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ตัวชี้วัดหมวด 7 (ปี พ.ศ. 2565) 
 
 
 
 
 
 

    

       

 

 

1. ตัววัดตามภารกิจหลัก* 

ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลลัพธ์ของตามพันธกิจหรือภารกิจของส่วนราชการตามที่ระบุไว้  
(Function base, Area base) 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน 
% 

ความส าเร็จ 
คะแนน 

2562 2563 2564 

1.1 ร้อยละของเกษตรกร
รุ่นใหม่ (Young Smart)       
ได้รับการพัฒนาเป็น 
Smart Farmer 

 
 

ร้อยละ 90 
 
 

88 80 100 111.1  

1.2 ร้อยละของประชากร
อายุ 6 ปีที่เข้าถึง Internet   

ร้อยละ 80 65.93 76.78 87.63 109.5  

2. ตัววัดตามนโยบายและแผนรัฐบาล 
ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลลัพธ์ของตามนโยบายและแผนรัฐบาล (Agenda base) 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน 
% 

ความส าเร็จ 
คะแนน 

2562 2563 2564 

4.3 จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 
ที่ไม่มีปัญหายาเสพติด  

250 หมู่บ้าน/
ชุมชน 

179 263 308 123.2  

7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ 

เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวต้องมีความสัมพันธ์กับพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ รวมทั้งตัววัดที่
ด าเนินการตามนโยบายและแผนของรัฐบาลที่ก าหนดไว้ประจ าปี และตัววัดร่วม ตัววัดด้านการ
ด าเนินการตามกฎหมาย และการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

แบบฟอร์มที่ 4 ตัวชี้วัดหมวด 7 ประกอบด้วย กลุ่มตัววัดผลลัพธ์ที่แสดงถึงการพัฒนา  
สู่ระบบราชการ 4.0 มีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย ทั้งหมด 6 มิติ  

- ในแต่ละมิติ ให้น าเสนอตัวชี้วัดมา 5 ตัว  
- ต้องน าเสนอตัวชี้วัดในกลุ่มตัววัดส าคัญ (กลุ่มตัววัดที่มีเครื่องหมายดอกจัน *)  

อย่างน้อย 1 ตัว  
- ในแต่ละกลุ่มตัววัด สามารถน าเสนอตัวชี้วัดได้มากกว่า 1 ตัว แต่ไม่เกิน 3 ตัว 
-  



3. การด าเนินการด้านกฎหมาย 
ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลการด าเนนิการด้านกฎหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน 
% 

ความส าเร็จ 
คะแนน 

2562 2563 2564 

3.1 ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าเอกสารด้าน
กฎหมายและระเบียบใน
การปฏิบัติงานเพ่ือเผยแพร่
ให้กับบุคลากรและ
ประชาชนทั่วไป 

5 ระดับ 5 5 5 100.0 
 

4. ตัววัดของการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์* 

ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

4.1 จ านวนแปลง/ฟาร์ม 
ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
GAP ที่ได้รับการส่งเสริม
พัฒนา  

145 N/A 114 145 100  

5. การบรรลุตามยุทธศาสตร์อื่น ๆ เช่น การบรรลุตัววัดร่วม การจัดอันดับ เป็นต้น 
ตัวช้ีวัดของการบรรลุตามยุทธศาสตร์อื่น ๆ ตามนโยบายของส่วนราชการหรือของรัฐบาล เช่น ตัววัดรว่ม ตัววัดที่แสดงถึง
การปรับปรุงระดบัในการจัดอันดบัโดยองค์กรภายนอกประเทศในดา้นต่าง ๆ  เป็นต้น 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

 ไม่ม ี
 
 

      
 

    

  

 

 

 



 

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย* 

ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลลัพธ์ของความพึงพอใจของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียจากการใช้บริการของส่วนราชการ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายปี

ล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

1.1ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มา
ติดต่อศูนย์ OSSC  

ร้อยละ 95 89 94 95.85 100.9   

2. ผลของความผูกพันและการให้ความร่วมมือ*  
ตัวช้ีวัดที่แสดงออกถึงความผูกพันและการใหค้วามร่วมมือจากประชาชนและผูเ้ข้ามารบัการบริการจากส่วนราชการ สะท้อน
การปรับเปลี่ยนด้านกาบริการที่เกดิประโยชน์ (การเข้าถึงงานบริการผ่านเครื่องมือ Social Listening) 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

2.1 ร้อยละของ
เกษตรกร ได้รับการ
พัฒนาเป็น Smart 
Farmer 

 
 

ร้อยละ 78 
 

 

75 80 78 100   

3. ผลการด าเนินการด้านโครงการประชารัฐ  
ตัวช้ีวัดที่แสดงการบรรลุผลหรือความส าเร็จของการด าเนินการด้านโครงการประชารัฐ เช่น ยอดการจ าหน่ายสินคา้ภายใต้
โครงการประชารัฐ ความผูกพันและความร่วมมือ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

3.1 ระดับความส าเร็จ
ของยอดจ าหน่ายสินค้าที่
เพ่ิมขึ้นภายใต้โครงการ
ตลาดประชารัฐ คนไทย
ยิ้มได้ (OTOP) 

2,000 ล้าน
บาท 

1,920 2,225 2,611 130.6 
 

7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน 

เป็นการวัดผลด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับการบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนจากการบริการ
ส่วนราชการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน การเติบโตของโครงการที่
มุ่งเน้นประโยชน์แก่กลุ่มผู้รับบริการ การสร้างสัมพันธ์และความร่วมมือ 



4. ผลจากการปรับเปลี่ยนด้านการบริการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้ 
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลจากการปรบัเปลี่ยนด้านการบริการ และนวัตกรรมการบริการที่เกิดประโยชน์ตอ่ผู้รับบริการที่สามารถ
วัดผลได ้

ตัวชี้วัด 
 

ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

 ไม่ม ี
 

      
 

    

5. การแก้ไขเร่ืองร้องเรียน 
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงการจัดการข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว มมีาตรฐาน ทันการณ์ และเกิดผล หรือเครือข่าย
ความร่วมมือ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

5.1 ร้อยละของเรื่อง
ร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารง
ธรรมที่ด าเนินการยุติ
เรื่องร้องเรียน  

ร้อยละ 91 89.13 85.79 96.94 106.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. จ านวนนวัตกรรมต่อบุคลากร/จ านวนโครงการที่ส าเร็จจากการมีส่วนร่วมของเครือข่าย* 
ตัวช้ีวัดของการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดจากบุคลากรของส่วนราชการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

       

2. การเรียนรู้และผลการพัฒนา* 

ตัวช้ีวัดของการเรียนรู้และผลการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

2.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมปฐมนิเทศข้าราชการ
บรรจุใหม่ครบตามที่หลักสูตร
ก าหนด   

ร้อยละ 100 100 100 100 100   

3. ความก้าวหน้าและการก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งตามแผน 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงความก้าวหน้าของบุคลากรและความก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งตามแผน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

 ไม่ม ี
 

      
 

    

4. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการแต่งต้ังให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงบุคลากรของส่วนราชการที่ไดร้ับการแต่งตั้งให้ไปรว่มในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

ไม่ม ี
 
 
 
 

      

 

    

7. 3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 
เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการด้านการบริหารบุคคล การพัฒนา และการสร้างการ 

มีส่วนร่วมของบุคลากรของส่วนราชการ เพื่อให้มีสมรรถนะสูง 



5. จ านวนบุคลากรที่อาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงบุคลากรของสว่นราชการไปเป็นอาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

5.1 จ านวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  

2,250 คน 
 

712 
 

2,308 2,760 122.7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. จ านวนรางวัลที่ได้รับจากภายนอก* 

ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงส าเร็จของการเปน็ต้นแบบของส่วนราชการทีไ่ด้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกท่ีแสดงถึงความส าเร็จในการ
ปรับปรุงกระบวนการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

1.1 ร้อยละของการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 
 

ร้อยละ 90 90.54 73.03 93.91 104.4   

2. จ านวน Best practice* 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงส าเร็จของการเปน็ต้นแบบของส่วนราชการที่เป็น Best practice 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

 
ไม่ม ี    

 
  

3. จ านวนรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานระดับกรม/ระดับกระทรวง 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงส าเร็จของการเปน็ต้นแบบของส่วนราชการ ได้แก่  
- รางวัลระดบักรม เป็นรางวัลทีส่่วนราชการระดับกรมมอบให้หน่วยงานย่อยในสังกัด  
- รางวัลระดบักระทรวง เป็นรางวลัที่มอบให้กับส่วนราชการระดับกรมในสังกัด 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย

ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

3.1 จ านวนชุมชนคุณธรรมต้นแบบ  30 ชุมชน 12  29  34  113.3   

3.2 จ านวนชุมชนส่งเสริมคุณธรรม 50 ชุมชน 38 53 65 130  

4. การจัดอันดับในระดับนานาชาติ 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงส าเร็จของการแข่งขัน โดยไดร้ับการจดัอันดับในระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

ไม่ม ี            

7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ 

เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีหรือการเป็น
ต้นแบบของผู้บริหารและบุคลากรของส่วนราชการ 



 
5. จ านวนบคุลากรที่ได้รับการยกย่องจากภายนอก 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงส าเร็จของการเปน็ต้นแบบของส่วนราชการ โดยมีบคุลากรของตนเองได้รับการยกย่อง 
จากภายนอก 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

5.1 ระดับความส าเร็จการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  
 

ระดับ 5 4 5 5 100   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. การบรรลุผลของตัววัดร่วม (กระบวนการที่ด าเนินการข้ามหลายหน่วยงาน) * 

การจัดอันดับในระดับนานาชาติ 
ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลลัพธ์การบรรลผุลของตัววัดร่วม ในการมีกระบวนการที่ด าเนินการข้ามหลายหน่วยงานของส่วน
ราชการ (Area base) ความส าเรจ็ในการด าเนินการร่วมกันหลายหน่วยงาน (Joint KPI) 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

1.1 ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่าย               
ภาพรวม  

ร้อยละ 96 87.07 88.55 

 
97.94 

 

102.0 

 

2. ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกิจ  
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกจิ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

2.1 รายได้ด้านการท่องเที่ยวของ 
ผู้มาเยี่ยมเยือนชาวไทย  

800 
ล้านบาท 

 
7,556.34 

 

 
4,049.11 

 

 
884.45 

 
110.6   

3. ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสังคม และความมั่นคง 
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสังคม และความมั่นคง 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

3.1 ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์
การประเมินการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่มีคุณภาพ  

 
ร้อยละ 
100 

 

100 100 100 100   

4. ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสาธารณสุข  
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสาธารณสุข และด้านสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน % คะแนน 

7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม 

เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการในด้านต่าง ๆ ที่นอกจากจะบรรลุเป้าหมายของการ
ด าเนินการแล้วยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ของพ้ืนที่
และประเทศ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

2562 2563 2564 
ความส าเร็จ 

 4.1 ร้อยละของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลผ่านเกณฑ์
คุณภาพ รพ.สต. ติดดาวระดับ 5 
ดาว 

 ร้อยละ 80  80.36  80.36 80.36  100.4   

5. ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสิ่งแวดลอ้ม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

ไม่ม ี        



 

1. การลดต้นทุน (ทั้งในระดับกระบวนการที่เกิดจากการปรับปรุงงาน และการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้) 
ตัวช้ีวัดของการลดต้นทุนท้ังในระดับกระบวนการอันเกิดจากการปรบัปรุงงาน และการน าเทคโนโลยดีจิิทัลมาใช้เพื่อลดต้นทุน
ในการท างาน เช่น ต้นทุนท่ีลดลงจากการใช้เทคโนโลยีดจิิทัล 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

  
ไม่ม ี

      
 

    

2. จ านวนนวัตกรรมของการปรับปรุงกระบวนการ* 

 
ตัวช้ีวัดของนวัตกรรมการปรับปรุงกระบวนการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

 ไม่ม ี
 

      
 

    

3. ผลการปรับปรุงจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล* (Open Data, เชื่อมโยงข้อมูล, Digitize Process, e-Services) 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ของการปรับปรุงกระบวนการ และการบริการจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ทั้งทางตรง 
และทางอ้อม เช่น ตัวช้ีวัดด้านการเปิดข้อมูล การเช่ือมโยงข้อมลู การปรับปรุงบริการ การให้บริการด้วยรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

 3.1 จ านวนช่องทางที่เกษตรกรและ
ประชาชนท่ัวไปได้รับบริการผ่าน
เครื่องมือ Social  

3 ช่องทาง 3 3 3 100   

4. ประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบด้านภัยพิบัติต่าง ๆ 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบด้านภยัพิบตัิต่าง ๆ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

ไม่ม ี        

7. 6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 

เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการบริหารจัดการเพ่ือการลดต้นทุน  
การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 



5. นวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมาย 
ตัวช้ีวัดของนวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

5.1 จ านวนครั้งของความส าเร็จของการ
ขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสรมิและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผ่านกลไก
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการจงัหวัด  

6 ครั้ง 6 ครั้ง 6 ครั้ง 6 ครั้ง 100.0   

 


