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กรอบการประเมินผลและแนวทางการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 
ได้มีมติเห็นชอบกรอบ ปฏิทิน แนวทาง การจัดท าค ารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยที่ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ยังคงน าระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government 
Evaluation System หรือ GES) มาใช้เป็นกรอบในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็น 
การด าเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ที่ให้มีการบูรณาการระบบการติดตาม
และประเมินผลภาครัฐให้มีความเป็นเอกภาพ ลดความซ้ าซ้อนและมุ่งเน้นเฉพาะตัวชี้วัดหลักที่จ าเป็น เพ่ือใช้
ส าหรับด าเนินงานในการเจรจาและจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ รวมทั้งการติดตามประเมินผล  
การปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา  

ทั้งนี้ กรอบและแนวทางการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1.  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ประเด็นการ
ประเมินผลฯ 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

น  าหนัก 
(%) 

มิติภายนอก 80 
การประเมิน
ประสิทธิผล (70) 

1. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด  ประกอบด้วย 
1.1 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  
1.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์จังหวดั   
1.3 ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs)  
     ตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล 

(70) 
 

การประเมิน
คุณภาพ (10) 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
(งานบริการของศูนย์ด ารงธรรม และ/หรือ ศูนย์บริการร่วม) 

(10) 

มิติภายใน 20 
การประเมิน
ประสิทธิภาพ (10) 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ (5) 
4. การประหยัดพลังงาน (2.5) 
5. การประหยัดน้ า (2.5) 

การพัฒนาองค์การ 
(10) 

6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ  (5) 
7. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน (5) 

รวม 100 

ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด 
1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 
2. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) (ชั้น ป.6  ม.3  และ ม. 6) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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หลักการ 

1) ก าหนดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้สะท้อนบริบทและ
ลักษณะเฉพาะของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด (tailor made) มีความครอบคลุมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ
และด้านสังคมจิตวิทยาและความมั่นคง และสะท้อนตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดที่ส าคัญที่ต้องเร่ง
ปรับปรุงให้มากขึ้น โดยพิจารณาจาก 
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (positioning) ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
 แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2557 - 2560  
 แนวทางการขับเคลื่อนประเทศและนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล/ คณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ (คสช.)/ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 รายไดห้ลัก (Revenue driver) ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
 ดัชนีชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด (Management Chart) 
 การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างกระทรวงและจังหวัด  
 มีโครงการและงบประมาณสนับสนุน 

2) ก าหนดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด โดยให้ประกอบด้วย 
 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ไม่เกิน 3 ตัวชี้วัด  
 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์จังหวัด ไม่เกิน 5 ตัวชี้วัด  
 ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย

ส าคัญของรัฐบาล รวมทั้งช่วยในการถ่ายทอดเป้าหมายจากระดับประเทศสู่ระดับ 
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 

3) ปรับเปลี่ยนงานบริการที่จะวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ จาก 6 งานบริการ (งานบัตร
ประชาชนและทะเบียนราษฎร งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม งานบริการจัดหางาน งานบริการ
ผู้ป่วยนอก งานการถ่ายทอดความรู้และการให้บริการทางการเกษตร และงานขอรับประโยชน์
ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม) เป็นประเมินจากงานบริการของศูนย์ด ารงธรรม และ/หรือ 
ศูนย์บริการร่วม เพ่ือผลักดันนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ตลอดจน 
สนับสนุนการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 

4) ก าหนดตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดที่ส าคัญเป็น Monitor ในทุกจังหวัด ได้แก่ มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP) และค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
(ชั้น ป.6  ม.3  และ ม. 6) 

5) การพัฒนาฐานข้อมูลตัวชี้วัดของจังหวัด โดย   
 ปรับใช้ข้อมูลจากกลุ่มจังหวัด/จังหวัด เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลที่กลุ่มจั งหวัด/จังหวัด 

มีการพัฒนาวิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูลได้ตามมาตรฐาน/แนวทางที่ส่วนกลางก าหนด  
เช่น กลุ่มตัวชี้วัดด้านการเกษตร ตัวชี้วัดรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นต้น 



กรอบการประเมินผลและแนวทางการจดัท าค ารับรองการปฏบิัติราชการของจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

  3 

 ใช้ข้อมูลจากส่วนกลาง เนื่องจากมีระบบการเก็บข้อมูลที่มีมาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ 
ตลอดจนเป็นข้อมูลตัวชี้วัดในค ารับรองฯ ระดับกระทรวง และ/หรือ เป็นตัวชี้วัดที่มีการบูร
ณาการระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) เช่น กลุ่มตัวชี้วัดด้าน
อุตสาหกรรม ด้านการค้า ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

6) ก าหนดช่วงระยะเวลาของการเจรจาตัวชี้วัดกลุ่มจังหวัดและจังหวัด (ภายในเดือนพฤศจิกายน – 
ธันวาคม 2558) ไว้ในปฏิทินการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 

7) ก.พ.ร. จะจัดสรรสิ่งจูงใจ โดยมอบรางวัลเป็นถ้วยเกียรติยศส าหรับจังหวัดที่มีคุณภาพตัวชี้วัดอยู่ใน
ระดับดีเด่นและระดับดี เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาตัวชี้วัด  

8) ก.พ.ร. จะจัดสรรเงินรางวัลให้แก่จังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามคะแนนผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการ  

 
 
2.  แนวทางการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2.1 แนวทางการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลกลุ่มจังหวัดและจังหวัดท าหน้าที่ เจรจา  
ความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และน้ าหนักของตัวชี้วัดในมิติภายนอก
ด้านประสิทธิผล เพ่ือใช้ในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด โดยมีการเจรจา  
ความเหมาะสมของตัวชี้วัดฯ กับผู้ว่าราชการจังหวัด รายละเอียดดังภาพ 

 
ภาพแนวทางการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด 
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2.2 คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 มีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

องค์ประกอบ 
1) กรรมการ ก.พ.ร. จ านวน 1 คน เป็นประธานกรรมการ 
2) เลขาธิการ ก.พ.ร.  เป็นกรรมการ 
3) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 – 8 คน เป็นกรรมการ 
4) เจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ.ร.  เป็นเลขานกุาร 

อ านาจหน้าที่  
1) พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และน้ าหนักของ

ตัวชี้วัด ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
2) เจรจาข้อตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

และน้ าหนักของตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย 

 


