เอกสารลาดับที่ 1

แนวทางการปรับตัวชี้วัดของจังหวัด
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-------------------------------------

เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีภาวะวิกฤตของโรค COVID-19 ซึ่งเป็นปี
ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ดังนั้น การประเมินผลในปีนี้ สานักงาน ก.พ.ร. ให้ความสาคัญกับการติดตาม (Monitoring)
ผลการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการผลกระทบของส่วนราชการในสภาวะวิฤกตได้มากน้อยเพียงใด เพื่อให้
เห็ น ถึงศักยภาพในการแก้ไขปั ญหาตามภารกิจหลั กของส่ ว นราชการ โดยขอให้ จังหวัดให้ ความส าคัญกับ
รายละเอียดข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อถอดบทเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสภาวะวิกฤตต่อไป
คณะอนุกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน
2563 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัด สรุปดังนี้
1. เหตุผลความจาเป็นของการปรับตัวชี้วัดของจังหวัด
จังหวัดจะสามารถขอปรับรายละเอียดตัวชี้วัด และ/หรือเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด กรณีที่
จังหวัดได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ และไม่อยู่ในวิสัยที่จะคาดหมายหรือวางแผน
เพื่อบริหารจั ดการความเสี่ยงได้ เช่น การเปลี่ ยนแปลงนโยบายรัฐบาล และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
COVID-19 เป็นต้น
2. แนวทางในการขอปรับรายละเอียดตัวชี้วัดและ/หรือเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดของจังหวัด
2.1 กรณีการขอปรับรายละเอียดตัวชี้วัด เดิม เช่น ขอปรับคานิยาม ค่าเป้าหมาย
น้าหนัก ขอบเขต และเงื่อนไข เป็นต้น ให้จังหวัดชี้แจงเหตุผล ความจาเป็น ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
พร้อมทั้งเสนอรายละเอียดที่ขอปรับใหม่ โดยจัดทารายละเอียดลงในแบบฟอร์มที่กาหนด (เอกสารลาดับที่ 2)
2.2 กรณีการขอยกเลิกตัวชี้วัดเดิม และเสนอตัวชี้วัดใหม่ จังหวัดอาจเสนอตัวชี้วัด
ใหม่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการดาเนินงานของจังหวัด หรือพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดเกี่ยวกับ โรคติดเชื้อ
COVID-19 จากรายการตัวชี้วัด (เอกสารลาดับที่ 3) ที่สานักงาน ก.พ.ร. จัดทาขึ้น ทั้งนี้ หากมีการปรับน้าหนัก
ตัวชี้วัด จังหวัดต้องมีการเกลี่ยน้าหนักตัวชี้วัดใหม่ พร้อมทั้งจัดทารายละเอียดลงในแบบฟอร์มที่กาหนด
2.3 กรณีการขอยกเลิกตัวชี้วัด และไม่เสนอตัวชี้วัดใหม่ทดแทน จังหวัดต้องเกลี่ย
น้าหนักตัวชี้วัดใหม่ โดยจัดทารายละเอียดลงในแบบฟอร์มที่กาหนด
3. เงื่อนไขในการขอปรับรายละเอียดตัวชี้วัดและ/หรือเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดของจังหวัด
3.1 เมื่อจังหวัดขอปรับรายละเอียดตัวชี้วัดและ/หรือเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดของจังหวัด
ตามแนวทางข้อ 2 แล้ว จังหวัดจะต้องมีตัวชี้วัดอย่างน้อย 3 ตัวชี้วัด
1

3.2 ตัวชี้วัดที่จังหวัดไม่สามารถขอปรับรายละเอียดตัว ชี้วัดและ/หรือเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดของจังหวัดได้ คือ ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจังหวัด โดยจะต้องคงไว้ทั้งตัวชี้วัดและน้าหนักของ
ตัวชี้วัดนี้ (ร้อยละ 10)
4. กาหนดเวลาดาเนินการ
4.1 สานักงาน ก.พ.ร. ประชุมชี้แจงแนวทางการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดของจังหวัด ในวันที่
19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แอพลิเคชัน Zoom) โดยเข้าประชุมได้
จังหวัดละไม่เกิน 3 คน
รหัสการประชุม (Meeting ID)
Password
https://zoom.us/j/97088323904?p Meeting ID: 970 8832 3904
wd=VzNPaG8zcU5id3RKNTJuTnJES Password: 074286
200dz09

ห้องที่

จังหวัด

ลิงค์เข้าประชุม

1

ภาคตะวันออก 1 ภาคตะวันออก 2 ภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ภาคใต้ชายแดน (26)

2

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
ภาคกลางตอนล่าง 2 ภาคกลางตอนบน
ภาคกลางปริมณฑล ภาคกลางตอนล่าง 1 (25)

https://zoom.us/j/93691104128?p Meeting ID: 936 9110 4128
wd=cnpIU3 BCOVdIMWQyZEJFeWl Password: 864307
NMGpidz09

3

ภาคเหนือตอนบน 1 ภาคเหนือตอนบน 2
ภาคเหนือตอนล่าง 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (25)

https://zoom.us/j/98911862492?p Meeting ID: 989 1186 2492
wd=TzZOZjdTaDBUT010YlFnNitTY Password: 990930
TA5UT09

4.2 จังหวัดจัดส่งคาขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563
4.3 สานักงาน ก.พ.ร. เสนอคณะทางานเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการพิจารณา ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
4.4 สานักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลการพิจารณาปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดฯ ให้แก่จังหวัด ภายวันที่
7 สิงหาคม 2563
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกองพัฒนาระบบการบริหารงานส่วนภูมิภาค

2

รายชื่อเจ้าหน้าที่

กลุ่มจังหวัดที่รับผิดชอบ

โทรศัพท์

นางนันท์ชญาน์

จิรากร

ภาคตะวันออก 1
ภาคตะวันออก 2
ภาคเหนือตอนล่าง 2

080 795 4956

นางสาวณัฐชยา

เครือหงส์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
ภาคกลางตอนล่าง 2

081 421 3137

นายอภิศักดิ์

หัตถะแสน

ภาคเหนือตอนบน 1
ภาคเหนือตอนบน 2

080 992 5196

นางสาววนิดา

สุวรรณประภา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

085 030 3660

นางสาวกาญจนากร สามเมือง

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 1
ภาคใต้ชายแดน

089 681 0583

นางสาวดวงเดือน

จาปาเงิน

ภาคกลางตอนบน
ภาคกลางปริมณฑล
ภาคกลางตอนล่าง 1

089 043 7687

นายวีรวัตร

บุณยรังกาญจน์

ภาคเหนือตอนล่าง 1

088 391 5338

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