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กรอบการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณพ.ศ.2560 
 

องคประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน จํานวนตัวช้ีวัด 

1. ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจ

พ้ืนฐาน งานประจํางานตามหนาท่ีปกติ หรืองาน

ตามหนาท่ีความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย 

กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี

(Functional base) 

1. การดําเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจํา งานตามหนาท่ี

ปกติ หรืองานตามหนาท่ีความรับผิดชอบหลัก  

2. การดําเนินงานตามกฎหมาย  

3. การดําเนินงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาล และมติ

คณะรัฐมนตรี  

4. การดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผน

ยุทธศาสตรของหนวยงาน 

ไมเกิน 5 

ตัวชี้วัด 

2. ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจ

ยุทธศาสตร แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย

เรงดวน หรือภารกิจท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 

(Agenda base) 

1. การดําเนินการขอส่ังการของนายกรัฐมนตรี 

2. การดําเนินการตามวาระการขับเคล่ือนและการปฏิรูปประเทศ 

3. การแกไขปญหาสําคัญเฉพาะเรื่องหรือภารกิจท่ีไดรับมอบหมายพิเศษ

จากนายกรัฐมนตรี/ รองนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรีท่ีกํากับและติดตาม

การปฏิบัติราชการ  

4. การสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน(บังคับเฉพาะสวน

ราชการ) 

ไมเกิน 3 

ตัวชี้วัด 

3.   ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจ

พ้ืนท่ี/ทองถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุมจังหวัด หรือ

การบูรณาการการดําเนินงานหลายพ้ืนท่ีหรือหลาย

หนวยงาน(Area base)(ถาไมมีภารกิจน้ี ไมตอง

ประเมิน) 

1. การดําเนินงานตามภารกิจในพ้ืนท่ี/ทองถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุม

จังหวัด 

2. การบูรณาการระบบการปฏิบัติงานรวมกันหลายหนวยงานท่ีมีภารกิจ

รวมกันในพ้ืนท่ี 

3. การบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางกระทรวง/หนวยงาน/

จังหวัด 

4. การดําเนินการตามนโยบายประชารัฐ 

ไมเกิน 2 

ตัวชี้วัด 

4.  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา

นวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 

งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการใหบริการ

ประชาชนหรือหนวยงานของรัฐ 

(Innovationbase) 

1. ขอเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของหนวยงาน 

1) ขอเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของหนวยงานในดานตางๆ 

เชน การพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ ระบบงาน 

งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 

เทคโนโลยี ฐานขอมูล กฎหมายการพัฒนาการบริหารจัดการ

องคกรตามหลักธรรมาภิบาล พรอมผลงานท่ีจะสงมอบแยกตาม

รายไตรมาส 

ไมเกนิ 3 

ตัวชี้วัด 
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2) ผลงานท่ีเกิดขึ้นจริงรวมท้ังรางวัลท่ีไดรับจากองคกรภายในหรือ 

ภายนอกประเทศ(ถามี) 

2. การบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการใหบริการประชาชน

หรือหนวยงานของรัฐ  

3. การจัดการขอรองเรียนหรือเรื่องราวรองทุกข (ถามี) 

4. ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ (บังคับ) 

5. ศักยภาพในการเปนสวนราชการท่ีมีความสําคัญ

เชิงยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาประเทศ ตามแผน

หรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล 

(Potential base) ประกอบกับผลการประเมิน

โดยองคกรภายในและภายนอกประเทศ                                 

 

การจัดทําและดําเนินการตามแผนการขับเคล่ือน ยุทธศาสตรชาติ (บังคับ) 

1) การจัดทําแผนการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ ตามภารกิจ/

บทบาทของสวนราชการ 

2) ผลงานท่ีเกิดขึ้นจริงในแตละไตรมาสรวมท้ังผลการประเมินจาก 

องคกรภายในหรือภายนอกประเทศ(ถามี) 

1 ตัวชี้วัด 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

วิสัยทัศน 

 เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ประชาชนมีความม่ันคงดานอาหาร เปนฐานสรางรายไดใหแผนดิน 

 

พันธกิจ 

 สงเสริมใหเกษตรกรมีการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 สงเสริมใหมีการผลิตสินคาเกษตรและอาหารท่ีมีประสิทธิภาพ เสริมสรางความม่ันคงทางดานอาหารและ

พลังงานอยางเหมาะสมและยั่งยืน สามารถสรางมูลคาเพ่ิม สอดคลองกับความตองการของตลาด และมี

มาตรฐานปลอดภัยตอผูบริโภคท้ังภายในและตางประเทศ 

 สงเสริมใหมีการจัดสรรทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร และโครงสรางพ้ืนฐานการเกษตรอยางพอเพียง  

มีประสิทธิภาพยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 สงเสริมใหมีการวิจัย พัฒนา ถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตรท่ีเหมาะสม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 

 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาเกษตร และความม่ันคงอาหาร 

 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน 
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ตัวช้ีวัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

หมายเหตุ: * หมายถึง ตัวชี้วัดกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีปรากฏอยูในเอกสารงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปตัวช้ีวัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

1.GDPภาคการเกษตรขยายตัวไมต่ํากวารอยละ3 15 กรม 

2. รายไดเงินสดทางการเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยตอครัวเรือน (บาท/ครัวเรือน/ป) 15 กรม 

3. ผลผลิตตอหนวยสินคาเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน (ไดแก ขาว ปาลมน้ํามัน มันสําปะหลัง ขาวโพด

เลี้ยงสัตว ปริมาณการใหน้ํานมดิบ และกุงทะเลเฉลี่ย)* 

กข. / ปม. /ปศ. / วก. /

กสก. /ชป./พด./ฝล. 

4. จํานวนพ้ืนท่ีชลประทานและแหลงน้ําท่ีเพ่ิมข้ึน* ชป. / พด. / สปก. 

5.ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ํา  ชป. 

6. ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแนวทางสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ * 

6.1 ผลการดําเนินการตามแนวทางการสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ 

6.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสงเสริมการเกษตร

แปลงใหญ 400 แปลงท่ีขยายใหมในป 2560 เทียบกับเปาหมายตามแผน 

14 กรม(ยกเวน มม.) 
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สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

วิสัยทัศน 

องคกรชี้นําการพัฒนาการเกษตรของประเทศ 

 

พันธกิจ 

- เสนอแนะนโยบาย และจัดทํายุทธศาสตร แผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร  

-  ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานเศรษฐกิจการเกษตร 

-  จัดทําและเผยแพรขอมูลสารสนเทศการเกษตร 

-  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

-  การจัดทํายุทธศาสตร แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรท่ีมีบูรณาการ 

-  เปนศูนยกลางการใหบริการขอมูลสารสนเทศการเกษตรของประเทศ 
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ตัวช้ีวัดสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 ความเช่ือมโยง สรุปตัวช้ีวัดของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 Functional Based 

  1. GDP ภาคการเกษตรขยายตัวไมต่ํากวารอยละ 3 

2.รายไดเงินสดทางการเกษตรของเกษตรกรเฉล่ียตอครัวเรือน(บาท/ 

ครัวเรือน/ป) 

3. จํานวนรายงานวิเคราะหสถานการณทางเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศ 

และตางประเทศท่ีสงผลตอสถานการณทางเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศ 

ถูกนําไปใชประโยชน 
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4. แผนการพัฒนาการเช่ือมฐานขอมูลของกระทรวงมหาดไทย 

5. ประเมินผลความสําเร็จตามแผนพัฒนาการเกษตรป 2555-2559 

 Agenda Based 

 1. ผลการดําเนินงานตามแผนแนวทางสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ 
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องคประกอบท่ี 1ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจํางานตามหนาท่ีปกติ หรืองานตามหนาท่ีความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล 

หรือมติคณะรัฐมนตรี(Functional base) 

เปาหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตรชาติ/ 

แผนฯ 12/SDGs/ยุทธศาสตรจัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

คาเปาหมาย 

 
หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  

พัฒนาคุณภาพชีวิต

เกษตรกร 

ยุทธฯชาติ +แผนฯ 12+ยุทธฯจัดสรร 1.ตัวชี้วัด: GDP ภาคการเกษตรขยายตัว 

ไมตํ่ากวารอยละ 3 

   เติบโตรอยละ 3
จากปกอน 

 

การกําหนดคาเปาหมาย: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 เปาหมายรวมท้ังป 

1.38 
(มูลคา GDP  

ภาคการเกษตรป59) 

 

• เติบโตรอยละ 3จากปกอน  

• มีแผนผลักดันใหบรรลุเปาหมายตาม 

แผนฯ12ให GDP ขยายตัวไมนอยกวารอย

ละ3 

เติบโตรอยละ 3 

จากปกอน 

 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เปาหมายป 60    ประกาศผล     ประกาศผล    

             

รายละเอียดตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 



การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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เปาหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตรชาติ/ 

แผนฯ 12/SDGs/ยุทธศาสตรจัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

คาเปาหมาย 

 
หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  

คําอธิบาย: มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคการเกษตร (GDP ภาคการเกษตร) หมายถึง มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของสาขาพืช ปศุสัตว ประมง ปาไมและบริการทางการเกษตร โดยการคิด GDP ปรับตามสภาพัฒนฯ 
ท่ีเปลีย่นมาคิดแบบวิธีปรมิาณลกูโซ (Chain Volume measures : CVM) ซึ่งเปนการคํานวณในมูลคาท่ีแทจริง (real term)  
รอบท่ี 1 : ใชมูลคา GDP ภาคการเกษตร ป 2559 (ม.ค.-ธ.ค.59) (โดยใชขอมูล GDP  แบบราคาประจําป ท่ี สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประกาศ ณ มกราคม 60) 
รอบท่ี 2 : ใชอัตราการเปลีย่นแปลงของ GDP เทียบกับปกอน โดยใชขอมลูพยากรณไตรมาสท่ี 2 ของป 60 (ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560) 
   (โดยใชขอมลู GDP แบบปริมาณลกูโซท่ี สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประกาศหลังสิน้ไตรมาส 2 ประมาณ 2 สัปดาห)  

เง่ือนไข: - รอบท่ี 1 จําเปนตองวัดมูลคา GDP ป59 (ราคาประจําป) ตามคํารบัรองฯ ป2559 เน่ืองจากขอมลูไมสามารถรายงานผลไดทันเวลา  
- ใชขอมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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เปาหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตรชาติ/ 

แผนฯ 12/SDGs/ยุทธศาสตรจัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

คาเปาหมาย 

 
หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  
 
 
 
 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
เกษตรกร 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรแผนฯ 12 :  
 

2.รายไดเงินสดทางการเกษตรของเกษตรกร
เฉลี่ยตอครัวเรือน (บาท/ 
ครัวเรือน/ป) 

148,240 
(+1.3) 

148,437 
(+0.13) 

n/a 
 

150,634บาท/
ครัวเรือน/ป 

 

 

การกําหนดคาเปาหมาย 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 เปาหมายรวมท้ังป 

150,634 
(ผลป58 +Growth 1.48%) 

- 
 

150,634 
(ผลป58 +Growth 1.48%) 

 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เปาหมายป 60   ออกผลการ
ดําเนินงาน          

             

คําอธิบาย: - รายไดเงินสดทางการเกษตร  หมายถึง รายไดเงินสดจากผลผลิต ผลพลอยไดและสิ่งอ่ืนใดจากกระบวนการผลิตทางการเกษตร ซึ่งไดจากการจาํหนาย ซึ่งประกอบดวย รายไดเงินสดเกษตรทางพืช  
ทางสัตว และเกษตรอ่ืน 
- รายจายเงินสดทางการเกษตร หมายถึง รายจายท่ีเปนเงินสดในการจดัหา (ซื้อ) วัสดุ ปจจยัการผลติและคาจางแรงงานท่ีใชในกระบวนการการผลิตทางการเกษตร ท้ังการปลูกพืช เลีย้งสัตว และกิจกรรม 
อ่ืนท่ีเก่ียวกับการเกษตรท่ีเกิดข้ึนในฟารม 
- รายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตร หมายถึง รายไดเงินสดทางการเกษตร หักดวยรายจายเงินสดทางการเกษตร 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน 2557 2558 2559 
ผลการดําเนินงาน 148,240 148,437 n/a 
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เปาหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตรชาติ/ 

แผนฯ 12/SDGs/ยุทธศาสตรจัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

คาเปาหมาย 

 
หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  

รายไดเงินสดทางการเกษตร (+1.3) (+0.13)  
ผลการดําเนินงาน 
รายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตร 

56,611 
 

n/a 
 

n/a 
 

 
 

เง่ือนไข: - จําเปนตองประเมินในรอบท่ี 1 ดวยผลการดําเนินงานท่ีทําไดในตนป เน่ืองจากขอมลูไมสามารถรายงานผลไดทันเวลา 
- ผลจะออกในเดือนธันวาคม 2559 

  3. จํานวนรายงานวิเคราะหสถานการณทาง

เศรษฐกิจการเกษตรในประเทศ 

    และตางประเทศท่ีสงผลตอสถานการณ

ทางเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศ 

  ถูกนําไปใชประโยชน (เร่ือง) 

10 10 10 10  

การกําหนดคาเปาหมาย  

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 เปาหมายรวมท้ังป 

4 เรื่อง 9 เรื่อง 10 เรื่อง 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เปาหมายป 60     4     9  10 
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เปาหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตรชาติ/ 

แผนฯ 12/SDGs/ยุทธศาสตรจัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

คาเปาหมาย 

 
หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  

คําอธิบาย: ความสําเร็จของรายงานวิเคราะหสถานการณทางเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศและตางประเทศท่ีสงผลตอสถานการณทางเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศถูกนําไปใชประโยชน หมายถึง รายงานการ
วิเคราะหสถานการณทางเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศและตางประเทศ (เอกสารงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2560 เปาหมาย 10 เรื่อง) ท่ีนําเสนอผูบริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณมีการสั่งการให
นําไปปฏิบัติ หรือใชประโยชนจากรายงานน้ัน 
 

เง่ือนไข :  
 
 
 
 

  4. แผนการพัฒนาการเชื่อมฐานขอมูลของ

กระทรวงมหาดไทย 

- - -   

การกําหนดคาเปาหมาย  

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 เปาหมายรวมท้ังป 

- ออกแบบการเช่ือมระบบฐานขอมลู ออกแบบการเช่ือมระบบฐานขอมลู

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เปาหมายป 60     -     

ออกแบบการเชื่อมระบบ
ฐานขอมูลระหวาง

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณและ

กระทรวงมหาดไทยได
แลวเสร็จ 
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เปาหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตรชาติ/ 

แผนฯ 12/SDGs/ยุทธศาสตรจัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

คาเปาหมาย 

 
หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  

ระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณ

และกระทรวงมหาดไทยไดแลวเสร็จ 

ระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณ

และกระทรวงมหาดไทยไดแลวเสร็จ 
 

คําอธิบาย: ระดบัความสาํเรจ็ของการออกแบบการพัฒนาการเช่ือมฐานขอมลูของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กับฐานขอมลูของกระทรวงมหาดไทย 

เง่ือนไข: 

 

 

 

 

 

 

 

  5. ประเมินผลความสําเร็จตามแผนพัฒนา

การเกษตรป 2555-2559 

- - -   
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เปาหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตรชาติ/ 

แผนฯ 12/SDGs/ยุทธศาสตรจัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

คาเปาหมาย 

 
หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  

การกําหนดคาเปาหมาย  

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 เปาหมายรวมท้ังป 

- จัดทํารายงานประเมินผลความสําเร็จตาม 
แผนยุทธศาสตรพัฒนาการเกษตร 
ป 2555-2559 แลวเสร็จ โดยใหม ี

การวิเคราะหผลสําเร็จของแตละยุทธศาสตร 
รวมทั้ง ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุง เพื่อใชในจัดทําแผนงาน 
ในคร้ังตอไป 

จัดทํารายงานประเมินผลความสําเร็จตาม
แผนยุทธศาสตรพัฒนาการเกษตร 

ป 2555-2559 แลวเสร็จ โดยใหมกีาร
วิเคราะหผลสําเร็จของแตละยุทธศาสตร 

รวมทั้ง ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุง เพื่อใชในจัดทําแผนงาน 

ในคร้ังตอไป 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เปาหมายป 60     -     

จัดทํารายงานประเมินผล
ความสําเร็จตามแผน
ยุทธศาสตรพัฒนาการ
เกษตรป 2555-2559 
แลวเสร็จ โดยใหมีการ
วิเคราะหผลสําเร็จของ

แตละยุทธศาสตร รวมทั้ง 
ปญหาอุปสรรค 

ขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุง เพื่อใชในจัดทํา

แผนงานในคร้ังตอไป 

  

             

คําอธิบาย: ระดบัความสาํเร็จของจดัทํารายงานประเมินผลความสาํเร็จตามแผนยุทธศาสตรพัฒนาการเกษตรป 2555-2559 แลวเสรจ็ โดยใหมีการวิเคราะหผลสาํเรจ็ของแตละยุทธศาสตร รวมท้ัง ปญหาอุปสรรค 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง เพ่ือใชในจัดทําแผนงานในครั้งตอไป 
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เปาหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตรชาติ/ 

แผนฯ 12/SDGs/ยุทธศาสตรจัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

คาเปาหมาย 

 
หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  

เง่ือนไข: 

 

 

องคประกอบท่ี 2ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเรงดวน หรือภารกิจท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda base) 
 

เปาหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตรชาติ/ 

แผนฯ 12/SDGs/ยุทธศาสตรจัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

คา

เปาหมาย หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560 

 นโยบายรัฐ 1. ความสําเรจ็ของการดําเนินงานตามแนวทางสงเสริม

การเกษตรแปลงใหญ 

     

1.1. ผลการดําเนินการตามแนวทางการสงเสริม

การเกษตรแปลงใหญ 

     

 

ขอมลูพ้ืนฐาน
ประกอบตัวชี้วัด 

2559 คาเปาหมาย  
ป 2560 

ผลการดําเนินงาน สามารถดําเนินตามแนวทางฯ การสงเสรมิการ
ผลติแปลงใหญไดรอยละ 94.99 โดยเฉลี่ยท้ัง  

76 จังหวัด 

รายไดเพ่ิมข้ึนจากปกอนไมนอยกวา 
รอยละ 5 ในทุกแปลง  

(76 แปลง 76 จังหวัด) 
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เปาหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตรชาติ/ 

แผนฯ 12/SDGs/ยุทธศาสตรจัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

คา

เปาหมาย หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560 

การกําหนดคาเปาหมาย: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

การประเมิน รอบที ่1 การประเมิน รอบที ่2 เปาหมายรวมทั้งป 

ลดตนทุนการผลิตจากปกอนไมนอย

กวารอยละ 5 ในทุกแปลง  

(76 แปลง 76 จังหวัด) 

รายไดเพ่ิมขึ้นจากปกอนไมนอย

กวารอยละ 5 ในทุกแปลง  

(76 แปลง 76 จังหวัด) 

รายไดเพ่ิมขึ้นจากปกอนไมนอย

กวารอยละ 5 ในทุกแปลง  

(76 แปลง 76 จังหวัด) 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เปาหมายป 60             

             

คําอธิบาย:  แปลงใหญ หมายถึง การรวมกลุมของแปลงผลิตสินคาชนิดเดียวกันอยูภายในชุมชนใกลเคียงกัน พืชไรมีขนาดพ้ืนท่ีรวมกัน 1,000 ไร ข้ึนไป  ไมผล ไมดอก ไมประดับ และพืชอ่ืนๆ 

รวมท้ังประมงและปศุสัตว มีขนาดพ้ืนท่ีรวมกัน 300 ไรข้ึนไป หรือจํานวนเกษตรกรสมัครใจเขารวมการพัฒนาไมนอยกวา 50 ราย โดยเปาหมายของการสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ 

เพ่ือใหมีตลาดรองรับท่ีแนนอน มีตนทุนการผลิตลดลง และมีผลผลิตตอหนวยเพ่ิมข้ึน รวมท้ังผลผลิตมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

 รอยละการลดตนทุนการผลิต หมายถึง การลดตนทุนจากการดําเนินงานตามแนวทางสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ (76 แปลง 76 จังหวัด) เมื่อเทียบกับตนทุนจากการทําเกษตร

แบบเดิม 

เง่ือนไข: 

 

ประเมินผลในรอบท่ี 1 โดยใชผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2559 ซ่ึงออกผลชวงกมุภาพันธ 2560 

  1. ผลการดําเนินการตามแนวทางการสงเสริม

การเกษตรแปลงใหญ  

     



การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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เปาหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตรชาติ/ 

แผนฯ 12/SDGs/ยุทธศาสตรจัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

คา

เปาหมาย หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560 

1.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตาม

แผนงานโครงการสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ 

400 แปลงท่ีขยายใหมในป 2560 เทียบกับ

เปาหมายตามแผน 

 

- - - รอยละ 70  

การกําหนดคาเปาหมาย: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

การประเมิน รอบที ่1 การประเมิน รอบที ่2 เปาหมายรวมทั้งป 

รอยละ 70 รอยละ70 รอยละ70 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เปาหมายป 60             

             

คําอธิบาย: เปนการประเมินผลความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ 400 แปลงท่ีขยายใหม ในป  2560ซึ่งแตละแปลงใหญกําหนดใหดําเนินการ

ตาม 7 กิจกรรมหลัก โดยแตละกิจกรรมไดกําหนดคะแนนถวงนํ้าหนักตามความสําคัญของกิจกรรม แลวคํานวณคาคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนงานกิจกรมท่ีกําหนดในแตละแปลง

ใหญและคํานวณหาคาคคะแนนเฉลี่ยรอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงานกิจกรรมสงเสริมการเกษตรแปลงใหญท้ัง 400 แปลงท่ีขยายใหมในป 2560  

 

รอบการประเมิน กิจกรรม นํ้าหนัก 



การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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เปาหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตรชาติ/ 

แผนฯ 12/SDGs/ยุทธศาสตรจัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

คา

เปาหมาย หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560 

รอบ 1 - รับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการ 15 

- จัดทําขอมูลพ้ืนฐานภาพรวมของแปลงใหญแตละแปลง 15 

- เสนอขอมูลพ้ืนฐานภาพรวมผาน Single commandและ 

อนุกรรมการเห็นชอบรับรองแปลง 

15 

- บันทึกขอมูลแปลงท่ีผานการรับรองในระบบ 15 

- ประชุม Single Commandเพ่ือบูรณาการการทํางาน 20 

- จัดทําแผนงานสนับสนุนของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 20 

รวม 100 

รอบ 2 มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาแปลงท้ัง 5 ดาน 30 

มีแผนปฏิบัติการรายแปลง 40 

มีการจัดตั้งกรรมการบริหารแปลงใหญ 30 

รวม 100 

 

 

เง่ือนไข: - 
 
 

 มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 11 ตุลาคม 2559 

เรื่องแนวทางการสรางความรับรูความเขาใจ

แกประชาชน 

2. ตัวชี้วัดการสรางความรับรูความเขาใจแก

ประชาชน  

     



การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

18 

 

เปาหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตรชาติ/ 

แผนฯ 12/SDGs/ยุทธศาสตรจัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

คา

เปาหมาย หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560 

  2.1 รอยละการดําเนินการตามแผนการสรางความรู

ความเขาใจแกประชาชน 

- - - 100  

การกําหนดคาเปาหมาย: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เปาหมายป 60 
 

    

 

 

       

             

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 เปาหมายรวมท้ังป 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 

คําอธิบาย: เปนการวัดผลการดําเนินงานของสวนราชการเปรียบเทียบกับแผนการการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนโดยประเมินจากปริมาณและประสิทธิภาพของการช้ีแจง 

ของสวนราชการ ตามแผนของการดําเนินงานในแตละรอบของการประเมิน 

 

เง่ือนไข: ตัวช้ีวัดบังคับตามมตคิณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 โดยเหน็ชอบแนวทางการสรางความรบัรูความเขาใจแกประชาชน โดยใหหวัหนาสวนราชการตางๆ  ไดแกปลดักระทรวง  
อธิบดี  และหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบเทากระทรวง  กรม  ตลอดจนผูบรหิารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชนมีหนาท่ีและความรับผดิชอบในการสรางความรับรูความ
เขาใจท่ีถูกตองแกประชาชนเก่ียวกับการปฏิบัตริาชการของหนวยงานท่ีอยูในความรับผดิชอบ 
 

 

ดําเนินการตามแผนฯ ระหวาง ต.ค. 59 – ก.พ. 2560 

ไดครบถวน รอยละ 100 

ดําเนินการตามแผนฯ ระหวาง ม.ีค. – ก.ค. 2560 

ไดครบถวน รอยละ 100 



การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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เปาหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตรชาติ/ 

แผนฯ 12/SDGs/ยุทธศาสตรจัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

คา

เปาหมาย หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560 

  2.2 รอยละการชี้แจงประเด็นสําคัญท่ีทันตอ

สถานการณ (ถาม)ี 

- - - 100 - 

การกําหนดคาเปาหมาย: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 

สํานักโฆษก PMOC และกรม

ประชาสมัพันธแจงประเด็นขาว 

ระยะเวลาการช้ีแจง และหนวยงาน 

ท่ีคาดวาจะเก่ียวของแกสวนราชการ 

สวนราชการรับทราบ รับปฏิบัติ

ตามประเด็นขาวท่ีจะตองช้ีแจง 

สวนราชการช้ีแจงประเด็นขาว 

- ประเด็น 

- รายละเอียดการช้ีแจง 

- วัน เวลา ท่ีช้ีแจง 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 เปาหมายรวมท้ังป 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 

คําอธิบาย: 

 

 เปนการวัดผลการดําเนินงานของสวนราชการ ในการช้ีแจงประเด็นขาวท่ีทันตอสถานการณ  โดยประเมินจากความสามารถของสวนราชการในการช้ีแจงประเด็นขาวภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด มีการช้ีแจงประเด็นขาวท่ีครบถวนและตรงประเด็น ใหไดรอยละ 100 ในแตละรอบของการประเมิน 

 เจาภาพตัวช้ีวัด ประกอบดวย สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร[ีสํานักโฆษก และศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตร ี(Prime Minister Operation Center: PMOC)]และ 

กรมประชาสัมพันธ 

เง่ือนไข: ตัวช้ีวัดบังคับตามมตคิณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 โดยเหน็ชอบแนวทางการสรางความรบัรูความเขาใจแกประชาชน โดยใหหวัหนาสวนราชการตางๆ  ไดแกปลดักระทรวง  
อธิบดี  และหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบเทากระทรวง  กรม  ตลอดจนผูบรหิารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชนมีหนาท่ีและความรับผดิชอบในการสรางความรับรูความ
เขาใจท่ีถูกตองแกประชาชนเก่ียวกับการปฏิบัตริาชการของหนวยงานท่ีอยูในความรับผดิชอบ 
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องคประกอบท่ี 3ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนท่ี/ทองถ่ิน ภูมิภาค จังหวัด กลุมจังหวัด หรือการบูรณาการการดําเนินงานหลายพ้ืนท่ีหรือหลายหนวยงาน (Area base) 
 

เปาหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตรชาติ/ 

แผนฯ 12/SDGs/ยุทธศาสตรจัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

คา

เปาหมาย หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560 

……………………….. ……………………….. ……………………………………………………………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ไมมตีัวช้ีวัด 
ในองคประกอบท่ี 3 

การกําหนดคาเปาหมาย: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เปาหมายป 60             

             

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 เปาหมายรวมท้ังป 

………….. ………….. ………….. 

คําอธิบาย: 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เง่ือนไข: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หมายเหตุ: หากสวนราชการไมมีการประเมินตัวชี้วัดในองคประกอบท่ี 3 ใหระบุวา“ไมมีตัวชี้วัดในองคประกอบท่ี 3”ในชองหมายเหตุ ดังแสดงในตัวอยาง 

 

 

 

องคประกอบท่ี 4ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการใหบริการประชาชนหรือหนวยงานของรัฐ  

(Innovationbase) 
 

เปาหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตรชาติ/ 

แผนฯ 12/SDGs/ยุทธศาสตรจัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

คา

เปาหมาย 
หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  

 มตคิณะรัฐมนตรี วันท่ี 23 สิงหาคม 2559 

เรื่องประสิทธิภาพการเบิกจายภาพรวมของ

สวนราชการ 

1. ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ - - - -  

การกําหนดคาเปาหมาย: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมาณการรายจาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ภาพรวม (ลานบาท) 2,623,680 819,900 601,260 579,419 623,101 

ประมาณรอยละ 96 30 22 21 23 
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เปาหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตรชาติ/ 

แผนฯ 12/SDGs/ยุทธศาสตรจัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

คา

เปาหมาย 
หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  

 
 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 เปาหมายรวมท้ังป 

รอยละ 45 รอยละ 80 รอยละ 96 

คําอธิบาย: เปนการวัดประสิทธิภาพการเบิกจายภาพรวมของสวนราชการรายจายภาพรวมไมนอยกวารอยละ 96  

เง่ือนไข: 

 

 

 

ตัวช้ีวัดบังคับตามมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2559 เห็นชอบกับเรื่องมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการ
เบิกจายรายจายภาพรวมไมนอยกวารอยละ 96 และมีการกําหนดเปาหมายการเบิกจายเปนรายไตรมาส 

เปาหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตรชาติ/ 

แผนฯ 12/SDGs/ยุทธศาสตรจัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

คา

เปาหมาย 
หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  

  2. ขอเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

และพัฒนานวัตกรรมของสวนราชการ 

- - - - - 
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เปาหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตรชาติ/ 

แผนฯ 12/SDGs/ยุทธศาสตรจัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

คา

เปาหมาย 
หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  

 

การกําหนดคาเปาหมาย: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 เปาหมายรวมท้ังป 

ใหสวนราชการจดัทําขอเสนอประสิทธิภาพและ 

การพัฒนานวัตกรรมของสวนราชการ และใหรายงานมา 

พรอมกับการรายงานตัวชี้วัดอ่ืนๆ ในรอบการประเมินที่ 1 

ใหสวนราชการจดัทําขอเสนอประสิทธิภาพและ 

การพัฒนานวัตกรรมของสวนราชการ และใหรายงานมา  

พรอมกับการรายงานตัวชี้วัดอ่ืนๆ ในรอบการประเมินทิ่2 

- 

คําอธิบาย: สวนราชการจดัทําขอเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของหนวยงานในดานตางๆ เชน การพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจดัการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ความผูกพัน
ของบุคลากรตอองคการ เทคโนโลยี ฐานขอมูล กฏหมายการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมผีลงานท่ีเกิดข้ึนจริง 

เง่ือนไข: 

 

 

 

ตัวช้ีวัดบังคับ 
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องคประกอบท่ี 5ศักยภาพในการเปนสวนราชการท่ีมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potential base) 

ประกอบกับผลการประเมินโดยองคกรภายในและภายนอกประเทศ    

 

 

เปาหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตรชาติ/ 

แผนฯ 12/SDGs/ยุทธศาสตรจัดสรร 

ตามเอกสารงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

คาเปาหมาย หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560 

 มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 17 พฤศจิกายน 
2559 

1. การจัดทําและดําเนินการตามแผนการ 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

- - - - - 

การกําหนดคาเปาหมาย: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การประเมนิ รอบท่ี 1 การประเมนิ รอบท่ี 2 เปาหมายรวมท้ังป 

ดําเนินการตามแผนฯ ถึงเดือน ก.พ. 60 

ไดครบถวนรอยละ 100 

ดําเนินการตามแผนฯ ถึงเดือน ก.ค. 60 

ไดครบถวน รอยละ 100 

ดําเนินการตามแผนฯ ถึงเดือน ก.ย. 60 

ไดครบถวนรอยละ 100 

คําอธิบาย: เปนการวัดการดําเนินงานของสวนราชการเปรียบเทียบแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ของป 2560   
 

เง่ือนไข: ตัวช้ีวัดบังคับตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559กําหนดใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจดําเนินการจัดทําแผนงาน 

ในภารกิจหลักของหนวยงานระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 

 


