
โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือรายงานและ
ติดตามตัวช้ีวดัส าหรับสนับสนุนการตัดสินใจ

ส าหรับผู้บริหาร
(Reporting and Tracking Key Performance Indicator System. 

For Executive Decision Support. : HRDI-KPI)



• เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อรายงานและติดตามตวัชีว้ัดส าหรับสนับสนุนการตดัสินใจ
ส าหรับผู้บริหาร

• เพื่อพฒันาฐานข้อมูลทางด้านตัวชีว้ัดส าหรับใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับ
ผู้บริหาร

• เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการรายงานและการติดตามผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดั ให้มีความ
รวดเร็วและเป็นระบบมากยิ่งขึน้

• เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับผู้บริหารใช้ประกอบการตดัสินใจในการบริหารจดัการทางด้าน
ตวัชีว้ดัท่ีเก่ียวข้องกบั สถาบนัฯ ให้สามารถบรรลเุป้าหมายตามตวัชีว้ดัได้

วตัถุประสงค์



เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานด้านตวัชีว้ดั สามารถรายงานผลการด าเนินงานท่ี
เก่ียวข้องกับตวัชีว้ัด ผ่านทางระบบสารสนเทศเพื่อรายงานและติดตามตวัชีว้ดัส าหรับสนับสนุน
การตัดสินใจส าหรับผู้ บริหาร (HRDI-KPI) โดยมีกระบวนการตรวจสอบและยืนยันความ
ถกูต้องของผลการด าเนินงานท่ีมีการรายงานเข้ามาบนระบบ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามผล
การด าเนินงานตามตัวชีว้ัดผ่านระบบได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทุกท่ี ทุกเวลา บนอุปกรณ์ท่ี
หลากหลาย

เป้าหมาย



• สถาบันวิจัยและพฒันาพืน้ท่ีสูง (องค์การมหาชน) มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้ บริหาร ส าหรับใช้ในการติดตามตวัชีว้ัดของสถาบันวิจัยและ
พฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน)

• ผู้บริหารสามารถใช้ระบบท่ีพฒันาเพ่ือตดิตามผลการด าเนินงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



กลุ่มที่ 1 

ผู้จดัการข้อมลูตัง้ต้นของระบบตวัชีว้ดั

กลุ่มที่ 2 

ผู้รายงานข้อมลูตวัชีว้ดั ผู้ตรวจสอบ
ยืนยนัข้อมลูตวัชีว้ดั  ผู้บริหาร ผู้ติดตาม
ข้อมลูตวัชีว้ดั

กลุ่มที่ 3 

ผู้จดัการข้อมลูระบบเชื่อมต่อ (ระบบ
ย่อย 3 ระบบ)

การจ าแนกกลุ่มสิทธ์ิที่เกีย่วข้องกบัระบบ



ผู้ดูแลระบบ

ผู้จัดการ
ข้อมูลตัง้ต้น
ของระบบ

• จดัการข้อมลูอ้างอิงตา่งๆ ของระบบได้ 

• จดัการข้อมลูบคุลากรส าหรับใช้อ้างอิงบนระบบ และ ก าหนดสิทธ์ิการเข้าใช้งานระบบส าหรับบคุลากรได้

• จดัการรายละเอียดตวัชีว้ดั และ ตวัชีว้ดัประจ าปีได้

• ก าหนดผู้ รับผิดชอบของตวัชีว้ดัแตล่ะรายการได้

• ตัง้คา่ช่วงวนัที่ของกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัตวัชีว้ดัได้ เช่น ช่วงวนัที่เปิด/ปิด การรายงานผลตวัชีว้ดั การ
ยืนยนัข้อมลู

• จดัการรายละเอียดตวัชีว้ดั และ ตวัชีว้ดัประจ าปีได้

• ก าหนดผู้ รับผิดชอบของตวัชีว้ดัแตล่ะรายการได้

• ตัง้คา่ช่วงวนัที่ของกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัตวัชีว้ดัได้ เช่น ช่วงวนัที่เปิด/ปิด การรายงานผลตวัชีว้ดั การ
ยืนยนัข้อมลู

สิทธ์ิผู้ใช้งานระบบ กลุ่มที่ 1 
ผูจ้ดัการขอ้มูลตั้งตน้ของระบบตวัช้ีวดั



ผู้รายงาน
ข้อมูลตัวชีวั้ด

ผู้ตรวจสอบ 
ยืนยัน
ข้อมูลตัวชีวั้ด

ผู้บริหาร
ผู้ตดิตาม
ข้อมูลตัวชีวั้ด

• รายงานผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดัที่เก่ียวข้องได้

• ตดิตามผลการด าเนินงานตวัชีว้ดัแตล่ะรายการที่เก่ียวข้องได้

• ตรวจสอบ/ยืนยนั ข้อมลูผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดัที่รายงานเข้ามาในระบบได้

• ตดิตามผลการด าเนินงานตวัชีว้ดัแตล่ะรายการที่เก่ียวข้องได้

• ตดิตามผลการด าเนินงานตวัชีว้ดัในมมุมองภาพรวมที่น่าสนใจ 

• ตดิตามผลการด าเนินงานตวัชีว้ดัแตล่ะรายการได้

• เลือกตวัชีว้ดัที่สนใจมาแสดงไว้ในส่วนของหน้า Dashboard ส่วนบคุคลได้

• ค้นหาและออกรายงานตามเง่ือนไข

สิทธ์ิผู้ใช้งานระบบ กลุ่มที่ 2 
ผูร้ายงานขอ้มูลตวัช้ีวดั ผูต้รวจสอบยืนยนัขอ้มูลตวัช้ีวดั  ผูบ้ริหาร ผูติ้ดตามขอ้มูลตวัช้ีวดั



ผู้จัดการข้อมูล
ระบบย่อยที่ 1

ผู้จัดการข้อมูล
ระบบย่อยที่ 2

ผู้จัดการข้อมูล
ระบบย่อยที่ 3

• ระบบจดัการข้อมลูจ านวนนกัท่องเที่ยวที่เข้าเย่ียมชมอทุยานหลวงราชพฤกษ์

• ระบบจดัการข้อมลูจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการพฒันาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการ
หลวง

• ระบบจดัการข้อมลูรายได้ของเกษตรกรที่เกิดขึน้จากการถ่ายทอดองค์ความรู้

สิทธ์ิผู้ใช้งานระบบ กลุ่มที่ 3
ผูจ้ดัการขอ้มูลระบบเช่ือมต่อ (ระบบย่อย 3 ระบบ)



ภาพรวมการท างานของระบบ (System Overall)

username@hrdi.or.th

(ผู้ดแูลระบบ)

(ผู้จัดการข้อมูลตัง้ต้นของระบบ)

(ผู้รายงานข้อมูล)

(ผู้ตรวจสอบยืนยันข้อมูลตัวชีวั้ด)

(ผู้บริหาร)

(ผู้ตดิตามการรายงานผลการด าเนินงาน)

Responsive Web Design

ระบบจดัการข้อมูลจ านวนนกัทอ่งเท่ียว
ท่ีเข้าเย่ียมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์

ระบบจดัการจ านวนเกษตรกรท่ีได้รับการพฒันาและ
ถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง

ระบบจดัการข้อมูลรายได้ของเกษตรกร
ท่ีเกิดขึน้จากการถ่ายทอดองค์ความรู้

(ผู้จัดการข้อมูลระบบย่อย)



กระบวนการท างานของระบบ (Work Process)

ตัง้คา่ข้อมลูอ้างอิงของ
ระบบ

ตัง้คา่ข้อมลูบคุลากรและ
สิทธ์ิการใช้งานระบบ

ตัง้คา่ข้อมลูข้อมลูตัง้ต้น
ของระบบ

รายงานผลการ
ด าเนินงานตามตวัชีว้ดั

ตรวจสอบและยืนยนั
ข้อมลู

ติดตามผลการ
ด าเนินงานตวัชีว้ดั

จดัการข้อมลูในระบบ
ยอ่ยทัง้ 3 ระบบ



ตัง้คา่ข้อมลูอ้างอิงของระบบ
STEP 

1

ตัง้คา่ข้อมลูบคุลากรและสิทธ์ิการใช้งานระบบ
STEP 

2

ตัง้คา่ข้อมลูข้อมลูตัง้ต้นของระบบ (ประเภทข้อมลูอ้างอิง)
STEP

3

ตัง้คา่ข้อมลูข้อมลูตัง้ต้นของระบบ (ข้อมลูตวัชีว้ดัประจ าปี)
STEP

4

ผู้รายงานข้อมลู รายงานผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดั
STEP

5

ผู้ตรวจสอบและยืนยนัข้อมลู ท าการยืนยนัข้อมลู
STEP

6

ติดตามผลการด าเนินงานตวัชีว้ดั
STEP

7

ขั้นตอนการท างานของระบบ
(System Flow)

จดัการข้อมลูในระบบย่อยทัง้ 3 ระบบ
STEP

All



ขั้นตอนการท างานของระบบ (System Flow)

username@hrdi.or.th(ผู้ดแูลระบบ)

Responsive Web Design

• จดัการหน่วยงาน
• จดัการหน่วยวดั
• จดัการหน่วยนบั

จดัการข้อมลูอ้างอิงของระบบ

(KPI DB)

ตัง้คา่ข้อมลูอ้างอิงของระบบ
STEP 

1



ภาพรวมการท างานของระบบ (System Flow)

username@hrdi.or.th(ผู้ดแูลระบบ)

Responsive Web Design

• Step 1. จดัการบุคลากร
• Step 2. จดัการสิทธ์ิการใช้งาน

จดัการบุคลากรและสิทธ์ิการใช้งาน

(KPI DB)

ตัง้คา่ข้อมลูบคุลากรและสิทธ์ิการใช้งานระบบ
STEP 

2



ภาพรวมการท างานของระบบ (System Flow)

username@hrdi.or.th

Responsive Web Design

• จดัการหน่วยงานเจ้าของตวัชีว้ดั
• จดัการรายการตวัชีว้ดั

จดัการข้อมลูตัง้ต้นของระบบ

(KPI DB)

ตัง้คา่ข้อมลูข้อมลูตัง้ต้นของระบบ (ประเภทข้อมลูอ้างอิง)
STEP

3

(ผู้จดัการข้อมลูตัง้ต้นของระบบ)



ภาพรวมการท างานของระบบ (System Flow)

username@hrdi.or.th

Responsive Web Design

• จดัการก าหนดตวัชีว้ดัประจ าปี
• จดัการตวัชีว้ดัย่อย | ก าหนดบทบาทหน้าท่ี | สตูรค านวณ | เกณฑ์การให้คะแนน | ก าหนดแผนการด าเนินงาน

• จดัการช่วงเวลาเปิด-ปิดระบบ

จดัการข้อมลูตัง้ต้นของระบบ

(KPI DB)

ตัง้คา่ข้อมลูข้อมลูตัง้ต้นของระบบ (ข้อมลูตวัชีว้ดัประจ าปี)
STEP

4

(ผู้จดัการข้อมลูตัง้ต้นของระบบ)



ภาพรวมการท างานของระบบ (System Flow)

username@hrdi.or.th

Responsive Web Design

รายงานผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดั

(KPI DB)

ผู้รายงานข้อมลู รายงานผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดั
STEP

5

(ผู้รายงานข้อมลู)

• รายงานข้อมลูตวัชีว้ดัท่ีเกี่ยวข้อง
• รายงานตามรอบและช่วงเวลาท่ีก าหนดให้

รายงานข้อมลู



ภาพรวมการท างานของระบบ (System Flow)

username@hrdi.or.th

Responsive Web Design

• ตรวจสอบและยืนยนัข้อมลูตวัชีว้ดัท่ีเกี่ยวข้อง
• ตรวจสอบและยืนยนัข้อมลูตามรอบและช่วงเวลา

ท่ีก าหนดให้ตรวจสอบและยืนยนัข้อมลูข้อมลู

ตรวจสอบและยืนยนัข้อมลูตวัชีว้ดั

(KPI DB)

ผู้ตรวจสอบและยืนยนัข้อมลู ท าการยืนยนัข้อมลู
STEP

6

(ผู้ตรวจสอบยืนยนัข้อมลูตวัชีว้ดั)



ภาพรวมการท างานของระบบ (System Flow)

username@hrdi.or.th

Responsive Web Design

• ตรวจสอบผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดั
• เรียกดรูายงานภาพรวมในแต่ละมมุมอง

ติดตามผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดั

(KPI DB)

ติดตามผลการด าเนินงานตวัชีว้ดั
STEP

7

(ผู้ตดิตามการรายงานผลการด าเนินงาน)

(ผู้บริหาร)



ภาพรวมการท างานของระบบ (System Flow)

username@hrdi.or.th

จดัการข้อมลูในระบบย่อยทัง้ 3 ระบบ
STEP

All

(ผู้จดัการข้อมลูระบบย่อย)

ระบบจดัการข้อมูลจ านวนนกัทอ่งเท่ียว
ท่ีเข้าเย่ียมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์

ระบบจดัการจ านวนเกษตรกรท่ีได้รับการพฒันาและ
ถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง

ระบบจดัการข้อมูลรายได้ของเกษตรกร
ท่ีเกิดขึน้จากการถ่ายทอดองค์ความรู้



ตัง้คา่ข้อมลูอ้างอิงของระบบ
STEP 

1

ตัง้คา่ข้อมลูบคุลากรและสิทธ์ิการใช้งานระบบ
STEP 

2

ตัง้คา่ข้อมลูข้อมลูตัง้ต้นของระบบ (ประเภทข้อมลูอ้างอิง)
STEP

3

ตัง้คา่ข้อมลูข้อมลูตัง้ต้นของระบบ (ข้อมลูตวัชีว้ดัประจ าปี)
STEP

4

ผู้รายงานข้อมลู รายงานผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดั
STEP

5

ผู้ตรวจสอบและยืนยนัข้อมลู ท าการยืนยนัข้อมลู
STEP

6

ติดตามผลการด าเนินงานตวัชีว้ดั
STEP

7

ขั้นตอนการท างานของระบบ
(System Flow)

(ผู้ดแูลระบบ)

(ผู้จดัการข้อมลูตัง้ต้นของระบบ)

(ผู้รายงานข้อมลู)

(ผู้ตรวจสอบยืนยนัข้อมลูตวัชีว้ดั)

(ผู้ตดิตามการรายงานผลการด าเนินงาน)(ผู้บริหาร)

(ผู้ดแูลระบบ)

(ผู้จดัการข้อมลูตัง้ต้นของระบบ)

จดัการข้อมลูระบบย่อย
STEP

All

(ผู้จดัการข้อมลูระบบย่อย)



ภาพรวมการท างานของระบบ (System Overall)

username@hrdi.or.th

(ผู้ดแูลระบบ)

(ผู้จัดการข้อมูลตัง้ต้นของระบบ)

(ผู้รายงานข้อมูล)

(ผู้ตรวจสอบยืนยันข้อมูลตัวชีวั้ด)

(ผู้บริหาร)

(ผู้ตดิตามการรายงานผลการด าเนินงาน)

Responsive Web Design

ระบบจดัการข้อมูลจ านวนนกัทอ่งเท่ียว
ท่ีเข้าเย่ียมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์

ระบบจดัการจ านวนเกษตรกรท่ีได้รับการพฒันาและ
ถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง

ระบบจดัการข้อมูลรายได้ของเกษตรกร
ท่ีเกิดขึน้จากการถ่ายทอดองค์ความรู้

(ผู้จัดการข้อมูลระบบย่อย)



1. ศกึษากระบวนการท างานของระบบงานเดมิท่ีทางสถาบนัฯ ด าเนินการอยู่ในปัจจบุนัโดยการจดัประชุม
หารือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง และรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ความ
ต้องการของระบบงาน

2. วิเคราะห์ความต้องการของระบบงานใหม่ เพื่อออกแบบกระบวนการท างานของระบบงานใหม่ 
(Work Process Design) ออกแบบหน้าจอต้นแบบ (Prototype Design)

3. ออกแบบฐานข้อมลูของระบบ (Database Design) 
4. พฒันาระบบงาน และ ตดิตัง้ระบบงานบนเคร่ืองแม่ขา่ยของทางสถาบนัฯ
5. ทดสอบระบบโดยผู้ใช้งานจริง เพ่ือรับข้อเสนอแนะการปรับปรุงระบบงาน
6. ปรับปรุงระบบงานให้สามารถสนบัสนนุการท างานตามข้อเสนอแนะ
7. อบรมการใช้งาน ตดิตามผลการใช้งาน
8. บ ารุงรักษาระบบอย่างตอ่เน่ือง

แนวทางการด าเนินงาน



แผนการด าเนินงานและระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน
กิจกรรม

เดือนที่
1 2 3 4 5

ศกึษากระบวนการท างานของระบบงานเดิมท่ีทางสถาบนัฯ ด าเนินการอยู่ในปัจจบุนัโดยการจดั
ประชมุหารือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง และรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด เพ่ือใช้ประกอบการ
วิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน

วิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน เพ่ือออกแบบกระบวนการท างานของระบบ และ ออกแบบ
ฐานข้อมลูของระบบ

ออกแบบระบบงาน และ ฐานข้อมลูของระบบ

พฒันาระบบงาน และ ติดตัง้ระบบงานบนเคร่ืองแมข่า่ยของทางสถาบนัฯ

ทดสอบระบบโดยผู้ใช้งานจริง เพ่ือรับข้อเสนอแนะการปรับปรุงระบบงาน

ปรับปรุงระบบงานให้สามารถสนบัสนนุการท างานตามข้อเสนอแนะ

อบรมการใช้งาน ติดตามผลการใช้งาน

บ ารุงรักษาระบบอย่างตอ่เน่ือง



หนา้จอตรวจสอบสิทธ์ิการเขา้ใชง้านระบบ



หนา้จอหลกัของระบบ



หนา้จอแสดงรายละเอียดตวัช้ีวดั และ ผลการด าเนินงาน



หนา้จอแสดงรายละเอียดตวัช้ีวดั และ ผลการด าเนินงาน



หนา้จอแสดงรายละเอียดตวัช้ีวดั และ ผลการด าเนินงาน



หนา้จอแสดงรายละเอียดตวัช้ีวดั และ ผลการด าเนินงาน



หนา้จอแสดงรายละเอียดตวัช้ีวดั และ ผลการด าเนินงาน



ตัวชีวั้ดประจ าปี

ส่วนประกอบของตวัช้ีวดั

ตวัชีว้ดัย่อย บทบาทหน้าท่ี สตูรค านวณ
เกณฑ์การให้

คะแนนของพืน้ท่ี
เกณฑ์การให้
คะแนน

สตูรค านวณของ
พืน้ท่ี

แผนการ
ด าเนินงาน

ข้อมลูพืน้ฐานของตวัชีว้ดั



ตัวชีวั้ดประจ าปี

ส่วนประกอบของตวัช้ีวดั

ข้อมลูพืน้ฐานของตวัชีว้ดั

• ตวัชีว้ดัประจ าปี
• หน่วยงานเจ้าของตวัชีว้ดั
• หมายเลขตวัชีว้ดั
• ชื่อตวัชีว้ดั
• ค่าน า้หนกั (ร้อยละ)
• รูปแบบการรายงานผล
• รูปแบบการติดตามผล
• ค าอธิบายเพิ่มเติม
• แสดงรายการ



ตัวชีวั้ดประจ าปี

ส่วนประกอบของตวัช้ีวดั

ข้อมลูพืน้ฐานของตวัชีว้ดั

• บทบาทหน้าท่ี
• สตูรค านวณ
• สตูรค านวณของพืน้ท่ี
• เกณฑ์การให้คะแนน
• เกณฑ์การให้คะแนนของพืน้ท่ี
• แผนการด าเนินงาน

ตวัชีว้ดัย่อย บทบาทหน้าท่ี สตูรค านวณ
เกณฑ์การให้

คะแนนของพืน้ท่ี
เกณฑ์การให้
คะแนน

สตูรค านวณของ
พืน้ท่ี

แผนการ
ด าเนินงาน



ตัวชีวั้ดประจ าปี

ส่วนประกอบของตวัช้ีวดั

ข้อมลูพืน้ฐานของตวัชีว้ดั

• บุคลากร
• บทบาทหน้าท่ี

ตวัชีว้ดัย่อย บทบาทหน้าท่ี สตูรค านวณ
เกณฑ์การให้

คะแนนของพืน้ท่ี
เกณฑ์การให้
คะแนน

สตูรค านวณของ
พืน้ท่ี

แผนการ
ด าเนินงาน



ตัวชีวั้ดประจ าปี

ส่วนประกอบของตวัช้ีวดั

ข้อมลูพืน้ฐานของตวัชีว้ดั

• ความหมาย
• Parameter
• สตูรค านวณ

ตวัชีว้ดัย่อย บทบาทหน้าท่ี สตูรค านวณ
เกณฑ์การให้

คะแนนของพืน้ท่ี
เกณฑ์การให้
คะแนน

สตูรค านวณของ
พืน้ท่ี

แผนการ
ด าเนินงาน



ตัวชีวั้ดประจ าปี

ส่วนประกอบของตวัช้ีวดั

ข้อมลูพืน้ฐานของตวัชีว้ดั

• พืน้ท่ี
• ความหมาย
• Parameter
• สตูรค านวณ

ตวัชีว้ดัย่อย บทบาทหน้าท่ี สตูรค านวณ
เกณฑ์การให้

คะแนนของพืน้ท่ี
เกณฑ์การให้
คะแนน

สตูรค านวณของ
พืน้ท่ี

แผนการ
ด าเนินงาน



ตัวชีวั้ดประจ าปี

ส่วนประกอบของตวัช้ีวดั

ข้อมลูพืน้ฐานของตวัชีว้ดั

• ล าดบัคะแนน 
• หน่วยวดั 
• เคร่ืองหมายเปรียบเทียบ 
• ค่าเกณฑ์ 
• ค าขยาย 
• ผ่าน    ไม่ผ่าน

ตวัชีว้ดัย่อย บทบาทหน้าท่ี สตูรค านวณ
เกณฑ์การให้

คะแนนของพืน้ท่ี
เกณฑ์การให้
คะแนน

สตูรค านวณของ
พืน้ท่ี

แผนการ
ด าเนินงาน



ตัวชีวั้ดประจ าปี

ส่วนประกอบของตวัช้ีวดั

ข้อมลูพืน้ฐานของตวัชีว้ดั

• พืน้ท่ี
• ล าดบัคะแนน 
• หน่วยวดั 
• เคร่ืองหมายเปรียบเทียบ 
• ค่าเกณฑ์ 
• ค าขยาย 

ตวัชีว้ดัย่อย บทบาทหน้าท่ี สตูรค านวณ
เกณฑ์การให้

คะแนนของพืน้ท่ี
เกณฑ์การให้
คะแนน

สตูรค านวณของ
พืน้ท่ี

แผนการ
ด าเนินงาน

• ผ่าน    ไม่ผ่าน



ตัวชีวั้ดประจ าปี

ส่วนประกอบของตวัช้ีวดั

ข้อมลูพืน้ฐานของตวัชีว้ดั

• ชื่อแผนการด าเนินงาน
• กิจกรรม 
• น า้หนกั
• เวลาด าเนินการ

ตวัชีว้ดัย่อย บทบาทหน้าท่ี สตูรค านวณ
เกณฑ์การให้

คะแนนของพืน้ท่ี
เกณฑ์การให้
คะแนน

สตูรค านวณของ
พืน้ท่ี

แผนการ
ด าเนินงาน



ตัวชีวั้ดประจ าปี

ส่วนประกอบของตวัช้ีวดั

ตวัชีว้ดัย่อย บทบาทหน้าท่ี สตูรค านวณ
เกณฑ์การให้

คะแนนของพืน้ท่ี
เกณฑ์การให้
คะแนน

สตูรค านวณของ
พืน้ท่ี

แผนการ
ด าเนินงาน

ข้อมลูพืน้ฐานของตวัชีว้ดั



หนา้จอแสดงรายการตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือรายงานขอ้มูลผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดั



หนา้จอรายงานผลการด าเนินงานตวัช้ีวดั



หนา้จอรายงานผลการด าเนินงานตวัช้ีวดั



หนา้จอรายงานผลการด าเนินงานตวัช้ีวดั



หนา้จอรายงานผลการด าเนินงานตวัช้ีวดั



หนา้จอรายงานผลการด าเนินงานตวัช้ีวดั



หนา้จอรายงานผลการด าเนินงานตวัช้ีวดั


