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บัญชีสวนราชการที่รับผิดชอบตัวชั้วัด ป 2555   หนาที่ 1 

บัญชีส่วนราชการที่รับผดิชอบ 
คํารับรองการปฏบิัตริาชการประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 

จังหวัดราชบุรี  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง (1) 
 

ประกอบด้วย 4 มิติ จํานวน 29 ตัวช้ีวัด ได้แก่  มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล มี 21 ตัวช้ีวัด  มิติที่ 2 มิติ
ด้านคุณภาพการให้บริการ มี 4 ตัวช้ีวัด  มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มี 3 ตัวช้ีวัด   
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร มี 1 ตัวช้ีวัด  รายละเอียดดังนี้ 

 
ประเด็นการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ 
 ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(ร้อยละ) หน่วยงานเจ้าภาพหลัก หมายเหตุ 

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล 
(21 ตัวชี้วัด) 

  50   

 1. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด และ
จังหวัด  

20 
 

  

 1.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด  
(4 ตัวชี้วัด) 

8   

  1.1.1 ร้อยละของจํานวนแปลง/ฟาร์ม ท่ี
ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP 
ของผลผลิตการเกษตรที่สําคัญต่อ
จํานวนแปลง/ฟาร์มท่ีได้รับการ
ตรวจจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  (ด้านสัตว์น้ํา ได้แก่ ปลา
นิล ปลาดุก ปลาตะเพียนขาว กุ้ง
ขาว กุ้งก้ามกราม จระเข้) 

2 
 

สนง.ประมงจังหวัด 
 

 

 1.1.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณ  
ผลผลิตการเกษตรของกลุ่ม
จังหวัด  

4 สนง.ปศุสัตว์จงัหวัด  

  1.1.2.1  โคเนื้อ (2) สนง.ปศุสัตว์จงัหวัด  
  1.1.2.2  ข้าวนาปรัง (2) สนง.เกษตรจังหวัด  
 1.1.3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ 

จากการท่องเที่ยว 
2 สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัด 
 

 1.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการจังหวัด (9 ตัวชี้วัด) 

12   

 1.2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัด 

2 สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด 

 

 1.2.2 ร้อยละของจํานวนเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการเตรียม
ความพร้อมตามระบบมาตรฐาน 
GAP 

2 
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บัญชีสวนราชการที่รับผิดชอบตัวชั้วัด ป 2555   หนาที่ 2 

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

 ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) หน่วยงานเจ้าภาพหลัก หมายเหตุ 

  1.2.2.1 ด้านพืช (พืชผัก ไม้ผล 
ข้าว) 

(1) สนง.เกษตรจังหวัด  

  1.2.2.2 ด้านสัตว์น้ํา (ปลานลิ ปลา
ดุก ปลาตะเพียนขาว กุ้ง
ขาว กุง้ก้ามกราม จระเข้) 

(1) สนง.ประมงจังหวัด  

 1.2.3 ระดับความสําเร็จในการบริหาร
จัดการและแก้ไขปัญหาผลผลิต
ทางการเกษตร 

2 สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด  

 1.2.4 ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์
การจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง  

2 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด  

 1.2.5 ระดับความสําเร็จของการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการในการ
ดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 

1 สนง.จังหวัด  

 1.2.6 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานอาหารปลอดภัยเพื่อ
คุ้มครองสุขภาพ (Safer Food 
for Better Health) 

1 สนง.สาธารณสุขจังหวัด  

 1.2.7 ร้อยละอําเภอป้องกันควบคุมโรค
เข้มแข็งแบบย่ังยืน 

1 สนง.สาธารณสุขจังหวัด  

 1.2.8 ร้อยละของจํานวนแรงงานที่
ได้รับการบรรจุงานในประเทศ 

1 สนง.จัดหางานจงัหวัด  

 2. ระดับความสําเร็จในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสําคัญเร่งด่วน
ของรัฐบาล  (2 ตัวชี้วัด) 

10  ขึ้นอยู่กับ
แนวนโยบายที่ 
สนง. ก.พ.ร. 
กําหนด 

  2.1 ระดับความสําเร็จของการ
สนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยกระบวนการ
มีส่วนร่วม 

5 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 
 

ตัวชี้วัดปี 2554 

  2.2 ระดับความสําเร็จของการบริหาร
จัดการเพื่อติดตามประเมินผลการ
ดําเนินการตามนโยบายสําคัญ
เร่งด่วนของรัฐบาล  
(โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ยกระดับชุมชน (ศพช.) หรือ
โครงการชุมชนพอเพียง) 

5 ท่ีทําการปกครองจังหวัด 
 

ตัวชี้วัดปี 2554 

 3. การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต 
ความปลอดภัย ความมั่นคง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (6 ตัวชี้วัด) 

20   

 3.1 ระดับความสําเร็จของการแก้ไข
ปัญหาเพื่อลดจํานวนครัวเรือน
ยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยตํ่ากว่า
เกณฑ์ จปฐ. 

3 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 
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ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

 ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) หน่วยงานเจ้าภาพหลัก หมายเหตุ 

 3.2 ระดับความสําเร็จในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

3 ท่ีทําการปกครองจังหวัด 
(ศพส.จ.ราชบุรี)  

 

 3.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
ของร้อยละการจับกุมผู้กระทําผิด
ในคดีแต่ละกลุ่มท่ีเกิดขึ้นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

4 ตํารวจภูธรจังหวัด  

 3.4 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด 

 

 3.5 ระดับความสําเร็จของการรักษา
ความปลอดภัยโดยเน้นอุบัติเหตุ
จราจรทางบก 

3 สนง.ป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัยจังหวัด 

 

 3.6 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนงานด้าน 
ความม่ันคง 

3 ท่ีทําการปกครองจังหวัด 
(ฝ่ายความม่ันคง) 

 

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ
การให้บริการ 

(4 ตัวชี้วัด) 

  20   

• ความพึงพอใจ 4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

8 สนง.จังหวัด  ร่วมกับ  
 

 

  4.1 งานทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจําตัวประชาชน 

 ท่ีทําการปกครองจังหวัด/อําเภอ  

  4.2 งานจดทะเบียนสิทธิและ      
นิติกรรม (ท่ีดิน)  

 สนง.ท่ีดินจังหวัด/สาขาแยก  

  4.3 งานบริการผูป้่วยนอก  สนง.สาธารณสุขจังหวัด/
โรงพยาบาล 

 

  4.4 งานบริการจดัหางาน  สนง.จัดหางานจงัหวัด  

  4.5 งานถ่ายทอดความรู้ด้าน
การเกษตร 

 สนง.เกษตรจังหวัด  

 5. ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผู้กําหนดนโยบาย 

4 สนง.จังหวัด  

 6. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์
บริการประชาชน 

4 ท่ีทําการปกครองจังหวัด  

• การป้องกันการทุจริต 7. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

4 สนง.จังหวัด  

มิติที่ 3  มิติด้าน
ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ 
(3 ตัวชี้วัด) 

  10   
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บัญชีสวนราชการที่รับผิดชอบตัวชั้วัด ป 2555   หนาที่ 4 

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

 ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) หน่วยงานเจ้าภาพหลัก หมายเหตุ 

• การรักษามาตรฐาน
ระยะเวลา 
การให้บริการ 

8. ระดับความสําเร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 

5 สนง.จังหวัด  ร่วมกับ  
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
 

งานบริการขึ้นอยู่
กับ จังหวัด
คัดเลือกไม่ซ้ํากับ
งานบริการเดิม 

• การบริหาร
งบประมาณ 

9. ร้อยละความสําเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 

5 
  

สนง.คลงัจังหวัด ร่วมกับ 
สนง.จังหวัด 

ส่วนราชการ
ประจําจังหวัดทุก
ส่วนราชการร่วม 

  9.1 ร้อยละความสําเร็จของการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณตาม
แผน พิจารณาความสามารถ
ในการเบิกจ่าย เงิน
งบประมาณจังหวัด 

(3)   

  9.2 ระดับความสําเร็จของร้อย
ละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักตาม
เป้าหมายผลผลิตของ
จังหวดั (ตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย) 

(2)   

มิติที่ 4 มิติด้านการ
พัฒนาองค์การ 
(1 ตัวชี้วัด) 

  20   

• การบริหารจัดการ
องค์การ 

11. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
(PMQA) 

20 สนง.จังหวัด  ส่วนราชการ
ประจําจังหวัดทุก
ส่วนราชการร่วม 

  รวม 100   

 


