รายงานการประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
รอบการประเมินที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
ส่วนราชการในกลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

Functional
base

Agenda
base

Area
base

Innovation
base

Potential
base

สรุป
ผลประเมิน

1. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. จังหวัดเพชรบุรี
3. จังหวัดสมุทรสงคราม
4. จังหวัดสมุทรสาคร
สรุปรายงาน ณ 26 เมษายน 2560
หมายเหตุ ผลประเมินในแต่ละองค์ประกอบ
หมายถึง ผลดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย
หมายถึง ผลดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
หมายถึง ผลดาเนินงานตากว่าเป้าหมาย
สรุปผลประเมิน
หมายถึง ระดับคุณภาพ
หมายถึง ระดับมาตรฐาน

เป็นส่วนราชการทีมีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย ทุกองค์ประกอบทีประเมิน
เป็นส่วนราชการทีมีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบทีประเมิน
แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึงได้รับการประเมินในระดับตากว่าเป้าหมาย
หมายถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นส่วนราชการทีมีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับตากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึง
(แม้ว่าจะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอืนในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)
ประเด็นการปรับปรุง ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผลดาเนินงานตากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบ
Area base, จังหวัดเพชรบุรี มีผลดาเนินงานตากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบ Area base

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รอบการประเมินที่ 1 (1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560)
Functional base

องค์ประกอบ
การประเมิน
1. Functional base
2. Agenda base

Agenda base

Area base

Innovation base

Potential base

สูงกว่าเป้าหมาย

ต่่ากว่าเป้าหมาย

เป็นไปตามเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

ระดับต้องปรับปรุง

ประเด็นการประเมิน

เป้าหมาย

ภารกิจนี้ไม่ต้องประเมิน เนื่องจากการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของจังหวัด
จะอยู่ในองค์ประกอบการประเมินที่ 3 (Area Base)

-

ผลการ
ดาเนินงาน
-

ประเมินรอบ 2

-

ประเมินรอบ 2

-

15,593.91
(ล้านบาท)

16,665.37
(ล้านบาท)

1.1 จ่านวนพื้นที่ป่าไม้ (ส่ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม)

1,489,963.22
(ไร่)

1,500,768.99
(ไร่)

1.2 จ่านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง

1,224.22
(ไร่)

232.18
(ไร่)

ผล
ประเมิน
-

สรุปผล
ประเมิน
-

1. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
1.1 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูก ต้อง
ตามหลักวิชาการ
1.2 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
2. รายได้จากการท่องเที่ยว

3. Area base

สูงกว่า
เป้าหมาย

1. ความสาเร็จของการเพิ่มจานวนพื้นที่ป่าไม้

4. Innovation base

5. Potential base
หมายเหตุ

สรุปผลประเมิน

2. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อพันคน

15.60
17.50
(ต่อปชก. หญิงอายุ (ต่อปชก. หญิงอายุ
15 - 19 ปี 1,000 คน) 15 - 19 ปี 1,000 คน)

3. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน

6.00
9.08
(ต่อประชากรแสนคน) (ต่อประชากรแสนคน)

ต่่ากว่า
เป้าหมาย

1. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ

45.00
(ร้อยละ)

33.65
(ร้อยละ)

2. การบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่งอกในที่ดินราชพัสดุแปลง
หมายเลขทะเบียนที่ ปข 182 ตาบลปากน้าปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

50
(คะแนน)

86
(คะแนน)

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

1. การจัดทาและดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

100.00
(ร้อยละ)

100.00
(ร้อยละ)

สูงกว่า
เป้าหมาย

ผลประเมิน

หมายถึง ผ่านการประเมิน
หมายถึง ไม่ผ่านการประเมิน

สรุปผลประเมิน

ระดับคุณภาพ

เป็นส่วนราชการที่มีผลการด่าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบที่ประเมิน

ระดับมาตรฐาน

เป็นส่วนราชการที่มีผลการด่าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมินแต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้ รับการประเมินในระดับต่่ากว่าเป้าหมาย

ระดับต้องปรับปรุง

เป็นส่วนราชการที่มีผลการด่าเนินงานอยู่ในระดับต่่ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง
(แม้ว่าจะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอื่นในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน จังหวัดเพชรบุรี
รอบการประเมินที่ 1 (1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560)
Functional base

องค์ประกอบ
การประเมิน
1. Functional base
2. Agenda base

Agenda base

Area base

Innovation base

Potential base

สูงกว่าเป้าหมาย

เป็นไปตามเป้าหมาย

เป็นไปตามเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

สรุปผลประเมิน

ระดับมาตรฐาน

ประเด็นการประเมิน

เป้าหมาย

ภารกิจนี้ไม่ต้องประเมิน เนื่องจากการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของจังหวัด
จะอยู่ในองค์ประกอบการประเมินที่ 3 (Area Base)

-

ผลการ
ดาเนินงาน
-

ประเมินรอบ 2

-

ประเมินรอบ 2

-

10,746.42
(ล้านบาท)

12,426.56
(ล้านบาท)

1,318.47
(ล้านบาท)

1,344.01
(ล้านบาท)

สรุปผล
ประเมิน
-

1. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
1.1 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูก ต้อง
ตามหลักวิชาการ
1.2 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
2. รายได้จากการท่องเที่ยว

3. Area base

1. รายได้จากการจาหน่ายสินค้า OTOP
2. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน

6.00

11.07

(ต่อประชากรแสนคน)

(ต่อประชากรแสนคน)

3. อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
3.1 คดีกลุ่มที่ 1 : กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ

4. Innovation base

5. Potential base

7.92

19.55

(ต่อประชากรแสนคน)

(ต่อประชากรแสนคน)

1.13

0.21

(ต่อประชากรแสนคน)

(ต่อประชากรแสนคน)

1. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ

45.00
(ร้อยละ)

6.04
(ร้อยละ)

2. นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพพอเพียง

50
(คะแนน)

63
(คะแนน)

1. การจัดทาและดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

100.00
(ร้อยละ)

0.00
(ร้อยละ)

3.2 คดีกลุ่มที่ 2 : กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

หมายเหตุ

ผล
ประเมิน
-

ผลประเมิน

สูงกว่า
เป้าหมาย

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

เป็นไปตาม
เป้าหมาย
สูงกว่า
เป้าหมาย

หมายถึง ผ่านการประเมิน
หมายถึง ไม่ผ่านการประเมิน

สรุปผลประเมิน

ระดับคุณภาพ

เป็นส่วนราชการที่มีผลการด่าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบที่ประเมิน

ระดับมาตรฐาน

เป็นส่วนราชการที่มีผลการด่าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมินแต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้ รับการประเมินในระดับต่่ากว่าเป้าหมาย

ระดับต้องปรับปรุง

เป็นส่วนราชการที่มีผลการด่าเนินงานอยู่ในระดับต่่ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง
(แม้ว่าจะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอื่นในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน จังหวัดสมุทรสงคราม
รอบการประเมินที่ 1 (1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560)
Functional base

องค์ประกอบ
การประเมิน
1. Functional base
2. Agenda base

Agenda base

Area base

Innovation base

Potential base

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

เป็นไปตามเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

เป้าหมาย

ภารกิจนี้ไม่ต้องประเมิน เนื่องจากการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของจังหวัด
จะอยู่ในองค์ประกอบการประเมินที่ 3 (Area Base)

-

ผลการ
ดาเนินงาน
-

1. ผลการดาเนินงานตามแผนแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (แปลงต้นแบบส้มโอ)

ต้นทุนลดลง
ร้อยละ 5

ต้นทุนลดลง
ร้อยละ 10.30

ประเมินรอบ 2

-

ประเมินรอบ 2

-

968.37
(ล้านบาท)

1,098.49
(ล้านบาท)

คุณภาพแหล่งน้่า
คงเดิม

คุณภาพแหล่งน้่า
คงเดิม

2.1 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูก ต้อง
ตามหลักวิชาการ
2.2 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
1. รายได้จากการท่องเที่ยว
2. ระดับคุณภาพของแหล่งน้าที่ดีขึ้น (แม่กลอง)

6.00

6.00

(ต่อประชากรแสนคน)

(ต่อประชากรแสนคน)

1. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ

45.00
(ร้อยละ)

1.82
(ร้อยละ)

2. การบริหารจัดการการป้องกันและกาจัดศัตรูมะพร้าว

50
(คะแนน)

81.0
(คะแนน)

1. การจัดทาและดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

100.00
(ร้อยละ)

100.00
(ร้อยละ)

3. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน

4. Innovation base

5. Potential base
หมายเหตุ

ระดับมาตรฐาน

ประเด็นการประเมิน

2. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

3. Area base

สรุปผลประเมิน

ผลประเมิน

ผล
ประเมิน
-

สรุปผล
ประเมิน
-

สูงกว่า
เป้าหมาย

สูงกว่า
เป้าหมาย

เป็นไปตาม
เป้าหมาย
สูงกว่า
เป้าหมาย

หมายถึง ผ่านการประเมิน
หมายถึง ไม่ผ่านการประเมิน

สรุปผลประเมิน

ระดับคุณภาพ

เป็นส่วนราชการที่มีผลการด่าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบที่ประเมิน

ระดับมาตรฐาน

เป็นส่วนราชการที่มีผลการด่าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมินแต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้ รับการประเมินในระดับต่่ากว่าเป้าหมาย

ระดับต้องปรับปรุง

เป็นส่วนราชการที่มีผลการด่าเนินงานอยู่ในระดับต่่ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง
(แม้ว่าจะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอื่นในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน จังหวัดสมุทรสาคร
รอบการประเมินที่ 1 (1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560)
Functional base

องค์ประกอบ
การประเมิน
1. Functional base

Agenda base

Area base

Innovation base

Potential base

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

เป็นไปตามเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

เป้าหมาย

ภารกิจนี้ไม่ต้องประเมิน เนื่องจากการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของจังหวัด
จะอยู่ในองค์ประกอบการประเมินที่ 3 (Area Base)

-

ผลการ
ดาเนินงาน
-

ต้นทุนลดลง
ร้อยละ 5

ต้นทุนลดลง
ร้อยละ 6.09

1,324.74
(ล้านบาท)

1,427.46
(ล้านบาท)

2. จานวนสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ Green Industry

ประเมินรอบ 2

-

3. ระดับคุณภาพของแหล่งน้าที่ดีขึ้น (ท่าจีนตอนล่าง)

คุณภาพแหล่งน้่า
คงเดิม

คุณภาพแหล่งน้่า
คงเดิม

1. ผลการดาเนินงานตามแผนแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (มะพร้าวน้าหอม)

3. Area base

1. รายได้จากการจาหน่ายสินค้า OTOP

4. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อพันคน

5. Potential base
หมายเหตุ

ระดับมาตรฐาน

ประเด็นการประเมิน

2. Agenda base

4. Innovation base

สรุปผลประเมิน

สรุปผล
ประเมิน
สูงกว่า
เป้าหมาย

สูงกว่า
เป้าหมาย

14.59
11.57
(ต่อประชากรหญิงอายุ (ต่อประชากรหญิงอายุ
15 - 19 ปี 1,000 คน) 15 - 19 ปี 1,000 คน)

1. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ

45.00
(ร้อยละ)

44.88
(ร้อยละ)

2. การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้ทันท่วงที
โดยศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร

50
(คะแนน)

85
(คะแนน)

1. การจัดทาและดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

100.00
(ร้อยละ)

100.00
(ร้อยละ)

ผลประเมิน

ผล
ประเมิน
-

เป็นไปตาม
เป้าหมาย
สูงกว่า
เป้าหมาย

หมายถึง ผ่านการประเมิน
หมายถึง ไม่ผ่านการประเมิน

สรุปผลประเมิน

ระดับคุณภาพ

เป็นส่วนราชการที่มีผลการด่าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบที่ประเมิน

ระดับมาตรฐาน

เป็นส่วนราชการที่มีผลการด่าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมินแต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้ รับการประเมินในระดับต่่ากว่าเป้าหมาย

ระดับต้องปรับปรุง

เป็นส่วนราชการที่มีผลการด่าเนินงานอยู่ในระดับต่่ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง
(แม้ว่าจะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอื่นในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)

