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บัญชีส่วนราชการที่รับผดิชอบ 
ตามคํารบัรองการปฏิบตัริาชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

จังหวัดราชบุรี  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1 
 

ประกอบด้วย 2 มิติ จํานวน 25 ตัวช้ีวัด ได้แก่  มิติภายนอก มี 16 ตัวช้ีวัด และ มิติภายใน มี 9 ตัวช้ีวัด  
รายละเอียดดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

 ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) หน่วยงานเจ้าภาพหลัก หมายเหตุ 

มิติภายนอก   70   

• การประเมินประสิทธิผล 
(14 ตัวชี้วัด) 

1. นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาล  (3 ตัวชี้วัด)  25   

 1.1 ระดับความสําเร็จในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

(10) ศพส.จ.รบ.  

  1.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ
จัดทําผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมจังหวัด 

(5) สนง.คลงัจังหวัด  

  1.3 ระดับความสําเร็จของโครงการรับจํานํา
ข้าวเปลือก 

(10) สนง.พาณิชย์จงัหวัด  

 2. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของการบรรลุ
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด 
(แต่ละยุทธฯ ไม่เกิน 2 ตัวชี้วัด) 

10  พิจารณา
คัดเลือกตัวชี้วัด
ตามที่ ก.พ.ร. 
เสนอ 

  2.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของการบรรลุ
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในลําดับท่ี 1 

  กําหนดน้ําหนัก
ร้อยละในแต่ละ
ตัวชี้วัด 

  2.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของการบรรลุ
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในลําดับท่ี 2 

  กําหนดน้ําหนัก
ร้อยละในแต่ละ
ตัวชี้วัด 

 3. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของการบรรลุ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด  (5 ตัวชี้วัด) 

15   

  3.1 ร้อยละของจํานวนเกษตรกรกลุ่ม เป้าหมายที่
ผ่านการเตรียมความพร้อมตามระบบ
มาตรฐาน GAP 

6  อาจปรับเปลี่ยน
ขึ้นอยู่กับการ
เจรจาต่อรองกับ 
ก.พ.ร. 

  3.1.1 ด้านพืช (พืชผัก ไม้ผล) (3) สนง.เกษตรจังหวัด  
  3.1.2 ด้านสัตว์น้ํา (กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม ปลานิล) (3) สนง.ประมงจังหวัด  
  3.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยว 
3 สนง.สถิติจังหวัด อาจปรับเปลี่ยน

ขึ้นอยู่กับการ
เจรจาต่อรองกับ 
ก.พ.ร.

  3.3 ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การจัดระดับ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

3 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด อาจปรับเปลี่ยน
ขึ้นอยู่กับการ
เจรจาต่อรองกับ 
ก.พ.ร. 

  3.4 อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าของประชากรกลุ่มอายุ 15 
– 17 ปี 

3 สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาราชบุรี เขต 8

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 
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ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

 ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) หน่วยงานเจ้าภาพหลัก หมายเหตุ 

• การประเมิน
ประสิทธิผล  (ต่อ) 

4. ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา (สังคม คุณภาพชีวิต 
ความปลอดภัย ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  (4 ตัวชี้วัด) 

10   

  4.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของร้อยละการ
จับกุมผู้กระทําผิด 
ในคดีแต่ละกลุ่มท่ีเกิดขึ้น 

(2.5) ตํารวจภูธรจังหวัด  

  4.2 ระดับความสําเร็จของการรักษาความ
ปลอดภัยโดยเน้นอุบัติเหตุจราจรทางบก 

(2.5) สนง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด 

 

  4.3 ระดับความสําเร็จของการจัดการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(2.5) สนง.ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

 

  4.4 ระดับความสําเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลด
จํานวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยตํ่ากว่า
เกณฑ์ จปฐ. 

(2.5) สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด  

• การประเมินคุณภาพ 
(2 ตัวชี้วัด) 

5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 8 สนง.สถิติจังหวัด รวบรวม
ในภาพรวมจังหวัด 
ร่วมกับ 5 หน่วยงาน 

 

  - งานบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียน
ราษฎร 

 -ท่ีทําการปกครอง
จังหวัด/อําเภอ 

 

  - งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม   -สนง.ท่ีดินจังหวัด/สาขา/
ส่วนแยก 

 

  - งานบริการผู้ป่วยนอก  -สนง.สาธารณสขุจังหวัด/
โรงพยาบาล 

 

  - งานบริการจัดหางาน  -สนง.จัดหางานจงัหวัด  
  - งานถ่ายทอดความรู้และให้บริการทางการ

เกษตร 
 -สนง.เกษตรจังหวัด  

 6. 
 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วม
หรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน 

2 
 

ท่ีทําการปกครองจังหวัด  

มิติภายใน  30   

• การประเมิน
ประสิทธิภาพ  

7. ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2.5 สนง.คลงัจังหวัด 
 

- สนง.คลัง
จังหวัด 
ติดตามการ
เบิกจ่าย
งบประมาณใน
ภาพรวม 

(5 ตัวชี้วัด) 8. ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตท่ีทําได้จริง
เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย 

2.5 สนง.จงัหวัด  
(กลุ่มยุทธศาสตรฯ์) 

 9. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 
ของจังหวัด 

3 สนง.พลงังานจงัหวัด  

 10. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักใน
การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 

7 สนง.จังหวัด   

  10.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักในการดําเนินการตามมาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ 

(3.5) สนง.จังหวัด  
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ) 
รวบรวมในภาพรวม 

 
 

  (1) การขอต่อใบอนุญาตค้าสัตว์และซากสัตว์  -สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 30 นาที 
  (2) การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  -สนง.เกษตรจังหวัด 30 นาที 
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ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

 ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) หน่วยงานเจ้าภาพหลัก หมายเหตุ 

• การประเมิน
ประสิทธิภาพ (ต่อ) 

 (3) การจดทะเบียนคนพิการ  -สนง.พัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัด 

30 นาที 

  (4) การโอนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  -สนง.ขนส่งจังหวดั 2 ชั่วโมง 
  (5) การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน   -ท่ีทําการปกครอง

จังหวัด/อําเภอ 
20 นาที 

  (6) การตรวจคัด และรับรองสําเนาทะเบียน
ราษฎร 

 -ท่ีทําการปกครอง
จังหวัด/อําเภอ 

10 นาที 

  (7) การจดทะเบียนจํานอง  สนง.ท่ีดินจังหวัด/สาขา/
ส่วนแยก 

1 ชั่วโมง 30 
นาที 

  (8) การให้บริการจัดหางานในประเทศ (แก่
คนหางาน) 

 -สนง.จัดหางานจงัหวัด 1 ชั่วโมง 15 
นาที 

  (9) การรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ตาม
มาตรา 39 

 -สนง.ประกันสังคม
จังหวัด 

65 นาที 

  (10) การให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก  
(ไม่นับระยะเวลาพบแพทย์) 

 -สนง.สาธารณสขุจังหวัด/
โรงพยาบาลประจํา
จังหวัด 

1 ชั่วโมง 20 
นาที 

  10.2 ระดับความสําเร็จของการลดรอบระยะเวลา
มาตรฐานของกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยง
หลายส่วนราชการของจังหวัด 

(3.5) ท่ีทําการปกครองจังหวัด  

• การพัฒนาองค์การ 
(4 ตัวชี้วัด) 

11. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร 

5 สนง.จังหวัด  
(กลุ่มบุคคลฯ) 

 

 12. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศ 

3 สนง.จังหวัด  
(กลุ่มงานข้อมูลฯ) 

 

 13. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ 

3 สนง.จังหวัด  
(กลุ่มบุคคลฯ) 

 

 14. ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

4 สนง.จังหวัด  
(กลุ่มบุคคลฯ) 

 

  น้ําหนักรวม  100   
 


