
แนวทางการจดัทาํคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการประจาํปี

ของจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

และรบัฟงัความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะ

1

และรบัฟงัความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะ

โดย โดย 

นายธนศกัดิ� มงักโรทยั นายธนศกัดิ� มงักโรทยั 
ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นการพฒันาระบบราชการผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นการพฒันาระบบราชการ

สํานกังาน กสํานกังาน ก..พพ..รร..



ประเด็นการ
ประเมนิผลการ
ปฏบิตัริาชการ

กรอบการประเมนิผล 2558
นํ �าหนกั
(%)

มติภิายนอก 75

การประเมนิการประเมนิ
ประสทิธผิลประสทิธผิล
((6565))

1. ยทุธศาสตรข์องกลุม่จงัหวดั/
จงัหวดั

1.1 ยทุธศาสตรก์ลุม่จังหวดั
1.2 ยทุธศาสตรจั์งหวดั 

(65)

(15)
(50)

การประเมนิการประเมนิ
คณุภาพคณุภาพ ((1010))

2. ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
(งานบัตรประชาชนและทะเบยีน
ราษฎร  งานจดทะเบยีนสทิธแิละนติ ิ

(10)

ประเด็นการ
ประเมนิผลการ
ปฏบิตัริาชการ

กรอบการประเมนิผล 2559
นํ �าหนกั
(%)

มติภิายนอก 80

การประเมนิการประเมนิ
ประสทิธผิลประสทิธผิล
((7070))

1. ยทุธศาสตรข์องกลุม่จงัหวดั/
จงัหวดั

1.1 ยทุธศาสตรก์ลุม่จังหวดั
1.2 ยทุธศาสตรจั์งหวดั
1.3 ตัวชี�วดัรว่มระหวา่งกระทรวงและ
     จังหวดั (Function-Area KPIs )

ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล                

(70)

การประเมนิการประเมนิ 2. ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร (10)

กรอบการประเมนิผลจงัหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การเปรยีบเทยีบกรอบการประเมนิผลจงัหวดั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559

ราษฎร  งานจดทะเบยีนสทิธแิละนติ ิ
กรรม งานบรกิารจัดหางาน  งาน
บรกิารผูป่้วยนอก  งานการถา่ยทอด
ความรูแ้ละการใหบ้รกิารทาง
การเกษตร  และงานขอรับประโยชน์
ทดแทนจากกองทนุประกนัสงัคม)

มติภิายใน 25
การประเมนิการประเมนิ
ประสทิธภิาพประสทิธภิาพ
((1010))

3.  การเบกิจา่ยงบประมาณ (5)

4. การประหยดัพลงังาน (5)

การพฒันาการพฒันา
องคก์ารองคก์าร ((1515))

5.  การพฒันาสมรรถนะองคก์าร (10)

6. ระดบัคณุธรรมและความโปรง่ใส
การดาํเนนิงานของหนว่ยงาน

(5)

รวม 100

ตัวชี�วัดการพฒันาระดับจังหวดั 
1.มลูคา่ผลติภัณฑม์วลรวมจังหวัด (GPP)
2.คา่เฉลี�ยผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตขิั �นพื�นฐาน (O-NET)                       

(ชั �น ป.6  ม.3  ม. 6)

การประเมนิการประเมนิ
คณุภาพคณุภาพ ((1010))

2. ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
(ศนูยดํ์ารงธรรมและศนูยบ์รกิาร
รว่ม)

(10)

มติภิายใน 20
การประเมนิการประเมนิ
ประสทิธภิาพประสทิธภิาพ
((1010))

3.  การเบกิจา่ยงบประมาณ (5)

4. การประหยดัพลงังาน (2.5)

5. การประหยดันํ �า (2.5)

การพฒันาการพฒันา
องคก์ารองคก์าร ((1100))

6.  การพฒันาสมรรถนะองคก์าร (5)

7. ระดบัคณุธรรมและความโปรง่ใส
การดาํเนนิงานของหนว่ยงาน

(5)

รวม 100

ตัวชี�วัดการพฒันาระดับจังหวดั 
1.มลูคา่ผลติภัณฑม์วลรวมจังหวัด (GPP)
2.คา่เฉลี�ยผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตขิั �นพื�นฐาน (O-NET)                       

(ชั �น ป.6  ม.3  ม. 6) 2



กรอบการประเมนิผลจงัหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตอ่)

หลกัการ

1. กําหนดตวัชี�วัดยทุธศาสตรข์องกลุม่จังหวัดและยทุธศาสตรข์อง
จังหวัดใหส้ะทอ้นบรบิทและลกัษณะเฉพาะของกลุม่จังหวัดและ
จังหวัด (tailor made) มคีวามครอบคลมุทั �งมติดิา้นเศรษฐกจิและ
ดา้นสงัคมจติวทิยาและความมั�นคง และสะทอ้นตวัชี�วัดการพัฒนา
จังหวัดที�สาํคญัที�ตอ้งเรง่ปรับปรงุใหม้ากขึ�น โดยประกอบดว้ย
1.1  ตวัชี�วัดยทุธศาสตรก์ลุม่จังหวัด ไมเ่กนิ 3 ตวัชี�วัด
1.2  ตวัชี�วัดยทุธศาสตรจ์ังหวัด ไมเ่กนิ 5 ตวัชี�วัด
1.3  ตวัชี�วัดรว่มระหวา่งกระทรวงและจังหวัด (Function-Area) 

เพื�อขบัเคลื�อนนโยบายสาํคญัของรัฐบาล รวมทั �งชว่ยใน
การถา่ยทอดเป้าหมายจากระดบัประเทศสูร่ะดบักลุม่จังหวัด/
จังหวัด

2. ปรับเปลี�ยนวัดความพงึพอใจของผูร้ับบรกิารโดยประเมนิจากงาน
บรกิารของศนูยด์ํารงธรรมและศนูยบ์รกิารรว่ม

ประเด็นการ
ประเมนิผลการ
ปฏบิตัริาชการ

กรอบการประเมนิผล 2559
นํ �าหนกั
(%)

มติภิายนอก 80

การประเมนิการประเมนิ
ประสทิธผิลประสทิธผิล
((7070))

1. ยทุธศาสตรข์องกลุม่จงัหวดั/
จงัหวดั

1.1 ยทุธศาสตรก์ลุม่จังหวดั
1.2 ยทุธศาสตรจั์งหวดั
1.3 ตัวชี�วดัรว่มระหวา่งกระทรวงและ
     จังหวดั (Function-Area KPIs )

ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล                

(70)

การประเมนิการประเมนิ
คณุภาพคณุภาพ ((1010))

2. ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
(ศนูยดํ์ารงธรรมและศนูยบ์รกิาร

(10)

ตัวชี�วดัการพัฒนาระดบัจังหวัด 
1.  มลูคา่ผลติภณัฑม์วลรวมจังหวดั (GPP)
2. คา่เฉลี�ยผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิั �นพื�นฐาน (O-NET)                       

(ชั �น ป.6  ม.3  ม. 6)

3. นําขอ้มลู Management Chart และตวัชี�วัดการพัฒนาจังหวดั ที�
แสดงขอ้มลูระดบัจังหวัดทมีคีวามเป็นปัจจบุนัมาใชป้ระกอบการ
กําหนดตวัชี�วัด

4. กําหนดตวัชี�วัดการพัฒนาระดบัจังหวัดที�สาํคญัเป็น Monitor ในทกุ
จังหวัด ไดแ้ก ่มลูคา่ผลติภัณฑม์วลรวมจังหวัด (GPP) และคา่เฉลี�ย
ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิั �นพื�นฐาน (O-NET) (ชั �น 
ป.6  ม.3  และ ม. 6)

5. ปรับนํ�าหนัก
      มติภิายนอก  เป็นรอ้ยละ 80 
      มติภิายใน เป็นรอ้ยละ 20

6. เพิ�มตวัชี�วัดที� 5 การประหยัดนํ�า ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมื�อวันที�
28 กรกฎาคม 2558 เรื�อง แนวทางประหยัดนํ�าในหน่วยงานภาครัฐ 
ที�ขอความรว่มมอืทกุภาคสว่นรว่มกนัประหยัดนํ�า โดยใหห้น่วยงาน
ภาครัฐลดการใชนํ้�าอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 10 พรอ้มรายงานผลทกุเดอืน 

7. ปรับใชข้อ้มลูจากกลุม่จังหวัด/จังหวัด เพิ�มขึ�น โดยเฉพาะขอ้มลูที�
กลุม่จังหวัด/จังหวัดมกีารพัฒนาวธิกีารเก็บและรวบรวมขอ้มลูไดต้าม
มาตรฐาน/แนวทางที�สว่นกลางกําหนด

 

3

คณุภาพคณุภาพ ((1010)) (ศนูยดํ์ารงธรรมและศนูยบ์รกิาร
รว่ม)

มติภิายใน 20
การประเมนิการประเมนิ
ประสทิธภิาพประสทิธภิาพ
((1010))

3.  การเบกิจา่ยงบประมาณ (5)

4. การประหยดัพลงังาน (2.5)

5.  การประหยดันํ �า (2.5)

การพฒันาการพฒันา
องคก์ารองคก์าร ((1100))

6.  การพฒันาสมรรถนะองคก์าร (5)

7. ระดบัคณุธรรมและความโปรง่ใส
การดาํเนนิงานของหนว่ยงาน

(5)

รวม 100



1. ดา้นเศรษฐกจิ

1.2 ทอ่งเที�ยว 1.3 การคา้

• รายไดจ้ากการทอ่งเที�ยว • รายไดจ้ากการจําหนา่ย 
OTOP ของจงัหวดั 

• วัดในทกุกลุม่จังหวัดและ
จังหวดัที�มรีายไดจ้ากการ • วัดในจังหวดัที�มรีายไดจ้ากการ

ตวัชี�วดัเพื�อขบัเคลื�อนการบรูณาการการดาํเนนิงานระหวา่งกระทรวงและจงัหวดั
(Function – Area KPIs) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

2. ดา้นสงัคมจติวทิยาและความม ั�นคง

2.1 สิ�งแวดลอ้ม

• การจดัการขยะมลูฝอย
• นโยบายสําคญัของรัฐบาล 
• ตัวชี�วดั - ใชแ้นวทางเดยีวกบั 

ก.ทรัพยากรธรรมชาตฯิ 

ตัวชี�วัดเพื�อขับเคลื�อนการบรูณาการการดําเนนิงานระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function – Area KPIs ) เป็นตัวชี�วัดที�
กําหนดขึ�นเพื�อขับเคลื�อนนโยบายสําคัญของรัฐบาล รวมทั �งชว่ยในการถ่ายทอดเป้าหมายจากระดับประเทศสู่ระดับกลุ่ม
จังหวัด/จังหวัดที�เป็นเป้าหมาย โดยที� กลุม่จังหวัด/จังหวัดจะใชแ้นวทางการประเมนิผลเชน่เดยีวกบักระทรวง และ/หรอื รับ
การถา่ยทอดเป้าหมายจากกระทรวง 

จังหวดัที�มรีายไดจ้ากการ
ทอ่งเที�ยวสงู

• เกณฑก์ารใหค้ะแนนและ
คา่เป้าหมาย – รับจาก 
ก.การทอ่งเที�ยวฯ

• วัดในจังหวดัที�มรีายไดจ้ากการ
จําหน่าย OTOP สงู

• เกณฑก์ารใหค้ะแนนและคา่เป้าหมาย 
– รับจาก ก.มหาดไทย (กรมการ
พัฒนาชมุชน)

• คสช. เห็นชอบแผนแมบ่ทฯ 
และกําหนดให ้สํานักงาน 
ก.พ.ร. กําหนดเป็นตัวชี�วดั

• ตัวชี�วดั - ใชแ้นวทางเดยีวกบั 
ก.ทรัพยากรธรรมชาตฯิ

• ระดบัความสาํเร็จของ
การเพิ�มจํานวนพื�นที�ป่าไม้

4

 หลกัการกําหนดตวัชี�วดัรว่มระหวา่งกระทรวงและ
จงัหวดั (Function-Area)

1) แนวทางการกาํหนดตวัชี�วดัรว่ม

1.1 สามารถถา่ยทอดเป้าหมายจาก
ระดบัประเทศได ้*

1.2 จังหวัดมบีทบาทในการดําเนนิการในพื�นที�

1.3 กําหนดเป็นตวัชี�วดัระดบั outcome หรอื 
hybrid แลว้แตก่รณี

หมายเหต ุ * ขึ�นกับขอ้มลูผลการดําเนนิงานที�ผา่นมา



การพฒันาฐานขอ้มลูของจงัหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กลุม่ตวัชี�วดั ชื�อตวัชี�วดั แหลง่ขอ้มลู การพฒันาฐานขอ้มลู

ดา้นการเกษตร 1. มลูคา่ผลผลติทาง
การเกษตรสําคัญ

2. ผลผลติการเกษตรเฉลี�ย
ตอ่หน่วยการผลติ (Yield)

กลุม่จังหวดั/จังหวดั 

กรณีที�กลุม่จังหวดั/จังหวดัไม่
มขีอ้มลูพื�นฐานยอ้นหลังอยา่ง
นอ้ย 3 ปี จะใชข้อ้มลูจาก
สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 

กลุม่จังหวดั/จังหวดั ตอ้งมกีารเก็บขอ้มลูตาม
แนวทางของกรมสง่เสรมิการเกษตร ซึ�งมกีารสํารวจ
พื�นที�จรงิรว่มกับการคํานวณ รวมทั�งมกีารตรวจสอบ
และรับรองความถกูตอ้งของขอ้มลูตั �งแตร่ะดับอําเภอ 
และระดบัจังหวดั กอ่นรายงานใหก้รมสง่เสรมิ
การเกษตรทราบเป็นรายเดอืน

สอบทานกับขอ้มลูจากสํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 

 ปรบัใชข้อ้มลูจากกลุม่จงัหวดั/จงัหวดั เพิ�มขึ�น โดยเฉพาะขอ้มลูที�กลุม่จงัหวดั/จงัหวดัมกีารพฒันาวธิกีารเก็บ

และรวบรวมขอ้มลูไดต้ามมาตรฐาน/แนวทางที�สว่นกลางกําหนด

5

สอบทานกับขอ้มลูจากสํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
ซึ�งเนน้การคํานวณ และไดรั้บการรับรองจาก
คณะกรรมการขอ้มลูเอกภาพ ขอ้มลูรายปี

ดา้นการ
ทอ่งเที�ยว

3. รายไดจ้ากการทอ่งเที�ยว กรมการทอ่งเที�ยว กระทรวง
การทอ่งเที�ยวและกฬีา

จังหวดัรว่มในการตรวจสอบและยนืยันขอ้มลูใหทั้น
ตามระยะเวลาที�กระทรวงกําหนด

ดา้นสาธารณสขุ 4. อตัราป่วยตายดว้ยโรคที�
เป็นปัญหาสําคัญของ
ประชาชน

กลุม่จังหวดั/จังหวดั กลุม่จังหวดั/จังหวดั ตอ้งมกีารเก็บและรายงานขอ้มลู
ตามโครงสรา้งมาตรฐานขอ้มลูดา้นสขุภาพ ในรปูแบบ  
43 แฟ้มมาตรฐาน 

สอบทานกับขอ้มลูจากสํานักนโยบายและยทุธศาสตร ์
กระทรวงสาธารณสขุ



กลุม่ตวัชี�วดั ชื�อตวัชี�วดั แหลง่ขอ้มลู

ดา้น
อตุสาหกรรม

1. คา่คะแนนเฉลี�ยของสถานประกอบการที�ผา่น
เกณฑอ์ตุสาหกรรมสเีขยีว

สํานักงานปลัดกระทรวง
อตุสาหกรรม

เป็นตัวชี�วดัของกระทรวงอตุสาหกรรม
และตัวชี�วดั Function-Area

ดา้นการคา้ 2.  รายไดจ้ากการจําหน่ายสนิคา้ OTOP กรมการพัฒนาชมุชน เป็นตัวชี�วดัของกระทรวงมหาดไทยและ
ตัวชี�วัด Function-Area

ดา้นสิ�งแวดลอ้ม 3. คณุภาพอากาศ 
4. คณุภาพนํ�า
5.  การจัดการขยะมลูฝอย

กรมควบคมุมลพษิ ตัวชี�วัด Function-Area

6. จํานวนพื�นที�ป่าไม ้ กรมป่าไม ้ เป็นตัวชี�วดัของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตฯิ และตัวชี�วดั

การพฒันาฐานขอ้มลูของจงัหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตอ่)

ใชข้อ้มลูจากสว่นกลาง เนื�องจากมรีะบบการเก็บขอ้มลูที�มมีาตรฐานสามารถตรวจสอบได ้ตลอดจนเป็นขอ้มลูตวัชี�วดัในคาํรบัรองฯ 

ระดบักระทรวง และ/หรอื เป็นตวัชี�วดัที�มกีารบรูณาการระหวา่งกระทรวงและจงัหวดั (Function-Area KPIs)

6. จํานวนพื�นที�ป่าไม ้ กรมป่าไม ้ เป็นตัวชี�วดัของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตฯิ และตัวชี�วดั 
Function-Area

7.  จํานวนพื�นที�ป่าไมท้ี�ยดึคนืได ้ กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า 
และพันธุพ์ชื

เป็นตัวชี�วดัของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตฯิ และตัวชี�วดั 
Function-Area

ดา้นสงัคมและ
อื�นๆ

8. การป้องกันและปราบยาเสพตดิ
• รอ้ยละจํานวนหมูบ่า้น/ชมุชน ระดับเฝ้าระวงั
ทั�วไป (หมูบ่า้นสขีาว) 
• รอ้ยละจํานวนหมูบ่า้น/ชมุชน ระดับเฝ้าระวงั
มาก (หมูบ่า้นสแีดง)

สํานักงาน ป.ป.ส.
(ระบบ NISPA)

เป็นตัวชี�วดัของกระทรวงมหาดไทยและ
ตัวชี�วัด Function-Area

9. จํานวนผูเ้สยีชวีติจากอบุัตเิหตกุารจราจรทาง
บกตอ่ประชากรแสนคน

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

เป็นตัวชี�วดัของกระทรวงมหาดไทยและ
ตัวชี�วัด Function-Area

10. การป้องกันและปราบปรามคดอีาชญากรรม
• รอ้ยละการจับกมุของคดอีาชญากรรม
• อัตราคดตีอ่ประชากรแสนคน

สํานักงานตํารวจแหง่ชาติ
(ระบบ POLIS)

ฐานขอ้มลูมมีาตรฐานตรวจสอบได ้
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1. ดา้นเศรษฐกจิ 2. ดา้นสงัคมจติวทิยาและความม ั�นคง

1.1 เกษตร 1.2 ทอ่งเที�ยว 1.3 การคา้ 1.4 อตุสาหกรรม 2.1 สิ�งแวดลอ้ม 2.2 สงัคม 2.3 อื�น ๆ 

1.1.1 มลูคา่ผลผลติทาง

การเกษตร

1.1.2 ผลผลติการเกษตร

เฉลี�ยตอ่หน่วยการ

ผลติ (Yield)

1.1.3 รอ้ยละของจํานวน

1.2.1 รายไดจ้ากการ

ทอ่งเที�ยว 

1.2.2 ระดับความสําเร็จ

ของการพัฒนา

และสง่เสรมิการ

เพิ�มรายไดจ้าก

1.3.1 รายไดจ้ากการ

จําหน่ายสนิคา้ OTOP 

1.3.2 มลูคา่การคา้

ชายแดน 

1.3.3 มลูคา่การคา้ผา่นแดน

1.3.4 มลูคา่การสง่ออก

1.4.1  มลูคา่การลงทนุดา้น

อตุสาหกรรม

1.4.2  รายไดจ้าก

ภาคอตุสาหกรรม

1.4.3  มลูคา่สง่ออกสนิคา้

อตุสาหกรรม

2.1.1 คา่คะแนนเฉลี�ยของสถานประกอบการที�ผา่นเกณฑ ์Green Industry*

2.1.2 การจัดการขยะมลูฝอย*

• จังหวัดมกีารจัดการขยะมลูฝอยตามเกณฑท์ี�กําหนด 

• รอ้ยละของปรมิาณขยะมลูฝอยไดร้ับการจัดการอยา่งถกูตอ้ง 

2.1.3 คณุภาพอากาศ

• รอ้ยละของจํานวนวันที�ปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กเฉลี�ยรายวันอยู่

ในเกณฑม์าตรฐาน

• จํานวนการเกดิจุดพกิัดความรอ้น (Hotspots) ในจังหวัด

2.1.4  คา่เฉลี�ยรายปีของของเบนซนีในเขตควบคมุมลพษิมาบตาพดุ จังหวัด

ระยอง ลดลง*

2.1.5 คณุภาพนํ�าที�อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน

รายการตวัชี�วดัตามยทุธศาสตรก์ลุม่จงัหวดั/จงัหวดั

1.1.3 รอ้ยละของจํานวน

แปลง/ฟารม์ที�ไดร้ับ

ใบรับรองมาตรฐาน 

GAP ของผลการผลติ

การเกษตรที�สําคัญ ตอ่

จํานวนแปลง/ฟารม์ที�

ไดร้ับการตรวจจาก

กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์

1.1.4 การพัฒนาคณุภาพ

แปลงนาขา้วผา่น

เกณฑก์ารประเมนิ

ระบบความปลอดภัย

ของแปลงนาขา้ว

1.1.5 Hub of Seafood*

เพิ�มรายไดจ้าก

การทอ่งเที�ยว

ของชมุชนใน

จังหวัด*

1.2.3 การยกระดับ

ความปลอดภัย

เพื�อรองรับ

นักทอ่งเที�ยว*

1.3.4 มลูคา่การสง่ออก

        ผลติภัณฑฮ์าลาล

1.3.5 มลูคา่จากการจําหน่าย

        ผลติภัณฑเ์ซรามกิส์

1.3.6 มลูคา่การจําหน่ายผลติภัณฑ์

        จากผา้ไหม

1.3.7 OTOP มาตรฐาน มผช.

อตุสาหกรรม

1.4.4  ลดตน้ทนุอตุสาหกรรม

2.2.1 การป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ

• รอ้ยละหมูบ่า้นระดับเฝ้าระวังทั�วไป (หมูบ่า้นสขีาว)

• รอ้ยละหมูบ่า้นระดับเฝ้าระวังมาก (หมูบ่า้นสแีดง)

2.2.2  การป้องกันและปราบปรามคดอีาชญากรรม

• รอ้ยละการจับกมุของคดอีาชญากรรม

• อัตราคดตีอ่ประชากรแสนคน

2.2.3 อาชญากรรมนักทอ่งเที�ยว

2.2.4   รอ้ยละของจํานวนครัวเรอืนยากจนเป้าหมายที�มี

รายไดตํ้�ากว่าเกณฑ ์จปฐ. ลดลง

2.2.5  จํานวนหมูบ่า้นที�ไมม่กีารกอ่เหตรุนุแรงในพื�นที� 

2.1.5 คณุภาพนํ�าที�อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน

2.1.6 ระดับความสําเร็จของการเพิ�มจํานวนพื�นที�ป่าไม*้ 

• จํานวนพื�นที�ป่าไม ้(สํารวจจากภาพถา่ยดาวเทยีม)

• จํานวนพื�นที�ป่าไมท้ี�ทวงคนืได ้

2.3.1 อัตราการป่วย/ตายดว้ยโรคที�เป็นปัญหาสําคัญของประชาชน

2.3.2 อัตราตายทารกตอ่การเกดิมชีพีพันคน*

2.3.3  สถานบรกิารสขุภาพที�มคีณุภาพมาตรฐานตามที�กําหนด

2.3.4  รอ้ยละที�ลดลงของหญงิตั �งครรภก์อ่นวัยอันควร*

2.3.5  อัตราการเขา้เรยีนระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่าของ

ประชากรกลุม่อาย ุ15-17 ปี

2.3.6 จํานวนแรงงานที�ไดร้ับการบรรจุงานในประเทศ

2.3.7  สถานศกึษากลุม่เป้าหมายที�ผา่นเกณฑอ์าหารปลอดภัย

2.3.8   สถานประกอบการอาหารแปรรปูที�บรรจุในภาชนะพรอ้มจําหน่าย 

(สําหรับอาหาร OTOP) ผ่านการตรวจประเมนิตามเกณฑ ์

Primary GMP

2.3.9  อัตราผูเ้สยีชวีติจากอบุัตเิหตจุราจรทางบกตอ่ประชากรแสนคน

2.3.10 การบรูณาการแกปั้ญหาสําคัญของกลุม่จังหวัด* 

2.3.11 ระดับความสําเร็จของการดําเนนิการตามแผนป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัด*

2.3.12 อัตราของหมูบ่า้นที�ประสบภัยลดลง*

ยาเสพตดิ

การแกปั้ญหา
จังหวัด

ชายแดนใต ้

อาชญากรรม

ความยากจน

หมายเหตุ  * หมายถงึ ตัวชี�วัดใหมใ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 7

สาธารณสขุ

การศกึษา

แรงงาน

อาหาร
ปลอดภัย

อบุตัเิหตุ

อื�นๆ



รา่ง ประเด็นการวดั/รา่งตวัชี�วดั
ตามคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการจงัหวดั ปีงบฯ 59 

 ดา้นการเกษตร

 ดา้นการทอ่งเที�ยว

 ดา้นการคา้การลงทนุ 

 ดา้นอตุสาหกรรม
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 ดา้นทรพัยากรธรรมชาต/ิสิ�งแวดลอ้ม/พลงังาน
 

 ดา้นสงัคม/คณุภาพชวีติ



ประเด็นการวดั/รา่งตวัชี�วดั ดา้นการเกษตร

1.  มลูคา่ผลผลติทางการเกษตร

2.  ผลผลติการเกษตรเฉลี�ยตอ่หน่วยการผลติ (Yield)

3.  รอ้ยละของจํานวนแปลง/ฟารม์ที�ไดรั้บใบรับรองมาตรฐาน GAP ของผลการผลติการเกษตรที�สําคัญ ตอ่จํานวนแปลง/ฟารม์ที�ไดรั้บการตรวจจาก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4.  การพัฒนาคณุภาพแปลงนาขา้วผา่นเกณฑก์ารประเมนิระบบความปลอดภัย ของแปลงนาขา้ว

5.  Hub of Seafood*

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1. ระบบสง่เสรมิการเกษตรแปลงใหญ่ 13. การผลักดันสนิคา้บง่ชี�ทางภมูศิาสตร ์(Geographical Indications: GI)

2. เมอืงเกษตรสเีขยีว 14. มาตรฐานอาหารฮาลาล

3. การบรหิารจัดการพื�นที�เกษตรกรรม (Zoning) 15. มาตรฐานการผลติสนิคา้เกษตรของอาเซยีน (ASEAN GAP)
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3. การบรหิารจัดการพื�นที�เกษตรกรรม (Zoning) 15. มาตรฐานการผลติสนิคา้เกษตรของอาเซยีน (ASEAN GAP)

4. การปรับโครงสรา้งการผลติพชื ปศสุตัว ์ประมง 16. มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์

5. การแกปั้ญหาประมงที�ผดิกฎหมาย ขาดการรายงานและไร ้
การควบคมุ

17. การวเิคราะหอ์ันตรายและจดุวกิฤตทิี�ตอ้งควบคมุ (Hazard Analysis 
Critical Control Points : HACCP)

6. ตลาดเกษตรกร 18. ระบบตามสอบยอ้นกลับ (Traceability) สนิคา้เกษตร

7. เกษตรกรปราดเปรื�อง (Smart Farmer) 19. รา้นอาหารวตัถดุบิปลอดภัยเลอืกใชส้นิคา้ Q (Q Restaurant) 

8. การลดตน้ทนุการผลติ/การเพิ�มรายไดเ้กษตรกร 20. ศนูยก์ลางการผลติเมล็ดพันธุพ์ชืรองรับประชาคมอาเซยีน (Seed Hub)

9. การสรา้งมลูคา่เพิ�มสนิคา้เกษตร/เกษตรแปรรปู หรอื การ
สรา้งมลูคา่เพิ�มของผลผลติทางการเกษตรที�สําคัญ

21. ยทุธศาสตรร์ายชนดิสตัว ์และจํานวนฟารม์/โรงงานที�เป็นมติรกับ
สิ�งแวดลอ้มจํานวนฟารม์/โรงงานที�ไดม้าตรฐาน

10. การผลติกุง้ทะเลครบวงจร 22. การยกระดับดา่นสนิคา้เกษตรชายแดน

11. การแกไ้ขปัญหาเรง่ดว่น เพื�อควบคมุและลดความสญูเสยี
ของสนิคา้กุง้ทะเลจากลุม่อาการตายดว่น (EMS)

23. การผลติสนิคา้เกษตรที�เป็นมติรกับสิ�งแวดลอ้ม (Green Economy)/
การลดของเสยีในกระบวนการผลติใหเ้ป็นศนูย ์(Zero Waste)

12. การป้องกันและแกไ้ขปัญหาการแพรร่ะบาดศัตรพูชื



ประเด็นการวดั/รา่งตวัชี�วดั ดา้นการทอ่งเที�ยว

1.  รายไดจ้ากการทอ่งเที�ยว 

2.  ระดบัความสําเร็จของการพัฒนาและสง่เสรมิการเพิ�มรายไดจ้ากการทอ่งเที�ยวของชมุชนในจงัหวัด*

3.  การยกระดบัความปลอดภัยเพื�อรองรับนักทอ่งเที�ยว*

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1. มาตรฐานการทอ่งเที�ยวไทย (THAILAND TOURISM STANDARD)

2. การพัฒนาเชงิพื�นที� : 5 เขตพัฒนาการทอ่งเที�ยว , 12 เมอืงตอ้งหา้ม...พลาด , 8 เขตพื�นที�เมอืงชายแดน และ     
การพัฒนารายสาขา: 
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การพัฒนารายสาขา: 
• การทอ่งเที�ยวเชงิสขุภาพ  
• การทอ่งเที�ยวกลุม่ผูส้งูอาย ุ
• การทอ่งเที�ยวเพื�อการประชมุและนทิรรศการ 
• การทอ่งเที�ยวสเีขยีว 
• การทอ่งเที�ยวเชงิกฬีา 
• การทอ่งเที�ยวเรอืสําราญ  
• และการทอ่งเที�ยวกลุม่มสุลมิ

3. ความพงึพอใจของนักทอ่งเที�ยว

4.มลูคา่และจํานวนนักทอ่งเที�ยวที�เกดิจากการจัดงาน event ดา้นการทอ่งเที�ยว



ประเด็นการวดั/รา่งตวัชี�วดั ดา้นการคา้การลงทนุ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1. การขบัเคลื�อนเศรษฐกจิพเิศษ (ในระดบัพื�นที�)

1. รายไดจ้ากการจําหน่ายสนิคา้ OTOP 5. มลูคา่จากการจําหน่ายผลติภัณฑเ์ซรามกิส์

2. มลูคา่การคา้ชายแดน 6. มลูคา่การจําหน่ายผลติภัณฑจ์ากผา้ไหม

3. มลูคา่การคา้ผา่นแดน 7. OTOP มาตรฐาน มผช.

4. มลูคา่การสง่ออกผลติภัณฑฮ์าลาล
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1. การขบัเคลื�อนเศรษฐกจิพเิศษ (ในระดบัพื�นที�)

2. การสง่เสรมิสนับสนุน SMEs/การผลกัดนัใหม้กีารสง่ออกสนิคา้ของ SMEs และผูป้ระกอบการ OTOP

3. มลูคา่การคา้ที�เกดิจากการดําเนนิการตาม MOU กบัตา่งประเทศ

4. จํานวนผูป้ระกอบการที�ไดร้ับการรับรองมาตรฐานผลติภัณฑช์มุชน (มผช.)

5. การเพิ�มศกัยภาพและขบัเคลื�อนการคา้ชายแดน



ประเด็นการวดั/รา่งตวัชี�วดั ดา้นอตุสาหกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1. การสง่เสรมิสนับสนุนอตุสาหกรรมฮาลาล

1. มลูคา่การลงทนุดา้นอตุสาหกรรม

2. รายไดจ้ากภาคอตุสาหกรรม

3. มลูคา่สง่ออกสนิคา้อตุสาหกรรม

4.ลดตน้ทนุอตุสาหกรรม
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1. การสง่เสรมิสนับสนุนอตุสาหกรรมฮาลาล

2. การลดตน้ทนุตน้ทนุโลจสิตกิสภ์าคอตุสาหกรรม

3. การนําของเสยีกลบัมาใชใ้หมแ่ละเป็นแหลง่วตัถดุบิหมนุเวยีนใหแ้กภ่าคอตุสาหกรรม

4. การตอบขอ้สนองขอ้รอ้งเรยีนดา้นผลกระทบจากอตุสาหกรรม

5.เมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศ (Eco – Industrial Estate)



ประเด็นการวดั/รา่งตวัชี�วดั ดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิ/สิ�งแวดลอ้ม/พลงังาน

1.  คา่คะแนนเฉลี�ยของสถานประกอบการที�ผา่นเกณฑ ์Green Industry*

2.  การจัดการขยะมลูฝอย*

3.  คณุภาพอากาศ

4.  คา่เฉลี�ยรายปีของของเบนซนีในเขตควบคมุมลพษิมาบตาพดุ จงัหวัดระยอง ลดลง*

5. คณุภาพนํ�าที�อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน

6. ระดบัความสําเร็จของการเพิ�มจํานวนพื�นที�ป่าไม*้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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1. คารบ์อนฟรตุพริ�นท ์(Carbon Footprint)

2.  เมอืงสเีขยีว (Green City)

3. คณุภาพนํ�าทะเลชายฝั�ง

4. การลดการกดัเซาะชายฝั�ง (แมนํ่�า/ทะเล)

5. การสง่เสรมิการใชพ้ลงังานทดแทน/พลงังานทางเลอืก/พลงังานสะอาด

6.การจดัทํา ขบัเคลื�อน และใชป้ระโยชนจ์ากแผนยทุธศาสตรพ์ลงังานและแผนปฏบิตักิารพลงังานระดบัจงัหวดั/กลุม่จงัหวัด

7. การสง่เสรมิการแปรรปูขยะมลูฝอยผลติเป็นเชื�อเพลงิ (RDF)

8.การเตรยีมการของพื�นที�เสี�ยงภยัจากผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ/ กลไกการเฝ้าระวงัและระบบเตอืน
ภัยลว่งหนา้ในพื�นที�ที�ไดร้ับผลกระทบและพื�นที�เสี�ยงภัยธรรมชาติ



ประเด็นการวดั/รา่งตวัชี�วดั ดา้นสงัคม/คณุภาพชวีติ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ดา้นสาธารณสขุ

1.  อตัราการป่วย/ตายดว้ยโรคที�เป็นปัญหาสําคญัของ

ประชาชน

2.  อตัราตายทารกตอ่การเกดิมชีพีพนัคน*

3.  สถานบรกิารสขุภาพที�มคีณุภาพมาตรฐานตามที�กําหนด

4. รอ้ยละที�ลดลงของหญงิตั �งครรภก์อ่นวัยอนัควร*

5. สถานประกอบการอาหารแปรรปูที�บรรจใุนภาชนะพรอ้ม

จําหน่าย (สําหรับอาหาร OTOP) ผา่นการตรวจประเมนิ

ตามเกณฑ ์Primary GMP

ดา้นสาธารณสขุ
1. การลดแมว่ัยรุน่/วัยใส อตัราการคลอดของหญงิอาย ุ

15 - 19 ปี ตอ่หญงิอาย ุ15 - 19 ปี 1,000 คน /อตัราการ
ตั �งครรภใ์นมารดาอาย ุ15 - 19 ปี

2. อตัราสว่นมารดาตาย ตอ่การเกดิมชีพีแสนคน

3. การลดอตัราการหยา่รา้ง

4. การเตรยีมรองรับสงัคมผูส้งูอายุ
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ตามเกณฑ ์Primary GMP

6. สถานศกึษากลุม่เป้าหมายที�ผา่นเกณฑอ์าหารปลอดภยั

ดา้นการศกึษา
1. อตัราการเขา้เรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรอื

เทยีบเทา่ของประชากรกลุม่อาย ุ15-17 ปี

ดา้นการศกึษา
1. อตัราการศกึษาตอ่/การลดการออกกลางครัน
2. ปีการศกึษาเฉลี�ยของประชากร อาย ุ15 – 59 ปี

ดา้นแรงงาน
1. จํานวนแรงงานที�ไดร้ับการบรรจงุานในประเทศ

ดา้นแรงงาน
1. การบรรจแุรงงานนอกระบบเขา้ระบบประกนัสงัคม/
การสง่เสรมิแรงงานนอกระบบเขา้สูร่ะบบประกนัสงัคมดว้ย
ความสมคัรใจตามมาตรา 40



ประเด็นการวดั/รา่งตวัชี�วดั ดา้นสงัคม/คณุภาพชวีติ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ดา้นอื�นๆ

1. การป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ

2.  การป้องกนัและปราบปรามคดอีาชญากรรม

3.  รอ้ยละของจํานวนครัวเรอืนยากจนเป้าหมายที�มรีายไดตํ้�า

กวา่เกณฑ ์จปฐ. ลดลง

4. อตัราผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตจุราจรทางบกตอ่ประชากร

แสนคน

5. การบรูณาการแกปั้ญหาสาํคญัของกลุม่จงัหวดั*

6. ระดบัความสําเร็จของการดําเนนิการตามแผนป้องกนัและ

ดา้นอื�นๆ
1.การจดัระเบยีบสงัคม/การจดัระเบยีบแรงงานตา่งดา้ว/  

Tier -3/การคา้มนุษย/์แรงงานผดิกฎหมาย

2. การชว่ยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไม่

สงบ
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6. ระดบัความสําเร็จของการดําเนนิการตามแผนป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภัยจงัหวัด*

7. อตัราของหมูบ่า้นที�ประสบภัยลดลง*



ขอ้มลูประกอบ
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Management Chart
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แนวคดิสง่เสรมิการเกษตรแปลงใหญ ่

• เพื่อใหเกิดความรวมมือในการผลิตโดยเกษตรกร และ/หรือองคกร เกษตรกร
ในพื้นที่และกิจกรรมที่ติดตอกันเปนแปลงใหญ ทําใหเกิดขนาดเศรษฐกิจ
ที่ใหญ (Economy of Scale) เพื่ออํานาจการตอรองของเกษตรกร
ตลอดกระบวนการผลิต (Production Process) และหวงโซอุปทาน 
(Supply Chain) ไดแก การจัดการปจจัยการผลิต การผลิต เทคโนโลยี
การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการผลิต การแปรรูปเบื้องตน และ การตลาด 
รวมทั้งทําใหเกิดความสะดวกในการรวบรวมสรรพกําลังของหนวยงานภาครัฐรวมทั้งทําใหเกิดความสะดวกในการรวบรวมสรรพกําลังของหนวยงานภาครัฐ
ในการสนับสนุน



การคดัเลอืกพื�นที�เกษตรแปลงใหญ่
ของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวดั 

คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ไดป้ระชมุและคัดเลอืกพื�นที�แลว้เสร็จ
ภายในเดอืนเมษายน 2558 รวม 76 จังหวัด 28 สนิคา้ จํานวน 263 แปลง และรายชื�อผูจั้ดการ
แปลง จํานวน 263 คน ประกอบดว้ย

1) พชื รวม 21 ชนดิ จํานวน 241 แปลง ไดแ้ก ่

ขา้ว 138 แปลง , ยางพารา 3 แปลง , ปาลม์นํ�ามัน 12 แปลง , ขา้วโพดเลี�ยงสตัว ์
    10 แปลง , ออ้ยโรงงาน 5 แปลง , มันสําปะหลัง 17 แปลง , ผลไม ้45 แปลง , พชืผัก
    อื�น ๆ 12 แปลง 

2) ปศสุตัว ์3 ชนดิ ไดแ้ก ่ไกพ่ื�นเมอืง ,โคเนื�อ , โคนม
3) ประมง 3 ชนดิ ไดแ้ก ่กุง้ขาว , หอยแครง , ปลานํ�าจดื



กจิกรรมต้นกจิกรรมต้น
น้ําน้ํา

กจิกรรมกจิกรรม
กลางน้ํากลางน้ํา

กจิกรรมกจิกรรม
ปลายน้ําปลายน้ํา

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
สินคาเกษตรปลอดภัย

อุตสาหกรรมเกษตรสีเขียว
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ตลาดสีเขียว พลังงานทดแทน
ทองเที่ยวเชิงเกษตร

ปลอดภัยจากสารพิษ
ในการผลิตและสาร

เปาหมาย 6 จังหวัด
1) เชียงใหม
2) หนองคาย
3) ศรสีะเกษ
4) จันทบุรี
5) ราชบุรี
6) พัทลุง

- บริหารจัดการน้ํา
- พัฒนาและปรับปรุงดิน
- สงเสริมการใชสารเคมีและปุย 

- ขึ้นทะเบียนโรงงาน
- ฝกอบรมโรงงาน
- สนับสนุนเอกชนเขามาเปนหนวย

- จัดตั้งราน Q shop อําเภอ
- ทองเที่ยวเชิงเกษตร
- สรางตลาดสินคาเกษตร

แนวทางการพฒันาเมืองเกษตรสเีขียว

ในการผลิตและสาร
ตกคางในสินคาเกษตร

ลดมลพิษจาก
 อุตสาหกรรมเกษตร

Green GPP 
ภาคเกษตร เพิ่มขึ้น

- สงเสริมการใชสารเคมีและปุย 
  ที่ถูกตอง 
- การใชเครื่องจักรกล การเกษตร
- จัดทําทะเบียนเกษตรกร
- ฝกอบรมเกษตรกร GAP
- Biomass/Zero Waste ในฟารม
- สนับสนุนเอกชนเขามาเปนหนวย
 รับรอง CB
- Traceability เณ ไรนา
- ปรับปรุงการผลิตสินคาเกษตร

- สนับสนุนเอกชนเขามาเปนหนวย
  รับรอง CB / IB
- Biomass/Zero Waste โรงงาน
- Traceability ณ โรงงาน

- สรางตลาดสินคาเกษตร
  สิ่งแวดลอมสู AEC
-  โรงไฟฟาชีวมวล 1 ตําบล 

1 โรงไฟฟา
- สงเสริมงานวิจัยทองถิ่นในการ
  นําวัฒนธรรมมาตอยอด
- Traceability ระดับผูบริโภค

บูรณาการรวมภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษาในพื้นที ่ 
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ขับเคลื่อนขับเคลื่อน &&  บูรณาการบูรณาการขับเคลื่อนขับเคลื่อน &&  บูรณาการบูรณาการ111111

Smart Farmer Smart Farmer ตนแบบตนแบบ
Existing Smart FarmerExisting Smart Farmer
Developing Smart Developing Smart 

Information on Map & Information on Map & การดําเนนิงานในพ้ืนที่การดําเนนิงานในพ้ืนที่Information on Map & Information on Map & การดําเนนิงานในพ้ืนที่การดําเนนิงานในพ้ืนที่222222

GG--CloudCloud

ไมเหมาะสม
กระบวนการผลิต

ไมเหมาะสม

ใหคําปรึกษา

ผูเชี่ยวชาญ 
(กรม)

ใหคําปรึกษา

เกษตรกรรายอื่น
เปนตนแบบให

เกษตรกรรายอื่น

ผูเชี่ยวชาญ 
(ในพื้นที่)

ให

ใหให
คําปรึกษาคําปรึกษา

พัฒนา กลุมเปาหมายพัฒนา กลุมเปาหมาย//พื้นที่พื้นที่//สินคา ไดอยางสินคา ไดอยาง
เหมาะสมเหมาะสม

พัฒนา กลุมเปาหมายพัฒนา กลุมเปาหมาย//พื้นที่พื้นที่//สินคา ไดอยางสินคา ไดอยาง
เหมาะสมเหมาะสม
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เปลี่ยนชนิด
พืช

Smart 
Officer 

ใหคําแนะนํา
เปลี่ยนชนิด

พืช

กับดิน

ปลูกพืชไม
เหมาะสม
กับดิน

- โครงการตอ- โครงการตอ
ยอด

- รวมกัน
พัฒนากลุม
อื่นๆ

- สงเสริม &     
ตอยอด

- พัฒนา
เพ่ิมเติมตาม

ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญ ((กรมกรม))
- ศึกษาวิจัย
- นวัตกรรม
- ความรวมมือ

ตางประเทศ 
ฯลฯ

ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญ ((ในใน
พื้นที่พื้นที)่)- ความรูเฉพาะ

สาขา/พื้นที่
- มาตรฐานสินคา

““เกษตรกรไทยเปน เกษตรกรไทยเปน Smart Farmer Smart Farmer 
โดยมี โดยมี Smart Officer Smart Officer   เปนเพื่อนคูคิดเปนเพื่อนคูคิด” ” 

Smart FarmerSmart FarmerSmart FarmerSmart Farmer

www.thaismartfarmer.netwww.thaismartfarmer.netwww.thaismartfarmer.netwww.thaismartfarmer.net

One ID Card for Smart FarmerOne ID Card for Smart Farmer

ee--checkcheck

ee--ServicesServicesKnowledge Knowledge 
BaseBase

Smart FarmerSmart Farmer

Smart OfficerSmart Officer

กรอบแนวคิด Zoning = Area + Commodity + Human Resource กรอบแนวคิด Zoning = Area + Commodity + Human Resource 

FarmerFarmer
Developing Smart Developing Smart 

FarmerFarmer

เขตความ
เหมาะสมสาํหรับ

การปลูกพืช
เศรษฐกิจ

การซอนทับขอมูล
(OVERLAY)

CommodityCommodityCommodityCommodity

o ศูนยขอมูลการเกษตร (War Room) 
o การจัดการขอมูลทีม่ีประสิทธภิาพ
o แผนพัฒนาการเกษตรฯ ของจังหวัด

บทบาทของ บทบาทของ Smart Officer Smart Officer และภาคีเครือขายและภาคีเครือขาย

เหมาะสม
ปลูกพันธุไม
เหมาะสม

คําปรึกษา

(ในพื้นที่)
ให

คําปรึกษา

พืช
ที่เหมาะสม

พืช
ที่เหมาะสม

o ปรับระบบสงเสริมและพัฒนา
เกษตรกรใหม
o One Stop Service 
o MRF / คลังสมอง 

o พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน & ระบบ 
Logistics ดานการเกษตร
o การสนับสนุนทางการเงิน 
o ฯลฯ

Zoning ขาว 
พื้นที่ ต. บานพริก อ.บานนา จ. 
นครนายก

ชั้นความเหมาะสมปานกลาง
ชั้นความเหมาะสมเล็กนอย
พื้นที่ปลูกขาวในปจจบุัน

เพ่ิมเติมตาม
คุณสมบัติ

- ชวยเหลือ & 

- ฯลฯ

- ชวยเหลือ & 
สนับสนนุ

- พัฒนา
ปรับปรุงตาม
คุณสมบัติ

- ฯลฯ

- มาตรฐานสินคา
- การให

คําปรึกษา
- ฯลฯ

Smart OfficerSmart Officer
- การใชงานแผนที่
- การถอดบทเรียน
- เพิ่ม Sense of 

Awareness
- ฯลฯ

ผลิตสินคาเหมาะสมกับพื้นที่ผลิตสินคาเหมาะสมกับพื้นที่
Improve ProductivityImprove Productivity

ผลิตสินคาผลิตสินคา
ตามความตองการของตลาดตามความตองการของตลาด

Balance Balance Demand & Demand & 
SupplySupply

Balance Balance Demand & Demand & 
SupplySupply

แผนการผลิต

อยากรูความ
ตองการของ
ตลาดเพื่อวาง
แผนการผลิต

ZoningZoningZoningZoning











มาตรฐานสนิคา้เกษตร (มกษ.) 

มาตรฐานสินค้า = 85 เรื�อง รวม 222 เรื�อง



ประเภทมาตรฐานสนิคา้เกษตร

มาตรฐานบังคับมาตรฐานบังคับ มาตรฐานทั�วไปมาตรฐานทั�วไป

มาตรฐานที�กาํหนดเพื� อ
สง่เสริมสินคา้เกษตรใหไ้ด ้
มาตรฐาน ขอรับการ
รบัรอง และใชเ้ครื� องหมาย
ไดโ้ดยสมคัรใจ

มาตรฐานที�กาํหนดให ้
สินคา้เกษตรตอ้ง
เป็นไปตามมาตรฐาน
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	แนวคิดส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ 



