กรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
เพื่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด

1

ที่มา
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 6
กุมภาพันธ 2550 ใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร
อยูดีมีสุขของจังหวัด แผนงานหลักขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร การแตงตั้งคณะกรรมการระดับชาติ
เพื่ออํานวยการในการขับเคลือ
่ น และ
อนุมัติงบประมาณสนับสนุนแผนงานภายใต
ยุทธศาสตรอยูดีมีสุข ในวงเงิน 5,000 ลานบาท ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติเสนอ โดยใหกระทรวงมหาดไทยทํา
ความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ
2

ที่มา
ก.พ.ร. ในคราวการประชุม เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ
2550 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงกรอบและแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550
โดยใหความสําคัญการประเมินผลที่สนับสนุนให
จังหวัดสามารถปรับแผนพัฒนาจังหวัดตามยุทธศาสตรอยูดี
มีสุข และมีความเชื่อมโยงความรับผิดชอบรวมกันระหวาง
กระทรวง กรมและจังหวัด เพื่อใหการปฏิบัติราชการใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3

ปรับยุทธศาสตรจังหวัด
• ปรับยุทธศาสตรจังหวัดปจจุบันใหสอดรับกับการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดี
มีสุข 5 แผนงาน
(สําหรับแผนที่ไมเกี่ยวของกับยุทธศาสตรทั้ง 5 แผน จังหวัดสามารถดําเนินการตอไปได
โดยใชงบประมาณสนับสนุนจากระทรวง ทบวง กรม)
• เนนกระบวนการการมีสวนรวมในการวางแผนและกําหนดโครงการ

จังหวัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร

สงเคราะห

เศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตรปจจุบัน

ประเด็น
ยุทธศาสตร

ฟนฟูความ
อุดมสมบูรณ
ชุมชน

ประเด็น
ยุทธศาสตร

พัฒนาและ
สรางโอกาส
ชุมชน

ยุทธศาสตรอยูดีมีสุข
ตามมติ ครม. 6 ก.พ. 2550

ประเด็น
ยุทธศาสตรอื่นๆ

การให
บริการ
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การประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
คํารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด
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Strategy Map / Balanced Scorecard

เปนเลิศ

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
มิติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผล
ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ
1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย
่ ถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ
1.1 ระดับความสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมจังหวัด
1.2 ระดับความสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด
2.

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย
่ ถวงน้ําหนักในการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมส
ี ุขระดับจังหวัด
2.1ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมส
ี ุขระดับจังหวัด*
2.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการพัฒนาสังคม
คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(เพือ
่ ดําเนินการรวมกับสวนราชการในการสนับสนุนยุทธศาสตรอยูดี
มีสุขระดับจังหวัด)**

50
12
(6)
(6)
38
(20)
(18)
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หมายเหตุ* ตัวอยางตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด
แผนงาน

ประเด็นการประเมินผล

ตัวชี้วัด

• เศรษฐกิจ
พอเพียง

1.การสนับสนุนกระบวนการ
เรียนรูในการประกอบอาชีพ
ของประชาชนและ
ครอบครัวตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม

1.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักในการดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการสนับสนุนกระบวนการ
เรียนรูในการประกอบอาชีพของ
ประชาชนและครอบครัวตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม
1.2 ระดับความสําเร็จของการสนับสนุน
การประกอบอาชีพและการเรียนรูของ
ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 ระดับความสําเร็จของการสนับสนุน
การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของ
ชุมชนที่เปนความตองการและดําเนินการ
โดยชุมชน
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หมายเหตุ* ตัวอยางตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด
แผนงาน

ประเด็นการประเมินผล

2. การพัฒนาและสราง
• การ
พัฒนาและ
โอกาสใหชุมชน
สรางโอกาส
ใหชุมชน

ตัวชี้วัด
2.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักในการดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพื่อการ
พึ่งตนเองของครอบครัวและชุมชน
2.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักในการดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่น/ชุมชนเพื่อ
การเพิ่มคุณภาพและเขาสูตลาดดวย
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและ
ภาคสวนตางๆ
2.3 จํานวนผลิตภัณฑชุมชนที่ไดรับ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน(มผช.) 8

หมายเหตุ* ตัวอยางตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด
แผนงาน

ประเด็นการประเมินผล

• การฟนฟู
ความอุดม
สมบูรณ
ของชุมชน

3. การสงเสริมการมี
สวนรวมของชุมชนในการ
อนุรักษพัฒนา ฟนฟู
ทรัพยากร ธรรมชาติ ดิน
และปาไมตามแนวทาง
พระราชดําริ

3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักของการดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมของชุมชนในการอนุรักษ
พัฒนา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน
และปาไมตามแนวทางพระราชดําริ

• การ
สงเคราะห
ผูดอย
โอกาสและ
ผูสูงอายุ

4. การสนับสนุนการ
สงเคราะหเพื่อยกระดับ
ครอบครัวของผูดอยโอกาส
และผูสูงอายุในชุมชน

4.1 ระดับความสําเร็จของการ
สนับสนุนการสงเคราะหเพื่อยกระดับ
ครอบครัวของผูดอยโอกาสและ
ผูสูงอายุในชุมชน

ตัวชี้วัด
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หมายเหตุ* ตัวอยางตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด
แผนงาน
• การ
บริการขั้น
พื้นฐานแก
ประชาชน

ประเด็นการประเมินผล
5. การสนับสนุนการ
ใหบริการขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพแกประชาชน

ตัวชี้วัด
5.1 ระดับความสําเร็จของการ
สนับสนุนการใหบริการขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพแกประชาชน
5.2 ระดับความสําเร็จของการ
สนับสนุนการอํานวยความสะดวก
ประชาชนดวยการจัดตั้งศูนยบริการ
รวมอําเภอยิ้ม หรือเคานเตอรบริการ
ของรัฐ
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ตัวอยางตัวชี้วัด รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อการสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด

พิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานจริง
เปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการในการสงเสริมการมีสวนรวม
ของชุมชนในการอนุรักษ พัฒนา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ดิน และปาไม ตามแนวทางพระราชดําริ โดยแผนปฏิบัติการฯ
ดังกลาวเปนแผนที่ จังหวัดไดจัดทํารวมกับอําเภอ/ตําบลและ
ไดงบประมาณสนับสนุน จากงบขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมี
สุขตามมติคณะรัฐมนตรี 6 ก.พ. 2550
ในกรณีที่มีหลายแผนงาน/โครงการจะตองมีการ
คํานวณโดยถวงน้ําหนักของแผนงาน/โครงการดังกลาวดวย
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

รอยละ 80

รอยละ 85

รอยละ 90

รอยละ 95

รอยละ 100 พรอม
แสดงผลผลิต/ผลลัพธ
ของแผนงาน/
11
โครงการ

ตัวอยางตัวชี้วัด รอยละเฉลีย
่ ถวงน้ําหนักความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนอยูดีมีสข
ุ ระดับจังหวัด

เกณฑคะแนน

0%

10%

เริ่มโครงการ ต.ค. 49

20% 30% 40%

1

60%

2

3

70% 80%

4

90%

5
100%

กิจกรรมตามแผนงานแลวเสร็จ ก.ย. 50

จังหวัดจัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการ
กรณีที่วางแผนใหเสร็จภายในป 2550 ใหเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานที่เกิดขึน
้ จริงกับแผนการดําเนินงานที่วางไวในป
2550 ทั้งหมดคิดเปนรอยละ 100
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ตัวอยางตัวชี้วัด รอยละเฉลีย
่ ถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรอยูด
 ีมีสุขระดับจังหวัด

•กรณีที่ แผนงาน/โครงการ มีระยะเวลาดําเนินการเกินกวา 1 ป
ใหวัดผลความสําเร็จโดยดูจากกิจกรรมหรือขั้นตอนการดําเนินโครงการ สวนที่
จะตองทําใหแลวเสร็จในปงบประมาณทีท
่ ําการประเมินผล เทานั้น

50%

เริ่มโครงการ ต.ค. 49

0%

10%

โครงการแลวเสร็จ ก.ย. 51

60% 70%

20% 30% 40%

80%

90%

100%

เกณฑคะแนนที่ให
1 23 4 5
0%

การดําเนินการสวนที่จะตอง
60%70% 80% 90%

แลวเสร็จเมื่อถึงเดือน ก.ย. 50

100%
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ตัวอยางตัวชี้วัด

แผนดําเนินงานโครงการสนับสนุนชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑชุมชน

หลักการ พิจารณาความสําเร็จของกิจกรรมตามแผนดําเนินงาน
กิจกรรม

2549
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

2550
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

1. ประชาสัมพันธแก
ครอบครัว/ชุมชนที่สนใจ
2. สํารวจและจัดลําดับความสําคัญการ
ขอรับการสนับสนุน

3. ฝกอบรมเกี่ยวกับการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐาน

4. สนับสนุนปจจัยการผลิต
5. ติดตามประเมินผล
6. คัดเลือกผลิตภัณฑภายในชุมชน

การรายงานผลงวดครึ่งปและสิ้นปงบประมาณ
จังหวัดตองสงเอกสาร/หลักฐานในการได
ดําเนินงานของแตละกิจกรรมให ก.พ.ร.

ก.ย.

แนวทาง การกําหนดตัวชี้วัด น้ําหนัก คาเปาหมายและเกณฑการใหคะแนน เพื่อ
ประเมินผลการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด
แผน

ระบุชื่อแผน........

ชื่อตัวชีว
้ ัด

ระบุชื่อตัวชวัด.......
ระดับ 5 คะแนน: ระบุรายละเอียดผลผลิต/ผลลัพธที่จะเกิดขึ้นจาก
การดําเนินกิจกรรมทั้งหมดในปงบประมาณ
ระดับ 4 คะแนน: ระบุกิจกรรมสําคัญที่ตองดําเนินการในขัน
้ ตอน
ตอจากระดับที่ 3และกิจกรรมสําคัญที่จะทําใหเกิดผลผลิตในระดับ5
ระดับ 3 คะแนน : ระบุกิจกรรมสําคัญที่ตองดําเนินการในขัน
้ ตอน
ตอจากระดับที่ 2

ระดับ 2 คะแนน: ระบุกิจกรรมสําคัญที่ตองดําเนินการในขัน
้ ตอน
ตอจากระดับที่ 1
ระดับ 1 คะแนน: ระบุกิจกรรมสําคัญที่ตองดําเนินการในเบื้องตน

ตัวอยาง แนวทางการกําหนดตัวชี้วด
ั น้ําหนัก คาเปาหมายและเกณฑการใหคะแนน เพื่อ
ประเมินผลการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด
แผน

แผนเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อตัวชีว
้ ัด

ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนการประกอบอาชีพและการเรียนรูของ
ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับ 5 คะแนน คณะกรรมการระดับจังหวัดแจงผลการอนุมัติ
ใหหนวยดําเนินการทราบและโอนเงินตามยอดวงเงินโครงการที่ไดรับ
อนุมัติเขาบัญชีเงินฝากของหมูบาน/ชุมชน
ระดับ 4 คะแนน คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการ
แลวเสร็จสามารถสรุปเสนอ สป.มท.ภายในเวลาที่กําหนด
ระดับ 3 คะแนน คณะกรรมการระดับอําเภอ/กิ่งอําเภอพิจารณา
กลัน
่ กรองโครงการ จัดลําดับความสําคัญแลวเสร็จสามารถสง
เสนอคณะกรรมการระดับจังหวัด

ระดับ 2 คะแนน ชุมชนจัดทําแผนพรอมรายละเอียดเพื่อดําเนิน
กิจกรรมภายในชุมชนเอง หรือขอรับการสนับสนุน พรอมทั้งเสนอแผน
ใหผูมีสวนเกี่ยวของตามลําดับจากระดับหมูบาน/ชุมชน
ระดับ 1 คะแนน เตรียมความพรอมและสรางความเขาใจรวมกับผูนํา
ชุมชน อาสาสมัครชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อกําหนดเปาหมาย
และกิจกรรมรวมกัน

ตัวอยาง แนวทางการกําหนดตัวชี้วด
ั น้ําหนัก คาเปาหมายและเกณฑการใหคะแนน เพื่อ
ประเมินผลการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด
แผน

แผนการสงเคราะหผูดอ
 ยโอกาสและผูส
 ูงอายุ

ชื่อตัวชีว
้ ัด

ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนการสงเคราะหเพื่อยกระดับครอบครัวของ
ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุในชุมชน
ระดับ 5 คะแนน ชุมชนสามารถดําเนินกิจกรรมสงเคราะหครอบครัว
ผูดอยโอกาส/ผูสูงอายุในชุมชนโดยมีคณะทํางานระดับหมูบาน/ชุมชน
เพื่อประสานความรวมมือสนับสนุนจากผูมีสวนเกี่ยวของ
ระดับ 4 คะแนน ชุมชนจัดทําแผนพรอมรายละเอียดเพื่อดําเนิน
กิจกรรมภายในชุมชนเอง หรือขอรับการสนับสนุน พรอมทั้งเสนอแผนให
ผูมีสวนเกี่ยวของตามลําดับจากระดับหมูบาน/ชุมชน อําเภอ และจังหวัด
ระดับ 3 คะแนน ชุมชนระบุกิจกรรมและจัดลําดับความสําคัญกิจกรรม
ที่ตองการใหการสงเคราะหครอบครัวผูดอยโอกาส/ผูสูงอายุรวมกับ
ผูนําชุมชน อาสาสมัครชุมชนและผูมส
ี วนเกี่ยวของ

ระดับ 2 คะแนน ชุมชนสํารวจและวิเคราะหสรุปสภาพปญหาความ
จําเปนตองการรับการสงเคราะหของครอบครัวผูดอยโอกาส/ผูสูงอายุ
โดยใชกรอบแนวคิดดัชนีคุณภาพชีวิตของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ
ระดับ 1 คะแนน เตรียมความพรอมและสรางความเขาใจรวมกับผูนํา
ชุมชน อาสาสมัครชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อกําหนดเปาหมาย
และกิจกรรมรวมกัน

ตัวอยางตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนการใหบริการขั้นพื้นฐาน
ที่มีคุณภาพแกประชาชน

หลักการ: พิจารณาจากความสําเร็จของงานในแตละระดับคะแนน
การรายงานผลงวดครึ่ง
ปและ สิ้นปงบประมาณ
จังหวัดตองสง
เอกสาร/หลักฐาน ที่ได
ดําเนินงานของแตละ
ขั้นตอนให ก.พ.ร.

-จัดทําแบบสอบถามและ
ดําเนินการสอบถาม โดย
เนนการบริการขั้นพื้นฐาน

-รายงานแสดงจํานวนผูไดรับ
บริการขั้นพื้นฐานและสรุป
ความเห็นตอการใหบริการ

-สามารถปฏิบัติตามแผน
ไดแลวเสร็จครบถวน

-สามารถปฏิบัติตามแผน
ไดแลวเสร็จครบถวน

-จัดทําแผนใหบริการขั้น -จัดทําแผนใหบริการขั้น -จัดทําแผนใหบริการขั้น
พื้นฐานแกชุมชน และผาน พื้นฐานแกชุมชน และผาน พื้นฐานแกชุมชน และผาน
การอนุมัติจากผูบังคับบัญชา การอนุมัติจากผูบังคับบัญชา การอนุมัติจากผูบังคับบัญชา
-จัดทําแบบสอบถามและ
ดําเนินการสอบถาม โดย
เนนการบริการขั้นพื้นฐาน

-จัดทําแบบสอบถามและ
ดําเนินการสอบถาม โดย
เนนการบริการขั้นพื้นฐาน

-จัดทําแบบสอบถามและ
ดําเนินการสอบถาม โดย
เนนการบริการขั้นพื้นฐาน

-จัดใหมีระบบในการรับฟง -จัดใหมีระบบในการรับฟง -จัดใหมีระบบในการรับฟง -จัดใหมีระบบในการรับฟง -จัดใหมีระบบในการรับฟง
ความคิดเห็นจากชุมชน ความคิดเห็นจากชุมชน
ความคิดเห็นจากชุมชน
ความคิดเห็นจากชุมชน
ความคิดเห็นจากชุมชน
และการตอบขอรองเรียน และการตอบขอรองเรียน และการตอบขอรองเรียน และการตอบขอรองเรียน และการตอบขอรองเรียน
ระดับ 1 คะแนน

ระดับ 2 คะแนน

ระดับ 3 คะแนน

ระดับ 4 คะแนน

ระดับ 5 คะแนน

ตัวอยางตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขอมูล
และสารสนเทศของชุมชนที่เปนความตองการและดําเนินการโดยชุมชน
หลักการ: พิจารณาจากความสําเร็จของงานในแตละระดับคะแนน
การรายงานผลงวดครึ่ง
ปและ สิ้นปงบประมาณ
จังหวัดตองสง เอกสาร/
หลักฐานในการได
ดําเนินการจริงของ
แตละขั้นตอนให ก.พ.ร.

- ขอมูลเกีย่ วกับตนแบบองค
ความรูของครอบครัว
ชุมชนในระดับอําเภอที่ตรง
ตามความตองการของ
ชุมชน

- เก็บรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับตนแบบองค
ความรูของครอบครัว
ชุมชนในระดับตําบล

- เก็บรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับตนแบบองค
ความรูของครอบครัว
ชุมชนในระดับตําบล

เก็บรวบรวมขอมูลปจจุบัน
และขอมูลยอนหลัง 1-3 ป
- ออกแบบฐานขอมูล
- ออกแบบฐานขอมูล
- กําหนดหนวยงาน
- กําหนดหนวยงาน
- กําหนดวิธีการเก็บขอมูล - กําหนดวิธีการเก็บขอมูล
แตงตั้งคณะทํางาน
แตงตั้งคณะทํางาน
แตงตั้งคณะทํางาน
ศึกษาการจัดทําระบบ
ศึกษาการจัดทําระบบ
ศึกษาการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลชุมชนโดยชุมชน ฐานขอมูลชุมชนโดยชุมชน ฐานขอมูลชุมชนโดยชุมชน

เก็บรวบรวมขอมูลปจจุบัน
และขอมูลยอนหลัง 1-3 ป
- ออกแบบฐานขอมูล
- กําหนดหนวยงาน
- กําหนดวิธีการเก็บขอมูล
แตงตั้งคณะทํางาน
ศึกษาการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลชุมชนโดยชุมชน

เก็บรวบรวมขอมูลปจจุบัน
และขอมูลยอนหลัง 1-3 ป
- ออกแบบฐานขอมูล
- กําหนดหนวยงาน
- กําหนดวิธีการเก็บขอมูล
แตงตั้งคณะทํางาน
ศึกษาการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลชุมชนโดยชุมชน

ระดับ 1 คะแนน

ระดับ 4 คะแนน

ระดับ 5 คะแนน

ระดับ 2 คะแนน

ระดับ 3 คะแนน

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติรประเด็
าชการของจั
นการประเมิงนหวั
ผลด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 น้ําหนัก
มิติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผล(ตอ)
ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ ** ตัวชี้วัด 2.2 (น้ําหนักรวมรอยละ 18) ประกอบดวย
2.2.1 รอยละที่ลดลงของจํานวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได ต่ํากวา
เกณฑ จปฐ.
2.2.2 รอยละของหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งที่เอาชนะยาเสพติด
2.2.3 ระดับความสําเร็จในการปองกันและปราบปรามการเกิด
อาชญากรรม
2.2.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนงานดานความ
มั่นคงชายแดน
2.2.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.2.6 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอาหารสด ตลาดสด รานอาหาร
และแผงลอยที่ผานมาตรฐานดานสาธารณสุข
2.2.7 ระดับความสําเร็จของการรักษาความปลอดภัยโดยเนนการลด
อุบัติเหตุจราจรทางบก

(3)
(2)
(1.5)
(1.5)
(4)
(3)
(3)
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
จังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ประเด็นการประเมินผล
มิติที่ 2 : มิติดานคุณภาพการใหบริการ

น้ําหนัก

15

ความพึงพอใจของผูร
 บ
ั บริการ
3.1

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

5

3.2

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดตัง้ ศูนยบริการรวม

4

การมีสว
 นรวมของประชาชน
4. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสว นรวมใน
การแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบการปฏิบัตริ าชการ

3

ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
5.1 ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการ
5.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมช
ิ อบ

1
2
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ประเด็นการประเมินผล

มิติที่ 3 : มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
การลดระยะเวลาการใหบริการ
6.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้าํ หนักในการลดรอบ
ระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของจังหวัด
6.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้าํ หนักในการ
ดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดาน
กระบวนงาน
ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน
7. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของจังหวัด

น้ําหนัก

10
4
3

3
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
จังหวัดประจําปงบประมาณพ.ศ.
2550
ประเด็นการประเมิ
นผล
มิติที่ 4 : มิติดานการพัฒนาองคกร

น้ําหนัก

25

การจัดการความรู
8.

ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูเพือ
่ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร

5

การจัดการทุนมนุษย
9.1

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

2

(เปนตัวชี้วด
ั เลือก)

9.2

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง

2

9.3

ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกร

3

สูระดับบุคคล
การจัดการสารสนเทศ
10

ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของจังหวัด

6

การบริหารจัดการองคการ
11

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

5

•การบริหารความเสี่ยง(เปนตัวชี้วัดเลือก)
12

ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง

23
2

(ราง) กรอบการประเมินผลการปฏิบต
ั ิราชการของสวนราชการประจําป งปม. พ. ศ. 2550

เกง

องคการทีม
่ ข
ี ีดสมรรถนะสูง

องคการทีม
่ ศ
ี ักดิ์ศรีและจริยธรรมสูง

High Performance Organization

Highly Ethical Organization

ดี

คํารับรองการปฏิบต
ั ิราชการของจังหวัด
50%

ภายนอก

Financial
FinancialPerspective
Perspectiveประสิ
ประสิททธิธิผผลล(ผลลั
(ผลลัพพธธ) )
ระดั
บบความสํ
าเร็
ระดั
ความสํ
าเร็จจ
ตามยุ
ท
ธศาสตร
ตามยุทดธศาสตร
กลุ
กลุมมจัจังหวั
งหวัด/จั/จังหวั
งหวัดด

ระดับความสําเร็จในการ
ระดั
บความสํ
เร็เคลื
จในการ
สนั
บสนุ
นการขัาบ
อ
่ น
สนั
บ
สนุ
น
การขั
บ
เคลื
่ น
ยุทธศาสตรอยูดีม
ีสุขอ
ยุทระดั
ธศาสตร
อ
ยู
ด

ม
ี
ส
ี
ุข
บจังหวัด
ระดับจังหวัด

15%

คุคุณณภาพ
Customer
Perspective
Customer
Perspective
ภาพ
ระดั
บ
ระดั
บ
ระดับ
ความโปรงใส

บ
คุคุณระดั
ณภาพ
ภาพ
ของการ
ของการ
บริ
บริกการาร

ความสํ
าเร็จจ
ความสําสเร็
ของการมี
ของการมี
สวน
วน
รวรมของ
วมของ
ประชาชน
ประชาชน

ความโปรบงัตใส
ในการปฏิ
ในการปฏิ
บัติ ิ
ราชการ
ราชการ

ภายใน

ประสิ
ประสิททธิธิภภาพของ
าพของ
การใช
พ
ลั
ง
การใชพลังงาน
งาน

25%

Learning
Learningand
andGrowth
GrowthPerspective
Perspectiveพัพัฒฒนาองค
นาองคกการาร
การพั
การพัฒฒนา
นา
ทุทุนนมนุ
มนุษษยย

การพั
ฒฒนาทุ
นน
การพั
นาทุ
ความรู
แ

ละ
ความรูและ
สารสนเทศ
สารสนเทศ

ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
ปลอดจากการกระทําผิดวินัยและ
การละเมิดกฎหมาย

การพัฒนา
การพั
ฒนา
คุณ
ภาพการ
คุ
ณ
ภาพการ
จัดการองคการ
จัดการองคการ

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการการ
ปองกัน และ ปราบปรามทุจริต

น้ําหนัก 60 %

10%

Internal
InternalWork
WorkProcess
ProcessPerspective
Perspectiveประสิ
ประสิททธิธิภภาพาพ
ระดั
บบความสํ
าเร็
การ
ระดั
ความสํ
าเร็จจ
การ
ปรั
บ
ปรุ
ง
กระบวนงาน
ปรับปรุงกระบวนงาน

รอยละของระดับความพึงพอใจ
ของผู
รับบริการตอการใหบริการ
ยึดมั่นในจรรยาบรรณและมาตรฐาน
ทีโปรงใสเปนธรรม
วิชาชีพ

นวัตกรรมทางดานคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
เสริมสรางความมีคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลขององคการ

น้ําหนัก 40 %

Strategy Map / Balanced Scorecard
น้ําหนัก 100% คะแนนเต็ม 5

น้ําหนัก 100% คะแนนเต็ม 5

<3
ถาสวนราชการไดคะแนนความดีต่ํากวา 3 จะไมไดรับเงินรางวัลประจําป 2550

www.opdc.go.th
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