อบรมมวลชนให้มีความรู้ด้านการข่าวเบื้องต้น เพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 
หรือการจับกุมผู้กระทําความผิดต่อไป

สูตรการคํานวณ :  ขั้นตอน ( Milestone: M)    ช่วง: ผลการดําเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R)       ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R – A)     
ระดับ ( Level: L)              อันดับ: ผลการดําเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT)  อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT – A)     
Hybrid ใช้สูตร ขัน้ตอนในระดับ 1-3 และ (R – A)  ระดับ 4-5 
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ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย 
ปี 2560 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของคณะ
กรรมการฯ 

2557 2558 2559 1 2 3 4 5 
เงื่อนไข: เกณฑ์การให้คะแนนระดับ 1-5 ใช้ระยะเวลา 12 เดือน 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: - ปขร.สขว.กอ.รมน.  เป็นหน่วยที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
- ผค.สขว.กอ.รมน. รวบรวมข้อมูลในภาพรวม ของ สขว.กอ.รมน.  

หมายเหตุ: 

 
 
ตัวชี้วัดที่ 9 จํานวนพื้นที่ที่ได้นําโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไปขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม น้ําหนัก (ร้อยละ 50) 
 

ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย 
ปี 2560 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของคณะ
กรรมการฯ 

2557 2558 2559 1 2 3 4 5 
9. จํานวนพื้นที่ที่ได้นําโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริไปขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม 

- เป้าหมาย 5 เดือน  
- เป้าหมาย 10 เดือน 

50 200 พื้นที่/หมู่บ้าน 
 

77 พื้นที/่หมู่บ้าน 
154 พื้นที่/หมูบ่้าน 

- - - 16 62 108 154 200  
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ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย 
ปี 2560 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของคณะ
กรรมการฯ 

2557 2558 2559 1 2 3 4 5 
คําอธิบาย :  จํานวนพื้นที่ที่ได้นําโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไปขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อประชาชน และส่วนรวม จํานวนจังหวัดที่

ดําเนินการขยายผล 77 จังหวัด จํานวนหมู่บ้านที่ดําเนินการขยายผล 154 พื้นที่ และจํานวนประชาชนที่ดําเนินการขยายผล 77 จังหวัด 
สูตรการคํานวณ :  ขั้นตอน ( Milestone: M)    ช่วง: ผลการดําเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R)       ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R – A)     

ระดับ ( Level: L)              อันดับ: ผลการดําเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT)  อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT – A)     
Hybrid ใช้สตูร....................................................................

เงื่อนไข: เกณฑ์การให้คะแนนระดับ 1-5 ใช้ระยะเวลา 12 เดือน 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: - สคส.ศปป.1 เป็นหน่วยรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานสรุปผลการดําเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา 
  

หมายเหตุ: 
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องค์ประกอบที่ 4: ประสิทธภิาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานงบประมาณ ทรพัยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงาน
ของรัฐ (Innovation Based)  (ร้อยละ 100) 
 
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ  น้ําหนัก (ร้อยละ 50) 

ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย 
ปี 2560 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของคณะ
กรรมการฯ 

2557 2558 2559 1 2 3 4 5 
10. ระดับความสําเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศภาครัฐ 

- เป้าหมาย 5 เดือน  
- เป้าหมาย 10 เดือน 

50 ระดับ 5 
 

ระดับ 2 
ระดับ 4 

- - - 1 2 3 4 5  

 ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีการแต่งตั้ง C I O และยังไม่ได้ดําเนินภารกิจตามที่กําหนดในแนวทางประเมิน
2 มีการแต่งตั้ง C I O และดําเนินภารกิจได้ 1 ข้อ 
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ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย 
ปี 2560 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของคณะ
กรรมการฯ 

2557 2558 2559 1 2 3 4 5 

3 มีการแต่งตั้ง C I O และดําเนินภารกิจได้ 2 ข้อ 
4 มีการแต่งตั้ง C I O และดําเนินภารกิจได้ 3 ข้อ 
5 มีการแต่งตั้ง C I O และดําเนินภารกิจได้ 4 ข้อ  

คําอธิบาย :  เป็นการบูรณาการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการเพื่อเป็นการ ลดต้นทุน และ ลดความซ้ําซ้อน ในการใช้งบประมาณ 
ด้านเครือข่ายในภาครัฐ รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการต่างๆ   ในการพัฒนาหรือนําระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
ให้บริการผ่านเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ ในการเชื่อมโยงรับ-ส่งข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน 

 เป็นการวัดประสิทธิภาพของส่วนราชการในการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ร่วมกัน และนําไปสู่ “ Single Government” 

 ประเด็น : บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงต่อการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ 
  1. มีการแต่งตั้ง CIO 
  2. มีการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2561 
  3. มีการเปิดเผยข้อมูลผลการดําเนินงานของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ 
  4. มีการพัฒนาระดับการพัฒนา (Maturity-Level) ของบริการอิเล็กทรอนิกส์              
(e-Government Service) ของหน่วยงาน ในระดับที่สูงขึ้นอย่างน้อย 1 บริการ 

สูตรการคํานวณ :  ขั้นตอน ( Milestone: M)    ช่วง: ผลการดําเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R)      ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R – A)     
ระดับ ( Level: L)              อันดับ: ผลการดําเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT)  อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT – A)     
Hybrid ใช้สตูร....................................................................
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ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย 
ปี 2560 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของคณะ
กรรมการฯ 

2557 2558 2559 1 2 3 4 5 
เงื่อนไข:  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: - ศทส.สบป.กอ.รมน. เป็นหน่วยรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลและรายงาน 
  

หมายเหตุ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 11: ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม น้ําหนัก (ร้อยละ 50) 
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ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย 
ปี 2560 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของคณะ
กรรมการฯ 

2557 2558 2559 1 2 3 4 5 
11. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม  

- เป้าหมาย 5 เดือน  
- เป้าหมาย 10 เดือน 

50 ร้อยละ 96 
 

ร้อยละ 45 
ร้อยละ 80 

- - - 88 90 92 94 96  

คําอธิบาย :  ผลสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีภาพรวม ใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่
เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

สูตรการคํานวณ : ขั้นตอน ( Milestone: M)    ช่วง: ผลการดําเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R)         ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R – A)     
ระดับ ( Level: L)              อันดับ: ผลการดําเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT)  อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT – A)     
Hybrid ใช้สตูร....................................................................

เงื่อนไข:  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: -สปง.กอ.รมน. เป็นหน่วยรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลและรายงาน 
  

หมายเหตุ: 
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องค์ประกอบที่ 5: ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์เพือ่การพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potential 

Based) ประกอบกับผลการประเมินโดยองค์กรภายในและภายนอกประเทศ (ร้อยละ 100) 
ตัวชี้วัดที่ 12 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ น้ําหนัก (ร้อยละ 100) 
ตัวชี้วัดที่ 12.1 : จํานวนเหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ 7 เมืองหลกั และ 1 เมืองเศรษฐกิจ (ร้อยละ 50) 
 

ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย 
ปี 2560 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ข้อสังเกต
ของคณะ
กรรมการฯ 2557 2558 2559 1 2 3 4 5 

12.1 จํานวนเหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงใน
พื้นที่ 7 เมืองหลัก และ 1 เมอืงเศรษฐกิจ 

- เป้าหมาย 5 เดือน  

50 102 ครั้ง 
 

54 ครั้ง 

- - - 126 ครั้ง 120 ครั้ง 114 ครั้ง 108 ครั้ง 102 ครั้ง  
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ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย 
ปี 2560 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ข้อสังเกต
ของคณะ
กรรมการฯ 2557 2558 2559 1 2 3 4 5 

- เป้าหมาย 10 เดือน 108 ครั้ง 

คําอธิบาย :  เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรง หมายถึง เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการกระทํา อันเกิดจากผู้ก่อเหตุรุนแรง หรือกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง 
ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบสุข ทําลาย หรือทําความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และรวมถึงการกระทําที่
กระทบต่ออธิปไตยแห่งดินแดน และอํานาจรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นิยามของเหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงบริเวณพื้นที่จังหวัด  
ชายแดนใต้ จํานวน 10 ประเภท ได้แก่ การโจมตีที่ตั้ง ซุ่มโจมตี ยิง วางระเบิด วางเพลิง ฆ่าด้วยวิธีทารุณกรรมประสงค์ต่ออาวุธ ชุมนุมประท้วง 
ทําร้าย และอื่น  ๆ(ตามคู่มือรายงานเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) 

 ผู้ก่อเหตุรุนแรง หมายถึง บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ทําความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 พื้นที่ 7 เมืองหลัก หมายถึง พื้นที่เมืองสําคัญ 7 เมือง ได้แก่ พื้นที่เขตของ อ.เมือง อ.เบตง จ.ยะลา , อ.เมือง จ.ปัตตานี , อ.เมือง อ.สุไหงโกลก  
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

 พื้นที่ 1 เมืองเศรษฐกิจ หมายถึง พื้นที่เขต ของ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 
สูตรการคํานวณ : ขั้นตอน ( Milestone: M)     ช่วง: ผลการดําเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R)        ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R – A)     

ระดับ ( Level: L)              อันดับ: ผลการดําเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT)   อันดับและเทยีบตามบัญญัติไตรยางค ์(RT – A)     
Hybrid ใช้สตูร....................................................................

เงื่อนไข:  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ  
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ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย 
ปี 2560 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ข้อสังเกต
ของคณะ
กรรมการฯ 2557 2558 2559 1 2 3 4 5 

2557 2558 2559 

จํานวนเหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ 7 เมืองหลัก ครั้ง 87 85 76 

จํานวนเหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ 1 เมืองเศรษฐกิจ ครั้ง 34 32 28 

รวม ครั้ง 121 117 104  
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: สรุปรายงานสถิติเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ สขว.กอ.รมน. ภาค 4 สน. 

  
หมายเหตุ: 
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ตัวชี้วัดที่ 12.2 : จํานวนเหตุระเบิดรุนแรง (คาร์บอม/ ระเบิดแสวงเครื่อง) ในพื้นที ่7 เมอืงหลัก และ 1 เมืองเศรษฐกิจ (ร้อยละ 50) 
 

ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย 
ปี 2560 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ข้อสังเกต
ของคณะ
กรรมการฯ 2557 2558 2559 1 2 3 4 5 

12.2 จํานวนเหตุระเบิดรุนแรง (คาร์บอม/ 
ระเบิดแสวงเครื่อง) ในพื้นที่ 7 เมืองหลัก และ 
1 เมืองเศรษฐกิจ 

- เป้าหมาย 5 เดือน  
- เป้าหมาย 10 เดือน 

50 25 ครั้ง 
 
 

14 ครั้ง 
27 ครั้ง 

- - - 33 ครั้ง 31 ครั้ง 29 ครั้ง 27 ครั้ง 25 ครั้ง  

คําอธิบาย :  เหตุระเบิดรุนแรง หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทําของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้วัตถุระเบิดกระทํา
การให้เกิดการระเบิดและก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ 7 เมืองหลักและ 1 เมืองเศรษฐกิจ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะดังนี้ 

1.1 ระเบิดแบบวาง 
1.2 ระเบิดแบบขว้าง 
1.3 อื่น  ๆ(ใช้เครื่องยิง) 

 พื้นที่ 7 เมืองหลัก หมายถึง พื้นที่เมืองสําคัญ 7 เมือง ได้แก่ พื้นที่เขตของ อ.เมือง อ.เบตง จ.ยะลา , อ.เมือง จ.ปัตตานี , อ.เมือง อ.สุไหงโกลก  
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

 พื้นที่ 1 เมืองเศรษฐกิจ หมายถึง พื้นที่เขต ของ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 
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ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย 
ปี 2560 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ข้อสังเกต
ของคณะ
กรรมการฯ 2557 2558 2559 1 2 3 4 5 

สูตรการคํานวณ : ขั้นตอน ( Milestone: M)     ช่วง: ผลการดําเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R)        ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R – A)     
ระดับ ( Level: L)              อันดับ: ผลการดําเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT)   อันดับและเทยีบตามบัญญัติไตรยางค ์(RT – A)     
Hybrid ใช้สตูร....................................................................

เงื่อนไข:  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ  

2557 2558 2559 

จํานวนเหตุระเบิดรุนแรง (คาร์บอม/ระเบิดแสวงเครื่อง 

 ในพื้นที่ 7 เมืองหลัก 
ครั้ง 32 18 18 

จํานวนเหตุระเบิดรุนแรง (คาร์บอม/ระเบิดแสวงเครื่อง) 
ในพื้นที่ 1 เมืองเศรษฐกิจ 

ครั้ง 6 5 9 

รวม ครั้ง 38 23 27 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: สรุปรายงานสถิติเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ สขว.กอ.รมน. ภาค 4 สน. 
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ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย 
ปี 2560 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ข้อสังเกต
ของคณะ
กรรมการฯ 2557 2558 2559 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ: 
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