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ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของจังหวัดรำชบุรี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

 

ประด็นกำรประเมินผล กรอบกำรประเมินผล 2559 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

มิติภำยนอก  80 
การประเมินประสิทธิผล 
(70) 

1. ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด  
1.1 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

1.1.1 รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
1.1.2 มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรส าคัญ 

(มะม่วง / กุ้งก้ามกราม ปลาน  าจืด ปลาสวยงาม / 
สุกร แพะ น  านมดิบ โคเนื อ) 

1.2 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
1.2.1 ร้อยละของผลการด าเนินการตามแนวทางการส่งเสริม

การเกษตรแปลงใหญ่ 
1.2.2 การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยว 
1.2.3 รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP 
1.2.4 ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในจังหวัดลดลง 
1.2.5 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

70 
(15) 
7 
8 

 
 

(55) 
11 
 

11 
11 
11 
11 

การประเมินคุณภาพ 
(10) 

2. ความพึงพอใจของผู้บริการ 
(งานบริการที่จังหวัดด าเนินการแล้วเสร็จของศูนย์ด ารงธรรม  
3 งานบริการ คือ งานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ งานบริการข้อมูล
ข่าวสาร/บริการให้ค าปรึกษา และงานบริการเบ็ดเสร็จ/บริการส่งต่อ) 

10 

มิติภำยใน  20 
การประเมิน 3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 5 
ประสิทธิภาพ (10) 4. การประหยัดพลังงาน 2.5 
 5. การประหยัดน  า 2.5 
การพัฒนาองค์การ (10) 6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ  5 
 7. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน 5 

 รวม 100 

ตัวชี วัดกำรพัฒนำระดับจังหวัด 
1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 
2. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) (ชั น ป.6  ม.3  และ ม.6) 
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แผนปฏิบัติรำชกำรกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง 1 
(จังหวัดนครปฐม จังหวดักำญจนบุรี จังหวัดรำชบุรี จงัหวัดสุพรรณบรุี) 

 

วิสัยทัศน์ 

 เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานการค้าผ่านแดน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

 การส่งเสริมความปลอดภัยและคุณภาพในการผลิต และส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน  
 การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์  
 ส่งเสริมการค้าผ่านแดนและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
 การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน  
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แผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำชบุรี 
 

วิสัยทัศน์ 

 ผู้น าเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค ์

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

 พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อเพ่ิมมูลค่าการผลิต 
 การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง    
 พัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 การเสริมสร้างความมั่นคงของพื นที่ 
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ตัวชี วัดและเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 จังหวัดรำชบุรี 
  
มิติภำยนอก: กำรประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 70) 
ตัวชี วัดที่ 1: ตัวชี วัดยุทธศำสตร์ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด (ร้อยละ 70) 
1.1  ตัวชี วัดยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด (น  ำหนักร้อยละ 15)  

1.1.1 รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด (ร้อยละ 7) 

ประเด็น 
ยุทธศำสตร์/ 
ภำรกิจหลัก 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ข้อสังเกตของ 
คณะกรรมกำรฯ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
การเพิ่มศักยภาพ
การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์อย่าง
สร้างสรรค ์

เพิ่มรายได้และ
จ านวน
นักท่องเที่ยว 

1.1.1 รายได้จากการท่องเที่ยว 
ของกลุ่มจังหวัด  

7       เป้าหมาย
ปี 2559 
ท่ี ก.การ
ท่องเท่ียว
ฯ ก าหนด 

 เป้าหมาย
ปี 2560 
ท่ี ก.การ
ท่องเท่ียว
ฯ ก าหนด 

 

ค ำอธิบำย:  พิจารณาจากรายไดจ้ากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด โดยใช้ข้อมูลตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) และข้อมูลต้องผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสนับสนุน ก ากับและตดิตามการจดัท าสถิตินักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้ว  

 รายได้จากการท่องเที่ยวเป็นยอดรวมของรายไดจ้ากนักท่องเที่ยวต่างชาติกับผู้เยีย่มเยือนชาวไทย 

 ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย หมายถึง นักท่องเที่ยวชาวไทย (ค้างคืน) และนักทัศนาจรชาวไทย (ไม่ค้างคืน) 

 เป็นตัวชี วัดเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีมาการถ่ายทอดเป้าหมายมายังจังหวัด รวมทั งสนับสนุนการบรูณาการการด าเนินงานระหว่างกระทรวงและจังหวดั 
(Function – Area KPI) เพื่อสร้างรายไดจ้ากการท่องเที่ยว โดยมีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปน็เจ้าภาพ  ทั งนี  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะถ่ายทอด
เป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวในภาพรวมของประเทศ โดยจะก าหนดค่าเป้าหมายรายได้จากการทอ่งเที่ยวของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตาม
ศักยภาพของแต่ละกลุ่มจังหวัด/จงัหวัด 

สูตรกำรค ำนวณ : รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด =  ผลรวมของรายได้จากการท่องเที่ยวของทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

ตัวชี วัดและเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 จังหวัดรำชบุรี 
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ประเด็น 
ยุทธศำสตร์/ 
ภำรกิจหลัก 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ข้อสังเกตของ 
คณะกรรมกำรฯ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 

รายได้จากการท่องเที่ยว  =  รายได้จากการท่องเที่ยว(นักท่องเที่ยวต่างชาติ) + รายได้จากการท่องเทีย่ว(ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย) 

โดยที ่

รายได้จากการท่องเที่ยว(นักท่องเที่ยวต่างชาติ)= จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  ×  จ านวนวันพักเฉลี่ย  ×  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน 

รายได้จากการท่องเที่ยว(ผู้เยี่ยมเยอืนชาวไทย)  =  [จ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยค้างคืน × จ านวนวันพักเฉลี่ย × ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนตอ่วัน]  +  [จ านวนนักทัศนาจรชาวไทย  
(ไม่ค้างคืน) ×  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน ] 

เงื่อนไข:  

รำยละเอียดข้อมูลพื นฐำน:  

ปีงบประมาณ 
รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท) ร้อยละการ

เปลี่ยนแปลง นครปฐม กาญจนบุร ี ราชบุร ี สุพรรณบุร ี รวมทุกจังหวัด 
2554 1,938.11 8,663.30 1,038.19 1,650.83 13,290.43  

2555 2,428.32 11,429.29 1,379.63 2,027.39 17,264.63 29.90 

2556 3,296.37 12,919.32 1,705.42 2,059.02 19,980.13 15.73 

2557 3,437.48 14,576.27 1,797.18 2,901.91 22,712.84 13.68 

2558 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล: ใช้ข้อมูลการประเมินผลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยใช้ขอ้มูลตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) และข้อมูลต้องผา่นการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสนับสนุน ก ากับและตดิตามการจดัท าสถิตินักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้ว 

หมำยเหตุ :  
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1.1.2 มูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตรส ำคัญ (มะม่วง / กุ้งก้ำมกรำม ปลำน  ำจืด ปลำสวยงำม / สุกร แพะ น  ำนมดิบ โคเนื อ) (ร้อยละ 8)  
ประเด็น 

ยุทธศำสตร์/ 
ภำรกิจหลัก 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ข้อสังเกตของ 
คณะกรรมกำรฯ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
การส่งเสริมความ
ปลอดภัยและ
คุณภาพในการ
ผลิตและส่งออก
สินค้าเกษตรและ
เกษตร และ
อุตสาหกรรมทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ผู้บริโภคภายใน
และต่างประเทศ
บริโภคสินค้าท่ี
ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

1.1.2 มูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตรส าคัญ 

           

1) มะม่วง  1     X - 

Y% 

X - 

0.5Y% 

X X + 

0.5Y% 

X + 

Y% 

2) กุ้งก้ามกราม  1     X - 

Y% 

X - 

0.5Y% 

X X + 

0.5Y% 

X + 

Y% 

3) ปลาน  าจืด  1     X - 

Y% 

X - 

0.5Y% 

X X + 

0.5Y% 

X + 

Y% 

4) ปลาสวยงาม  1     X - 

Y% 

X - 

0.5Y% 

X X + 

0.5Y% 

X + 

Y% 

5) สุกร  1     X - 

Y% 

X - 

0.5Y% 

X X + 

0.5Y% 

X + 

Y% 

6) แพะ  1     X - 

Y% 

X - 

0.5Y% 

X X + 

0.5Y% 

X + 

Y% 

7) น  านมดิบ  1     X - 

Y% 

X - 

0.5Y% 

X X + 

0.5Y% 

X + 

Y% 

8) โคเนื อ 1     X - 

Y% 

X - 

0.5Y% 

X X + 

0.5Y% 

X + 

Y% 

ค ำอธิบำย:  พิจารณาจากมลูค่ารวมของผลผลติทางการเกษตรส าคญั (พืช ประมง หรือปศุสัตว์) ค านวณจากปรมิาณผลผลิตทีผ่ลติได้ คณูกับราคา โดยพิจารณาจากราคา ณ ไร่นา/
ราคาหน้าฟาร์ม (Farm-gate Price) ณ เกรดสินค้าท่ีเป็นตัวแทน 

X = ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 
2558 
Y = ร้อยละการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย
ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 56-58) 
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ยุทธศำสตร์/ 
ภำรกิจหลัก 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ข้อสังเกตของ 
คณะกรรมกำรฯ 
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 ผลผลติทางการเกษตรส าคัญ หมายถึง ประเภทผลผลติทางการเกษตรที่ส าคญัตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด และสอดคล้องกับโครงการที่จะส่งเสริมตามแผนพัฒนา
จังหวัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี วัดฯ ที่จะก าหนดเปน็ตัวชี วัด โดยเป็นการวัดผลลัพธ์ของการสร้างสภาพแวดล้อมทาง
การค้าและการเกษตรส าคญัที่เหมาะสม เพื่อผลักดันมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรส าคญัของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการตลาด การปรับปรุงคณุภาพ
และปรมิาณผลผลิตต่อหน่วยผลิต ซึ่งจะส่งผลบวกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อไป 

สูตรกำรค ำนวณ : มูลค่ารวมผลผลิตทางการเกษตร   =   ปริมาณผลผลิตในปี A×ราคาผลผลติ ณ ไร่นา/หน้าฟาร์ม (ณ เกรดสินคา้ที่เป็นตัวแทนของจังหวัด) 

โดยที่ ปริมาณผลผลติในปี A หมายถึง ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตตามฤดูกาล อ้างอิงตามปฏิทินการรายงานผลผลติทางการเกษตรของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เช่น 

ชนิดสนิค้ำ 
ช่วงเวลำกำรจัดเก็บข้อมลู 

(ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559) 

1) มะม่วง  ปีงบประมาณ  ( ต.ค. 58 – ก.ย. 59 ) 
2) กุ้งก้ามกราม  ปีงบประมาณ  ( ต.ค. 58 – ก.ย. 59 ) 
3) ปลาน  าจืด  ปีงบประมาณ  ( ต.ค. 58 – ก.ย. 59 ) 
4) ปลาสวยงาม  ปีงบประมาณ  ( ต.ค. 58 – ก.ย. 59 ) 
5) สุกร  ปีงบประมาณ  ( ต.ค. 58 – ก.ย. 59 ) 
6) แพะ  ปีงบประมาณ  ( ต.ค. 58 – ก.ย. 59 ) 
7) น  านมดิบ  ปีงบประมาณ  ( ต.ค. 58 – ก.ย. 59 ) 
8) โคเนื อ ปีงบประมาณ  ( ต.ค. 58 – ก.ย. 59 ) 

ทั งนี  หากกลุ่มจังหวัด/จังหวัดจะมช่ีวงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลติเพื่อน ามารายงานผลการด าเนินงานท่ีต่างไปจากตารางตัวอย่างข้างต้น ขอให้ระบุช่วงระยะเวลาที่กลุม่
จังหวัด/จังหวัดจะก าหนดเพื่อใช้ในการรายงานผลการด าเนินงาน โดยต้องมีช่วงระยะเวลาการรายงานผลภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2559  



 ค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำรของจังหวัดรำชบุร ีกลุ่มจังหวดัภำคกลำงตอนล่ำง 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

9 
 

ประเด็น 
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ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐำน  
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เกณฑ์กำรให้คะแนน ข้อสังเกตของ 
คณะกรรมกำรฯ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
เงื่อนไข:  กรณีที่กลุม่จังหวัด/จังหวัดมีข้อมลูพื นฐานย้อนหลัง 4 ปี ไม่ครบถ้วน จะใช้ข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรในการค านวณเกณฑ์การให้คะแนน ทั งนี  แหล่งข้อมูลที่

ใช้ในการประเมินผลจะเป็นไปตามที่ได้ท าความตกลงไว้กับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 

 กรณีที่กลุม่จังหวัด/จังหวัดมีข้อมลูพื นฐานไม่ครบถ้วน (ขาดผลการด าเนินงานปีล่าสุด) ณ วันที่เจรจาความเหมาะสมของตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย น  าหนัก และเกณฑ์การให้
คะแนนตามค ารับรองฯ (ตัวชี วัดยงัมีเกณฑ์การให้คะแนนท่ีตดิค่าตัวแปร X Y) ให้จังหวัดส่งข้อมูลพื นฐานส าหรับตัวชี วัดดังกล่าว ไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 31 
มีนาคม 2559 เพื่อค านวณเกณฑก์ารให้คะแนนให้สมบูรณ์ต่อไป 

 กรณีที่ไม่สามารถรายงานผลการด าเนินงานของผลผลิตการเกษตรไดภ้ายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2559 จะก าหนดเป็นตัวชี วัด Monitor ที่ต้องมีการติดตามและรายงานผล
ต่อไป ซึ่งจะเป็นไปตามที่ได้ท าความตกลงไว้กับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 

รำยละเอียดข้อมูลพื นฐำน: รายละเอียดข้อมูลพื นฐาน 
 

ผลผลติ 2555 2556 2557 2558 
มูลค่าผลผลิต 
(ล้านบาท) 

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง(%) 

มูลค่าผลผลิต 
(ล้านบาท) 

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง(%) 

มูลค่าผลผลิต 
(ล้านบาท) 

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง(%) 

มูลค่าผลผลิต 
(ล้านบาท) 

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง(%) 

1) มะม่วง          

2) กุ้งก้ามกราม          

3) ปลาน  าจืด          

4) ปลาสวยงาม          

5) สุกร          

6) แพะ          

7) น  านมดิบ          

8) โคเนื อ         
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ประเด็น 
ยุทธศำสตร์/ 
ภำรกิจหลัก 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ข้อสังเกตของ 
คณะกรรมกำรฯ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
ทั งนี  หากข้อมูลปีงบประมาณ 2558 ยังไม่สมบรูณ์ ขอให้จัดท าข้อมลูปีงบประมาณ 2554 เพิ่มเตมิ เพื่อประโยชน์ในการค านวณอัตราการเปลีย่นแปลง 

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล: ใช้ข้อมูลการประเมินผลจากกลุ่มจงัหวัด/จังหวัด 

หมำยเหตุ :  

ค ำอธิบำย:  
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1.2 ตัวชี วัดยุทธศำสตร์จังหวัด (น  ำหนักร้อยละ 55) 
1.2.1 ร้อยละของผลกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรส่งเสริมกำรเกษตรแปลงใหญ่ (ร้อยละ 11)  

ประเด็น 
ยุทธศำสตร์/ 
ภำรกิจหลัก 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ข้อสังเกตของ 
คณะกรรมกำรฯ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
พัฒนาสินค้า
เกษตรปลอดภัย 
เพื่อเพ่ิมมูลค่าการ
ผลิต 

ผลผลติทาง
การเกษตรต่อ
หน่วยเพิ่มขึ นและ
ได้รับรองมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย 

1.2.1 ร้อยละของผลการด าเนินการ
ตามแนวทางการส่งเสรมิ
การเกษตรแปลงใหญ่   

11     ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

 

ค ำอธิบำย:  การปรับระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มท าการผลิต โดยมตีลาดรองรับที่แน่นอน มีต้นทุนการผลิตลดลงและมผีลผลติต่อ
หน่วยเพิ่มขึ น รวมทั งผลผลิตมีคุณภาพไดม้าตรฐาน สรา้งโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ดม้หีนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ขอให้แจ้งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพจิารณาเสนอแปลงต้นแบบ ตามแนวทางการลดต้นทุนการผลิต โดย
ผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ฯ จังหวดัละ 1 แปลง เพื่อด าเนินการในปี 2559 โดยที่มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกแปลงต้นแบบดังนี  
1. ขนาดพื นท่ีแปลงใหญ่  
   1.1 พืชไร่ ปาล์มน  ามัน ยางพารา และข้าว มีขนาดพื นท่ีรวมกันตั งแต่ 1,000 ไร่ขึ นไป  
   1.2 ไม้ผล พืชผัก ไมด้อกไม้ประดับ และพืชอื่นๆ (รวมทั งปศสุัตว์และประมง) มีขนาดพื นท่ีรวมกันตั งแต่ 500 ไร่ขึ นไป  
2. เกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 50 รายขึ นไป 

 เป็นตัวชี วัดเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการการด าเนินงานระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPI) ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณเ์ป็นเจ้าภาพ 

 เกณฑ์การให้คะแนนจะสอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี วัดตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง
มีแนวทางการประเมิน ดังนี  
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ยุทธศำสตร์/ 
ภำรกิจหลัก 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 
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คณะกรรมกำรฯ 
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แนวทำงกำรลดต้นทุนกำรผลิตและกำรเพ่ิมโอกำสในกำรแข่งขันภำคเกษตรด้วยระบบกำรส่งเสริมกำรเกษตรแปลงใหญ่ น  ำหนัก 

1 จัดท าหลักเกณฑ์ คณุสมบัติของพื นท่ีที่มีศักยภาพในการท าเกษตรแปลงใหญ่ความเป็นไปได้ทางการผลิต การตลาด การเงิน การรวมกลุม่ 5 
2 คัดเลือกพื นที่น าร่อง อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แปลง เพ่ือเป็นแปลงต้นแบบของระบบส่งเสริมการเกษตร โดยกรณีที่เป็นพืชไร่ (ปาล์มน  ามนั 

ยางพารา และข้าว) ต้องมีพื นที่รวมกันตั งแต่ 1,000 ไร่ขึ นไป กรณีเป็นไม้ผล พืชผักและพืชอื่นๆ รวมทั งปศุสัตว์และประมง ต้องมีพื นท่ี
รวมกันตั งแต่ 500 ไร่ขึ นไป และเกษตรกรต้องสมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 50 รายขึ นไป 

5 

3 จัดตั งทีมงาน ได้แก่ ทีมผู้จัดการแปลง ทีมการผลิต ทีมการตลาด และทีมบริหารจดัการ ของแตล่ะแปลงน าร่อง และก าหนดหน้าที่
บทบาทความรับผดิชอบและกลไกขับเคลื่อนตามคู่มือและตามที่กระทรวงฯ ก าหนดเพิ่มเติม 

15 

4 ทีมงานและเกษตรกรในพื นที่ร่วมกันประเมินข้อมูลที่ส าคัญ ก่อนการส่งเสริมท าเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อใช้เปรียบเทียบกับหลังท าการ
ส่งเสริม ได้แก่ ปริมาณผลผลติ ผลผลิตต่อไร่ คุณภาพผลผลิตต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนการผลติแยกตามรายการทีส่ าคัญ คา่ใช้จ่าย รายได้ 
รายได้สุทธิ 

15 

5 วิเคราะห์และออกแบบการจัดรูปที่ดิน คุณภาพของดิน แหล่งน  า ปัจจัยการผลติ เทคโนโลยีการผลิต เครื่องจักร ความต้องการของสินคา้ 
(Demand) ศักยภาพด้านตลาด การแปรรูปหรือการสร้างมูลคา่เพิ่มผลผลติ การขนส่ง จ าหน่าย แหล่งที่มาของเงินทุน การรวมกลุ่มของ
เกษตรกร ขีดความสามารถของเกษตรกร และระดับความเข้มแข็งของกลุ่ม 

20 

6 จัดท าแผนงานของโครงการในแตล่ะแปลงน าร่อง โดยต้องเปา้หมายที่ชัดเจน ในเรื่องของสินค้าท่ีต้องการผลิต ปรมิาณผลผลิต (Supply) 
ผลผลติต่อไร่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลติต่อหน่วยท่ีลดลง และต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายโดยรวมที่ลดลงรายได้ รายไดสุ้ทธิที่เพ่ิมขึ น 

20 

7 ด าเนินการตามกิจกรรมขั นตอนท่ีระบุไว้หรือตามแผนงานแตล่ะแปลงต้นแบบ 20 
 น  ำหนักรวม 100  

สูตรกำรค ำนวณ :  
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ประเด็น 
ยุทธศำสตร์/ 
ภำรกิจหลัก 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ข้อสังเกตของ 
คณะกรรมกำรฯ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
เงื่อนไข:  จังหวัดต้องคัดเลือกพื นที่น าร่องตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด อยา่งน้อยจังหวัดละ 1 แปลง เพ่ือเปน็แปลงต้นแบบของระบบส่งเสริม

การเกษตรตามแนวทางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด และแจ้งพื นที่ (ขนาด พิกัด) และชนิดพืชหรือสัตว์ ที่จะด าเนินการตามแนวทางฯ มายังส านักงาน ก.พ.ร. 
ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2559 เพื่อใช้เป็นข้อตกลงในการตรวจประเมินต่อไป 

 ค่าเป้าหมายการด าเนินงานและเกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จะสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในค ารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

รำยละเอียดข้อมูลพื นฐำน:  

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล: ใช้ข้อมูลการประเมินผลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยที่ กระทรวงฯ ต้องติดตามประเมินผลความส าเร็จของโครงการอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส และประเมินผลสิ นปี 
สรุปบทเรียน อุปสรรคในการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ รวมทั งคัดเลอืกแปลงต้นแบบท่ีดี พร้อมทั งน ามาปรับปรุงคู่มือ ขยายผลให้แปลงอืน่น าไปปรับปรุงต่อไป พร้อม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และจัดท าเป็นแผนงานโครงการการส่งเสรมิเกษตรแปลงใหญ่ประจ าปีงบประมาณ 2560  พร้อมทั งน าเสนอรัฐมนตรฯี เห็นชอบภายในวันท่ี  
30 กันยายน 2559 

หมำยเหตุ :  
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1.2.2 กำรพัฒนำคุณภำพกำรท่องเที่ยว (ร้อยละ 11)  
ประเด็น 

ยุทธศำสตร์/ 
ภำรกิจหลัก 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ข้อสังเกตของ 
คณะกรรมกำรฯ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
การส่งเสริมการ
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และเพิ่ม
มูลค่าผลผลติเชิง
สร้างสรรค ์

รายได้จากการ
ท่องเที่ยว 
เพิ่มขึ น 

1.2.2. การพัฒนาคุณภาพ 
การท่องเที่ยว 

11  - - - 1 2 3 4 5  

ค ำอธิบำย:  การท่องเที่ยวมีบทบาทส าคญัในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ มีศักยภาพในการท ารายได้ให้กับประเทศไทยสูง ดังนั น นโยบายด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยท่ีจะต้องเร่งด าเนนิการ คือ การพัฒนาประเทศ
ไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ มีมาตรฐานความปลอดภัย และการให้บริการระดับสากล โดยการเน้นเอกลักษณแ์ละวัฒนธรรมไทยควบคู่กับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตสิ่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก ทั งในและต่างประเทศ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากท่ัวโลก รวมทั งการก าหนดแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ให้มีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับในระดับสากล ประเทศไทยจึงเป็นหนึ่งในหลายประเทศท่ีให้ความส าคญักับการท่องเที่ยวในฐานะที่เป็น
การค้าบริการที่มีศักยภาพเพื่อสร้างงาน กระจายรายได้ และหารายได้จากเงินตราต่างประเทศ 

 มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย หมายถึง มาตรฐานท่ีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดท าขึ นและประกาศก าหนดเป็นมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ คอื มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว  มาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว  มาตรฐานกิจกรรมเพื่อการทอ่งเที่ยว   มาตรฐานแหล่ง
ท่องเที่ยว  และมาตรฐานทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคเุทศก ์
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ประเด็น 
ยุทธศำสตร์/ 
ภำรกิจหลัก 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ข้อสังเกตของ 
คณะกรรมกำรฯ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
สูตรกำรค ำนวณ :    

ระดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1 ด าเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนร้อยละ 80 
2 ด าเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนร้อยละ 90 
3 ด าเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนร้อยละ 100 
4 แหล่งท่องเที่ยวได้รบัการรบัรองมาตรฐาน จ านวน  X  แหล่ง 
5 แหล่งท่องเที่ยวได้รบัการรบัรองมาตรฐาน จ านวน .X+Y แหล่ง 

   หมายเหตุ X คือ ค่าเป้าหมายการด าเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด 

เงื่อนไข:  จังหวัดต้องแจ้งรายชื่อแหล่งท่องเที่ยว/สถานประกอบการที่เสนอขอรับการตรวจประเมินและแจ้งรายชื่อแหล่งท่องเที่ยว/สถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก ให้
ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย 

รำยละเอียดข้อมูลพื นฐำน:  

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล:  ใช้ข้อมูลการประเมินผลจากจังหวัด  

 ข้อมูลรายไดจ้ากการท่องเที่ยวและการรับรองมาตรฐานการท่องเทีย่วไทยจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

หมำยเหตุ :   
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1.2.3 รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ OTOP (ร้อยละ 11)  
ประเด็น 

ยุทธศำสตร์/ 
ภำรกิจหลัก 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ข้อสังเกตของ 
คณะกรรมกำรฯ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
การส่งเสริมการ
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และเพิ่ม
มูลค่าผลผลติเชิง
สร้างสรรค ์

สินค้าท่ีเกิดจาก
ความคิด 
สร้างสรรคไ์ดร้ับ
การสร้างมูลค่าเพิ่ม
เชิงเศรษฐกิจ 
มากขึ น 

1.2.3 รายได้จากการจ าหน่าย
สินค้า OTOP 

11  5,049
.66 

5,762
.85 

N/A       

ค ำอธิบำย:  พิจารณาจากรายไดจ้ากการจ าหนา่ยสินค้า OTOP ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยตั งอยู่บนพื นฐานขีดความสามารถท่ีแท้จรงิของจังหวัด เพื่อสะท้อนถึงการ
สร้างรายได้ให้แก่ผูผ้ลิต ผู้ประกอบการOTOP ตลอดจนชุมชน อีกทั งเพื่อให้การประมาณมลูค่าการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ OTOP สอดคล้องกับแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ และ
ศักยภาพของจังหวัด 

 เพื่อให้จังหวัดก าหนดแนวทางและแผนการพัฒนาดา้นการตลาดของผลิตภณัฑ์ชุมชนและท้องถิ่นที่มีศกัยภาพ ให้ประชาชนสามารถมรีายได้จากมูลคา่การจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพิ่มขึ น และเป็นส่วนหน่ึงของการสนับสนุนความยั่งยืนของการรวมกลุ่มในชุมชน 

 เป็นตัวชี วัดเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมทั งสนับสนุนการบูรณาการการด าเนินงานระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function – Area KPI) ซึ่งกรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทยจะถ่ายทอดเป้าหมายรายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP ในภาพรวมของประเทศ และก าหนดค่าเป้าหมายรายได้จากการจ าหน่ายสินค้า 
OTOP ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามศักยภาพของแต่ละกลุ่มจังหวัด/จังหวัด 

สูตรกำรค ำนวณ :  

เงื่อนไข:  กรณีประเมินผลรายไดจ้ากการจ าหน่ายสินค้า OTOP ในภาพรวมของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ใช้ข้อมูลจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

 กรณีประเมินผลรายไดจ้ากการจ าหน่ายสินค้า OTOP เฉพาะสินค้าที่มีการระบุประเภทของสินค้า OTOP ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของกลุม่จังหวัด/จังหวัด หรือ Positioning 
ของจังหวัด ซึ่งจะเป็นไปตามที่ไดท้ าความตกลงไว้กับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล ใช้ข้อมูลการประเมินผลจากกลุม่จังหวัด/จังหวัด 

รำยละเอียดข้อมูลพื นฐำน:  

ค่าเป้าหมายก าหนดโดยกระทรวงมหาดไทย ทั งนี  
ต้องไม่ต่ ากว่า Self-Improvement 
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ประเด็น 
ยุทธศำสตร์/ 
ภำรกิจหลัก 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ข้อสังเกตของ 
คณะกรรมกำรฯ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 

ปีงบประมาณ 
รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP 

ของจังหวัดราชบุรี (ล้านบาท) 
ร้อยละการเปลี่ยนแปลง 

2554 4,515.96 9.93 
2555 4,600.01 1.86 
2556 5,049.66 9.77 
2557 5,762.85 14.12 
2558 N/A N/A 

   

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล: ใช้ข้อมูลการประเมินผลจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

หมำยเหตุ :  
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1.2.4 ปริมำณขยะมูลฝอยตกค้ำงสะสมในจังหวัดลดลง (ร้อยละ 11)  
ประเด็น 

ยุทธศำสตร์/ 
ภำรกิจหลัก 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ข้อสังเกตของ 
คณะกรรมกำรฯ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
พัฒนาความอุดม
สมบูรณ์และ
คุณภาพทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหเ้ป็น
เมืองน่าอยู่ 

มีการบรหิารจดัการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท่ีมี  
ประสิทธิภาพ 

1.2.4 ปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้ง
สะสมในจังหวัดลดง 

11 
 
 
 
 
 

    X    X -

57% 
 

ค ำอธิบำย:  ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมที่จังหวัดต้องด าเนินการ ปี 2559 หมายถึง ขยะมูลฝอยเก่าที่ยังคงเหลือไม่สามารถก าจัดได้ และขยะมูลฝอยใหม่ปี 2558 ที่ไม่สามารถก าจดัได ้

 พิจารณาความส าเรจ็ในการส่งเสรมิสนับสนุนใหจ้ังหวัดด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมไดบ้รรลตุาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ท่ี
คณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นชอบเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2557 ซึ่งมจีังหวัดเป้าหมาย 77 จังหวัดทั่วประเทศตาม Roadmap การจัดการขยะมลูฝอยฯ 

 เป็นตัวชี วัดเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปญัหาที่ส าคญัของประเทศและสนบัสนุนการบรูณาการการด าเนินงานระหว่างกระทรวงและจังหวดั (Function – Area KPI) ซึ่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพ 

สูตรกำรค ำนวณ : (ขยะมูลฝอยเก่าที่ยังคงเหลือไม่สามารถก าจัดได้ + ขยะมูลฝอยใหมป่ี 2558 ที่ไม่สามารถก าจดัได)้ – ปริมาณขยะมลูฝอยตกค้างสะสมทีส่ามารถก าจัดได้ในปีงบประมาณ 
2559 

เงื่อนไข:  ค่าเป้าหมายการด าเนินงานและเกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จะสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในค ารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

รำยละเอียดข้อมูลพื นฐำน:  

 ปริมำณขยะ (ตัน) 
ขยะมูลฝอยเก่าทีย่ังคงเหลือไม่สามารถก าจัดได ้  
ขยะมูลฝอยใหม่ปี 2558 ที่ไม่สามารถก าจัดได้   

รวมปริมำณขยะมูลฝอยตกค้ำงสะสมที่ต้องก ำจัดในปี 2559  

X = ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมทั งที่เป็นขยะเก่าที่คงเหลือไม่สามารถก าจดัได้
และขยะมูลฝอยใหม่ในป ี2558 ที่ไม่สามารถก าจัดได้ เปา้หมายปี 2559 ก าจัดขยะ
มูลฝอยได้อย่างน้อยร้อยละ 57 ทั งนี  รอผลการเจรจาของ ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ  



 ค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำรของจังหวัดรำชบุร ีกลุ่มจังหวดัภำคกลำงตอนล่ำง 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
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ประเด็น 
ยุทธศำสตร์/ 
ภำรกิจหลัก 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ข้อสังเกตของ 
คณะกรรมกำรฯ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
    

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล:  ใช้ข้อมูลการประเมินผลจากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หมำยเหตุ :   

 



 ค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำรของจังหวัดรำชบุร ีกลุ่มจังหวดัภำคกลำงตอนล่ำง 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
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1.2.5 กำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด (ร้อยละ 11) ประกอบด้วยตัวชี วัดย่อย 2 ตัวชี วัด ได้แก่ 

ประเด็น 
ยุทธศำสตร์/ 
ภำรกิจหลัก 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ข้อสังเกตของ 
คณะกรรมกำรฯ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
การเสริมสร้าง
ความมั่นคงของ
พื นที ่

มีภัยคุกคาม 
ด้านความมั่นคง
ลดลง 

1.2.5.1  ร้อยละของจ านวน
หมู่บ้าน/ชุมชน ระดับเฝ้าระวัง
ทั่วไป (หมู่บ้านสีขาว) ในการแพร่
ระบาดยาเสพติดต่อจ านวน
หมู่บ้าน/ชุมชน ทั งหมด 

5     X-Y X-

0.5Y 

X X+0.

5Y 

X+Y  

ค ำอธิบำย:  พิจารณาจากความสามารถในการด าเนินงานป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ทั งด้านปราบปรามผู้คา้ยาเสพติด การป้องกันโดยการสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  

 ระดับการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนจากสภาพปัญหายาเสพตดิ จะแยกเป็น 4 ประเภท คือ 
1) หมู่บ้าน/ชุมชนระดับเฝ้าระวังทั่วไป หรือหมู่บ้านสีขาว หรือหมู่บ้านประเภท ก หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชนท่ีไม่มีผูผ้ลติ/ผู้ขายยาเสพตดิ และไม่มผีู้เสพ/ผูต้ิดยาเสพติด 
2) หมู่บ้าน/ชุมชนระดับเฝ้าระวังน้อย หรือหมู่บ้านสีเขียว หรือหมู่บ้านประเภท ข หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชนท่ีไม่มีผูผ้ลติ/ผู้ขายยาเสพตดิ และมผีู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดไม่

เกิน 3 คน ต่อ ประชากร 1,000 คน 
3) หมู่บ้าน/ชุมชนระดับเฝ้าระวังปานกลาง หรือหมู่บ้านสีเหลือง หรือหมู่บ้านประเภท ค หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชนท่ีไม่มผีู้ผลิต/ผู้ขายยาเสพติด และมีผูเ้สพ/ผู้ตดิยาเสพ

ติดตั งแต่ 3 คน แต่ไม่เกิน 5ต่อ ประชากร1,000 คน 
4) หมู่บ้าน/ชุมชนระดับเฝ้าระวังมาก หรือหมู่บ้านสีแดง หรือหมู่บา้นประเภท ง หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีผู้ผลิต/ผู้ขายยาเสพติด หรือมีผูเ้สพ/ผู้ตดิยาเสพติดเกิน 5 คน

ขึ นไป ต่อประชากร 1,000 คน 

 หมู่บ้าน หมายถึง หมู่บ้านท่ีจัดตั งขึ นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และให้รวมถึงหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลที่ยกฐานะจากองค์การบรหิารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2552 

 เป็นตัวชี วัดเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปญัหาที่ส าคญัของประเทศและสนบัสนุนการบรูณาการการด าเนินงานระหว่างกระทรวงและจังหวดั (Function – Area KPI) เรื่องการ
ป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ซึ่งกระทรวงยุตธิรรม โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ เป็นเจ้าภาพหลัก และและ
กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพรว่ม 

X = ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2558 
Y = ร้อยละการเปลี่ยนแปลง ปี 2557 



 ค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำรของจังหวัดรำชบุร ีกลุ่มจังหวดัภำคกลำงตอนล่ำง 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
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ประเด็น 
ยุทธศำสตร์/ 
ภำรกิจหลัก 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ข้อสังเกตของ 
คณะกรรมกำรฯ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
สูตรกำรค ำนวณ : (จ านวนหมู่บ้าน ชุมชน ระดับเฝ้าระวังทั่วไป (หมู่บ้านสีขาว) ในการแพร่ระบาดยาเสพติด / จ านวนหมูบ่้าน ชุมชนทั งหมดของจังหวัด) × 100 

เงื่อนไข:  ค่าเป้าหมายการด าเนินงานและเกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จะสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
กระทรวงมหาดไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

รำยละเอียดข้อมูลพื นฐำน:  

 ปีงบประมำณ 
 2555 2556 2557 2558 

จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ระดับเฝ้าระวังทั่วไป (หมู่บ้านสีขาว)  
ในการแพร่ระบาดยาเสพตดิ 

    

จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ทั งหมด     
ร้อยละของจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ระดับเฝ้าระวังทั่วไป 
(หมู่บ้านสีขาว) ในการแพรร่ะบาดยาเสพตดิต่อจ านวน
หมู่บ้าน/ชุมชน ทั งหมด 

    

    

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล:  ใช้ข้อมูลการประเมินผลหมู่บ้าน/ชุมชนในระบบ NISPA รอบที่ 2 ท่ีจังหวัดรายงานผ่าน Website มายงัส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ส านักงาน ป.ป.ส.) 

หมำยเหตุ :   

 

 



 ค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำรของจังหวัดรำชบุร ีกลุ่มจังหวดัภำคกลำงตอนล่ำง 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
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ประเด็น 
ยุทธศำสตร์/ 
ภำรกิจหลัก 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ข้อสังเกตของ 
คณะกรรมกำรฯ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
การเสริมสร้าง
ความมั่นคงของ
พื นที ่

มีภัยคุกคาม 
ด้านความมั่นคง
ลดลง 

1.2.5.2 ร้อยละของจ านวน
หมู่บ้าน/ชุมชน ระดับเฝ้าระวัง
มาก (หมู่บ้านสีแดง) ในการแพร่
ระบาดยาเสพติดต่อจ านวน
หมู่บ้าน/ชุมชน ทั งหมด 

6     X+Y X+0.

5Y 

X X-

0.5Y 

X-Y  

ค ำอธิบำย:  พิจารณาจากความสามารถในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั งด้านปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด การป้องกันโดยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

 ระดับการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนจากสภาพปัญหายาเสพติด จะแยกเป็น 4 ประเภท คือ 
1) หมู่บ้าน/ชุมชนระดับเฝ้าระวังท่ัวไป หรือหมู่บ้านสีขาว หรือหมู่บ้านประเภท ก หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชนท่ีไม่มีผู้ผลิต/ผู้ขายยาเสพติด และไม่มีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
2) หมู่บ้าน/ชุมชนระดับเฝ้าระวังน้อย หรือหมู่บ้านสีเขียว หรือหมู่บ้านประเภท ข หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชนท่ีไม่มีผู้ผลิต/ผู้ขายยาเสพติด และมีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดไม่เกิน 3 คน ต่อ 

ประชากร 1,000 คน 
3) หมู่บ้าน/ชุมชนระดับเฝ้าระวังปานกลาง หรือหมู่บ้านสีเหลือง หรือหมู่บ้านประเภท ค หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชนท่ีไม่มีผู้ผลิต/ผู้ขายยาเสพติด และมีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดตั งแต่ 3 คน แต่

ไม่เกิน 5ต่อ ประชากร1,000 คน 
4) หมู่บ้าน/ชุมชนระดับเฝ้าระวังมาก หรือหมู่บ้านสีแดง หรือหมู่บ้านประเภท ง หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชนท่ีมีผู้ผลิต/ผู้ขายยาเสพติด หรือมีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเกิน 5 คนขึ นไป ต่อ

ประชากร 1,000 คน 

 หมู่บ้าน หมายถึง หมู่บ้านท่ีจัดตั งขึ นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ. 2457 และให้รวมถึงหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลท่ียกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2552 

 เป็นตัวชี วัดเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาท่ีส าคัญของประเทศและสนับสนุนการบูรณาการการด าเนินงานระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function – Area KPI) เรื่องการป้องกับปราบ 
ปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดซ่ึงกระทรวงยุติธรรมโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นเจ้าภาพหลักและและกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพร่วม 

สูตรกำรค ำนวณ : (จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ระดับเฝ้าระวังมาก (หมู่บ้านสีแดง) ) ในการแพร่ระบาดยาเสพติด / จ านวนหมู่บ้าน ชุมชนทั งหมดของจังหวัด) × 100 

เงื่อนไข:  ค่าเป้าหมายการด าเนินงานและเกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จะสอดคล้องกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในค ารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

X = ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2558 
Y = ร้อยละการเปลี่ยนแปลง ปี 2557 
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มิติภำยนอก: กำรประเมินคุณภำพ (ร้อยละ 10) 
 
ประเด็น 

ยุทธศำสตร์/ 
ภำรกิจหลัก 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
หมำยเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
  ตัวชี วัดที่ 2 : ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ  
(งานบริการที่จังหวัดด าเนินการแล้ว
เสร็จของศูนย์ด ารงธรรม  3 งาน
บริการ คือ งานเรื่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ งานบริการข้อมูลข่าวสาร/
บริการให้ค าปรึกษา และงานบริการ
เบ็ดเสร็จ/บริการส่งต่อ) 

10 ร้อยละ 
75 

   ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 
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มิติภำยใน: กำรประเมินประสิทธิภำพ (ร้อยละ 10) 
 
ประเด็น 

ยุทธศำสตร์/ 
ภำรกิจหลัก 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
หมำยเหตุ 

2556 2557 2559 1 2 3 4 5 
  ตัวชี วัดที่ 3 : การเบิกจ่าย

งบประมาณ 
5           

  ตัวชี วัดที่ 3.1 : การเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

(2.5) 87    75 78 81 84 87  

  ตัวชี วัดที่ 3.2 : การเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

(2.5) 96    88 90 92 94 96  

  ตัวชี วัดที่ 4 : การประหยัดพลังงาน 2.5     1 2 3 4 5  

  ตัวชี วัดที่ 5 : การประหยัดน  า 2.5     1 2 3 4 5  
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มิติภำยใน: กำรพัฒนำองค์กำร (ร้อยละ 10) 
 

ประเด็น 
ยุทธศำสตร์/ 
ภำรกิจหลัก 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
หมำยเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
  ตัวชี วัดที่ 6 : การพัฒนาสมรรถนะ

องค์การ  
5     1 2 3 4 5  

  ตัวชี วัดที่ 7 : ระดับคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงาน  
 

5     1 2 3 4 5  
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ตัวชี วัดกำรพัฒนำระดับจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
 

ประเด็น 
ยุทธศำสตร์/ 
ภำรกิจหลัก 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัดกำรพัฒนำระดับจังหวัด 
ก ำหนดกำร 
รำยงำนผล 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) หมำยเหตุ 

2554 2555 2556 2557 2558 

  

1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
(GPP) 

ราย 2 ปี 
 

      

2. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET)  
(5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิชา
คณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชา
ภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

รายปี 
(ล่าช้า) 

      

  - ชั น ป.6          

  - ชั น ม.3         

  - ชั น ม.6        

หมำยเหตุ   ตัวชี วัดการพัฒนาระดับจังหวัดที่ส าคัญที่ก าหนดให้เป็นตัวชี วัด Monitor ในทุกจังหวัด 
 

 




