คํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสํานักงาน กปร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ประสิทธิผล (ร้อยละ60)
1. ร้อยละของจํานวนโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ ที่สํานักงาน กปร. ได้
วิเคราะห์ความเหมาะสม เมื่อเทียบกับจํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงาน
ขอรับการสนับสนุน (100%) {กผง.}
2. ร้อยละของโครงการที่ผลปฏิบตั ิการเป็นไปตามแผนเฉพาะโครงการทีไ่ ด้รับการอนุมตั ิ
โดยประธาน กปร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (95%) {กผง./สปง.}
3. ระดับความสําเร็จของการขยายผลจากการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (ระดับ 5) {สศข.}
4. ระดับความสําเร็จของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดําริ (ระดับ 5) {สปส.}
5. จํานวนผู้เข้ามาใช้ข้อมูลในห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-library) (2,868 ราย) {ศสท.}
6. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์และความรู้จากการเยี่ยมชม
ศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ (96%) {กตผ./กพบ.}
ประสิทธิภาพ (ร้อยละ15)
1. ต้นทุนต่อหน่วย (ระดับ 5) {กบง.}
2. สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน (95%) {กบง.}
3. ปริมาณผลผลิตที่ทําได้จริงเปรียบเทียบกับแผน (ระดับ 5)
{กผง.}
หมายเหตุ : ( ) คือ ค่าเป้าหมาย

{ } คือ ผู้รับผิดชอบ

คุณภาพ (ร้อยละ10)
1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รบั บริการ
ต่อกระบวนการให้บริการ (85%) {กพบ.}
2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กําหนด
นโยบาย (85%) {**สํานักงาน ก.พ.ร.}

มิติภายนอก

ร้อยละ 70

มิติภายใน

ร้อยละ 30

พัฒนาองค์การ (ร้อยละ15)
ขีดสมรรถนะของการบริหารจัดการ
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (ระดับ 5) {สพค.}
2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ (ระดับ 5) {ศสท.}
3. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร (ระดับ 5)
{ทุกสํานัก/กลุม่ /ศุนย์/กพบ.}

การติดตามการดําเนินงานการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
สํานักงาน กปร.

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2555

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

4.1 ร้อยละของจํานวนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริที่สํานักงาน กปร. ได้วิเคราะห์
ความเหมาะสม เมื่อเทียบกับจํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่หน่วยงานขอรับการสนับสนุน
ทั้งปีงบประมาณ

10

ร้อยละ 80
100

85

90

95 100

4.2 ร้อยละของโครงการที่ผลปฏิบัติการเป็นไป
ตามแผนเฉพาะโครงการที่ได้รับการอนุมัติโดย
ประธาน กปร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

95

ร้อยละ 75
95

80

85

90

4.3 ระดับความสําเร็จของการขยายผลจาก
การประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 1 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงและเปิดให้บริการได้จํานวน 4 แห่ง
ระดับ 2 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงและเปิดให้บริการได้จํานวน 5 แห่ง
ระดับ 3 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงและเปิดให้บริการได้จํานวน 6 แห่ง
ระดับ 4 ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ
จากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
ระดับ 5 ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ
จากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90

10

ระดับ
5

2

1

95

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กํากับดูแล/
ผู้จัดเก็บข้อมูล

กผง.

นางศิริลักษณ์ ทัสนารมย์/
นางสาวพิสมัย เครือชาลี

กผง./สปง. นางศิริลักษณ์ ทัสนารมย์/
นางสาวพิสมัย เครือชาลี

3

4

5

สศข.

นางสาวสมลักษณ์
บุนนาค/
นายสมชาย อินทรมงคล

ตัวชี้วัด
4.4 ระดับความสําเร็จของการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

น้ําหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2555

10

ระดับ
5

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ผู้รับผิดชอบ
สปส.

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 1 สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริได้แล้ว
เสร็จตามแผนงานจํานวน x-2 โครงการ
ระดับ 2 สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริได้แล้ว
เสร็จตามแผนงานจํานวน x-1 โครงการ
ระดับ 3 สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริได้แล้ว
เสร็จตามแผนงานจํานวน x โครงการ
ระดับ 4 ผลการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ระดับ 5 ผลการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

นางศศิพร ปาณิกบุตร/
นางวิไล หมอกอรุณ

2,868

2,629

2,868

2,390

10

2,151

-เนื่องจากในปีงบประมาณ
2555 อยู่ระหว่างการ
พิจารณางบประมาณ
โครงการด้านการ
ประชาสัมพันธ์ของ
สํานักงาน กปร. ดังนั้น
ค่า x คือ จํานวน
โครงการด้านประชาสัมพันธ์
ของสํานักงาน กปร. ที่
ได้รับงบประมาณ

1,912

4.5 จํานวนผู้เข้าใช้ข้อมูลในห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์(E-library)

ผู้กํากับดูแล/
ผู้จัดเก็บข้อมูล

ศสท.

นางสาวถกลวรรณ
ไกรสรกุล/
นางสาววัลยา พุ่มเรือง
- เกณฑ์การให้คะแนนใช้ผล

การดําเนินงานปีฯ 54
เป็นค่ากลาง(x) = 2,390

4.6 ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์
และความรู้จากการเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

10

ร้อยละ 92
96

93

94

95

96

กตผ./กพบ. นายนรินทร์ กาญจนฤกษ์/
นางสาวนวพร รัตนสมบัติทวี
- เกณฑ์การให้คะแนนใช้ผล
การดําเนินงานปีฯ 54
ค่าปรับช่วงคะแนน(i)
= (95-x)/2

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2555

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กํากับดูแล/
ผู้จัดเก็บข้อมูล

5. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ

7

ร้อยละ 65
85

70

75

80

85

กพบ.

นายวัชระ หัศภาค/
นางสาวมานิกา ณ กาฬสินธุ/์
นางสาวปวิตา ใจวารี

6. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้กําหนดนโยบาย

3

ร้อยละ 65
85

70

75

80

85

กพบ.

** สํานักงาน ก.พ.ร.

7. ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต

5

ระดับ
5

2

5

กบง.

นางประพิณ แก้วทอง /
นางสาวตุ๊กตา อุนอก

8. ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน

5

ร้อยละ 85 87.5 90 92.5 95
95

กบง.

นางประพิณ แก้วทอง /
นางสาวสุธัญญา ลีแวง

5

ระดับ
5

1

2

3

4

5

กผง.

นางศิริลักษณ์ ทัสนารมย์/
นางสาวสุภาภรณ์
อานุภาพศรีธาต

10. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร

5

ระดับ
5

1

2

3

4

5

สพค.

นายภัททะพงศ์ เทียนศรี/
นายชัยสิทธิ์ วิชติ จรูญ

11. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ปรับปรุงสารสนเทศ

5

ระดับ
5

1

2

3

4

5

ศสท

นางสาวถกลวรรณ
ไกรสรกุล /
นายจุฑาพล ยุคแผน/
นางสาววัลยา พุ่มเรือง

งบประมาณตามแผน
9. ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่

ทําได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิต
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย

1

3

4

/ นายวัชระ หัศภาค
นางสาวอุไร รัตนมณี

-ประกอบด้วยตัวชี้วดั ย่อย 2
ตัว คือ
11.1 ส่วนต่างระหว่าง
ความเห็นและความสําคัญต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
สารสนเทศ
11.2 จํานวนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศ

12. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ

5

ระดับ
5

1

2

3

4

5

นายวัชระ หัศภาค/
ทุกสํานัก/
กลุ่ม/ศูนย์/ นายนพปฎล มกุลกาญจน์/
กพบ. นางสาวจิราภรณ์ ลิสกุลรักษ์
/นางเฉลิมพร ขําหุ่น

