รายงานการประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

เขตตรวจราชการที่ 9
รอบการประเมินที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 9

Function
Base

Agenda
Base

Area
Base

Innovation
Base

Potential
Base

สรุป
ผลประเมิน

1. จังหวัดจันทบุรี
2. จังหวัดชลบุรี
3. จังหวัดตราด
4. จังหวัดระยอง

สรุปรายงาน ณ 31 พฤษภาคม 2561
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 จังหวัดระยอง มีผลดาเนินงานตากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบ Area Base

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน จังหวัดจันทบุรี
รอบการประเมินที่ 1 (1 ต.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561)
Function Base

Agenda Base

Area Base

Innovation Base

สูงกว่าเป้าหมาย

เปนไปตามเปาหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

Potential Base
เปนไปตามเปาหมาย

-

ผลการ
ดาเนินงาน
-

ประเมินรอบ 2

-

เป้าหมาย

1. Function Base ไม่มีตัวชีว้ ัดในองค์ประกอบที่ 1
2. Agenda Base

1. การจัดการขยะมูลฝอย

สรุปผลประเมิน

ระดับมาตรฐาน
ผล
ประเมิน
-

1.1 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
1.2 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในปี 2561 ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
1.3 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในปี 2561 ที่น่ากลับมาใช้ประโยชน์
2. รายได้จากการท่องเที่ยว

3. Area Base

1. มูลค่าการส่งออกผลไม้
2. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน

สูงกว่า
เป้าหมาย
3,185.97
(ล้านบาท)
10,684.50
(ล้านบาท)

3,600.54
(ล้านบาท)
13,108.05
(ล้านบาท)

21.37
(คนต่อประชากร
แสนคน)

21.48
(คนต่อประชากร
แสนคน)

10.86
(คดีต่อประชากร
แสนคน)
1.04
(คดีต่อประชากร
แสนคน)
ประเมินรอบ 2

5.45
(คดีต่อประชากร
แสนคน)
2.43
(คดีต่อประชากร
แสนคน)
-

80.00
(ร้อยละ)

100.00
(ร้อยละ)

ผลการด่าเนินงานหรือ
ผลการเบิกจ่าย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

41.33/77.09
(ร้อยละ)

เปนไปตาม
เป้าหมาย

3. อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
3.1 คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ
3.2 คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

4. Innovation Base 1. การพัฒนานวัตกรรม
2. การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

5. Potential Base 1. การจัดทาและดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเหตุ

สรุปผล
ประเมิน
-

สูงกว่า
เป้าหมาย
เปนไปตาม
เป้าหมาย

หมายถึง ผ่านการประเมิน

ผลประเมิน

หมายถึง ไม่ผ่านการประเมิน
สรุปผลประเมิน

ระดับคุณภาพ

เป็นส่วนราชการที่มีผลการด่าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบที่ประเมิน

ระดับมาตรฐาน

เป็นส่วนราชการที่มีผลการด่าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมินแต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้ รับการประเมินในระดับต่่ากว่าเป้าหมาย

ระดับต้องปรับปรุง

เป็นส่วนราชการที่มีผลการด่าเนินงานอยู่ในระดับต่่ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง
(แม้ว่าจะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอื่นในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน จังหวัดชลบุรี
รอบการประเมินที่ 1 (1 ต.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561)
Function Base

Agenda Base

Area Base

Innovation Base

Potential Base

สรุปผลประเมิน

สูงกว่าเป้าหมาย

เป็นไปตามเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

เป็นไปตามเป้าหมาย

ระดับมาตรฐาน

องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

1. Function Base

ไม่มีตัวชีว้ ัดในองค์ประกอบที่ 1

2. Agenda Base

1. การจัดการขยะมูลฝอย

เป้าหมาย
ประเมินรอบ 2

ผลการ
ดาเนินงาน
-

ผล
ประเมิน
-

-

1.1 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
1.2 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในปี 2561 ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
1.3 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในปี 2561 ที่น่ากลับมาใช้ประโยชน์
2. รายได้จากการท่องเที่ยว

สูงกว่า
เป้าหมาย
137,599.68
(ล้านบาท)
19,050.57
(ล้านบาท)

171,012.88
(ล้านบาท)
18,139.40
(ล้านบาท)

28.42
(คนต่อประชากรหญิง
อายุ 15 -19 ปี
พันคน)

21.17
(คนต่อประชากร
หญิงอายุ 15 -19 ปี
พันคน)

3. ความสาเร็จของการดาเนินการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมพัฒนาเข้าสู่
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
4. Innovation Base 1. การพัฒนานวัตกรรม

ประเมินรอบ 2

-

ประเมินรอบ 2

-

2. การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

80.00
(ร้อยละ)

100.00
(ร้อยละ)

ผลการด่าเนินงานหรือ
ผลการเบิกจ่าย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

77.78/100.00
(ร้อยละ)

3. Area Base

1. มูลค่าการลงทุนด้านอุตสาหกรรม
2. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อพันคน

5. Potential Base 1. การจัดทาและดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
หมายเหตุ

สรุปผลประเมิน

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

สูงกว่า
เป้าหมาย
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

หมายถึง ผ่านการประเมิน

ผลประเมิน

ระดับคุณภาพ
ระดับมาตรฐาน
ระดับต้องปรับปรุง

สรุปผล
ประเมิน
-

การ ด่าเนินงา
ด่าเ นหรือ
นินง ผลการ
หมายถึง ไม่ผ่านการประเมิน
าน เบิกจ่าย
หรือ ไม่น้อย
เป็นส่วนราชการที่มีผลการด่าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบที่ประเมิน ผล กว่าร้อย
การ ละ 70
เป็นส่วนราชการที่มีผลการด่าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิเบินกแต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้ รับการประเมินในระดับต่่ากว่าเป้าหมาย
จ่าย ่ง
เป็นส่วนราชการที่มีผลการด่าเนินงานอยู่ในระดับต่่ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ
(แม้ว่าจะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอื่นในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)ไม่
น้อย
กว่า
ร้อย
ละ
70
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน จังหวัดตราด
รอบการประเมินที่ 1 (1 ต.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561)
Function Base

Agenda Base

Area Base

Innovation Base

Potential Base

สรุปผลประเมิน

สูงกว่าเป้าหมาย

เป็นไปตามเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

เป็นไปตามเป้าหมาย

ระดับมาตรฐาน

องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

-

ผลการ
ดาเนินงาน
-

ประเมินรอบ 2

-

เป้าหมาย

1. Function Base ไม่มีตัวชีว้ ัดในองค์ประกอบที่ 1
2. Agenda Base

1. การจัดการขยะมูลฝอย

ผล
ประเมิน
-

1.1 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
1.2 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในปี 2561 ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
1.3 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในปี 2561 ที่น่ากลับมาใช้ประโยชน์
2. รายได้จากการท่องเที่ยว

3. Area Base

1. มูลค่าการค้าชายแดน

สรุปผล
ประเมิน
-

สูงกว่า
เป้าหมาย
9,661.49
(ล้านบาท)
42,484.22
(ล้านบาท)

11,134.94
(ล้านบาท)
17,410.60
(ล้านบาท)

15.06
(คดีต่อประชากร
แสนคน)
0.22
(คดีต่อประชากร
แสนคน)

6.97
(คดีต่อประชากร
แสนคน)
0.44
(คดีต่อประชากร
แสนคน)

2. อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
2.1 คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ
2.2 คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

3. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อพันคน

4. Innovation Base 1. การพัฒนานวัตกรรม

5. Potential Base 1. การจัดทาและดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
หมายเหตุ

24.69
15.81
(คนต่อประชากรหญิง (คนต่อประชากรหญิง
อายุ 15 -19 ปี
อายุ 15 -19 ปี
พันคน)
พันคน)
ประเมินรอบ 2

2. การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

เปนไปตาม
เป้าหมาย

-

-

80.00
(ร้อยละ)

100.00
(ร้อยละ)

ผลการด่าเนินงานหรือ
ผลการเบิกจ่าย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

100.00/0.00
(ร้อยละ)

สูงกว่า
เป้าหมาย
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

หมายถึง ผ่านการประเมิน

ผลประเมิน

หมายถึง ไม่ผ่านการประเมิน
สรุปผลประเมิน

ระดับคุณภาพ

เป็นส่วนราชการที่มีผลการด่าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบที่ประเมิน

ระดับมาตรฐาน

เป็นส่วนราชการที่มีผลการด่าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมินแต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้ รับการประเมินในระดับต่่ากว่าเป้าหมาย

ระดับต้องปรับปรุง

เป็นส่วนราชการที่มีผลการด่าเนินงานอยู่ในระดับต่่ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง
(แม้ว่าจะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอื่นในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน จังหวัดระยอง
รอบการประเมินที่ 1 (1 ต.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561)
Function Base

Agenda Base

Area Base

Innovation Base

Potential Base

สรุปผลประเมิน

สูงกว่าเป้าหมาย

ต่่ากว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

เป็นไปตามเป้าหมาย

ระดับต้องปรับปรุง

องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

-

ผลการ
ดาเนินงาน
-

ประเมินรอบ 2

-

เป้าหมาย

1. Function Base ไม่มีตัวชีว้ ัดในองค์ประกอบที่ 1
2. Agenda Base

1. การจัดการขยะมูลฝอย

ผล
ประเมิน
-

1.1 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
1.2 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในปี 2561 ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
1.3 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในปี 2561 ที่น่ากลับมาใช้ประโยชน์
2. รายได้จากการท่องเที่ยว

3. Area Base

2. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน

3. คาเฉลี่ยเบนซีนในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง

4. Innovation Base 1. การพัฒนานวัตกรรม
2. การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

5. Potential Base 1. การจัดทาและดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
หมายเหตุ

สูงกว่า
เป้าหมาย
17,244.78
(ล้านบาท)
3,156.45
(ล้านบาท)

1. มูลค่าการส่งออกผลไม้

สรุปผล
ประเมิน
-

19,446.40
(ล้านบาท)
163.46
(ล้านบาท)

24.63
21.00
(คน ต่อประชากร (คน ต่อประชากร
แสนคน)
แสนคน)
2.70
(ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร)
ประเมินรอบ 2

2.80
(ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร)
-

80.00
(ร้อยละ)

100.00
(ร้อยละ)

ผลการด่าเนินงานหรือ
ผลการเบิกจ่าย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

76.36/7.59
(ร้อยละ)

ต่่ากว่า
เป้าหมาย

สูงกว่า
เป้าหมาย
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

หมายถึง ผ่านการประเมิน

ผลประเมิน

หมายถึง ไม่ผ่านการประเมิน
สรุปผลประเมิน

ระดับคุณภาพ

เป็นส่วนราชการที่มีผลการด่าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบที่ประเมิน

ระดับมาตรฐาน

เป็นส่วนราชการที่มีผลการด่าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมินแต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้ รับการประเมินในระดับต่่ากว่าเป้าหมาย

ระดับต้องปรับปรุง

เป็นส่วนราชการที่มีผลการด่าเนินงานอยู่ในระดับต่่ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง
(แม้ว่าจะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอื่นในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)

69

