
คู่มือประกอบการดําเนนิงาน 
การประเมินผลการประหยัดน้ํา 

ของหน่วยงานภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมทรัพยากรน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

 
 



2 
 

การประเมินผลการประหยัดน้าํของหน่วยงานภาครัฐ 
 
1.คํานํา 
 
 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้กําหนดให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการมาตรการประหยัดนํ้า เพ่ือช่วยบรรเทา
ปัญหาวิกฤตการขาดแคลนนํ้ารวมถึงสร้างความเสมอภาคระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการลดปริมาณการใช้นํ้าลง 
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้กําหนดให้เป็นตัววัดผลประสิทธิภาพการทํางานของ
ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้บริหารระดับสูงทุกหน่วยงาน รวมถึงรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานตุลาการ หน่วยงานรัฐสภา และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
เริ่มในปี พ.ศ.2559 กรมทรัพยากรน้ําในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติได้รับ
มอบหมายให้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพสําหรับดําเนินการติดตามประเมินผลตัวช้ีวัดน้ี จึงได้จัดทําคู่มือเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ พร้อมทั้งเพ่ือให้ดําเนินงานประเมินผลการประหยัดนํ้าของหน่วยงาน
ภาครัฐเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
2.ประเภทของหน่วยงาน 
 
 2.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการดําเนินงานการติดตามและตัวช้ีวัดการประหยัดนํ้าของหน่วยงาน
ภาครัฐเป็นหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 องค์กรของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้
ดําเนินการเกี่ยวกับภารกิจของรัฐตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
สามารถแสดงรายละเอียดหน่วยงานต่างๆ ได้ดังภาคผนวก ก   
 

2.2 การแบ่งประเภทหน่วยงานที่ต้องรายงาน 
 
การดําเนินการรายงานผลการประหยัดนํ้า กรมทรัพยากรนํ้าได้กําหนดประเภทของหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องจํานวน 10 ประเภท ประกอบด้วย  หน่วยงานราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา รัฐวิสาหกิจ  
องค์การมหาชน ตุลาการ หน่วยงานรัฐสภา สถานศึกษาของรัฐทุกประเภทท่ีตํ่ากว่าระดับอุดมศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอิสระ  

 
2.3 การกําหนดหน่วยงานตัวแทนของระดับจังหวัด 

 
  จังหวัดสามารถกําหนดหน่วยงานที่เป็นลักษณะตัวแทนการใช้นํ้าของจังหวัดขึ้นมาได้โดยต้อง
ครอบคลุมประเภทหน่วยงานตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 กําหนดไว้โดยมีหน่วยงาน
แต่ละประเภทอย่างน้อย 1 หน่วยงาน หากไม่มีหน่วยงานประเภทใดให้ทางจังหวัดระบุเหตุผลว่าหน่วยงานไม่มี
หน่วยงานด้านน้ันในพ้ืนที่ ทั้งน้ีสามารถแสดงตัวอย่างการกําหนดหน่วยงานตัวแทนได้ดังน้ี 
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 ตัวอย่างการกําหนดหน่วยงานตัวแทนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 
 
 หน่วยงาน : จังหวัดบุรีรัมย์ 
  
ลําดบัที ่ ประเภทหน่วยงาน หน่วยงานทีเ่ลอืกใช ้ หมายเหต ุ

1 หน่วยงานราชการ แขวงการทางจังหวัดบุรีรัมย์  
2 สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
3 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ การประปาภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์  
4 องค์กรมหาชน  ไม่มีหน่วยงานด้านน้ีใน

พ้ืนที่จังหวัด 
5 หน่วยงานตุลาการ ศาลจังหวัดบุรีรัมย์  
6 หน่วยงานรัฐสภา  ไม่มีหน่วยงานด้านน้ีใน

พ้ืนที่จังหวัด 
7 สถานศึกษาของรัฐทุก

ประเภทที่ตํ่ากว่า
ระดับอุดมศึกษา 

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม และ 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

 

8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  
9 หน่วยงานอิสระ สํ า นั ก ง า น  ป . ป . ช .  ป ร ะ จํ า  

จังหวัดบุรีรัมย์ 
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3.การแบ่งประเภทอาคาร 
 
 การแบ่งประเภทของอาคาร จําแนกได้ 7 ประเภท ประกอบด้วย 1.อาคารท่ีมีหน่วยงานเดียว 
และมีมิเตอร์นํ้า  2.อาคารที่มีหลายหน่วยงานในตึกเดียวและมีมิเตอร์นํ้า 3.อาคารท่ีเป็นโรงพยาบาล 4.อาคาร
ที่มีลักษณะบริการ เช่น โรงเรียน 5.อาคารของหน่วยงานที่มีที่ทําการหลายแห่ง 6.อาคารของหน่วยงานที่มีที่
ทําการหลายแห่งและเป็นหน่วยงานบริการ 7.อาคารท่ีมีลักษณะเป็นอาคารเช่า และค่านํ้ารวมอยู่ในค่า
ส่วนกลาง  
 
4.การรายงานผลการประหยัดน้ําของหน่วยงานภาครัฐ 
  
 4.1 ระบบรายงาน 
 
 การรายงานผลการประหยัดนํ้าของหน่วยงานภาครัฐให้หน่วยงานกรอกผ่านเว็ปไซด์ของ 
กรมทรัพยากรนํ้า และทางกรมทรัพยากรนํ้าจะดําเนินการแจ้งข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการรายงานผล
การประหยัดนํ้าของหน่วยงานภาครัฐข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรนํ้า  
 
 4.2 ข้อมูลที่หน่วยงานที่ต้องส่งให้กรมทรัพยากรน้ํา 
 ข้อมูลที่หน่วยงานต้องกรอก ประกอบด้วย  

 1.คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประหยัดนํ้าดําเนินการอัพโหลดเอกสารเข้าระบบ 
 2.แผนปฏิบัติการประหยัดนํ้าของหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการดําเนินการ

อัพโหลดเอกสารเข้าระบบ 
 3.กรอกข้อมูลปริมาณนํ้าและข้อมูลบุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก จํานวนคนไข้ใน จํานวน

คนไข้นอก โดยเป็นข้อมูลในปีงบประมาณ 2557 เป็นรายเดือน (ตุลาคม 2556 ถึง กันยายน 2557) และ 
ข้อมูลรายเดือนในปีที่ใช้เป็นตัวช้ีวัด โดยรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องกรอกแสดงในภาคผนวก 

 
4.3 เวลาในการกรอกข้อมูล 
  
 เน่ืองด้วยการออกใบแจ้งหน้ี/ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหน้ี ของการประปานครหลวง การประปา

ส่วนภูมิภาคไม่สอดคล้องกับเวลาการดําเนินงาน ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินการกรอกข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมทรัพยากรนํ้าจึงกําหนดวันสุดท้ายของการกรอกข้อมูลเป็นวันที่  
30 พฤศจิกายนของทุกปี (60 วันนับจากวันสุดท้ายของปีงบประมาณ) หากหน่วยงานกรอกช้ากว่าน้ี ระบบจะ
ปิดไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ 
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5.ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้น้ํา 
 
 ข้อมูลปัจจัยการใช้นํ้าเป็นส่วนหน่ึงของข้อมูลสําหรับหน่วยงานใช้ในการอุทธรณ์กรณีคะแนนที่
หน่วยงานภาครัฐได้รับมีความคลาดเคลื่อน และหากมีเหตุจําเป็นอ่ืนๆ สามารถช้ีแจงได้ โดยปัจจัยที่เก่ียวข้อง
กับการใช้นํ้าสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วยปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก มีรายละเอียดดังน้ี 

 
5.1 ตัวแปรของปัจจัยภายใน 
 
  ปัจจัยภายใน หมายถึง ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการใช้นํ้าโดยตัวแปรปัจจัยภายใน ประกอบด้วย 

จํานวนบุคลากรภายใน ช่ัวโมงการทํางาน พ้ืนที่การใช้ประโยชน์ พฤติกรรมของบุคลากร กิจกรรมขององค์กร 
และอุปกรณ์การใช้นํ้า เป็นต้น 

 
 
5.2 ตัวแปรของปัจจัยภายนอก 
 
  ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการใช้นํ้าภายนอก ประกอบด้วย จํานวน

บุคคลภายนอก นักเรียน นักศึกษาที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ช่ัวคราว สภาวะแวดล้อม โดยแสดงตัวอย่างของปัจจัย
ภายนอกได้ดังน้ี 

จํานวนบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาใช้บริการในอาคารตลอดช่วงเวลาทําการในแต่ละส่วนโดยนับ
รวมตลอดทั้งเดือนโดยแหล่งข้อมูลสามารถรวบรวมจากบัตรคิว/สมุดทะเบียน/จํานวนผู้ขอใช้ห้องประชุม
สามารถนํามานับรวมได้ 

สําหรับการนับจํานวนผู้ป่วยนอก จํานวนผู้ป่วยนอกให้นับตามจํานวนคร้ังที่เข้าใช้บริการ 
การนับจํานวนนักเรียน นักศึกษา แหล่งข้อมูล ตัวเลขจํานวนนักเรียน นักศึกษารวมทั้งหมด

ในเทอมน้ันที่มีอยู่ในสํานักทะเบียน 
หรือข้อมูลอ่ืนๆ ที่ใช้เป็นปัจจัยภายนอกได้ 
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ภาคผนวก ก  
หน่วยงานราชการทั้งหมด 

ของประเทศไทย 
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หน่วยงานราชการทั้งหมดของประเทศไทย 
 

  ประเด็นที่ควรพิจารณา กรณต้ีองการรวบรวมหน่วยงานราชการทั้งหมดของประเทศไทย มีดังน้ี 
 
  ข้อ 1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 กําหนดให้จัดระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน1 ดังน้ี 
  1. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง2 แบ่งออกเป็น 
      (1) สํานักนายกรัฐมนตรี 
      (2) กระทรวงหรือทบวง 
      (3) ทบวง ซึ่งสังกัดสํานักนายก หรือกระทรวง 
      (4) กรมหรอืส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม 
  ส่วนราชการของหน่วยงานตาม (1)-(4) กําหนดโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
2545 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่การแบ่งส่วนงานภายในน้ันจะกําหนดโดยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ของแต่ละหน่วยงาน 
  2) การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค3 แบ่งออกเป็น 
      2.1 จังหวัด 
      2.2 อําเภอ 
  การต้ังจังหวัดให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ4 แต่การต้ังอําเภอให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา5 
  3) การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น6 แบ่งออกเป็น 
      3.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      3.2 เทศบาล 
      3.3 องค์การบริหารส่วนตําบล 
      3.4 กรุงเทพมหานคร 
      3.5 เมืองพัทยา 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว มีกฎหมายเฉพาะของแต่ละหน่วยงานในการจัดต้ัง 

                                                            
1
 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชแผนดิน พ.ศ. 2534 

2
 มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชแผนดิน พ.ศ. 2534 

3
 มาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชแผนดิน พ.ศ. 2534 

4
 มาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชแผนดิน พ.ศ. 2534 

5
 มาตรา 61 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชแผนดิน พ.ศ. 2534 

6
 มาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชแผนดิน พ.ศ. 2534 
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  ข้อ 2 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เป็นกฎหมายที่กําหนดให้มีกระทรวง
และส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง7 รวมท้ังส่วนราชการระดับกรมหรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน
และมีฐานะเป็นกรม (ส่วนราชการระดับกระทรวงและกรมทั้งหมดของประเทศไทย) 
 
  ข้อ 3 ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง8 มีดังน้ี 
  (1) สํานักราชเลขาธิการ 
  (2) สํานักพระราชวัง 
  (3) สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
  (4) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
  (5) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
  (6) ราชบัณฑิตยสถาน 
  (7) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
  (8) สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 
  ข้อ 4 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มิได้กําหนดส่วนราชการของกระทรวง 
กลาโหมไว้ แต่กําหนดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน ซึ่งในทางปฏิบัติมีหน่วยงานที่ขึ้นตรง ดังน้ี 
  (1) สํานักงานรัฐมนตร ี
  (2) สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 (3) กรมราชองครักษ์ 
 (4) กองบัญชาการกองทัพไทย 
 (5) กองทัพบก 
 (6) กองทัพเรือ 
 (7) กองทัพอากาศ 
 
  ข้อ 5 พระราชบัญญัติปรับปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มิได้กําหนดส่วนราชการของกระทรวง 
ศึกษาธิการไว้ แต่กําหนดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน ซึ่งในทางปฏิบัติมีหน่วยงานที่ขึ้นตรง ดังน้ี 
  (1) สํานักงานรัฐมนตร ี
  (2) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  (3) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
  (4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (โรงเรียนทั่วประเทศ) 

                                                            
7
 มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

8
 มาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
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  (5) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา (สถาบันอาชีวะทั่วประเทศ) 
  (6) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ) 
 
  ข้อ 6 องค์กรอิสระ เป็นองค์กรของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการเกี่ยวกับภารกิจของรัฐตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย มีดังน้ี 
  (1) ศาลรัฐธรรมนูญ (2) ศาลปกครอง (3) ศาลยุติธรรม (4) กรมพระธรรมนูญ (5) สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (6) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (7) สํานักงานคณะ กรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (8) สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (9) ผู้ตรวจการแผ่นดินของรับสภา (10) สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (11) องค์กรอัยการ 
(12) ธนาคารแห่งประเทศไทย (13) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 
  ข้อ 7 รัฐวิสาหกิจ เป็นองค์กรของรัฐบาล หรอืหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของหรือบริษัท หรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ 50 มีดังน้ี 

ลําดับ ชื่อรัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการที่กํากับดูแล จัดต้ังโดย ปีจัดต้ัง ประเภทสาขา 

1 สถาบันการบินพลเรือน  กระทรวงคมนาคม  พระราชกฤษฎีกา 2535 ขนส่ง 

2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน  พระราชบัญญัติ 2512 พลังงาน 

3 การไฟฟ้านครหลวง  กระทรวงมหาดไทย  พระราชบัญญัติ 2501 พลังงาน 

4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย  พระราชบัญญัติ 2503 พลังงาน 

5 การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม  พระราชบัญญัติ 2494 ขนส่ง 

6 การท่าเรือแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม  พระราชบัญญัติ 2494 ขนส่ง 

7 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทย 

กระทรวงคมนาคม  พระราชบัญญัติ 2543 ขนส่ง 

8 การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย  พระราชบัญญัติ 2510 สาธารณูปการ 

9 การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย  พระราชบัญญัติ 2522 สาธารณูปการ 

10 องค์การจัดการน้ําเสีย 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  

พระราชกฤษฎีกา 2538 สาธารณูปการ 

11 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติ 2515 อุตสาหกรรม 

12 สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลัง  พระราชบัญญัติ 2517 พาณิชย์และบริการ 

13 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  พระราชบัญญัติ 2502 พาณิชย์และบริการ 

14 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

พระราชบัญญัติ 2506 สังคมและเทคโนโลยี 

15 องค์การเภสัชกรรม  กระทรวงสาธารณสุข พระราชบัญญัติ 2509 สังคมและเทคโนโลยี 

16 องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พระราชบัญญัติ 2496 

เกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

17 การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  พระราชบัญญัติ 2528 สังคมและเทคโนโลยี 

18 ธนาคารออมสิน  กระทรวงการคลัง  พระราชบัญญัติ 2456 การเงิน 
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ลําดับ ชื่อรัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการที่กํากับดูแล จัดต้ังโดย ปีจัดต้ัง ประเภทสาขา 

19 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  กระทรวงการคลัง  พระราชบัญญัติ 2496 การเงิน 

20 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  

กระทรวงการคลัง  พระราชบัญญัติ 2486 การเงิน 

21 
ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย 

กระทรวงการคลัง  พระราชบัญญัติ 2536 การเงิน 

22 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

กระทรวงการคลัง  พระราชบัญญัติ 2545 การเงิน 

23 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 

กระทรวงการคลัง  พระราชบัญญัติ 2534 การเงิน 

24 การเคหะแห่งชาติ  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนษุย์ 

พระราชบัญญัติ 2515 สาธารณูปการ 

25 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม  พระราชบัญญัติ 2515 ขนส่ง 

26 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม  พระราชกฤษฎีกา 2519 ขนส่ง 

27 องค์การสวนพฤกษศาสตร์  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  

พระราชกฤษฎีกา 2535 

เกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

28 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  

พระราชกฤษฎีกา 2499 

เกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

29 องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พระราชกฤษฎีกา 2517 

เกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

30 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พระราชกฤษฎีกา 2514 

เกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

31 องค์การตลาด  กระทรวงมหาดไทย  พระราชกฤษฎีกา 2496 พาณิชย์และบริการ 

32 องค์การสวนสัตว์  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  

พระราชกฤษฎีกา 2497 สังคมและเทคโนโลยี 

33 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

พระราชกฤษฎีกา 2538 สังคมและเทคโนโลยี 

34 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน  

กฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชน
จํากัด 

2521 พลังงาน 

35 บริษัท ขนส่ง จํากัด  กระทรวงคมนาคม  

ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 

2473 ขนส่ง 

36 บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด  กระทรวงกลาโหม  

ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 

2500 อุตสาหกรรม 

37 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด 
(มหาชน) 

กระทรวงคมนาคม  

กฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชน
จํากัด 

2522 ขนส่ง 

38 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) กระทรวงคมนาคม  

กฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชน
จํากัด 

2503 ขนส่ง 

39 
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
จํากัด  

กระทรวงคมนาคม  

ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 

2491 ขนส่ง 
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ลําดับ ชื่อรัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการที่กํากับดูแล จัดต้ังโดย ปีจัดต้ัง ประเภทสาขา 

40 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร  

กฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชน
จํากัด 

2497 ส่ือสาร 

41 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร  

กฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชน
จํากัด 

2546 ส่ือสาร 

42 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด  

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร  

ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 

2546 ส่ือสาร 

43 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) สํานักนายกรัฐมนตรี 

กฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชน
จํากัด 

2520 ส่ือสาร 

44 
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเท่ียว 
จํากัด  

กระทรวงการคลัง  

ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 

2499 พาณิชย์และบริการ 

45 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) กระทรวงการคลัง  

กฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชน
จํากัด 

2509 การเงิน 

46 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด  กระทรวงการคลัง  

ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 

2547 พาณิชย์และบริการ 

47 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  กระทรวงการคลัง  พระราชกําหนด 2540 การเงิน 

48 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง  กระทรวงการคลัง  ระเบียบ 2482 อุตสาหกรรม 

49 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต  กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลัง  ระเบียบ 2506 อุตสาหกรรม 

50 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต  กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลัง  ระเบียบ 2535 อุตสาหกรรม 

51 
โรงพิมพ์ตํารวจ สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ  

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ระเบียบ 2497 อุตสาหกรรม 

52 
สํานักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนษุย์ 

ระเบียบ 2497 สังคมและเทคโนโลยี 

53 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง  พระราชบัญญัติ 2545 การเงิน 

54 องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ พระราชกฤษฎีกา 2498 พาณิชย์และบริการ 

55 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด  กระทรวงคมนาคม  

ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 

2554 ขนส่ง 

56 การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พระราชบัญญัติ 2558 

เกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

อ้างอิง : https://th.wikipedia.org/wiki/ 
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ข้อ 8 องค์การมหาชน เป็นหน่วยงานของรัฐในสังกัดฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ ซึ่งมีสถานะเป็น
นิติบุคคล แบ่งออกได้เป็น 
  1. จัดต้ังตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน 
  สํานักนายกรัฐมนตร ี

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
สํานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

 องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) 
สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

 
  กระทรวงกลาโหม 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 
กระทรวงการคลัง 

 สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) 
กระทรวงการพฒันาสังคมและความม่ันคงของมนษุย์ 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคก์ารมหาชน) 

 สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO) 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
กระทรวงพลังงาน 
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) 
กระทรวงพาณชิย์ 
ศูนย์ส่งเสริมศลิปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) (SACICT) 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
กระทรวงยุตธิรรม 
สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)[3] 
กระทรวงแรงงาน 

 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน)[4] 
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กระทรวงวัฒนธรรม 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (TINT), สทน. 
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 

 
กระทรวงศึกษาธกิาร 
สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
กระทรวงสาธารณสุข 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เป็นองค์การมหาชนแห่งที่ 2 ของไทย 
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

  2. จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติเฉพาะ 
  1) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

2) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี) 
  3) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (กระทรวงสาธารณสุข) 
  4) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
  5) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  6) สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (กระทรวงอุตสาหกรรม) 
  7) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี) 
  8) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (กระทรวงสาธารณสุข) 
  9) คุรุสภา (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  10) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษา 
        (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  11) สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืงแห่งชาติ (ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี) 
  12) สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี) 
 
 
 



14 
 

  13) สถาบันอนุญาโตตุลาการ (กระทรวงยุติธรรม) 
   14) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
  15) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉนิแห่งชาติ (กระทรวงสาธารณสุข) 
 
  หน่วยงานทั้งหมดที่กล่าวมา  
  1. บางหน่วยงานมีเฉพาะในส่วนกลาง บางหน่วยงานมีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
  2. หน่วยงานท่ีอยู่ในส่วนภูมิภาคและประจําจังหวัดจะอยู่ภายใต้การบริหารงานและบังคับบัญชาของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
 
 

**************************************** 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลที่ตอ้งใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลแยกตามประเภทอาคาร 
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ข้อมูลทีต่้องใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแยกตามประเภทอาคาร 
 

ประเภทอาคาร ข้อมูลทีต่้องใช้ในการ
วิเคราะห ์

หน่วยงานทีก่รอก การวิเคราะหข์้อมูล 

1.อาคารที่มี
หน่วยงานเดียว 
และมีมิเตอร์นํ้า 

1.จํานวนนํ้าที่ใช้ตาม
มิเตอร์ของกิจการประปา
ทุกประเภท 
2.ข้อมูลจํานวนบุคลากร
ประจําหน่วยงาน 

หน่วยงานเจ้าของ
อาคาร 

ต า ม มิ เ ต อ ร์ นํ้ า ห รื อ
ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้ง
ห น้ี ห รื อ ข อ ง กิ จ ก า ร
ประปาทุกประเภท 

2.อาคารที่มีหลาย
หน่วยงานในตึกเดียว
และมีมิเตอร์นํ้า 

1.จํานวนนํ้าที่ใช้ตาม
มิเตอร์ของกิจการประปา
ทุกประเภท 
2.ข้อมูลจํานวนบุคลากร
ประจําหน่วยงาน 

เลือกหน่วยงานหน่ึง
หน่วยเป็นผู้แทนใน
การกรอกข้อมูล 

ตามมิเตอร์นํ้าหรือ
ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้ง
หน้ีหรือของกิจการ
ประปาทุกประเภทแต่
แบ่งสัดส่วนตามจํานวน
บุคลากรในอาคาร 

3.อาคารที่เป็น
โรงพยาบาล 

1.จํานวนนํ้าที่ใช้ตาม
มิเตอร์ของกิจการประปา
ทุกประเภท 
2.ข้อมูลจํานวนบุคลากร
ประจําหน่วยงาน 
3.ข้อมูลจํานวนผู้ป่วยใน
ของโรงพยาบาล  
4.ข้อมูลจํานวนผู้ป่วยนอก 

หน่วยงานเจ้าของ
อาคาร 

ต า ม มิ เ ต อ ร์ นํ้ า ห รื อ
ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้ง
ห น้ี ห รื อ ข อ ง กิ จ ก า ร
ประปาทุกประเภทแต่
แบ่งสัดส่วนตามผู้ป่วยใน 
ผู้ป่วยนอกและญาติผู้ป่วย 

4.อาคารที่มีลกัษณะ
บริการ เช่น โรงเรียน 

1.จํานวนนํ้าที่ใช้ตาม
มิเตอร์ของกิจการประปา
ทุกประเภท 
2.ข้อมูลจํานวนบุคลากร
ประจําหน่วยงาน 
3.ข้อมูลจํานวนบุคลากร
ภายนอก 

หน่วยงานเจ้าของ
อาคาร 

ตามมิเตอร์นํ้าหรือ
ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้ง
หน้ีหรือของกิจการ
ประปาทุกประเภทแต่
แบ่งสัดส่วนตามจํานวน
บุคลากรภายใน  และ
บุคลากรภายนอก 
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ข้อมูลทีต่้องใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแยกตามประเภทอาคาร 
 

ประเภทอาคาร ข้อมูลทีต่้องใช้ในการ
วิเคราะห ์

หน่วยงานทีก่รอก การวิเคราะหข์้อมูล 

5. อาคารของ
หน่วยงานที่มีที่ทํา
การหลายแห่ง 

1.จํานวนนํ้าที่ใช้ตาม
มิเตอร์ของกิจการประปา
ทุกประเภท 
2.ข้อมูลจํานวนบุคลากร
ประจําหน่วยงาน 

หน่วยงานหลัก ต า ม มิ เ ต อ ร์ นํ้ า ห รื อ
ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้ง
ห น้ี ห รื อ ข อ ง กิ จ ก า ร
ประปาทุกประเภทและ
รวมทุกอาคารที่ทําการ
เ ป็ น ภ า พ ร ว ม ข อ ง
หน่วยงานน้ันๆ  
 

6.อาคารของ
หน่วยงานที่มีที่ทํา
การหลายแห่งและ
เป็นหน่วยงานบริการ  

1.จํานวนนํ้าที่ใช้ตาม
มิเตอร์ของกิจการประปา
ทุกประเภท 
2.ข้อมูลจํานวนบุคลากร
ประจําหน่วยงาน 
3.ข้อมูลจํานวนบุคลากร
ภายนอก 

หน่วยงานหลัก ต า ม มิ เ ต อ ร์ นํ้ า ห รื อ
ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้ง
ห น้ี ห รื อ ข อ ง กิ จ ก า ร
ประปาทุกประเภทรวม
ทุกอาคารที่ทําการเป็น
ภาพรวมของหน่วยงาน
น้ั น ๆ  โ ด ย ร ว ม จ า ก
บุ ค ล า ก รภ า ย ใ น แ ล ะ
บุคลากรภายนอก 

7.อาคารที่มีลกัษณะ
เป็นอาคารเช่า และ
ค่านํ้ารวมอยู่ในค่า
ส่วนกลาง 

ไม่ดําเนินการในระบบ 
ตัวช้ีวัดของ กพร. 

  

 
หมายเหตุ 
1.จํานวนบุคลากรประจําหน่วยงาน หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างช่ังคราว พนักงานราชการ

หรือเจ้าหน้าที่ที่ทํางานประจําอยู่ในหน่วยงานน้ัน 
2.จํานวนบุคลากรภายนอก หมายถึง บุคลากรท่ีไม่ได้ทํางานประจําในหน่วยงานน้ันเพียงแต่มารับบริการ 

ผู้มาขอรับบริการ จํานวนนักเรียนในโรงเรียน  
3.จํานวนผู้ป่วยในของโรงพยาบาล หมายถงึ จํานวนผู้ป่วยที่ต้องนอนประจําอยู่ในโรงพยาบาลโดยนับ

จํานวนผู้ป่วยในที่เข้ามารับบริการในช่วงเดือนน้ัน 
4.จํานวนผู้ป่วยนอก หมายถึง จํานวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการโดยไม่ต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาลโดยนับ

จํานวนคร้ังที่เข้ามาใช้บริการโรงพยาบาล 


