
 
 

 
 

รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1  รอยละของจํานวนแปลง/ฟารมท่ีไดรับใบรับรองมาตรฐาน GAP ของผลผลิตการเกษตรที่สําคัญตอจํานวน
แปลง/ฟารมท่ีไดรับการตรวจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุขพล  อินตาพรหม ผูจัดเก็บขอมูล : นางจีระนันท  สวางดวง 

เบอรติดตอ :  0-4232-5936-7, 087-636-9229 เบอรติดตอ : 0-4232-5936-7, 08-9944-6574 

คําอธิบาย : 
                  1.  ผลการดําเนินงานพิจารณาจากจํานวนแปลง/ฟารมของเกษตรกรที่ไดรับใบรับรองมาตรฐาน GAP ประเภทที่
กลุมจังหวัดเลือกมาประเมินผล ไดแก ขาวนาป เปรียบเทียบกับจํานวนแปลง/ฟารมขาวนาปที่ไดรับการตรวจจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ในปงบประมาณ 2556 
               2.  จํานวนแปลง/ฟารมของเกษตรกรกลุมเปาหมาย  หมายถึง เกษตรกร 1 ราย ตอ1 แปลง/ฟารม 
 

เปาหมายการดําเนินงาน ป 2556 : 
 

จังหวัด ชนิดผลผลิตการเกษตรสําคัญ จํานวนแปลง/ฟารม 
ของเกษตรกรกลุมเปาหมาย 

อุดรธานี ขาวนาป 100 
หนองคาย ขาวนาป 150 
หนองบัวลําภู ขาวนาป 70 
เลย ขาวนาป 100 
บึงกาฬ ขาวนาป 100 

รวมผลผลิตของกลุมจังหวัด 520 

 
 
 
 
 

รายงานสําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ 



 
 

รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

 

เง่ือนไข :  

1. กรณีแปลง/ฟารมของเกษตรกรกลุมเปาหมายที่ยื่นขอรับการตรวจฯ แตไมไดรับการตรวจฯหรือตรวจไมครบ
ตามขั้นตอน จะไมนํามารวมเปนฐานการคํานวณการประเมินผล 

2. การนําขอมูลมาใชในการคํานวณตามสูตร  จะพิจารณาจากผลการตรวจรับรองฯ  แปลง/ฟารม  
        ขาวนาปในกลุมเปาหมาย    ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30  กันยายน 2556 

       
 
 
 
 
 

จังหวัด 
ชนิดผลผลิต

การเกษตรสําคัญ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2555 

เกษตรกรกลุมเปาหมาย 
ท่ีไดรับการตรวจจาก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เกษตรกรกลุมเปาหมาย 
ท่ีไดรับใบรับรองมาตรฐาน 

GAP 

รอยละของ
จํานวนแปลง/
ฟารมไดรับ

ใบรับรอง GAP ราย แปลง/ฟารม ราย แปลง/ฟารม 

อุดรธานี 
- ขาวนาป 100 100 100 100 n/a 

รวม 100 100 100 100 n/a 

หนองคาย 
- ขาวนาป 150 150 150 150 n/a 

รวม 150 150 150 150 n/a 

หนองบัวลําภู 
- ขาวนาป 70 70 70 70 n/a 

รวม 70 70 70 70 n/a 

เลย 
- ขาวนาป 100 100 100 100 n/a 

รวม 100 100 100 100 n/a 

 
บึงกาฬ 

- ขาวนาป 100 100 100 100 n/a 

รวม 100 100 100 100 n/a 

รวมผลผลิตของกลุมจังหวัด 520 520 520 520 n/a 



 
 

รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
80 85 90 95 100 

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน       
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของจํานวนแปลง/ฟารมที่ไดรับ
ใบรับรองมาตรฐาน GAP ตอจํานวนแปลง/
ฟารมที่ไดรับการตรวจจากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

5.00 n/a n/a - 

 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
 

1. รณรงคและสงเสริม การผลิตสินคาเกษตรเปาหมายที่ไดมาตรฐานและปลอดภัยจากสารพิษ (GAP)   
2. รวบรวมเกษตรกรที่ทําการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยจากสารพิษและมาตรฐานฟารมขึ้นทะเบียนขอรับการรับรอง

(GAP) 
3. สวนราชการที่เกี่ยวของที่ทําหนาที่ตรวจรับรองมาตรฐาน GAP  ไดดําเนินการฝกอบรมที่ปรึกษาเกษตรกร/เจาหนาที่

เพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการ  รวมทั้งเพื่อกํากับดูแลใหเกษตรกรดําเนินตามหลักเกณฑของ
การทําการเกษตรที่ดีที่เหมาะสม/มาตรฐานฟารม 

4. สวนราชการที่เกี่ยวของไดดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีใหแกเกษตรกรที่เขารวมขอรับรองการตรวจรับรองมาตรฐาน 
GAP     

5. เจาหนาที่ผูตรวจประเมินไดออกติดตามผลการดําเนินการของเกษตรกร  อยางใกลชิดรวมทั้งติดตามประเมินอยาง
ตอเนื่อง 



 
 

รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. ปราศจากภัยธรรมชาติ 
2. ตองมีงบประมาณสนับสนุน 
3. หนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบแปลง/ฟารม  มีบุคลากรดําเนินงานเพียงพอ 
4. เกษตรกรมีความพรอมที่จะดําเนินการ เชน  การปฏิบัติตามคําแนะนํา  การบริหารจัดการ และปจจัยการดําเนินงาน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
            1. ไมมีงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัด/กลุมจังหวัด 
             2. ผลการปฏิบัติงานไมสอดคลองกับหวงเวลาที่ตองรายงานผลตอ กพร. 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
             - 

หลักฐานอางอิง : 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

{ } 

รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   รอบ ๙ เดือน 
 รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๒.๒.๒ ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  นายไชยยงค์  วงษาพรหม ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางวลัยลักษณ์  กมลวิทย์ 

 
เบอร์ติดต่อ :  ๐-๔๒๓๔-๗๑๓๐ เบอร์ติดต่อ :  ๐-๔๒๓๔-๗๑๓๐ 
คําอธิบาย : 

• ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดหรือจังหวัด ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ เปรียบเทียบกับรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดหรือจังหวัดเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี  
คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ 

• ข้อมูลรายได้จากการท่องเที่ยวรายจังหวัด  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ใช้ข้อมูลจาการสํารวจสัดส่วน
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ และการสํารวจอัตราการเข้าพักในสถานประกอบการ
ที่พักในพื้นที่สนาม ครอบคลมุ ๗๗ จังหวัด ทั่วประเทศ โดยมีวิธีการคํานวณ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รายได้จาการนักท่องเที่ยว = จํานวนนักท่องเที่ยว x วันพักเฉลี่ย x ค่าใช้จา่ยเฉลี่ยต่อคนต่อวัน 
(๒) รายได้จากนักทัศนาจร = จํานวนนักทัศนาจร x ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน 
(๓) รายได้จากการท่องเที่ยว = รายได้จากนักท่องเที่ยว x รายได้จากนักทัศนาจร 

  (รายได้ของผูเ้ยี่ยมเยือน) 
 
สูตรการคํานวณ : 
 
 รายได้จากการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – รายได้จากการท่องเที่ยว 
 ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัดเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ 
 รายได้จาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด/จังหวัดเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕) 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. รายได้จากการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน ๑ 

ร้อยละการ
เปลีย่นแปลง 

ร้อยละการ
เปลีย่นแปลงเฉลี่ย
ย้อนหลงั ๓ ป ี(%) 

X๑๐๐ 



 
 

รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   รอบ ๙ เดือน 
 รอบ ๑๒ เดือน 

๒๕๕๑ ๗,๐๙๖.๑๗   

๒๕๕๒ ๘,๓๐๗.๖๙ ๑๔.๕๘  
๑๔.๓๘ ๒๕๕๓ ๙,๕๙๐.๗๙ ๑๓.๓๘ 

๒๕๕๔ ๑๑,๓๐๙.๑๘ ๑๕.๑๙  
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
-Y -๐.๕ Y 0 ๐.๕ Y Y 

-๑๔.๓๘ -๗.๑๙ 0 ๗.๑๙ ๑๔.๓๘ 
หมายเหตุ : 
หมายเหตุ : 

• Y หมายถึง ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของรายได้จากการท่องเที่ยว เฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปีงบประมาณ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓, ๒๕๕๔, และ ๒๕๕๕) หรือค่าเฉลี่ยร้อยละ ๕ ตามแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ค่าใดค่าหนึ่งที่สูงกว่า     

• รายได้จากการท่องเที่ยวในปีงบประมาณ = ผลรวมของรายได้จากการท่องเที่ยวรายไตรมาส (ไตรมาส
ที่ ๑+๒+๓+๔ ของปีงบประมาณ) 

• การติดตามประเมินผลจะใชข้้อมูลจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 
  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน  
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว 
 

๕ N/A ๑ ๑.๐๐ 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  : 
ผลการดําเนนิงานการดําเนนิงานตามยุทธศาสตร์การทอ่งเที่ยว กลุ่มจังหวัด 
     ๑. จัดกิจกรรม งานประเพณี ประจําปี ของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 



 
 

รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   รอบ ๙ เดือน 
 รอบ ๑๒ เดือน 

     ๒. จัดทําโครงการของจังหวัด และโครงการที่เชื่อมโยงกันในกลุ่มจังหวัด 

 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :  
๑. การจัดทําแผนงานโครงการร่วมกัน และประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัด และการติดตามผลการดําเนินงานของกลุ่มจังหวัด  
๒. ได้รับงบประมาณจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

     ๓. ได้รับงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
    ๑. การรายงานข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวจากส่วนกลางที่ล่าช้า 

     ๒. สภาพปัญหาด้านการเมือง และจากภัยธรรมชาติ มีผลกระทบตอ่จํานวนนักท่องเที่ยว และรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 
 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :      
ควรมีการปรับปรุงระบบการจัดทําสถิตินักท่องเที่ยวเพื่อให้มีการรายงานผลที่เป็นปัจจบัุนและทันต่อการทํา

รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 

หลักฐานอางองิ : 
ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวที่ประมวลผลจากกรมการท่องเที่ยว 

 


