เป้าประสงค์และตัวชี้วัดรายบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
หน่วยงาน: สานักงานคณะกรรมการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด: นางสุมิตรา อติศัพท์
เป้าประสงค์รายบุคคล
- อานวยการ ประสานงานและสนับสนุน
งานของรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ประจาสานักนายกรัฐมนตรีในการกากับ
และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ให้มีความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มขีด
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง
นาเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กลยุทธ์
มาตรการแก่ กกภ. เพื่อเป็นนาไปสู่การ
กากับและติดตามการปฏิบัติราชการใน
ภูมิภาคให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- พัฒนากลไกการสนับสนุนการกากับและ
ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจา
สานักนายกรัฐมนตรีให้มีประสิทธิภาพสูง
และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวชี้วัด รอบที่ 1 ตุลาคม 54 – 31 มีนาคม 55
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน
ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสาเร็จของร้อยละผลผลิตที่ทาได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตาม
เอกสารงบประมาณรายจ่าย
ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการปฏิบัติงานสนับสนุนการกากับและ
ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี และ
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2555
ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่คณะกรรมการกากับและติดตามการปฏิบัติ
ราชการให้ความเห็นชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติ

เป้าหมาย
ร้อยละ/ระดับ
ร้อยละ 100
ร้อยละ 95

น้้าหนัก
(ร้อยละ)
ร้อยละ 10
ร้อยละ 10

ร้อยละ 95

ร้อยละ 30

ร้อยละ 80

ร้อยละ 20

ระดับ 5

ร้อยละ 30

ตัวชี้วัดที่ 5 : ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการกากับและติดตาม
การปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
ตามเป้าหมายที่กาหนด

รวม 5 ตัวชี้วัด

100
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เป้าประสงค์รายบุคคล

ตัวชี้วัด รอบที่ 2 1 เมษายน – 30 กันยายน 55

- อานวยการ ประสานงานและสนับสนุน
งานของรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ประจาสานักนายกรัฐมนตรีในการกากับ
และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ให้มีความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มขีด
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง
นาเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กลยุทธ์
มาตรการแก่ กกภ. เพื่อเป็นนาไปสู่การ
กากับและติดตามการปฏิบัติราชการใน
ภูมิภาคให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- พัฒนากลไกการสนับสนุนการกากับและ
ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจา
สานักนายกรัฐมนตรีให้มีประสิทธิภาพสูง
และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน
ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสาเร็จของร้อยละผลผลิตที่ทาได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตาม
เอกสารงบประมาณรายจ่าย
ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการปฏิบัติงานสนับสนุนการกากับและ
ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี และ
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2555
ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่คณะกรรมการกากับและติดตามการปฏิบัติ
ราชการให้ความเห็นชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติ
ตัวชี้วัดที่ 5 : ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการกากับและติดตามการ
ปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีตามเป้าหมาย
ที่กาหนด

รวม 5 ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ร้อยละ/ระดับ
ร้อยละ 100
ร้อยละ 95

น้้าหนัก
(ร้อยละ)
ร้อยละ 10
ร้อยละ 10

ร้อยละ 95

ร้อยละ 30

ร้อยละ 80

ร้อยละ 20

ระดับ 5

ร้อยละ 30

100
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รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
หน่วยงาน: สานักงานคณะกรรมการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด: นางสุมิตรา อติศัพท์
1. ชื่อตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน
2. ความหมายตัวชี้วัด
วัดความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ของ กคล.
3. วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด

เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน

4. เกณฑ์การให้คะแนน

 เกณฑ์คะแนนร้อยละ

5. สูตรในการคานวณ (ถ้ามี)

1
2
รอบที่ 1 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555
80
85
รอบที่ 2 เมษายน – กันยายน 2555
80
85
ค้าอธิบาย ใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

ระดับคะแนน
3
90
90
(GFMIS) ของ กคล.

4
95
95

5
100
100

สูตร ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่ายได้ = เงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย x 100
วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
6. หน่วยที่วัด
7. น้าหนัก
8. ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน
9. กระบวนการจัดเก็บข้อมูล
10. ผู้จัดเก็บข้อมูล
11. ผู้ตั้งเป้าหมาย
12. ข้อมูลปีฐาน
ย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ (ถ้ามี)
13. เป้าหมาย (ปีงบประมาณ
2555)

ร้อยละ
ร้อยละ 10

ใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของ กคล.
กคล.

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สปน.
ร้อยละ 100
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รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
หน่วยงาน: สานักงานคณะกรรมการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด: นางสุมิตรา อติศัพท์
1. ชื่อตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
2. ความหมายตัวชี้วัด
วัดระดับความสาเร็จจากร้อยละของผลผลิตเชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่ทาได้เทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ
3. วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด

เพื่อให้การดาเนินงานหรือโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้

4. เกณฑ์การให้คะแนน

 เกณฑ์คะแนนร้อยละ
1
75
75

5. สูตรในการคานวณ (ถ้ามี)

6. หน่วยที่วัด
7. น้าหนัก
8. ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน
9. กระบวนการจัดเก็บข้อมูล
10. ผู้จัดเก็บข้อมูล
11. ผู้ตั้งเป้าหมาย
12. ข้อมูลปีฐาน
ย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ (ถ้ามี)
13. เป้าหมาย (ปีงบประมาณ
22555)

2
80
80

ระดับคะแนน
3
85
85

4
90
90

5
95
95

รอบที่ 1 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555
รอบที่ 2 เมษายน – กันยายน 2555
คาอธิบาย
วัดผลสาเร็จจากร้อยละของผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่ส่วนราชการทาได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณสาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่กาหนดไว้ตาม “เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ร้อยละความสาเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ
ผลผลิตที่ทาได้. x 100
ผลผลิตตามเป้าหมาย
ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป. 301
ร้อยละ
10
ทุก 6 เดือน
จัดเก็บข้อมูลจากผลการดาเนินงานที่สามารถดาเนินการได้จริง
เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สปน.
ร้อยละ 95
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รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
หน่วยงาน: สานักงานคณะกรรมการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด: นางสุมิตรา อติศัพท์
1. ชื่อตัวชี้วัด
วัดระดับความสาเร็จร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการปฏิบัติงานสนับสนุนการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ประจาสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2555
การดาเนินการในการสนับสนุนการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีให้
2. ความหมายตัวชี้วัด

3. วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด

บรรลุตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม โดยกาหนดเป้าหมายการดาเนินการสนับสนุน ดังนี้
- รอบที่ 1 จานวนครั้งของการสนับสนุน เท่ากับ จานวน ร.นรม./รมต.นร. * 3 ครั้ง * 6 เดือน
- รอบที่ 2 จานวนครั้งของการสนับสนุน เท่ากับ จานวน ร.นรม./รมต.นร. * 3 ครั้ง * 6 เดือน
เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. 2547 ข้อ 12 กาหนดให้มีสานักงานคณะกรรรมการ
กากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.) ในสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อรับผิดชอบงานธุรการและงานเลขานุการของคณะกรรมการฯ รวมทั้ง มีหน้าที่ในการ
ช่วยอานวยการ ประสานงาน และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และข้อ 23 ให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีจัดหา
บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การปฏิบัติงานที่ทันสมัยและเหมาะสมกับภารกิจในการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

4. เกณฑ์การให้คะแนน

 เกณฑ์คะแนนร้อยละ

5. สูตรในการคานวณ (ถ้ามี)
6. หน่วยที่วัด
7. น้าหนัก
8. ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน
9. กระบวนการจัดเก็บข้อมูล
10. ผู้จัดเก็บข้อมูล
11. ผู้ตั้งเป้าหมาย
12. ข้อมูลปีฐาน
ย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ (ถ้ามี)

13. เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ 22555)

รอบที่ 1 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555
รอบที่ 2 เมษายน – กันยายน 2555
จานวนครั้งที่สนับสนุน x 100
จานวนครั้งเป้าหมายที่จะสนับสนุน
ร้อยละ
30
ทุก 6 เดือน

1
75
75

2
80
80

ระดับคะแนน
3
85
85

4
90
90

5
95
95

จัดเก็บข้อมูลจากผลการดาเนินงานที่สามารถดาเนินการได้จริง
เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดาเนินการสนับสนุนและเสริมสร้างปัจจัยทางการบริหารในการกและติ
ากับ ดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีประจาสานัก
นายกรัฐมนตรี จานวนทั้งสิ้น 79 ครั้ง ซึ่งคิดเป็น 36.5 % ตามแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2552
2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดาเนินการสนับสนุนและเสริมสร้างปัจจัยทางการบริหารในการกากับและติดตามการปฏิ
บัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีประจาสานัก
นายกรัฐมนตรี จานวนทั้งสิ้น 218 ครั้ง ซึ่งคิดเป็น 100 % ตามแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2553
3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดาเนินการสนับสนุนและเสริมสร้างปัจจัยทางการบริหารในการกากับและติดตามการปฏิ
บัติราชการในภูมภิ าคของรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีประจาสานัก
นายกรัฐมนตรี จานวนทั้งสิ้น 208 ครั้ง ซึ่งคิดเป็น 100 % ตามแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2554
จานวนรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีประจาสานักนายรัฐมนตรี (7)*3 ครั้ง * 12 เดือน
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รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
หน่วยงาน: สานักงานคณะกรรมการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด: นางสุมิตรา อติศัพท์
1. ชื่อตัวชี้วัด
ร้อยละของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่คณะกรรมการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการให้ความเห็นชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติ
2. ความหมายตัวชี้วัด
พิจารณาจากร้อยละความสาเร็จของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่คณะกรรมการกากับและติดตามการปฏิบัตริ าชการในภูมิภาคให้ความเห็นชอบและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติ
เพื่อให้การปฏิบัติราชการสอดคล้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยที่เป็นการสมควร
3. วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด
สนับสนุนให้มีการประสาน ติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือและให้มีการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อให้สามารถแปลงนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
และสนับสนุน ส่งเสริมระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆของจังหวัดดาเนินการไปด้วยความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้โดยไม่มีอุปสรรคด้านกลไกการบริหารราชการ
โดยกาหนดเป้าหมาย ดังนี้
รอบที่ 1 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555 จะนับระดับความสาเร็จจากข้อเสนอแนะ ในการกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และมาตรการ ในการกากับและติดตามการปฏิบัติของสานักงาน
คณะกรรมการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ที่นาเสนอต่อที่ประชุม กกภ. และ กกภ. ให้ กกภ. ให้ความเห็นชอบ
รอบที่ 2 เมษายน – กันยายน 2555 จะนับระดับความสาเร็จจากการติดตามผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นาข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ

4. เกณฑ์การให้คะแนน

5. สูตรในการคานวณ (ถ้ามี)

 เกณฑ์คะแนนร้อยละ

ระดับคะแนน
1
2
3
รอบที่ 1 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555
60
65
70
รอบที่ 2 เมษายน – กันยายน 2555
60
65
70
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ กกภ. ให้ความเห็นชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติ X 100
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เสนอต่อ กกภ.

4
75
75

5
80
80

ค้าอธิบาย
• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หมายถึง ข้อเสนอแนะ ในการกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และมาตรการในการกากับและติ ดตามการปฏิบัติ ในภูมิภาคของสานักงานคณะกรรมการ
กากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ของ กกภ. ที่นาเสนอต่อ กกภ.
• หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง
1. ราชการในภูมิภาค ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และหมายความรวมถึงราชการบริหารส่วนกลาง และรัฐวิสาหกิจ ที่มีสานักงานตั้งอยู่ในจังหวัด
2. หน่วยงานของรัฐ ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่
ในกากับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้าข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ หมายถึง จานวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง * จานวนกลยุทธ์/มาตรการที่ กกภ. ให้ความเห็นชอบ โดยมีผลการดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะหรือจากรายงานสรุปการติดตามผลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
• พิจารณาจากจานวนกลยุทธ์/มาตราการที่ กกภ. ให้ความเห็นชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติ เปรียบเทียบกับจานวนกลยุทธ์/มาตราการที่เสนอต่อ กกภ.
• พิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นากลยุทธ์/มาตรการไปปฏิบัติ เปรียบเทียบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

6. หน่วยที่วัด
7. น้าหนัก

ร้อยละ
20
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8. ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน
9. กระบวนการจัดเก็บข้อมูล
10. ผู้จัดเก็บข้อมูล
11. ผู้ตั้งเป้าหมาย
12. ข้อมูลปีฐาน
ย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ (ถ้ามี)
13. เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ 2555)

ทุก 6 เดือน
จัดเก็บข้อมูลจากผลการดาเนินงานที่สามารถดาเนินการได้จริง
เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ร้อยละ 80
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รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
หน่วยงาน: สานักงานคณะกรรมการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด: นางสุมิตรา อติศัพท์
1. ชื่อตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจา
สานักนายกรัฐมนตรีตามเป้าหมายที่กาหนด
2. ความหมายตัวชี้วัด
พิจารณาจากระดับความสาเร็จจากมีการบูรณาการและวางแผนร่วมกันระหว่างสานักงานคณะกรรมการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี สานักตรวจราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด
เพื่อให้การปฏิบัติราชการสอดคล้อง ตามระเบียบสานักนายกรัฐม นตรีว่าด้วยการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ .ศ. 2547 โดยที่เป็นการ
สมควรสนับสนุนให้มีการประสาน ติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือและให้มีการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อให้สามารถแปลงนโยบ ายของ
รัฐบาลไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และสนับสนุน ส่งเสริมระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆของจังหวัด
ดาเนินการไปด้วยความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้โดยไม่มีอุปสรรคด้านกลไกการบริหารราชการ
4. เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
 เกณฑ์คะแนนระดับ
รอบที่ 1 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555
ระดับ 1
มีการศึกษาข้อมูลกรอบแนวทางสนับสนุนการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการใน
ภูมิภาค
ระดับ 2
มีการกาหนดประเด็นเพื่อเตรียมความพร้อมในการนาเสนอกรอบแนวทางสนับสนุนการ
กากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ระดับ- 3
นาเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์กรอบแนวทางสนับสนุนการกากับและติดตามการปฏิบัติ
ราชการในภูมิภาคต่อคณะกรรมการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคให้
ความเห็นชอบ
ระดับ 4
เป็นคณะทางานร่วมในคณะทางานสนับสนุนการกากับและติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
ระดับ 5
สรุปผลแนวทางการบูรณาการและวางแผนร่วมกันระหว่างสานักงานคณะกรรมการกากับ
และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี สานักตรวจ
ราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รอบที่ 2 เมษายน – กันยายน 2555
ระดับ 1
มีการดาเนินการตามกรอบแนวทางการสนับสนุนการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการ
ในภูมิภาค
ระดับ 2 - 3 รวบรวม และศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลผลการดาเนินการ
ระดับ 4
จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทารายงาน
ระดับ 5
มีการจัดทารายงานสรุปและประเมินผลตามกรอบแนวทางการสนับสนุนการกากับและ
ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
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5. สูตรในการคานวณ (ถ้ามี)
6. หน่วยที่วัด
7. น้าหนัก
8. ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน
9. กระบวนการจัดเก็บข้อมูล
10. ผู้จัดเก็บข้อมูล
11. ผู้ตั้งเป้าหมาย
12. ข้อมูลปีฐานย้อนหลัง 3
ปีงบประมาณ (ถ้ามี)
13. เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ 2555)

30
ทุก 6 เดือน
จัดเก็บข้อมูลจากผลการดาเนินงานที่สามารถดาเนินการได้จริง
เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ระดับ 5
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