
 

 

 
 

หมวด 7 : ผลลัพธการดําเนินการ 
     ในหมวดผลลัพธการดําเนินการ เปนการตรวจประเมิน ผลการดําเนินการและแนวโนมของสวนราชการใน
มิติตางๆ ไดแกมิติดานประสิทธิผล มิติดานคุณภาพการใหบริการ มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
และมิติดานการพัฒนาองคกร นอกจากนี้ยังตรวจประเมินผลการดําเนินการของสวนราชการโดยเปรียบเทียบ
กับสวนราชการหรือองคกรอื่นที่มี ภารกิจคลายคลึงกัน 

 

 

 



 

7.1 มิติดานประสิทธิผล 
 

  ใหสรุปผลลัพธดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดที่สําคัญ โดยแสดงผลการดําเนินการในปจจุบันโดย
เปรียบเทียบกับเปาหมาย แนวโนมของผลการดําเนินการ และผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับสวนราชการหรือองคกรอื่นที่มีภารกิจ
คลายคลึงกัน 
 

-ผลการบรรลุความสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด 

 

 

 

 

 



 

 

ตัวชี้วดัผลการปฏิบัติราชการ ผลลัพธในชวง 3 ป 

มิติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 

เปาหมาย ผลลัพธเทียบ
กับเปาหมาย 

(+/-) 2549 2550 2551 

ลักษณะแนวโนม 
(+/-) 

องคกร/
กระบวนการที ่
เปรียบเทียบ 

ผลการ
เปรียบ 

เทียบ (+/-) 

ความ
ครอบคลุม
เชื่อมโยงของ

ตัวชี้วดั 
1 
(1.2.1) 

ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการจัดทําสถิติ
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 

5 + 1 ยกเลิกตาม 
นร 1200/ 

ว6 

5 + ไมมีการ
เปรียบเทียบ 

ไมมีผลการ
เปรียบเทียบ 

 

2 
(1.2.2) 

ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ
ชุมชนและทองถิ่น 

5 + - - 5 ดําเนินการเปนป
แรกไมสามารถ
แสดงแนวโนมได 

ไมมีการ
เปรียบเทียบ 

ไมมีผลการ
เปรียบเทียบ 

 

3 
(1.2.3) 

รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ภาคบังคับ (ม.3) สัญชาติไทย
ที่ไดรับการศึกษาตอในระดับ
ที่สูงขึ้น 

97 + - 96.53 98.19 + ไมมีการ
เปรียบเทียบ 

ไมมีผลการ
เปรียบเทียบ 

 

 

 



ตัวชี้วดัผลการปฏิบัติราชการ ผลลัพธในชวง 3 ป 

มิติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 

เปาหมาย ผลลัพธเทียบ
กับเปาหมาย 

(+/-) 2549 2550 2551 

ลักษณะแนวโนม 
(+/-) 

องคกร/
กระบวนการที ่
เปรียบเทียบ 

ผลการ
เปรียบ 

เทียบ (+/-) 

ความ
ครอบคลุม
เชื่อมโยงของ

ตัวชี้วดั 
4 
(1.2.4) 

รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ภาคบังคับ (ม.3) สัญชาติไทย 
ที่ไมไดศึกษาตอ แตมีงานทาํ 

94 + - 91.89 97.32 + ไมมีการ
เปรียบเทียบ 

ไมมีผลการ
เปรียบเทียบ 

 

5 
(1.2.5) 

รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
อาหารสด ตลาดสด 
รานอาหารและแผงลอยที่
ผานมาตรฐานดาน
สาธารณสุข 

80 + 82.5 87.23 92.01 + ไมมีการ
เปรียบเทียบ 

ไมมีผลการ
เปรียบเทียบ 

 

6 
(1.2.6) 

รอยละของจํานวนเกษตรกร
กลุมเปาหมายที่ผานการ
เตรียมความพรอมและยื่น
ขอรับการรับรองมาตรฐาน 
GAP 

- พืช 
- ปศุสัตว 
- ประมง 

 
 
 
 
 

100 
100 
100 

 
 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 

100 
100 
100 

 
 
 
 
 

100 
100 
100 

 
 
 
 
 

100 
100 
100 

 
 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 

ไมมีการ
เปรียบเทียบ 

 
 
 
 
 

ไมมีผลการ
เปรียบเทียบ 

 



ตัวชี้วดัผลการปฏิบัติราชการ ผลลัพธในชวง 3 ป 

มิติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 

เปาหมาย ผลลัพธเทียบ
กับเปาหมาย 

(+/-) 2549 2550 2551 

ลักษณะแนวโนม 
(+/-) 

องคกร/
กระบวนการที ่
เปรียบเทียบ 

ผลการ
เปรียบ 

เทียบ (+/-) 

ความ
ครอบคลุม
เชื่อมโยงของ

ตัวชี้วดั 
7 
(1.2.7) 

ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพดานการ
ทองเที่ยว 

5 + 5 4.87 5 + ไมมีการ
เปรียบเทียบ 

ไมมีผลการ
เปรียบเทียบ 

 

8 
(2.1) 

ระดับความสําเร็จของการ
สนับสนุนสงเสริมการพัฒนา
หมูบาน ชุมชน ดวย
กระบวนการมสีวนรวม  

5 + - - 5 ดําเนินการเปนป
แรกไมสามารถ
แสดงแนวโนมได 

ไมมีการ
เปรียบเทียบ 

ไมมีผลการ
เปรียบเทียบ 

 

9 
(2.2) 

ระดับความสําเร็จของการ
จัดหาฐานขอมูล เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาหมูบาน
ชุมชนเขมแข็ง 

5 + 5 ไมมีการ
วัดผล 

5 + ไมมีการ
เปรียบเทียบ 

ไมมีผลการ
เปรียบเทียบ 

 

 

 

 



ตัวชี้วดัผลการปฏิบัติราชการ ผลลัพธในชวง 3 ป 

มิติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 

เปาหมาย ผลลัพธเทียบ
กับเปาหมาย 

(+/-) 2549 2550 2551 

ลักษณะแนวโนม 
(+/-) 

องคกร/
กระบวนการที ่
เปรียบเทียบ 

ผลการ
เปรียบ 

เทียบ (+/-) 

ความ
ครอบคลุม
เชื่อมโยงของ

ตัวชี้วดั 
10 
(2.3.1) 

ระดับของโครงการพัฒนา
ศักยภาพของหมูบานและ
ชุมชน (SML) ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

5 + ไมมีการ
วัดผล 

5 5 + ไมมีการ
เปรียบเทียบ 

ไมมีผลการ
เปรียบเทียบ 

 

11 
(2.3.2) 

ระดับของนโยบายการจดั
ระเบียบสังคม 

5 + ไมมีการ
วัดผล 

ไมมีการ
วัดผล 

5 ไมสามารถแสดง
แนวโนมได 

ไมมีการ
เปรียบเทียบ 

ไมมีผลการ
เปรียบเทียบ 

 

12 
(2.2.3) 

รอยละของกองทุนหมูบาน
สามารถจดทะเบียนเปนนิติ
บุคคล 

80 + ไมมีการ
วัดผล 

ไมมีการ
วัดผล 

87.53 ไมสามารถแสดง
แนวโนมได 

ไมมีการ
เปรียบเทียบ 

ไมมีผลการ
เปรียบเทียบ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตัวชี้วดัผลการปฏิบัติราชการ ผลลัพธในชวง 3 ป 

มิติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 

เปาหมาย ผลลัพธเทียบ
กับเปาหมาย 

(+/-) 2549 2550 2551 

ลักษณะแนวโนม 
(+/-) 

องคกร/
กระบวนการที ่
เปรียบเทียบ 

ผลการ
เปรียบ 

เทียบ (+/-) 

ความ
ครอบคลุม
เชื่อมโยงของ

ตัวชี้วดั 
13 
(2.4) 

รอยละที่ลดลงของจํานวน
ครัวเรือนยากจนที่มีรายไดต่าํ
กวาเกณฑ จปฐ. 

50 + 79.24 98.66 87.21 - ไมมีการ
เปรียบเทียบ 

ไมมีผลการ
เปรียบเทียบ 

 

14 
(3.1) 

รอยละหมูบาน ชุมชน
เขมแข็งที่เอาชนะยาเสพติด 

100 + 100 98.37 100 + ไมมีการ
เปรียบเทียบ 

ไมมีผลการ
เปรียบเทียบ 

 

15 
(3.2) 

ระดับความสําเร็จในการ
ปองกันและปราบปรามการ
เกิดอาชญากรรม 

5 - 2.18 2.86 5 + ไมมีการ
เปรียบเทียบ 

ไมมีผลการ
เปรียบเทียบ 

 

 

 

 



 

ตัวชี้วดัผลการปฏิบัติราชการ ผลลัพธในชวง 3 ป 

มิติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 

เปาหมาย ผลลัพธ
เทียบกับ
เปาหมาย 

(+/-) 
2549 2550 2551 

ลักษณะแนวโนม 
(+/-) 

องคกร/
กระบวนการที ่
เปรียบเทียบ 

ผลการ
เปรียบ 

เทียบ (+/-) 

ความ
ครอบคลุม
เชื่อมโยงของ

ตัวชี้วดั 
16 
(3.3) 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

5 + 5 4.55 5 + ไมมีการ
เปรียบเทียบ 

ไมมีผลการ
เปรียบเทียบ 

 

17 
(3.4) 

ระดับความสําเร็จในการ
ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยและลดอุบัติเหตุ
จราจรทางบก 

5 - 5 1.10 3 - ไมมีการ
เปรียบเทียบ 

ไมมีผลการ
เปรียบเทียบ 

 

18 
(3.5) 

ระดับความสําเร็จชองการ
ดําเนินการตามแผนงานความ
มั่นคง 

5 - จังหวดัไม
ติดชายแดน
ไมตอง

ประเมินผล
ตัวชี้วดันี ้

2.40 3 + ไมมีการ
เปรียบเทียบ 

ไมมีผลการ
เปรียบเทียบ 

 

 



7.2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 
 

  ใหสรุปผลลัพธดานคณุภาพการใหบริการที่สําคัญ โดยแสดงผลการดําเนินการในปจจุบันโดยเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
แนวโนมของผลการดําเนินการ และผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับสวนราชการหรือองคกรอื่นที่มีภารกิจคลายคลึงกัน 

               -ตัวชี้วัดที่สําคัญดานความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วดัผลการปฏิบัติราชการ ผลลัพธในชวง 3 ป 

มิติที่ 2 : มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

เปาหมาย ผลลัพธ
เทียบกับ
เปาหมาย 

(+/-) 
2549 2550 2551 

ลักษณะแนวโนม 
(+/-) 

องคกร/
กระบวนการที ่
เปรียบเทียบ 

ผลการ
เปรียบ 

เทียบ (+/-) 

ความ
ครอบคลุม
เชื่อมโยงของ

ตัวชี้วดั 
19 
(4) 

รอยละของระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการ 

85 - 88.20 79.50 รอผลการ
ประเมินจาก 

ก.พ.ร. 

- ไมมีการ
เปรียบเทียบ 

ไมมีผลการ
เปรียบเทียบ 

 

20 
(5) 

ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาศูนยบริการรวมหรือ
เคานเตอรบริการประชาชน 

5 - 5 3.70 3 - ไมมีการ
เปรียบเทียบ 

ไมมีผลการ
เปรียบเทียบ 

 

21 
(6) 

ระดับความสําเร็จในการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการ 

5 + 5 1.50 5 + ไมมีการ
เปรียบเทียบ 

ไมมีผลการ
เปรียบเทียบ 

 

  

 

 



ตัวชี้วดัผลการปฏิบัติราชการ ผลลัพธในชวง 3 ป 

มิติที่ 2 : มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

เปาหมาย ผลลัพธ
เทียบกับ
เปาหมาย 

(+/-) 
2549 2550 2551 

ลักษณะแนวโนม 
(+/-) 

องคกร/
กระบวนการที ่
เปรียบเทียบ 

ผลการ
เปรียบ 

เทียบ (+/-) 

ความ
ครอบคลุม
เชื่อมโยงของ

ตัวชี้วดั 
22  
(7) 

ระดับความสําเร็จในการ
เปดเผยขอมูลขาวสารของ
ราชการ 

5 - ไมมีการ
วัดผล 

3.50 5 + ไมมีการ
เปรียบเทียบ 

ไมมีผลการ
เปรียบเทียบ 

 

23 
(8) 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

5 - 3.12 3.06 5 + ไมมีการ
เปรียบเทียบ 

ไมมีผลการ
เปรียบเทียบ 

 

 

 

 

 

 

 



7.3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 

  ใหสรุปผลลัพธดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการที่สําคัญ โดยแสดงผลการดําเนินการในปจจุบัน โดย
เปรียบเทียบกับเปาหมาย แนวโนมของผลการดําเนินการ และผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับสวนราชการหรือองคกรอื่นที่มีภารกิจ
คลายคลึงกนั 

  -ตัวชี้วัดที่สําคัญของผลการดําเนินการดานการปฏิบัติการของกระบวนการที่สรางคุณคา รวมทั้งผลิตภาพ รอบเวลา ผล
การดําเนินการขององคกรหรือสวนราชการที่ทํางานเกี่ยวของกัน รวมถึงตัวชี้วัดประสิทธิผลอื่นๆ ที่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวชี้วดัผลการปฏิบัติราชการ ผลลัพธในชวง 3 ป 

มิติที่ 3 : มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

เปาหมาย ผลลัพธ
เทียบกับ
เปาหมาย 

(+/-) 
2549 2550 2551 

ลักษณะแนวโนม 
(+/-) 

องคกร/
กระบวนการที ่
เปรียบเทียบ 

ผลการ
เปรียบ 

เทียบ (+/-) 

ความ
ครอบคลุม
เชื่อมโยงของ

ตัวชี้วดั 
24 
(9) 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการ
ประหยดัพลังงาน 

- ไฟฟา 
- น้ํามัน 

5 - 5 3.10 4.37 + ไมมีการ
เปรียบเทียบ 

ไมมีผลการ
เปรียบเทียบ 

 

25 
(10) 

ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงน้ําหนักในการักษา
มาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ 

5 - 4.64 4.58 5 + ไมมีการ
เปรียบเทียบ 

ไมมีผลการ
เปรียบเทียบ 

 

 

 

 

 



 

7.4 มิติดานการพัฒนาองคกร 
 

  ใหสรุปผลลัพธดานการพัฒนาองคกรที่สําคญั โดยแสดงผลการดําเนินการในปจจุบันโดยเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
แนวโนมของผลการดําเนินการ และผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับสวนราชการหรือองคกรอื่นที่มีภารกิจคลายคลึงกัน 

  -ตัวชี้วัดที่สําคัญของผลการดําเนินการและประสิทธิผลดานระบบงาน 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวชี้วดัผลการปฏิบัติราชการ ผลลัพธในชวง 3 ป 

มิติที่ 4 : มิติดานการพัฒนาองคกร 

เปาหมาย ผลลัพธ
เทียบกับ
เปาหมาย 

(+/-) 
2549 2550 2551 

ลักษณะแนวโนม 
(+/-) 

องคกร/
กระบวนการที ่
เปรียบเทียบ 

ผลเปรียบ 
เทียบ (+/-) 

ความ
ครอบคลุม
เชื่อมโยงของ

ตัวชี้วดั 
26 
(11) 

ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)  

5 - จังหวดัไม
เลือกตัวชี้วัด

นี้ 

5 4 - ไมมีการ
เปรียบเทียบ 

ไมมีผลการ
เปรียบเทียบ 

 

 


