
การประชุมชีแ้จง 

กรอบ หลกัการ และแนวทางการจดัท าค ารบัรองและประเมนิผล 

การปฏบิตัริาชการของจงัหวดั  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ผา่นระบบวดีทิศันท์างไกลของกระทรวงมหาดไทย  

วนัพธุที ่29 ตลุาคม 2557 

เวลา 09.00 – 16.30 น.  
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การประชุมชีแ้จง 
กรอบ หลกัการ และแนวทางการจดัท าค ารบัรองและประเมนิผล 
การปฏบิตัริาชการของจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

วนัพธุที ่29 ตลุาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. 
ผา่นระบบวดีทิศันท์างไกลของกระทรวงมหาดไทย 

ณ หอ้งประชุมศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ถนนวสิทุธกิษตัรยิ ์กรงุเทพมหานคร  
 

09.00 – 09.15 น.  กลา่วเปิดประชมุ โดย รองเลขาธกิาร ก.พ.ร. (นายนครเขตต ์สทุธปรดีา) 

09.15 – 09.45 น. การชี้แจงกรอบ หลักการ และแนวทางการจัดท าค ารับรองและประเมนิผลการปฏบิัตริาชการของจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 โดย ผูอ้ านวยการกองตดิตามและประเมนิผลการพัฒนาระบบราชการ (นางสาวสนุทร ีสภุาสงวน) 

09.45 – 11.45 น. การชีแ้จงแนวทางการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการของจังหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยหน่วยงานเจา้ภาพ 

 การเบกิจา่ยงบประมาณ โดย ผูแ้ทนกรมบัญชกีลาง 

 การประหยัดพลังงาน โดย ผูแ้ทนส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 ระดับคณุธรรมและความโปรง่ใสการด าเนนิงานของหน่วยงาน  
โดย ผูแ้ทนส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ
       และผูแ้ทนส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ 

11.45 – 12.00 น.        ตอบขอ้ซกัถาม 

12.00 – 13.30 น.        พักรับประทานอาหารกลางวนั 

13.30 – 16.30 น. การชีแ้จงแนวทางการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการของจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยหน่วยงานเจา้ภาพ 
(ตอ่) 
 การพัฒนาสมรรถะองคก์าร : แนวทางการพัฒนาองคก์ารตามกรอบ 9 Cells  

โดย ผอ. กองบรหิารการเปลีย่นแปลงและนวตักรรม ส านักงาน ก.พ.ร. และ รศ. ดร. จริประภา อัครบวร  

สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์

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

ก าหนดการ 
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กรอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของจงัหวดั
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ประเด็นการ
ประเมนิผลการ
ปฏบิตัริาชการ 

กรอบการประเมนิผล 2558 
น า้หนกั 
(%) 

มติภิายนอก 75 

การประเมนิ
ประสทิธผิล (65) 
  

1.  ยทุธศาสตรข์องกลุม่จงัหวดั/จงัหวดั 
1.1   ยทุธศาสตรก์ลุม่จังหวดั (15)  

(ไมเ่กนิ 3 ตวัชีว้ดั) 
1.2   ยทุธศาสตรจ์ังหวดั (50)  

(ไมเ่กนิ 5 ตวัชีว้ดั) 

(65) 

การประเมนิ
คณุภาพ (10) 

2. ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร  
(งานบตัรประชาชนและทะเบยีนราษฎร  
งานจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรม  
งานบรกิารจัดหางาน งานบรกิารผูป่้วยนอก 
งานการถา่ยทอดความรูแ้ละการใหบ้รกิาร
ทางการเกษตร และงานขอรับประโยชน์
ทดแทนจากกองทนุประกนัสงัคม) 

(10) 

มติภิายใน 25 

การประเมนิ
ประสทิธภิาพ (10) 

3.  การเบกิจา่ยงบประมาณ  (5) 

4. การประหยดัพลงังาน (5) 

การพฒันาองคก์าร 
(15) 
 

5.  การพฒันาสมรรถนะองคก์าร (10) 

6. ระดบัคณุธรรมและความโปรง่ใส 
ในการด าเนนิงานของหนว่ยงาน 

(5) 

รวม 100 

กรอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของจงัหวดั 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ประเด็นการ
ประเมนิผลการ
ปฏบิตัริาชการ 

กรอบการประเมนิผล 2557 
น า้หนกั 
(%) 

มติภิายนอก 70 

การประเมนิ
ประสทิธผิล (60) 
  

1.  ยทุธศาสตรข์องกลุม่จงัหวดั/จงัหวดั 
1.1  ยทุธศาสตรก์ลุม่จังหวดั (15)  

(ไมเ่กนิ 2 ตวัชีว้ดั) 
1.2   ยทุธศาสตรจ์ังหวดั (45)  

(ไมเ่กนิ 3 ตวัชีว้ดั) 

(60) 

การประเมนิ
คณุภาพ (10) 

2. ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร  
(งานบตัรประชาชนและทะเบยีนราษฎร  
งานจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรม  
งานบรกิารจัดหางาน งานบรกิารผูป่้วยนอก 
งานการถา่ยทอดความรูแ้ละการใหบ้รกิาร
ทางการเกษตร และงานขอรับประโยชน์
ทดแทนจากกองทนุประกนัสงัคม) 

(10) 
 

มติภิายใน 30 

การประเมนิ
ประสทิธภิาพ (10) 

3. การเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ (5) 

4. การประหยดัพลงังาน (5) 

การพฒันาองคก์าร 
(20) 

5. การพฒันาสมรรถนะองคก์าร (ทนุมนุษย ์
สารสนเทศ และวฒันธรรมองคก์าร)  

(15) 

6. การสรา้งความโปรง่ใสในการปฏบิตัริาชการ (5) 

รวม 100 

ตัวชีวั้ดการพัฒนาระดับจังหวัด 
1. มลูคา่ผลติภัณฑม์วลรวมจังหวัด (GPP) 
2. คา่เฉลีย่ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) (ชัน้ ป.6  ม.3   ม. 6) 
3. ผลติภาพแรงงานรายจังหวัด 

ตัวชีวั้ดการพัฒนาระดับจังหวัด  
1. มลูคา่ผลติภัณฑม์วลรวมจังหวัด (GPP) 
2. คา่เฉลีย่ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) (ชัน้ ป.6  ม.3  ม. 6) 

(1) กรอบการประเมนิผลฯ ของจงัหวดั 

กรอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของจงัหวดัและแนวทางการเจรจาขอ้ตกลง 
และประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
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กรอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของจงัหวดั
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ประเด็นการ
ประเมนิผลการ
ปฏบิตัริาชการ 

กรอบการประเมนิผล 2558 
น า้หนกั 
(%) 

มติภิายนอก 75 

การประเมนิ
ประสทิธผิล (65) 
  

1.  ยทุธศาสตรข์องกลุม่จงัหวดั/จงัหวดั 
1.1   ยทุธศาสตรก์ลุม่จังหวดั (15)  

(ไมเ่กนิ 3 ตวัชีว้ดั) 
1.2   ยทุธศาสตรจ์ังหวดั (50)  

(ไมเ่กนิ 5 ตวัชีว้ดั) 

(65) 

การประเมนิ
คณุภาพ (10) 

2. ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร  
(งานบตัรประชาชนและทะเบยีนราษฎร  
งานจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรม  
งานบรกิารจัดหางาน งานบรกิารผูป่้วยนอก 
งานการถา่ยทอดความรูแ้ละการใหบ้รกิาร
ทางการเกษตร และงานขอรับประโยชน์
ทดแทนจากกองทนุประกนัสงัคม) 

(10) 

มติภิายใน 25 

การประเมนิ
ประสทิธภิาพ (10) 

3.  การเบกิจา่ยงบประมาณ  (5) 

4. การประหยดัพลงังาน (5) 

การพฒันาองคก์าร 
(15) 
 

5.  การพฒันาสมรรถนะองคก์าร (10) 

6. ระดบัคณุธรรมและความโปรง่ใส 
ในการด าเนนิงานของหนว่ยงาน 

(5) 

รวม 100 

ตวัชีว้ดัการพัฒนาระดบัจังหวดั 
1. มลูคา่ผลติภัณฑม์วลรวมจังหวดั (GPP) 
2. คา่เฉลีย่ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) (ชัน้ ป.6  ม.3  ม. 6) 

(1) กรอบการประเมนิผลฯ ของจงัหวดั (ตอ่) 

1. ก าหนดตัวชีว้ัดยทุธศาสตรข์องกลุม่จังหวัดและยทุธศาสตรข์องจังหวัดให ้
สะทอ้นบริบทและลักษณะเฉพาะของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด (tailor 
made) มคีวามครอบคลมุทัง้มติดิา้นเศรษฐกจิและดา้นสงัคมจติวทิยาและ
ความมั่นคง  

2. เพิม่จ านวนตัวชี้วัดในระดับกลุ่มจังหวัดและจังหวัด เพื่อใหค้รอบคลุม
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด และสะทอ้นตัวชีว้ัดการพัฒนา
จังหวัดทีส่ าคัญทีต่อ้งเรง่ปรับปรงุใหม้ากขึน้ 

ยทุธศาสตรก์ลุม่จังหวัด จากไมเ่กนิ 2 ตัวชีว้ัด เป็น ไมเ่กนิ 3 ตัวชีว้ัด 

ยทุธศาสตรจั์งหวัด จากไมเ่กนิ 3 ตัวชีว้ัด เป็น ไมเ่กนิ 5 ตัวชีว้ัด 

3. ตัวชีว้ัดของกลุม่จังหวัด ทกุจังหวัดในกลุม่ควรตอ้งมกีารด าเนนิการรว่มกนั 

4. ก าหนดตัวชีว้ัดรว่มระหวา่งกระทรวงและจังหวดั (Function-Area) เพือ่
ขับเคลือ่นการบรูณาการการด าเนนิงานระหวา่งกระทรวงและจังหวัด และ
ชว่ยในการถา่ยทอดเป้าหมายจากระดับประเทศ เชน่ โซนนิง่ภาค
การเกษตร การสรา้งรายไดจ้ากการ ทอ่งเทีย่ว รายไดจ้ากการจ าหน่าย
สนิคา้ OTOP  การแกไ้ขปัญหาความไมส่งบในจังหวัดชายแดนใต ้ เป็น
ตน้  

5. ก าหนดตัวชี้วัด “ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงาน” โดยใชร้ะบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ซึง่เป็นการวัดองคป์ระกอบใน 5 เรือ่ง ไดแ้ก ่ความ
โปร่งใส ความรับผดิชอบ การทุจรติคอรรั์ปชัน วัฒนธรรมคุณธรรม และ
คณุธรรมในการท างาน 

6. ก าหนดใหตั้วชี้วัดที่ส าคัญที่ไม่สามารถรายงานผลการด าเนินงานได ้
ภายในปีงบประมาณ (ภายในเดือนธันวาคม) เป็นตัวชี้วัดที่ตอ้งมีการ
ตดิตาม (monitor) ผลการด าเนนิงาน 

7. ตัวชีว้ัดการพัฒนาระดับจังหวัดทีส่ าคัญ ไดแ้ก ่มูลค่าผลติภัณฑม์วลรวม
จังหวัด (GPP) และคา่เฉลีย่ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตขิัน้
พืน้ฐาน (O-NET) (ชัน้ ป.6  ม.3  และ ม. 6) ก าหนดใหเ้ป็น Monitor ใน
ทกุจังหวัด 

8. ส านักงาน ก.พ.ร. จัดสรรเงนิรางวัลใหจั้งหวัด 

  

    หลกัการ  

กรอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของจงัหวดัและแนวทางการเจรจาขอ้ตกลง 
และประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
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กรอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของจงัหวดัและแนวทางการเจรจาขอ้ตกลง 
และประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

(1) กรอบการประเมนิผลฯ ของจงัหวดั (ตอ่) 

ตวัชีว้ดั เจา้ภาพตวัชีว้ดั 

การเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ กรมบัญชกีลาง กระทรวงการคลัง 

การประหยดัพลงังาน 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน 

การพฒันาสมรรถนะองคก์าร ส านักงาน ก.พ.ร. 

ระดบัคณุธรรมและความโปรง่ใส
ในการด าเนนิงานของหนว่ยงาน 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ
ในภาครัฐ 

มติภิายใน (น ้าหนักรอ้ยละ 25) 
 
 ก าหนดเป็นตวัชีว้ัดบงัคบั มหีน่วยงานเจา้ภาพเป็นผูก้ าหนดแนวทางการด าเนนิการ 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผล ตลอดจนตดิตามประเมนิผลการด าเนนิงานตามตวัชีว้ัด 
ดงันี ้
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(2) แนวทางการจดัท าค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของจงัหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ก.พ.ร. ก าหนดกรอบการจดัท า
ค ารบัรองและการประเมนิผลฯ 

ของจงัหวดั 

ส านกังาน ก.พ.ร. จดัท าเอกสาร
ค ารบัรองฯ พรอ้มรายละเอยีด 
และด าเนนิการใหผู้ว้า่ราชการ
จงัหวดัและผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้งลงนาม 

ในค ารบัรองฯ 

ส านกังาน ก.พ.ร.  
จดัท ารา่งตวัชีว้ดัตาม

ยทุธศาสตรข์องกลุม่จงัหวดั
และจงัหวดั สง่ใหก้ลุม่จงัหวดั

และจงัหวดัพจิารณา 

กลุม่จงัหวดัและจงัหวดั 
เจรจาขอ้ตกลงฯ กบัคณะกรรมการ
เจรจาขอ้ลกลงและประเมนิผลของ

กลุม่จงัหวดัและจงัหวดั 

ตกลง 

ไมต่กลง 

ตกลง 

กรอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของจงัหวดัและแนวทางการเจรจาขอ้ตกลง 
และประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
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ปฏทินิการจดัท าค ารบัรองการปฏบิตัริาชการและการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของจงัหวดั 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

วนัที ่ กจิกรรม 
กนัยายน 2557 ส านักงาน ก.พ.ร. แจง้กรอบ ปฏทินิ แนวทางการจัดท าค ารับรองและประเมนิผลการ

ปฏบิัตริาชการตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการของจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ใหก้ลุม่จังหวัดและจังหวัดทราบ 

ตลุาคม 2557  ส านักงาน ก.พ.ร. จัดท าร่างตัวชีว้ัดตามยุทธศาสตรข์องกลุ่มจังหวัดและจังหวัด
สง่ใหก้ลุม่จังหวัดและจังหวัดพจิารณา 

 ส านักงาน ก.พ.ร. ชี้แจงกรอบ ปฏิทิน แนวทางการจัดท าค า รับรองและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด 
ตลอดจนแนวทางการเจรจาความเหมาะสมของตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย น ้าหนัก 
และเกณฑก์ารใหค้ะแนนตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการของจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ผา่นระบบวดิทีัศนท์างไกลของกระทรวงมหาดไทย 

ตลุาคม – พฤศจกิายน 2557  เจรจาความเหมาะสมของตวัชีว้ัด คา่เป้าหมาย น ้าหนัก และเกณฑก์ารใหค้ะแนน
ตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการของจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ผา่นระบบวดิทีัศนท์างไกลของกระทรวงมหาดไทย 

 ลงนามค ารับรองการปฏบิตัริาชการของจังหวัด  

กรอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของจงัหวดัและแนวทางการเจรจาขอ้ตกลง 
และประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
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วนัที ่ กจิกรรม 
ภายใน 30 เมษายน 2558  สิน้สดุการรับค าขอเปลีย่นแปลงตัวชีว้ัด น ้าหนัก และเกณฑก์ารใหค้ะแนนตัวชีว้ัด

ตามค ารับรองการปฏบิตัริาชการ รอบแรก ในกรณีที ่(1) ไดร้ับผลกระทบจากปัจจัย
ภายนอกทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้(2) ไมไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณหรอืไดร้ับจัดสรร
ไม่เพียงพอ และไม่สามารถโอนเปลีย่นแปลงรายการงบประมาณ (กลุ่มจังหวัด 
และ/หรอื จังหวัด สง่ค าขอเปลีย่นแปลงตวัชีว้ัดฯ ทีร่ะบปุระเด็นทีข่อเปลีย่นแปลงฯ 
อย่างชัดเจน พรอ้มเอกสารชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นและหลักฐานเชงิประจักษ์ 
จ านวน 2 ชดุ ไปยังส านักงาน ก.พ.ร.) 

 กลุม่จังหวัดและจังหวัดรายงานผลการประเมนิตนเองผ่านระบบการรายงานผลการ
ประเมนิตนเองทางอเิล็กทรอนกิส ์(e-SAR) รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2557 – 31 
มนีาคม 2558) พรอ้มทัง้แนบเอกสารหลักฐานไวใ้นระบบฯ ดว้ย URL Address: 
http://pa1.opdc.go.th 

 จังหวัดแจง้รายชือ่ผูป้ระสานงานการส ารวจความพงึพอใจของผูรั้บบรกิารของ
จังหวัด (ตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนด) ไปยังส านักงาน ก.พ.ร.  

มถินุายน – สงิหาคม 2558 ส ารวจความพงึพอใจของผูรั้บบรกิารโดยหน่วยงานทีไ่ดรั้บมอบหมายจากส านักงาน 
ก.พ.ร. 

ภายใน 31 กรกฎาคม 2558  กลุม่จังหวัดและจังหวัดรายงานผลการประเมนิตนเองผ่านระบบการรายงานผลการ
ประเมนิตนเองทางอเิล็กทรอนกิส ์(e-SAR) รอบ 9 เดอืน (1 ตลุาคม 2557 – 30 
มถินุายน 2558) พรอ้มทัง้แนบเอกสารหลักฐานไวใ้นระบบฯ ดว้ย URL Address: 
http://pa1.opdc.go.th 

ปฏทินิการจดัท าค ารบัรองการปฏบิตัริาชการและการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของจงัหวดั 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

กรอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของจงัหวดัและแนวทางการเจรจาขอ้ตกลง 
และประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

http://pa1.opdc.go.th/
http://pa1.opdc.go.th/
http://pa1.opdc.go.th/
http://pa1.opdc.go.th/
http://pa1.opdc.go.th/
http://pa1.opdc.go.th/
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วนัที ่ กจิกรรม 
ภายใน 31 ตลุาคม 2558*  กลุ่มจังหวัดและจังหวัดรายงานผลการประเมนิตนเองผ่านระบบการรายงานผลการ

ประเมนิตนเองทางอเิล็กทรอนกิส ์(e-SAR) รอบ 12 เดอืน (1 ตลุาคม 2557 – 30 
กนัยายน 2558) พรอ้มทัง้แนบเอกสารหลกัฐานไวใ้นระบบฯ ดว้ย** URL Address: 
http://pa1.opdc.go.th 

 กลุ่มจังหวัดและจังหวัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment 
Report - SAR) จ านวน 2 ชดุ พรอ้มแผ่นบันทกึขอ้มูล 1 แผ่น ไปยังส านักงาน 
ก.พ.ร. *** 

 สิน้สดุการรับค าขอเปลีย่นแปลงตัวชีว้ัด น ้าหนัก และเกณฑก์ารใหค้ะแนนตัวชีว้ัด
ตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการ**** รอบสดุทา้ย ในกรณีที ่(1) ไดร้ับผลกระทบ
จากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้(2) ไม่ไดร้ับจัดสรรงบประมาณหรือ
ไดร้ับจัดสรรไมเ่พยีงพอ และไมส่ามารถโอนเปลีย่นแปลงรายการงบประมาณ (กลุม่
จังหวัด และ/หรือ จังหวัด ส่งค าขอเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ัดฯ ที่ระบุประเด็นที่ขอ
เปลีย่นแปลงฯ อย่างชดัเจน พรอ้มเอกสารชีแ้จงเหตผุลความจ าเป็นและหลักฐาน
เชงิประจักษ์ จ านวน 2 ชดุ ไปยังส านักงาน ก.พ.ร.) ทัง้นี้ หากกลุม่จังหวัด/จังหวัด
ส่งค าขอเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ัดฯ พรอ้มกับการส่งรายงานผลการประเมนิตนเอง 
ขอใหร้ะบุไวใ้นหนังสอืน าใหช้ัดเจนดว้ย ส านักงาน ก.พ.ร. ไม่รับพจิารณาค าขอ
เปลีย่นแปลงตวัชีว้ัดฯ ทีส่ านักงาน ก.พ.ร. ไดรั้บลา่ชา้กวา่ก าหนด 

ภายในพฤศจกิายน 2558  ส านักงาน ก.พ.ร. ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการฯ ของกลุม่จังหวัดและจังหวัด รอบ 
12 เดอืน ผา่นระบบการรายงานผลการประเมนิตนเองทางอเิล็กทรอนกิส ์(e-SAR) 

กรอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของจงัหวดัและแนวทางการเจรจาขอ้ตกลง 
และประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ปฏทินิการจดัท าค ารบัรองการปฏบิตัริาชการและการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของจงัหวดั 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

http://pa1.opdc.go.th/
http://pa1.opdc.go.th/
http://pa1.opdc.go.th/
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วนัที ่ กจิกรรม 
มกราคม – กมุภาพนัธ ์2559  ส านักงาน ก.พ.ร. ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิัตริาชการ ณ สถานทีต่ัง้ของ

กลุม่จังหวัด/จังหวัด (Site Visit)  

 ส านักงาน ก.พ.ร. แจง้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ของ 
กลุม่จังหวัดและจังหวัด พรอ้มผลการพจิารณาค าขอเปลีย่นแปลงตัวชีว้ัดฯ (รอบ 
12 เดอืน) เพือ่ใหก้ลุม่จังหวัดและจังหวัดตรวจสอบและยนืยัน ทัง้นี้ กลุม่จังหวัด
และจังหวัดสามารถทักทว้งคะแนนการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการฯ ได ้ใน
กรณีทีพ่บว่าขอ้มูลทีป่รากฏในตารางสรุปผลคะแนนการประเมนิผลการปฏบิัติ
ราชการฯ ไม่ถูกตอ้ง โดยแจง้ไปยังส านักงาน ก.พ.ร. พรอ้มเอกสารชีแ้จงและ
หลกัฐานเชงิประจักษ์ 

  
มนีาคม 2559  ส านักงาน ก.พ.ร. แจง้ (1) คะแนนการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการฯ ของกลุม่

จังหวัดและจังหวัด ทีเ่ป็นทีส่ ิน้สดุแลว้ เพือ่ใหก้ลุม่จังหวัดและจังหวัดใชเ้ผยแพร่
สูส่าธารณะตอ่ไป (2) ผลการจัดสรรสิง่จงูใจ 

หมายเหต ุ   

*   เนือ่งจากวันที ่31 ตลุาคม 2558 ตรงกบัวันหยดุราชการ จงึเลือ่นการจัดสง่รายงานการประเมนิผลตนเองฯ และค าขอเปลีย่นแปลงตัวชีว้ัด น ้าหนัก และ
เกณฑก์ารใหค้ะแนนฯ เป็นภายในวันที ่2 พฤศจกิายน 2558 

**    กรณีจังหวัดรายงานการประเมนิผลตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) รอบ 12 เดอืน ผ่านระบบรายงานผลการปฏบิัตริาชการตามค ารับรอง
การปฏบิัตริาชการทางอเิล็กทรอนกิส ์(e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร. ล่าชา้กว่าก าหนด จะถูกปรับลดคะแนน 0.0500 คะแนน ของคะแนนรวม
ท ัง้หมด 

***  กรณีจังหวัดส่งรายงานการประเมนิผลตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) รอบ 12 เดอืน ล่าชา้กว่าก าหนด จะถูกปรับลดคะแนน วันละ 
0.0500 คะแนน (นับเฉพาะวันท าการ) 

**** กรณีกลุม่จังหวัดหรอืจังหวัดทีต่อ้งการขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดตัวชีว้ัด น ้าหนัก และเกณฑก์ารใหค้ะแนนฯ ขอใหร้ะบไุวใ้นหนังสอืน าใหช้ดัเจน 

กรอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของจงัหวดัและแนวทางการเจรจาขอ้ตกลง 
และประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ปฏทินิการจดัท าค ารบัรองการปฏบิตัริาชการและการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของจงัหวดั 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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(3) คณะกรรมการเจรจาขอ้ตกลงและประเมนิผลของกลุม่จงัหวดัและจงัหวดั 
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1)  กรรมการ ก.พ.ร. จ านวน 1 คน เป็นประธานกรรมการ 

2)  เลขาธกิาร ก.พ.ร.    เป็นกรรมการ 

3)  ผูท้รงคณุวฒุ ิจ านวน 5 – 8 คน  เป็นกรรมการ 

4)  เจา้หนา้ทีส่ านักงาน ก.พ.ร.  เป็นเลขานุการ  

องคป์ระกอบ 

1) พจิารณาความเหมาะสมของตัวชีว้ัด คา่เป้าหมาย เกณฑก์ารใหค้ะแนน และน ้าหนักของตัวชีว้ดั 
ของกลุม่จังหวดัและจังหวดั 

2) เจรจาขอ้ตกลงกบัผูว้า่ราชการจังหวัดเกีย่วกบัตัวชีว้ดั คา่เป้าหมาย เกณฑก์ารใหค้ะแนน และ
น ้าหนักของตัวชีว้ดั ตามแผนปฏบิัตริาชการของกลุม่จังหวดัและจังหวัด 

3) พจิารณาค าขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดตัวชีว้ดั คา่เป้าหมาย เกณฑก์ารใหค้ะแนน และน ้าหนัก
ของตัวชีว้ดัตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการของกลุม่จังหวดัและจังหวดั 

4) ปฏบิัตงิานอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย 

อ านาจหนา้ที ่

หมายเหต ุ คณะกรรมการเจรจาขอ้ตกลงและประเมนิผลของกลุม่จังหวัดและจังหวดัจะท าหนา้ทีเ่ป็นคณะกรรมการ
พจิารณาค าขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดตวัชีว้ดัตามค ารับรองการปฏบิตัริาชการของจังหวดัดว้ย 

กรอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของจงัหวดัและแนวทางการเจรจาขอ้ตกลงและ
ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
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(3) รายชือ่คณะกรรมการเจรจาขอ้ตกลงและประเมนิผลของกลุม่จงัหวดัและจงัหวดั 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1. นายชยัณรงค ์ อนิทรมทีรพัย ์ ประธานคณะกรรมการ 

2. เลขาธกิาร ก.พ.ร.   กรรมการ 

3. นายกอปร กฤตยากรีณ กรรมการ 

4. พลเอก มนตร ี สงัขทรัพย ์ กรรมการ 

5. นายมนุชญ ์ วัฒนโกเมร กรรมการ 

6. นางวันเพ็ญ กฤตผล กรรมการ 

7. นายศริพิล ยอดเมอืงเจรญิ  กรรมการ 

8. นายสนทิ อกัษรแกว้ กรรมการ 

9. นายสธุ ี มากบญุ กรรมการ 

หมายเหต ุ คณะกรรมการเจรจาขอ้ตกลงและประเมนิผลของกลุม่จงัหวัดและจังหวัดจะท าหนา้ทีเ่ป็นคณะกรรมการ
พจิารณาค าขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดตวัชีว้ดัตามค ารับรองการปฏบิตัริาชการของจังหวดัดว้ย 

กรอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของจงัหวดัและแนวทางการเจรจาขอ้ตกลงและ
ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
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มติภิายนอก  (น ้าหนักรอ้ยละ 75) 
 
 การประเมนิประสทิธผิล (น ้าหนักรอ้ยละ 65) 

 ตวัชีว้ดัที ่1 ยทุธศาสตรข์องกลุม่จงัหวดั/จงัหวดั  

  ตัวชีว้ดัยอ่ยที ่1.1  ตัวชีว้ดัยทุธศาสตรก์ลุม่จังหวดั น ้าหนักรอ้ยละ 15   
  ตัวชีว้ดัยอ่ยที ่1.2  ตัวชีว้ดัยทุธศาสตรจั์งหวดั   น ้าหนักรอ้ยละ 50   
 
 การประเมนิคณุภาพ (น ้าหนักรอ้ยละ 10) 
 
 ตวัชีว้ดัที ่2 ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร  น ้าหนักรอ้ยละ 10 
 

รายละเอยีดตวัชีว้ดัตามกรอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของจงัหวดั 
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ตวัชีว้ดัที ่1 ยทุธศาสตรข์องกลุม่จงัหวดั/ 
      จงัหวดั  
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น า้หนกั  รอ้ยละ 65  

ค าอธบิาย : 

 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัดตอ้งสะทอ้นบริบทและลักษณะเฉพาะของ 
กลุม่จังหวัดและจังหวัด (tailor made) มคีวามครอบคลมุทัง้มติดิา้นเศรษฐกจิและดา้นสงัคม
จติวทิยาและความมั่นคง พจิารณาจาก 

- จดุยนืทางยทุธศาสตร ์(positioning) ของกลุม่จังหวดัและจังหวดั 

- แผนพัฒนากลุม่จังหวดั/จังหวดั ปี พ.ศ. 2557 - 2560  

- แนวทางการขับเคลือ่นประเทศและนโยบายส าคัญเร่งดว่นของคณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.)  

- ปัจจัยขับเคลือ่นรายได ้(Revenue driver) ของกลุม่จังหวดัและจังหวดั 

- ดัชนชีีว้ัดการพัฒนาระดับจังหวัดของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาต ิ
(สศช.) 

- การบรูณาการการท างานร่วมกนัระหวา่งกระทรวงและจังหวดั  

- มโีครงการและงบประมาณสนับสนุน 

ตวัชีว้ดัที ่1 ยทุธศาสตรข์องกลุม่จงัหวดั/จงัหวดั  
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1. ดา้นเศรษฐกจิ 2. ดา้นสงัคมจติวทิยาและความม ัน่คง 

1.1 เกษตร 1.2 ทอ่งเทีย่ว 1.3 การคา้ 1.4 อตุสาหกรรม 2.1 สิง่แวดลอ้ม 2.2 สงัคม 2.3 อืน่ ๆ  

1) มลูคา่ผลผลติทาง

การเกษตร 

2) ผลผลติการเกษตร

เฉลีย่ตอ่หน่วยการ

ผลติ (Yield) 

3) จ านวนแปลงฟารม์ที่

ไดรั้บใบรับรอง

มาตรฐาน GAP 

4) การพัฒนาคณุภาพ

แปลงนาขา้วผา่น

เกณฑก์ารประเมนิ

ระบบความปลอดภยั

ของแปลงนาขา้ว 

1) รายไดจ้ากการ

ทอ่งเทีย่ว 

1) รายไดจ้ากการ

จ าหน่าย OTOP  

2) มลูคา่การคา้

ชายแดน และ/

หรอื มลูคา่การคา้

ผา่นแดน  

3) มลูคา่การสง่ออก

ผลติภณัฑ ์

ฮาลาล 

1) มลูคา่การลงทนุดา้น

อตุสาหกรรม 

2) รายไดจ้าก

ภาคอตุสาหกรรม 

3) มลูคา่สง่ออกสนิคา้

อตุสาหกรรม 

2.2.1  การแกไ้ขปัญหาการกอ่
เหตรุนุแรงในพืน้ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

2.2.2 การป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพตดิ 

2.2.3  การป้องกนัและ
ปราบปรามคดี
อาชญากรรม 

2.2.4  จ านวนครัวเรอืนยากจน
ทีม่รีายไดต้ ่ากวา่
เกณฑ ์จปฐ.  

2.1.1  จ านวนสถานประกอบการทีผ่า่นเกณฑ ์
Green Industry 

2.1.2  การก าจัดขยะมลูฝอย 

2.1.3  รอ้ยละของจ านวนวันทีป่รมิาณฝุ่ นละออง
ขนาดเล็กเฉลีย่รายวันอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐาน 

2.1.4  คณุภาพน ้าทีอ่ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 

2.1.5  จ านวนพืน้ทีป่่าไมข้องจังหวัดเพิม่ขึน้ 

2.3.1  สถานศกึษากลุม่เป้าหมายทีผ่า่นเกณฑอ์าหาร
ปลอดภยั 

2.3.2  อตัราการป่วย/ตายดว้ยโรคทีเ่ป็นปัญหาส าคญั
ของประชาชน 

2.3.3   อตัราเกดิมชีพีตอ่ประชากร 1,000 คน 

2.3.4  สถานบรกิารสขุภาพทีม่คีณุภาพมาตรฐานตามที่
ก าหนด  

2.3.5  อตัราการเขา้เรยีนระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย
หรอืเทยีบเทา่ของประชากรกลุม่อาย ุ15-17 ปี 

2.3.6  จ านวนแรงงานทีไ่ดรั้บการบรรจงุานในประเทศ 

2.3.7  จ านวนผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตกุารจราจรทางบก 

2.3.8   สถานประกอบการอาหารแปรรปูทีบ่รรจใุนภาชนะ
พรอ้มจ าหน่าย (ส าหรับอาหาร OTOP) ผา่นการ
ตรวจประเมนิตามเกณฑ ์Primary GMP 

ตวัชีว้ดัของกลุม่จงัหวดั/จงัหวดั 

ตวัชีว้ดัที ่1 ยทุธศาสตรข์องกลุม่จงัหวดั/จงัหวดั  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2+%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99&source=images&cd=&cad=rja&docid=u8Mh3D4iX4n6tM&tbnid=8VgFG6OeAyxV8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://k-tcc.co.th/ktcc_trade.html&ei=oYkQUvLLG6SpiAeS3IHwCQ&psig=AFQjCNEXO4n0UnWxRL_vnwHPPPT_SzBxag&ust=1376901615483980
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&source=images&cd=&cad=rja&docid=65mafh1VLYVANM&tbnid=yMPnPrPhspEvjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.siamgag.com/v821351/&ei=9ooQUpzfFYfpiAeH9YCABg&psig=AFQjCNHgBeAE6-guJRq1OpGKyqbEC9tYKQ&ust=1376902104249935
http://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=pGmqSuE1qzhFLM&tbnid=YLyieWPU0q5yvM:&ved=0CAgQjRwwADjQBQ&url=http://www.thairath.co.th/content/eco/159568&ei=-YwQUpyMHqSFiAfGroDQBQ&psig=AFQjCNFhj7FUVq035lGPxFM_MHyoX4zQrA&ust=1376902777524768
http://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=9lvtaNzb9Roz8M&tbnid=bAUErTWdzXORRM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.manager.co.th/Weekly54/ViewNews.aspx?NewsID=9560000053096&CommentReferID=23108291&CommentReferNo=2&&ei=I44QUry6MaesiAfUvIGABQ&psig=AFQjCNE1_DEYXPFwZdCAi0J7P_Mu5sUvyQ&ust=1376903075845839
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2&source=images&cd=&cad=rja&docid=VhZ1e6C-QUTDlM&tbnid=GQMwYD1mLjY7MM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1361676531&grpid=03&catid=03&ei=45AQUum5F6yUiQfasoCYCA&psig=AFQjCNEdu4AHI2LpK8_ck1V8nZAF2KmMgw&ust=1376903605204778
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&source=images&cd=&cad=rja&docid=shq-vJBFyetUCM&tbnid=TBnME-wWFrd7qM:&ved=0CAUQjRw&url=http://protectthaicitizen.blogspot.com/2012/03/blog-post_29.html&ei=f5EQUsqrMoqaiQeT9oGABg&psig=AFQjCNExhrP5NgZD-j3V2jcCyAsnjT76fQ&ust=1376903833261462
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น า้หนกั  รอ้ยละ 65  

ค าอธบิาย : 

 แนวทางการก าหนดตวัชีว้ัดยทุธศาสตรก์ลุม่จังหวัดและจังหวัด  

- จดุแข็งทีส่ามารถสรา้งความเข็มแข็งและเสรมิศักยภาพของจังหวัด 

- จดุออ่นทีเ่ป็นปัญหาส าคัญทีต่อ้งแกไ้ขเร่งดว่น  

- เป็นยทุธศาสตรท์ีม่คีวามส าคัญและไดรั้บงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

- ก าหนดตัวชีว้ัดร่วมระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area) เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการ 
การด าเนนิงานระหวา่งกระทรวงและจังหวัด และชว่ยในการถา่ยทอดเป้าหมายจากระดับประเทศ เชน่ 
โซนนิ่งภาคการเกษตร การสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้ OTOP  
การแกไ้ขปัญหาความไมส่งบในจังหวดัชายแดนใต ้เป็นตน้ 

 

 ตัวชีว้ัดทีก่ าหนดตอ้งสามารถวัดผลไดภ้ายในปีงบประมาณ เพือ่ใหส้ามารถประเมนิผลและ
จัดสรรเงนิรางวัลไดภ้ายในเดอืนธันวาคม 2558 ในกรณีทีไ่มส่ามารถวัดผลไดภ้ายใน 1 ปี ให ้
มกีารตดิตามและรายงานผล (monitor) ตอ่ไป 

ตวัชีว้ดัที ่1 ยทุธศาสตรข์องกลุม่จงัหวดั/จงัหวดั  
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ตวัชีว้ดัยอ่ยที ่1.1 ตวัชีว้ดัยทุธศาสตรก์ลุม่จงัหวดั 

น า้หนกั  รอ้ยละ 15  

ค าอธบิาย : 

 เพื่อใหก้ลุ่มจังหวัดมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกลุ่มจังหวัด โดยตัวชีว้ัดของกลุ่มจังหวัด  
ทกุจังหวดัในกลุม่ควรตอ้งมกีารด าเนนิการร่วมกัน 

 ก าหนดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กลุ่ม จังหวัดที่สะทอ้นความส าเ ร็จตามยุทธศาสตร์ส าคัญของ 
กลุม่จังหวดั จ านวนไมเ่กนิ 3 ตัวชีว้ดั โดยก าหนดน ้าหนักของแตต่ัวชีว้ดัตามความเหมาะสม 

ตวัชีว้ดั 
น า้หนกั 
(W) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนเทยีบกบัระดบั
ความส าเร็จ 

ตามเป้าหมายของตวัชีว้ดั 
คะแนนทีไ่ด ้

(SM) 
คะแนนถว่งน า้หนกั 

(W  SM) 
1 2 3 4 5 

ตวัชีว้ดัที ่1.1.1 W1.1.1 1 2 3 4 5 SM1.1.1 (W1.1.1  SM1.1.1) 
ตวัชีว้ดัที ่1.1.2 W1.1.2 1 2 3 4 5 SM1.1.2 (W1.1.2  SM1.1.2) 
ตวัชีว้ดัที ่1.1.3 W1.1.3 1 2 3 4 5 SM1.1.3 (W1.1.3  SM1.1.3) 
  W1.1.1-1.1.3=15               (W1.1.1-1.1.3SM11.1.1-1.1.3) 

ตารางและสตูรการค านวณ : 
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 (W1.1.1-1.1.3  SM1.1.1-1.1.3) 

 
W1.1.1-1.1.3 

หรอื 

(W1.1.1  SM1.1.1) + (W1.1.2  SM1.1.2) + (W1.1.3  SM1.1.3) 
 

W1.1.1 + W1.1.2 + W1.1.3 

ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถว่งน า้หนกั เทา่กบั 

W หมายถงึ น ้าหนักความส าคัญทีใ่หก้บัตัวชีว้ัดทีก่ าหนดขึน้ โดยผลรวมของน ้าหนักของ 
ทกุตัวชีว้ดัเทา่กับ 15 

SM หมายถงึ คะแนนทีไ่ดจ้ากการเทยีบกับระดับความส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชีว้ดั 
1.1.1-1.1.3 หมายถงึ ล าดับทีข่องตัวชีว้ดัทีก่ าหนดขึน้ ทัง้นี ้จ านวนตัวชีว้ดั (ตัวชีว้ดัที ่1.1.1-1.1.3) 

โดยที ่ 

ระดบัคะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
1 

 (W1.1.1-1.1.3  SM1.1.1-1.1.3) 
 

W1.1.1-1.1.3 

2 
3 
4 
5 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 

 ชว่งปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 1 ตอ่ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดังนี ้

ตวัชีว้ดัยอ่ยที ่1.1 ตวัชีว้ดัยทุธศาสตรก์ลุม่จงัหวดั 
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1. การประเมนิผลจากขอ้มลู เอกสาร หลกัฐานตา่งๆ 
 เอกสาร หลักฐานทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่การด าเนนิการของตัวชีว้ดัดังกลา่วไดบ้รรลผุลตามขอ้มลูทีแ่จง้มาจรงิ 

เชน่ 
 ภาพถา่ย (ภาพนิง่หรอืภาพเคลือ่นไหว) 
 รายงานการประชมุ 
 แผนการด าเนนิงานทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากผูม้อี านาจ 
 ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ/คณะท างาน 
 บันทกึผลการด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัวชีว้ดั 
 เอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบัการด าเนนิงานของตัวชีว้ดั 

 การคดิคะแนนของแตล่ะตัวชีว้ดัจะพจิารณาจากผลการด าเนนิงานตามค านยิามของตัวชีว้ัดเปรยีบเทยีบ
กบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนของตัวชีว้ดันัน้ๆ ทีร่ะบใุนค ารับรองการปฏบิัตริาชการ 
 

2. การประเมนิผลจากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งตา่งๆ 
 ผูก้ ากบัดแูลตัวชีว้ดั 
 ผูจั้ดเก็บขอ้มลู 
 ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบัการด าเนนิงานของกลุม่จังหวดั/จังหวดั 

แนวทางการประเมนิผล : 

ตวัชีว้ดัยอ่ยที ่1.1 ตวัชีว้ดัยทุธศาสตรก์ลุม่จงัหวดั 
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3. การสงัเกตการณ์ 
  การจัดเก็บขอ้มลูผลการด าเนนิงานตามตัวชีว้ดั 

 ความถูกตอ้ง เช่น มีการจัดเก็บขอ้มูลอย่างเป็นระบบ โดยมีเจา้หนา้ที่ รับผิดชอบ และ 
ระบแุหลง่ทีม่าของขอ้มลูไดช้ดัเจน สามารถสอบยันความถกูตอ้งกบัหน่วยงานเจา้ของขอ้มลูได ้

 ความน่าเชือ่ถือ เช่น วธิีการลงบันทึกขอ้มูลในแบบฟอร์มและวธิีการที่เจา้หนา้ที่ที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบขอ้มลูกอ่นและหลังการจัดเก็บ รวมทัง้วธิกีารเก็บขอ้มลูตา่งๆ จากเจา้ของขอ้มลู 

 ความทันสมัย เชน่ ขอ้มลูไดรั้บการปรับปรงุใหเ้ป็นปัจจบุันหรอืทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลง 
 ความสามารถในการตรวจสอบได ้เชน่ กลุ่มจังหวัด/จังหวัดมคีวามพรอ้มใหค้ณะกรรมการต่างๆ 
สว่นราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ตรวจสอบขอ้มลูได ้

  สภาพแวดลอ้มของสถานทีท่ีด่ าเนนิการตามกจิกรรมหรอืโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดแูลเอกสาร/ขอ้มลู 
  การมสีว่นรว่มของผูบ้รหิารระดับสงูของกลุม่จังหวดั/จังหวดั 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ การจัดท ารายงานการประเมนิผลตนเองตามค ารับรองการปฏบิตัริาชการ (Self-Assessment Report : SAR) และ
การรายงานการประเมนิตนเองผ่านระบบรายงานการประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ขอให ้
กลุ่มจังหวัด/จังหวัดส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน พรอ้มทัง้เอกสารหลักฐานเฉพาะส่วนที่เกี่ยวขอ้งต่อ 
การค านวณและพจิารณาผลการด าเนินงานดว้ย ส่วนเอกสารหลักฐานอืน่ๆ ที่เกีย่วขอ้งที่ไม่ไดจั้ดส่งใหส้ านักงาน 
ก.พ.ร. ขอใหก้ลุม่จังหวัด/จังหวัดจัดเตรยีมไวเ้พือ่พรอ้มใหผู้ป้ระเมนิตรวจสอบไดต้อ่ไป 

แนวทางการประเมนิผล : 

ตวัชีว้ดัยอ่ยที ่1.1 ตวัชีว้ดัยทุธศาสตรก์ลุม่จงัหวดั 
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ตวัชีว้ดัยอ่ยที ่1.2 ตวัชีว้ดัยทุธศาสตรจ์งัหวดั  

น า้หนกั รอ้ยละ 50  

ค าอธบิาย : 

 เพือ่ใหก้ลุม่จังหวดัมกีารบรหิารงานแบบบรูณาการภายในจังหวัด  
 ก าหนดตัวชีว้ัดยุทธศาสตร์จังหวัดที่สะทอ้นความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ส าคัญของจังหวัด 
จ านวนไมเ่กนิ 5 ตัวชีว้ดั โดยก าหนดน ้าหนักของแตต่ัวชีว้ดัตามความเหมาะสม 

ตวัชีว้ดั 
น า้หนกั 
(W) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนเทยีบกบั
ระดบัความส าเร็จ 

ตามเป้าหมายของตวัชีว้ดั 
คะแนนทีไ่ด ้

(SM) 
คะแนนถว่งน า้หนกั 

(W  SM) 
1 2 3 4 5 

ตวัชีว้ดัที ่1.2.1 W1.2.1 1 2 3 4 5 SM1.2.1 (W1.2.1  SM1.2.1) 

ตวัชีว้ดัที ่1.2.2 W1.2.2 1 2 3 4 5 SM1.2.2 (W1.2.2  SM1.2.2) 

ตวัชีว้ดัที ่1.2. 
... 

                

ตวัชีว้ดัที ่1.2.i W1.2.i 1 2 3 4 5 SM1.2.i (W1.2.i  SM1.2.i) 

  W1.2.1-1.2.i=50               (W1.2.1-1.2.iSM11.2.1-1.2.i) 

ตารางและสตูรการค านวณ : 
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ตวัชีว้ดัยอ่ยที ่1.2 ตวัชีว้ดัยทุธศาสตรจ์งัหวดั  

ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถว่งน า้หนกั เทา่กบั 

 (W1.2.1-1.2.i  SM1.2.1-1.2.i) 
 

W1.2.1-1.2.i 
หรอื 

(W1.2.1  SM1.2.1) + (W1.2.2  SM1.2.2) + (W1.2.i  SM1.2.i) 
 

W1.2.1 + W1.2.2 + W1.2.i 

W หมายถงึ น ้าหนักความส าคัญทีใ่หก้บัตัวชีว้ัดทีก่ าหนดขึน้ โดยผลรวมของน ้าหนักของ 
ทกุตัวชีว้ดัเทา่กับ 50 

SM หมายถงึ คะแนนทีไ่ดจ้ากการเทยีบกับระดับความส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชีว้ดั 
1.2.1-1.2.i หมายถงึ ล าดับทีข่องตัวชีว้ดัทีก่ าหนดขึน้ ทัง้นี ้จ านวนตัวชีว้ดั (ตัวชีว้ดัที ่1,2,…,i) 

โดยที ่ 

ระดบัคะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
1 

 (W1.2.1-1.2.i  SM1.2.1-1.2.i) 
 

W1.2.1-1.2.i 

2 
3 
4 
5 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 

 ชว่งปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 1 ตอ่ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดังนี ้
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1. การประเมนิผลจากขอ้มลู เอกสาร หลกัฐานตา่งๆ 
 เอกสาร หลักฐานทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่การด าเนนิการของตัวชีว้ดัดังกลา่วไดบ้รรลผุลตามขอ้มลูทีแ่จง้มาจรงิ 

เชน่ 
 ภาพถา่ย (ภาพนิง่หรอืภาพเคลือ่นไหว) 
 รายงานการประชมุ 
 แผนการด าเนนิงานทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากผูม้อี านาจ 
 ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ/คณะท างาน 
 บันทกึผลการด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัวชีว้ดั 
 เอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบัการด าเนนิงานของตัวชีว้ดั 

 การคดิคะแนนของแตล่ะตัวชีว้ดัจะพจิารณาจากผลการด าเนนิงานตามค านยิามของตัวชีว้ัดเปรยีบเทยีบ
กบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนของตัวชีว้ดันัน้ๆ ทีร่ะบใุนค ารับรองการปฏบิัตริาชการ 
 

2. การประเมนิผลจากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งตา่งๆ 
 ผูก้ ากบัดแูลตัวชีว้ดั 
 ผูจั้ดเก็บขอ้มลู 
 ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบัการด าเนนิงานของกลุม่จังหวดั/จังหวดั 

แนวทางการประเมนิผล : 

ตวัชีว้ดัยอ่ยที ่1.2 ตวัชีว้ดัยทุธศาสตรจ์งัหวดั  
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3. การสงัเกตการณ์ 
  การจัดเก็บขอ้มลูผลการด าเนนิงานตามตัวชีว้ดั 

 ความถูกตอ้ง เช่น มีการจัดเก็บขอ้มูลอย่างเป็นระบบ โดยมีเจา้หนา้ที่รับผิดชอบ และระบุ
แหลง่ทีม่าของขอ้มลูไดช้ดัเจน สามารถสอบยันความถกูตอ้งกบัหน่วยงานเจา้ของขอ้มลูได ้

 ความน่าเชือ่ถือ เช่น วธิีการลงบันทึกขอ้มูลในแบบฟอร์มและวธิีการที่เจา้หนา้ที่ที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบขอ้มลูกอ่นและหลังการจัดเก็บ รวมทัง้วธิกีารเก็บขอ้มลูตา่งๆ จากเจา้ของขอ้มลู 

 ความทันสมัย เชน่ ขอ้มลูไดรั้บการปรับปรงุใหเ้ป็นปัจจบุันหรอืทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลง 
 ความสามารถในการตรวจสอบได ้เชน่ กลุ่มจังหวัด/จังหวัดมคีวามพรอ้มใหค้ณะกรรมการต่างๆ 
สว่นราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ตรวจสอบขอ้มลูได ้

  สภาพแวดลอ้มของสถานทีท่ีด่ าเนนิการตามกจิกรรมหรอืโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดแูลเอกสาร/ขอ้มลู 
  การมสีว่นรว่มของผูบ้รหิารระดับสงูของกลุม่จังหวดั/จังหวดั 

 
 
 

หมายเหต:ุ การจัดท ารายงานการประเมนิผลตนเองตามค ารับรองการปฏบิตัริาชการ (Self-Assessment Report : SAR) และ
การรายงานการประเมนิตนเองผ่านระบบรายงานการประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ขอให ้
กลุ่มจังหวัด/จังหวัดส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน พรอ้มทัง้เอกสารหลักฐานเฉพาะส่วนที่เกีย่วขอ้งต่อการ
ค านวณและพจิารณาผลการด าเนนิงานดว้ย สว่นเอกสารหลักฐานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ม่ไดจั้ดสง่ใหส้ านักงาน ก.พ.ร. 
ขอใหก้ลุม่จังหวัด/จังหวัดจัดเตรยีมไวเ้พือ่พรอ้มใหผู้ป้ระเมนิตรวจสอบไดต้อ่ไป 

แนวทางการประเมนิผล : 

ตวัชีว้ดัยอ่ยที ่1.2 ตวัชีว้ดัยทุธศาสตรจ์งัหวดั  
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ตวัชีว้ดัที ่2  ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
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ตวัชีว้ดัที ่2  ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 

น า้หนกั รอ้ยละ 10 

 

ค าอธบิาย :  

 งานบริการที่ก าหนดใหม้ีการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการของจังหวัดมีจ านวน  
6 งานบรกิาร ไดแ้ก ่
1)  งานบตัรประจ าตวัประชาชนและทะเบยีนราษฎร  
2)  งานจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรม 
3)  งานบรกิารจัดหางาน 
4)  งานบรกิารผูป่้วยนอก 
5)  งานถา่ยทอดความรูแ้ละใหบ้รกิารทางการเกษตร 
6)  งานขอรับประโยชนท์ดแทนจากกองทนุประกนัสงัคม 

 งานบรกิารทีจ่ะส ารวจความพงึพอใจของผูรั้บบรกิารของจังหวัดก าหนดใหม้นี ้าหนักเท่ากัน 
ในแตล่ะงานบรกิาร 
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ตวัชีว้ดัที ่2  ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 

น า้หนกั รอ้ยละ 10 

ค าอธบิาย :  

 ผูรั้บบรกิาร หมายถงึ ประชาชนผูม้ารับบรกิารโดยตรง หรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐ หรอืหน่วยงาน
ทัง้ภาครัฐและเอกชนทีม่ารับบรกิาร 

 พจิารณาจากผลส ารวจความพงึพอใจของผูรั้บบรกิารของจังหวัด โดยหน่วยงานที่ไดรั้บ
มอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. ใหเ้ป็นผูด้ าเนนิการส ารวจ 

 ประเด็นการส ารวจประกอบดว้ยประเด็นส าคญัๆ ดงันี ้

1)  ความพงึพอใจดา้นกระบวนการ ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร  

2)  ความพงึพอใจดา้นเจา้หนา้ทีผู่ใ้หบ้รกิาร  

3)  ความพงึพอใจดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 

4)  ความพงึพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิาร 
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ระดบัคะแนน ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

ผลการส ารวจความ

พงึพอใจของ

ผูรั้บบรกิาร 

รอ้ยละ 65 รอ้ยละ 70 รอ้ยละ 75 รอ้ยละ 80 รอ้ยละ 85 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน :  

ตวัชีว้ดัที ่2  ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 

การประเมนิผล จงัหวดั 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2558 ผู ต้ รวจ

ประเมนิจะใชผ้ลการส ารวจความพงึพอใจ

จากหน่วยงานที่ได รั้บมอบหมายจาก

ส านักงาน ก.พ.ร. ใหเ้ป็นผูด้ าเนินการ

ส ารวจ เป็นขอ้มูลอา้งอิงเพื่อใชใ้นการ

ประเมนิผล 

 เปรียบเทียบผลการส ารวจกับเกณฑ์การ 

ใหค้ะแนนของตัวชี้วัดที่ระบุในคู่มือการ

ประเมนิผลการปฏบิัตริาชการฯ 

 การเตรยีมการเพือ่การตดิตามและประเมนิผล 

 ก าหนดแผนงาน ผูรั้บผดิชอบ และน าแผนไป

ปฏบิัตเิพื่อพัฒนา/ปรับปรุงผลการด าเนินงาน

ตามตัวชีว้ดัใหด้ขี ึน้ 

 จังหวัดสามารถด าเนนิการส ารวจขอ้มูลผลการ

ด าเนินงานควบคู่ไปได ้เพื่อใชใ้นการตดิตาม

ผลการด าเนินงานของจังหวัด ซึ่งเป็นการ

ด าเนินงานภายในจังหวัดและไม่ตอ้งแสดง

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมนิผล 

ทางการประเมนิผล :  
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ตวัชีว้ดัที ่2  ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 

เง ือ่นไข : 

 ขอใหจั้งหวัดมอบหมายผูรั้บผดิชอบในการประสานงานการส ารวจฯ และแจง้รายชือ่ผูป้ระสานงานใน
แตล่ะงานบรกิารตามแบบฟอรม์ที ่1 ไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวนัที ่30 เมษายน 2558 

 
 ขอใหจั้งหวัดเก็บจ านวนสถติผิูรั้บบรกิารในแต่ละงานบรกิาร รวมทัง้ชือ่-ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพทท์ี่

ตดิต่อได ้ของผูรั้บบรกิาร เพื่อใชป้ระกอบการก าหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บขอ้มูล 
(รายละเอยีดตัวอย่างตามแบบฟอรม์ที ่2) ทัง้นี้ ผูด้ าเนนิการส ารวจจะประสานขอรับขอ้มูลดังกล่าว
จากจังหวดัตอ่ไป 
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รายชือ่ผูป้ระสานงานการส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ของจงัหวดั.......(ชือ่จงัหวดั)................  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

  
ล าดบั ชือ่งานบรกิาร ชือ่-นามสกลุของ 

ผูป้ระสานงาน 
ชือ่หนว่ยงาน หมายเลขโทรศพัท/์ e-mail 

1 งานบตัรประจ าตัวประชาชนและทะเบยีน
ราษฎร  

    หมายเลขโทรศัพท ์
  

    Email 
  

2 งานจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรม     หมายเลขโทรศัพท ์
  

    Email 
  

3 งานบรกิารจัดหางาน     หมายเลขโทรศัพท ์
  

    Email 
  

4 งานบรกิารผูป่้วยนอก     หมายเลขโทรศัพท ์
  

    Email 
  

5 งานถา่ยทอดความรูแ้ละใหบ้รกิาร
ทางการเกษตร 

    หมายเลขโทรศัพท ์
  

    Email 
  

6 งานขอรับประโยชนท์ดแทนจากกองทนุ
ประกนัสงัคม 

    หมายเลขโทรศัพท ์
  

    Email 
  

ผูร้บัผดิชอบประสานงานกลาง 
ของจงัหวดั 

หมายเลขโทรศัพท ์
  
Email 

แบบฟอรม์ที ่1  

หมายเหต ุ  ขอใหจ้งัหวดัมอบหมายผูร้บัผดิชอบในการประสานงานการส ารวจฯ และแจง้รายชือ่ผูป้ระสานงานในแตล่ะงานบรกิารตามแบบฟอรม์ที ่1  
  ไปยงัส านกังาน ก.พ.ร. ภายในวนัที ่30 เมษายน 2558 
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แบบฟอรม์ที ่2  

  

รายชือ่ผูร้บับรกิารของจงัหวดั.............................................. 
ชือ่งานบรกิาร ..................................................................... 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  

วนั/เดอืน/ปี 
ทีม่ารบับรกิาร 

ล าดบัที ่ ชือ่-นามสกลุ 
ของผูร้บับรกิาร 

ทีอ่ยูท่ ีส่ามารถ 
ตดิตอ่ได ้

หมายเลข
โทรศพัท/์ 

email 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
  
หมายเหต:ุ แบบฟอรม์นีอ้าจปรบัปรงุเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม      
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รายชือ่เจา้หนา้ทีส่ านกังาน ก.พ.ร. และทีป่รกึษาดา้นการประเมนิผลกลุม่จงัหวดั/จงัหวดั 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

กลุม่จงัหวดั/จงัหวดั 
เจา้หนา้ที ่

ส านกังาน ก.พ.ร.* 
โทรศพัท/์e-mail ทีป่รกึษา โทรศพัท/์e-mail 

1 ภาคกลางตอนบน 1 
นนทบรุ ีปทมุธาน ี 
พระนครศรอียธุยา สระบรุ ี

น.ส. อษุา ปัญญาวด ี 0 2356 9999 ตอ่ 8828 
usadee@hotmail.com 

น.ส. ธนพร บวรธรรมจักร 093 659 6573 
tanaporn_bj@yahoo.com 

2 ภาคกลางตอนบน 2 
ชยันาท ลพบรุ ีสงิหบ์รุ ี
อา่งทอง 

น.ส. อษุา ปัญญาวด ี 0 2356 9999 ตอ่ 8828 
usadee@hotmail.com 

น.ส. ธนพร บวรธรรมจักร 093 659 6573 
tanaporn_bj@yahoo.com 

3 ภาคกลางตอนกลาง 
ฉะเชงิเทรา นครนายก  
ปราจนีบรุ ีสมทุรปราการ 
สระแกว้ 

น.ส. อษุา ปัญญาวด ี 0 2356 9999 ตอ่ 8828 
usadee@hotmail.com 

นายปาณัสม ์นพเกา้เกศกลุ 081 455 5885 
panus_nus@hotmail.com 

4 ภาคกลางตอนลา่ง 1 
กาญจนบรุ ีนครปฐม  
ราชบรุ ีสพุรรณบรุ ี

นายณัตพิงศ ์เดน่จักรวาฬ 0 2356 9999 ตอ่ 8921 
nattapong.psed2@gmail. 
com 

นายวทิยา ตยิะวงศ ์ 083 555 9766 
witman09@gmail.com 

5 ภาคกลางตอนลา่ง 2 
ประจวบครีขีนัธ ์เพชรบรุ ี
สมทุรสาคร สมทุรสงคราม 

น.ส. ดวงเดอืน จ าปาเงนิ 0 2356 9999 ตอ่ 8863 
doungduan1971@hotmail. 
com 

น.ส. ธนพร บวรธรรมจักร 093 659 6573 
tanaporn_bj@yahoo.com 

6 ภาคใตฝ่ั้งอา่วไทย 
ชมุพร สรุาษฎรธ์าน ี
นครศรธีรรมราช พัทลงุ 

น.ส. ดวงเดอืน จ าปาเงนิ 0 2356 9999 ตอ่ 8863 
doungduan1971@hotmail. 
com 

นายวรพงษ์ ตัง้พมิลจติต ์ 098 445 0906 
kootung2010@gmail.com 

7 ภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั 
ระนอง พังงา ภเูก็ต  
กระบี ่ตรัง 

น.ส. กาญจนากร สามเมอืง 0 2356 9999 ตอ่ 8943 
pakaa66@gmail.com 

นายเกรยีงไกร หวังวานชิกจิ 086 793 3580 
kriengkrai_win@hotmail. 
com 

8 ภาคใตช้ายแดน 
สงขลา สตลู ปัตตาน ี 
ยะลา นราธวิาส 

น.ส. กาญจนากร สามเมอืง 0 2356 9999 ตอ่ 8943 
pakaa66@gmail.com 

นายเกรยีงไกร หวังวานชิกจิ 086 793 3580 
kriengkrai_win@hotmail. 
com 

9 ภาคตะวันออก 
จันทบรุ ีชลบรุ ี 
ระยอง ตราด 

นางศริพิร พงษ์เปรม 0 2356 9999 ตอ่ 9919 
siriporn.p@opdc.go.th 

น.ส. ธนพร บวรธรรมจักร 093 659 6573 
tanaporn_bj@yahoo.com 

10 ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
ตอนบน 1 
หนองคาย เลย อดุรธาน ี
หนองบวัล าภ ูบงึกาฬ 

น.ส. ภทัรพชิญ ์นะออ่น 0 2356 9999 ตอ่ 8881 
pattarapit@hotmail.com 

นายวฑิรูย ์พงศศ์ลิาทอง 083 438 7771 
witoonp@gmail.com 

หมายเหต ุ * เจา้หนา้ทีก่องพัฒนาระเบยีบราชการสว่นภมูภิาคและความสมัพันธก์บัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  ส านักงาน ก.พ.ร. 
         หมายเลขโทรสาร  0 2281 7995 
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รายชือ่เจา้หนา้ทีส่ านกังาน ก.พ.ร. และทีป่รกึษาดา้นการประเมนิผลกลุม่จงัหวดั/จงัหวดั 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

กลุม่จงัหวดั/จงัหวดั 
เจา้หนา้ที ่

ส านกังาน ก.พ.ร.* 
โทรศพัท/์e-mail ทีป่รกึษา โทรศพัท/์e-mail 

11 ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
ตอนบน 2 
นครพนม มกุดาหาร 
สกลนคร 

น.ส. ภทัรพชิญ ์นะออ่น 0 2356 9999 ตอ่ 8881 
pattarapit@hotmail.com 

นายปาณัสม ์นพเกา้เกศกลุ 081 455 5885 
panus_nus@hotmail.com 

12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
ตอนกลาง 
รอ้ยเอ็ด ขอนแกน่ 
มหาสารคาม กาฬสนิธุ ์

น.ส. ปัญจพาณ์ ดขีจรเดช 0 2356 9999 ตอ่ 8896 
panjapa9@gmail.com 

นายชมุพล ลมิปวัฒนภมู ิ 081 640 6199 
chumpoll@hotmail.com 

13 ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
ตอนลา่ง 1 
สรุนิทร ์นครราชสมีา  
บรุรัีมย ์ชยัภมู ิ

น.ส. ณฐณีิ สงกมุาร 0 2356 9999 ตอ่ 8869 
nannywalker.3@gmail.com 

นายวรพงษ์ ตัง้พมิลจติต ์ 098 445 0906 
kootung2010@gmail.com 

14 ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
ตอนลา่ง 2 
อ านาจเจรญิ ศรสีะเกษ 
ยโสธร อบุลราชธานี 

น.ส. ณฐณีิ สงกมุาร 0 2356 9999 ตอ่ 8869 
nannywalker.3@gmail.com 

นายวฑิรูย ์พงศศ์ลิาทอง 083 438 7771 
witoonp@gmail.com  

15 ภาคเหนอืตอนบน 1 
เชยีงใหม ่แมฮ่อ่งสอน 
ล าปาง ล าพนู 

น.ส. ปัญจพาณ์ ดขีจรเดช 0 2356 9999 ตอ่ 8896 
panjapa9@gmail.com 

นายวทิยา ตยิะวงศ ์ 083 555 9766 
witman09@gmail.com 

16 ภาคเหนอืตอนบน 2 
น่าน พะเยา เชยีงราย แพร ่

นางวณสิรา สขุวัฒน ์ 0 2356 9999 ตอ่ 8903 
wiangong@gmail.com 

นายชมุพล ลมิปวัฒนภมู ิ 081 640 6199 
chumpoll@hotmail.com 

17 ภาคเหนอืตอนลา่ง 1 
ตาก พษิณุโลก สโุขทัย 
เพชรบรูณ์ อตุรดติถ ์

นางบญุญาณี พันธุส์มัฤทธิ ์ 0 2356 9999 ตอ่ 8886 
mam_booyanee@hotmail.c
om 

นายวทิยา ตยิะวงศ ์ 083 555 9766 
witman09@gmail.com 

18 ภาคเหนอืตอนลา่ง 2 
ก าแพงเพชร พจิติร  
นครสวรรค ์อทุัยธาน ี

นางบญุญาณี พันธุส์มัฤทธิ ์ 0 2356 9999 ตอ่ 8886 
mam_booyanee@hotmail.c
om 

นายวทิยา ตยิะวงศ ์ 083 555 9766 
witman09@gmail.com 

หมายเหต ุ * เจา้หนา้ทีก่องพัฒนาระเบยีบราชการสว่นภมูภิาคและความสมัพันธก์ับองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  ส านักงาน ก.พ.ร. 
         หมายเลขโทรสาร  0 2281 7995 
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ผูร้บัผดิชอบ หมายเลขโทรศพัท ์

นางสาวนชิา  สาทรกจิ 0 2356 9999 ตอ่ 9961 

นางสาวนฤมล  ตยิะแสงทอง 0 2356 9999 ตอ่ 8860 

นายอนุสทิธิ ์ พาวฒันา 0 2356 9999 ตอ่ 8844 

  หมายเลขโทรสาร 0 2281 8279 

  e-mail : me_province@opdc.go.th 

ทมีกลาง :  กองตดิตามและประเมนิผลการพฒันาระบบราชการ  ส านกังาน ก.พ.ร. 

รายชือ่เจา้หนา้ทีส่ านกังาน ก.พ.ร. และทีป่รกึษาดา้นการประเมนิผลกลุม่จงัหวดั/จงัหวดั 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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วนัที ่ กจิกรรม 

ภายใน 31 ตลุาคม 2557  กลุม่จังหวัดและจังหวัดรายงานผลการประเมนิตนเองผา่นระบบการรายงานผลการ
ประเมนิตนเองทางอเิล็กทรอนกิส ์(e-SAR) รอบ 12 เดอืน (1 ตลุาคม 2556 – 30 
กนัยายน 2557) พรอ้มทัง้แนบเอกสารหลกัฐานไวใ้นระบบฯ ดว้ย URL Address: 
http://pa1.opdc.go.th 

 กลุม่จังหวัดและจังหวัดสง่รายงานผลการประเมนิตนเอง  
(Self-Assessment Report - SAR) จ านวน 2 ชดุ พรอ้มแผน่บนัทกึขอ้มลู 1 แผน่ 
ไปยังส านักงาน ก.พ.ร. 

 สิน้สดุการรับค าขอเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดั น ้าหนัก และเกณฑก์ารใหค้ะแนนตวัชีว้ดั
ตามค ารับรองการปฏบิตัริาชการ (รอบ 12 เดอืน)  
ในกรณีที ่(1) ไดร้ับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้(2) 
ไมไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณหรอืไดร้ับจัดสรรไมเ่พยีงพอ และ 
ไมส่ามารถโอนเปลีย่นแปลงรายการงบประมาณ (กลุม่จังหวัด และ/หรอื จังหวัด 
สง่ค าขอเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัฯ ทีร่ะบปุระเด็นทีข่อเปลีย่นแปลงฯ อยา่งชดัเจน 
พรอ้มเอกสารชีแ้จงเหตผุลความจ าเป็นและหลกัฐานเชงิประจักษ์ จ านวน 2 ชดุ ไป
ยังส านักงาน ก.พ.ร.) ทัง้นี ้หากกลุม่จังหวัด/จังหวดัสง่ค าขอเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัฯ 
พรอ้มกบัการสง่รายงานผลการประเมนิตนเอง ขอใหร้ะบไุวใ้นหนังสอืน าใหช้ดัเจน
ดว้ย ส านักงาน ก.พ.ร. ไมรั่บพจิารณาค าขอเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัฯ ทีส่ านักงาน 
ก.พ.ร. ไดรั้บลา่ชา้กวา่ก าหนด 

การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

หมายเหต ุ   

**    กรณีจังหวัดรายงานการประเมนิผลตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) รอบ 12 เดอืน ผ่านระบบรายงานผลการปฏบิัตริาชการตามค ารับรอง
การปฏบิัตริาชการทางอเิล็กทรอนกิส ์(e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร. ล่าชา้กว่าก าหนด จะถูกปรับลดคะแนน 0.0500 คะแนน ของคะแนนรวม
ท ัง้หมด 

***  กรณีจังหวัดส่งรายงานการประเมนิผลตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) รอบ 12 เดอืน ล่าชา้กว่าก าหนด จะถูกปรับลดคะแนน วันละ 
0.0500 คะแนน (นับเฉพาะวันท าการ) 

**** กรณีกลุม่จังหวัดหรอืจังหวัดทีต่อ้งการขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดตัวชีว้ัด น ้าหนัก และเกณฑก์ารใหค้ะแนนฯ ขอใหร้ะบไุวใ้นหนังสอืน าใหช้ดัเจน 
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