




ส่ิงท่ีสงมาดวย 1 
ตัวช้ีวัดการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด 

ตัวช้ีวัดดานท่ี 1 การบริหารจัดการ หนวยการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด 
(สำหรับเทศบาล องคการบริหารสวนตำบล และเมืองพัทยา) 

เปาหมาย: ใหจังหวัดกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด พ.ศ. 2566 ซึ่งอาจเปนการดำเนินงาน 
ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด นโยบายสำคัญของผูวาราชการจังหวัด 
หรือนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะ 

โดยกำหนดตัวช้ีวัด: จำนวน 1 ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน: 4 ระดับ คือ 0-1-3-5 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1.คำส ั ่ งแต  งต ั ้ งและรายงานการประชุ ม
คณะทำงานสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื ่อลด
ภาวะคลอดกอนกำหนดขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
2. ฐานขอมูลทะเบียนหญิงตั้งครรภ และฐานขอมูล
การชวยเหลือและสงเสริมหญิงตั้งครรภในพื้นท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจำป 2566 
จากระบบสารสนเทศของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 
3. สื่อประชาสัมพันธตาง  ๆและชองทางการเผยแพร 
4.  โครงการ/ก ิจกรรมขององค กรปกครอง 
สวนทองถ่ินท่ีดำเนินการ 
5. สอบถาม/สัมภาษณจากผูมีสวนเก่ียวของ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
เพื ่อช วยเหล ือประชาชนตามอำนาจหนาท่ี 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
3. แผนปฏิบัติการภายใตนโยบายและยุทธศาสตร 
การพัฒนาอนาม ัยการเจร ิญพันธ ุ แห งชาติ   
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 
4 .  หน ังส ือส ั ่ งการของกระทรวงมหาดไทย 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือหนังสือ 
สั่งการท่ีเก่ียวของ 
 

1. การดำเนินการขับเคลื ่อนโครงการ 
สรางเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะ
คลอดกอนกำหนด 

มีการดำเนินการ ดังนี้ (ถามี) 

(โปรด  ในชอง  ท่ีมีการดำเนินการ) 

 1. มีการแตงตั้งคณะทำงานสรางเสริม
สุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดกอนกำหนด
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือดำเนินการ
ขับเคลื่อนโครงการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก 
เพื่อลดภาวะคลอดกอนกำหนด และขอมูล
สถิติหญิงตั้งครรภและทารก 
 2. มีการสำรวจและจัดทำทะเบียน
หญิงตั้งครรภ เชน จำนวนหญิงตั้งครรภใน
พื ้นที ่ สถิติทารกคลอดกอนกำหนดหรือ
เส ียช ีว ิต และทะเบ ียนหญิงต ั ้ งครรภ 
ท ี ่ม ีฐานะยากจนหร ือยากไร ในพ ื ้น ท่ี  
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีครบถวน
สมบูรณ  
 3.  ม ี ก า รดำ เน ิ นการช  ว ย เหลื อ 
เพ ื ่ อพาหญ ิ งต ั ้ ง ครรภ ไปฝากครรภ   
เช น การจัดตั ้งกลุ มไลน (Line) โดยมี
องคประกอบของคณะทำงานสรางเสริม
สุขภาพเชิงร ุกเพื ่อลดภาวะคลอดกอน
กำหนดและหญิงตั ้งครรภในพื ้นที ่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ ่น เพื ่อวางแผน 
การดูแลครรภ/การใหขอมูลขาวสารและ
ความรู การใหคำปรึกษาหรือแนะนำ เพ่ือ

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

ขอเสนอแนะและขอสังเกต 
1. มีการสำรวจและจัดทำทะเบียนหญิงตั้งครรภ 

สถิติการคลอดกอนกำหนดหรือเสียช ีวิต  
และทะเบียนหญิงตั้งครรภที่มีฐานะยากจน 
หรือยากไรในพื ้นที ่ขององคกรปกครอง 
ส วนท องถ ิ ่น ท่ีครบถ วนสมบ ูรณ และมี 
หญิงตั ้งครรภฝากครรภกอน 12 สัปดาห 
คิดเปนรอยละ…ของจำนวนหญิงตั้งครรภใน
พ้ืนท่ีท้ังหมด 

2. สถ. จะมีหนังสือแจงตัวชี้วัดขางตนออกไป
กอน โดยไมรวมถึงภารกิจของ รพ.สต 

. 3. มีการเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ องคความรู
เกี ่ยวกับแนวทางการปองกันภาวะคลอดกอน
กำหนด  
          3.1 การประขาสัมพันธโดยท่ัวไป 
          3.2 ประชาสัมพันธถึงหญิงตั้งครรภ  
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ผานชองทางตาง ๆ 
อาทิ แผนพับประชาสัมพันธ เสียงตามสาย  และ
เว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ร ับฟ งป ญหาและแลกเปล ี ่ยนความรู 
ในการดูแลหญิงตั ้งครรภ/การจัดระบบ 
สงตอหญิงตั้งครรภเพื่อพาไปพบแพทย/
พยาบาล (รพ.สต./รพ.ช./รพ.ท./รพ.ศ.) 
 4. มีการเผยแพรสื ่อประชาสัมพันธ
เพื่อสรางความรูและความตระหนัก เรื่อง 
อ ันตรายของการคลอดก อนกำหนด
สัญญาณเตือนที่ควรไปโรงพยาบาล และ
การฝากครรภภายใน 12 สัปดาห เม่ือรูวา
ตั ้งครรภ ใหกับประชาชนทั่วไป (ชุมชน 
ญาต ิพ ี ่ น อง  และบ ุคคลใกล ช ิดหญิง
ต ั ้งครรภ ) หญิงต ั ้งครรภ  และคู สมรส  
ผานชองทางตาง ๆ ของหนวยงาน เชน 
เส ี ย งตามสายผ  านหอกระจายข  า ว                          
การประชุม สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อสิ่งพิมพ  
ส ื ่ อว ิทย ุ ช ุ มชน และช องทางอ ื ่ น  ๆ  
อยางตอเนื่อง (อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง) 
 5.  ม ี ก า ร จ ั ด ก ิ จ ก ร ร ม ร ณ ร ง ค
ประชาส ั มพ ันธ  เพ ื ่ อสร  า งการร ับรู  
และความตระหนัก เรื่อง อันตรายของการ
คลอดกอนกำหนด การอบรมใหความรู 
และการจัดกิจกรรมทางกาย อยางนอย
อาทิตยละ 1 ครั้ง 
เกณฑการใหคะแนน : 

1. มีการดำเนินการครบท้ัง 5 กิจกรรม 

2. มีการดำเนินการ 4 กิจกรรม 

3. มีการดำเนินการ 3 กิจกรรม 

4. มีการดำเนินการนอยกวา 3 กิจกรรม       
    หรือไมมีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย:  
โครงการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดกอนกำหนด ของคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือขายสุขภาพมารดา 
และทารกเพ ื ่อครอบคร ัวไทยในพระราช ูปถ ัมภ เป นโครงการร วมก ับกระทรวงมหาดไทยเพ ื ่อป องก ันและลดอ ัตรา 
การเกิดภาวะคลอดกอนกำหนดในหญิงตั้งครรภ โดยมีเปาหมายลดภาวะคลอดกอนกำหนด อยางนอยรอยละ 50 ภายในป 2566 
หมายเหตุ: ประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง (เทศบาล องคการบริหารสวนตำบล และเมืองพัทยา) ไมสามารถตัดฐาน
การประเมินได สำหรับองคการบริหารสวนจังหวัดไมตองประเมิน 

 



ส่ิงท่ีสงมาดวย 2 
แบบรายงาน 

ตัวช้ีวัดการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด 
ตัวช้ีวัดดานท่ี 1 การบริหารจัดการ หนวยการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด 

เปาหมาย: ใหจังหวัดกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด พ.ศ. 2566 ซึ่งอาจเปนการดำเนินงาน 
ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด นโยบายสำคัญของผูวาราชการจังหวัด 
หรือนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะ 

โดยกำหนดตัวช้ีวัด: จำนวน 2 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดละ 10 คะแนน คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน: 4 ระดับ คือ 0-1-3-5 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

1. …………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………. 

ฯลฯ 

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 

1. …………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………. 

ฯลฯ 

คำอธิบาย :  

1. ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 

2. …………………………………………………………. 

ฯลฯ 

 

...................................................................

........................................................... 

มีการดำเนินการ ดังนี้ (ถามี) 

1. ……………………………………………….. 

2. ……………………………………………….. 

3. ……………………………………………….. 

เกณฑการใหคะแนน : 

1. ……………………………………………….. 

2. ……………………………………………….. 

3. ……………………………………………….. 

4. ……………………………………………….. 
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หมายเหตุ  
1. องคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคการบริหารสวนตำบล และเมืองพัทยา ตองกำหนดใหมี 2 ตัวชี้วัดเทากัน แตการกำหนด
ตัวชี้วัดไมเหมือนกันก็ไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท 
2. เมืองพัทยา จะกำหนดเปนการเฉพาะก็ได หรือจะกำหนดเชนเดียวกับ องคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคการบริหาร 
สวนตำบล ก็ได 
 

 
 







ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

มกีารเผยแพร่สื�อประชาสมัพนัธ์
เพื�อสร้างความรู้และความตระหนกั 

เร ��อง อนัตรายของการคลอดกอ่นกําหนด
สญัญาณเตอืนที�ควรไปโรงพยาบาล 
และการฝากครรภภ์ายใน 12 สปัดาห ์
เมื�อรู้วา่ตั�งครรภใ์หก้บัประชาชนทั�วไป 
(ชมุชน ญาตพิี�นอ้ง และบคุคลใกลช้ดิ 

หญงิตั�งครรภ)์ 
หญงิตั�งครรภ ์และคูส่มรส 

 ผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ ของหนว่ยงาน 
เชน่ เสยีงตามสายผา่นหอกระจายขา่ว

การประชมุ สื�ออเิลก็ทรอนกิส ์สื�อสิ�งพมิพ์
สื�อว �ทยชุมุชน และชอ่งทางอื�น ๆ  อยา่งตอ่เนื�อง

(อยา่งนอ้ยเดอืนละ 1 ครั�ง)

มีการจัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เพื�อสร้าง

การรับรู้และความตระหนัก 
เร ��อง อันตรายของ

การคลอดก่อนกําหนด 
การอบรมให้ความรู้ และ
การจัดกิจกรรมทางกาย

อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั�ง

การดําเนินการตามตัวชี�วัดการประเมินประสทิธิภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น  (Local Performance Assessment: LPA)  ประจําป� 2566
ตัวชี�วัดการดําเนินงานตามนโยบายของจังหวัด "การดําเนินการขับเคลื�อนโครงการสร้างเสร �มสุขภาพเชิงรุก เพื�อลดภาวะคลอดก่อนกําหนด"

และตัวชี�วัดการดําเนินงานตามนโยบายจังหวัดเพิ�มเติม

เทศบาลนคร 30 แห่ง1

2

3
4

5

เทศบาลเมือง 195 แห่ง

เทศบาลตําบล 2,247 แห่ง

องค์การบร �หาร
ส่วนตําบล 5,300 แห่ง

เมืองพัทยา 1 แห่ง

อปท.  
7,773 แห่ง

กิจกรรม

มีการแต่งตั�งคณะทํางาน
สร้างเสร �มสุขภาพเชิงรุก

เพื�อลดภาวะคลอด
ก่อนกําหนด

ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�น

มกีารสํารวจและจดัทําทะเบยีน
หญงิตั�งครรภ ์

เชน่ จํานวนหญงิตั�งครรภ์
ในพื�นที� สถติทิารก

คลอดกอ่นกําหนดหร �อเสยีชวี �ต 
และทะเบยีนหญงิตั�งครรภ์
 ที�มฐีานะยากจนหร �อยากไร้ 
ในพื�นที�ขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ�น
ที�ครบถว้นสมบรูณ์

มีการดําเนินการช่วยเหลือ
 เพื�อพาหญิงตั�งครรภ์ไปฝากครรภ ์

เชน่ การจดัตั�งกลุม่ไลน ์(Line)
โดยมอีงคป์ระกอบของคณะทํางานฯ

เพื�อวางแผนการดแูลครรภ์
การใหข้อ้มลูขา่วสารและความรู้
การใหค้ําปร �กษาหร �อแนะนํา 

เพื�อรับฟ�งป�ญหาและแลกเปลี�ยน
ความรู้ในการดแูลหญงิตั�งครรภ/์
การจดัระบบสง่ตอ่หญงิตั�งครรภ์
เพื�อพาไปพบแพทย/์พยาบาล
(รพ.สต./รพ.ช./รพ.ท./รพ.ศ.)

1 2 3 4 5
กิจกรรม

กิจกรรม
กิจกรรม

กิจกรรม

"โครงการสร้างเสร �มสุขภาพเชิงรุก เพื�อลดภาวะคลอดก่อนกําหนด" 
ของคณะกรรมการอํานวยการโครงการเคร �อข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื�อครอบครัวไทยในพระราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย

เพื�อป�องกันและลดอัตราการเกิดภาวะคลอดก่อนกําหนดในหญิงตั�งครรภ์ โดยมีเป�าหมายลดภาวะคลอดก่อนกําหนด อย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในป� 2566

5 กิจกรรม

5 
คะแนน

4 กิจกรรม

3 
คะแนน

3 กิจกรรม

1
คะแนน

น้อยกวา่ 3 กิจกรรม
หร �อไม่มีการดําเนินการ

0
คะแนน

หมายเหตุ: คะแนนในตัวชี�วัดนี� คือ 10 คะแนน โดยนําผลคะแนนที�ได้มาคูณสอง



กรอบระยะเวลาการดําเนินการตามตัวชี�วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  (Local Performance Assessment: LPA) ประจําป� 2566
ตัวชี�วัดการดําเนินงานตามนโยบายของจังหวัด "การดําเนินการขับเคลื�อนโครงการสร้างเสร �มสุขภาพเชิงรุก เพื�อลดภาวะคลอดก่อนกําหนด"

และตัวชี�วัดการดําเนินงานตามนโยบายจังหวัดเพิ�มเติม

จังหวดักําหนดตัวชี�วดัการดําเนินงาน
ตามนโยบายของจังหวดั 

จํานวน 2 ตัวชี�วดั เพื�อประเมิน อปท. 
ทุกแห่ง โดยความเห็นชอบของ ผวจ.

และแจ้งให้ อปท. ทราบ

ภายในวันที� 29 ธันวาคม 2565

อปท. รายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี�วดัผ่านระบบสารสนเทศของ สถ. 

"ระบบการประเมินประสิทธิภาพของ
อปท."พร้อมแนบเอกสารที�เกี�ยวข้อง

ตั�งแต่วันที� 3 - 28 เมษายน 2566

ทีมประเมินประสิทธิภาพของ อปท. 
ตรวจประเมินการดําเนินการตามตัวชี�วดั

ผ่านระบบสารสนเทศ ฯ 
และลงพื�นที�ตรวจ อปท. 

ตั�งแต่วันที� 1 
ถึง 31 พฤษภาคม 2566

สถจ. ยืนยันข้อมูลรายงานผล
การดําเนินงานตามตัวชี�วดั
ผ่านระบบสารสนเทศ ฯ

ภายในวันที� 30 มถินุายน 2566
สถ. สรุปผลตัวชี�วดัของ อปท. 

รายงาน ปมท. 
และหน่วยงานที�เกี�ยวข้องทราบ

ภายในวันที� 31 กรกฎาคม 2566

1 2 3

4 5 6

อปท. ขับเคลื�อนการดําเนินการ
ให้เป�นไปตามเป�าหมาย 

แนวทางของ มท. และที�ตัวชี�วัดกําหนด

วันที� 29 ธันวาคม 2565
ถึง 31 มีนาคม 2566
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