
ฐานข้อมูลการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของ บช.ศ. 
 

 

 

ปีงบประมาณ 
  2549 2550 2551  2552 2553 2554   2555 

จํานวนตวัชีว้ัดที่

รับผิดชอบ 

4 มิติ   

6 ตัวชี้วัด 

4 มิติ  

10  ตัวชีว้ัด 

3 มิติ  

8  ตัวชีว้ัด 

4 มิติ  

16  ตัวชีว้ัด 

4 มิติ  

10  ตัวชี้วัด 

4 มิติ  

8  ตัวชี้วัด 

2 มิติ    

10  ตัวชี้วัด 

ผลคะแนนที่ได้รับ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
4.9880 4.4009 3.9918 3.5033 4.5120 4.4042  
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ผลคะแนนการปฏิบตัิราชการตามคาํรับรองการปฏิบตัิราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2550 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
นํ้าหนัก
(ร้อยละ) 

ผลคะแนนการดําเนินงาน 
ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก

มิติที่ 1  มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (นํ้าหนัก : ร้อยละ -)
- - - -

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (นํ้าหนัก : ร้อยละ 20)
ตัวช้ีวัดที่ 7.1 ระดับความสําเร็จในการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 

10 4.9000 0.4900

ตัวช้ีวัดที่ 7.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

10 4.9500 0.4950

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (นํ้าหนัก : ร้อยละ 20)
ตัวช้ีวัดที่ 8 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

10 1.0000 0.1000

ตัวช้ีวัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

10 5.0000 0.5000

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร (นํ้าหนัก : ร้อยละ 60)
ตัวช้ีวัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการ
ความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์(KM) 

15 4.4677 0.6702

ตัวช้ีวัดที่ 13.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนักในการดําเนินการตามข้อเสนอการ
เปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรของส่วนราชการ 

15 4.8300 0.7245

ตัวช้ีวัดที่ 13.3 ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอด
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายขององค์กรสู่ระดับบุคคล 

7.5 4.6000 0.3450

ตัวช้ีวัดที่ 14 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการ 

7.5 4.8000 0.3600

ตัวช้ีวัดที่ 16 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

7.5 4.7500 0.3563

ตัวช้ีวัดที่ 17 ระดับความสําเร็จของการทําระบบ
บริหารความเสี่ยง 

7.5 4.8000 0.3600

รวมคะแนนถ่วงน้ําหนัก 4.4009
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ผลคะแนนการปฏิบตัิราชการตามคาํรับรองการปฏิบตัิราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2551 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ค่าคะแนนท่ีได้ คะแนนถ่วงน้ําหนัก 

มิติที่ 1  มิติด้านประสิทธิผล (นํ้าหนัก : ร้อยละ 20)
ตัวช้ีวัดที่ 3.21 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
การตามแผนปรับปรุงระบบงานตามตัวช้ีวัด PMQA 

20 3.75 0.7500

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (นํ้าหนัก : ร้อยละ 26)
ตัวช้ีวัดที่ 5 ระดับความสําเร็จในการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 

13 4.2000 0.5460

ตัวช้ีวัดที่ 6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรฐานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

- 4.8750 -

ตัวช้ีวัดที่ 6.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

6.5 4.7500 0.3087

ตัวช้ีวัดที่ 6.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําข้อมูล
เรื่องกล่าวหา/ข้อร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต การ
ปฏิบัติและ/หรือข้อละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้อมูลการจัดซื้อจดัจ้าง 

6.5 5.0000 0.3250

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (นํ้าหนัก : ร้อยละ 26)
ตัวช้ีวัดที่ 8 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน 

13 1.0000 0.1300

ตัวช้ีวัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

13 4.2850 0.5571

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร (นํ้าหนัก : ร้อยละ 28)
ตัวช้ีวัดทื่ 12 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
ขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการ
ภาครัฐ PMQA 

28 4.9432 -

ตัวช้ีวัดที่ 12.1 ระยะเวลาการส่งรายงานการประเมิน
องค์กรด้วยตนเอง 

1.5 5.0000 0.0750

ตัวช้ีวัดที่ 12.2 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของ
ความครบถ้วน ของการจัดทํารายงานการประเมิน
องค์กรด้วยตนเอง 

8 5.0000 0.4000
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ผลคะแนนการปฏิบตัิราชการตามคาํรับรองการปฏิบตัิราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2551 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก      
ร้อยละ 

ผลการดําเนินงาน 
ค่าคะแนนที่ได้ คะแนนถ่วงนํ้าหนัก

ตัวช้ีวัดที่ 12.3 ผลคะแนนจากรายงานการประเมิน
องค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์ 7 หมวด 

18.5 4.9167 -

ตัวช้ีวัดที่ 12.3.1 ผลคะแนนจากรายงานการประเมิน
องค์กรด้วยตนเองเชิงคุณภาพ 

10 4.7500 0.4750

ตัวช้ีวัดที่ 12.3.2 ความครบถว้นของหลักฐานประกอบ
ผลการประเมนิองค์กรด้วยตนเอง 

8.5 5.0000 0.4250

รวมคะแนนถ่วงน้ําหนัก 3.9918
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ผลคะแนนการปฏิบตัิราชการตามคาํรับรองการปฏิบตัิราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก 
ร้อยละ      

ผลการดําเนินงาน 
ค่าคะแนนที่ได้ คะแนนถ่วงนํ้าหนัก

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล (นํ้าหนัก : ร้อยละ 60)
ตัวช้ีวัดที่ 3.1.13 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนา
มาตรฐานการสอบสวนตามโครงการปฏิรูปและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ 

8 1.0000 0.0800

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.19 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ประสิทธิภาพการตรวจราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

5 5.0000 0.2500

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.20.1 ระดับความสําเร็จของการนําผล
การประเมินการปฏิบัติราชการไปใช้ในการ
ประกอบการพิจารณาเลื่อนตําแหน่งของข้าราชการ
ตํารวจให้สอดคล้องกับแนวทางหรือคําสั่งหรือระเบียบ
ที่กําหนดของตําแหน่งทั้งหมด 

6 1.0000 0.0600

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.21.1 ระดับความสําเร็จของการ
สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณตํารวจ 

8 4.0000 0.3200

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.21.2 ระดับความสําเร็จของการจัด
กิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมฯ และการสร้างเครือข่ายทั้ง
ภายใน/ภายนอก ตร. 

8 4.0000 0.3200

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.21.3 ร้อยละของจํานวนข้าราชการ
ตํารวจและหน่วยงานในสังกัดที่ได้รับการประกาศเชิดชู
เกียรติว่าประพฤติดีเย่ียมตามประมวลจริยธรรมฯ 

8 1.0000 0.0800

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.22.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
องค์กรแบบองค์รวมมุ่งเน้น OUTPUT  OUTCOME 
และ IMPACT โดยมีคู่เทียบเคียง (BENCHMARKING) 

4 5.0000 0.2000

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.22.2 ระดับความสําเร็จของการวางแผน
ปรับปรุงองค์กรสู่การจัดการผลกระทบทางลบต่อ
องค์กรและสังคม 

4 4.5000 0.1800
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ผลคะแนนการปฏิบตัิราชการตามคาํรับรองการปฏิบตัิราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 
นํ้าหนัก
ร้อยละ 

ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.22.3 ระดับความสําเร็จของการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียขององค์กร 

4 4.0000 0.1600

ตัวช้ีวัดที่ 3.3 ตัวช้ีวัดตามพันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 5.0000 0.2500
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (นํ้าหนัก : ร้อยละ 10)
ตัวช้ีวัดที่ 6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

5 4.7000 0.2350

ตัวช้ีวัดที่ 7 ระดับความสําเร็จในการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 

5 3.4600 0.1730

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (นํ้าหนัก : ร้อยละ 10)
ตัวช้ีวัดที่ 8 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน/รายจ่ายภาพรวม 

3 1.0000 0.0300

ตัวช้ีวัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต 

4 5.0000 0.2000

ตัวช้ีวัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

3 4.2600 0.1278

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร  (นํ้าหนัก : ร้อยละ 20)
ตัวช้ีวัดที่ 14.1.1 ร้อยละของจํานวนข้อผ่านเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับที่ยอมรับได้ 
(วัดกระบวนการของแผนพัฒนาองค์กรในหมวดที่
ดําเนินการ) 

8 5.0000 0.4000

ตัวช้ีวัดที่ 14.1.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จของ
ผลลัพธ์ในการดําเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ (วัด
ผลลัพธ์ของแผนพัฒนาองค์การในหมวดที่ดําเนินการ) 

4 4.9375 0.1975

ตัวช้ีวัดที่ 14.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์
การดําเนินการของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐในระดับที่ยอมรับได้ (หมวด 7) 

4 1.0000 0.0400
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ผลคะแนนการปฏิบตัิราชการตามคาํรับรองการปฏิบตัิราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 
นํ้าหนัก
ร้อยละ 

ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก

ตัวช้ีวัดที่ 14.3.1 ความครบถว้นของการจัดทํารายงาน
ลักษณะสําคญัขององค์กร 

1.33 5.0000 0.0665

ตัวช้ีวัดที่ 14.3.2 ความครบถว้นของการจัดทํารายงาน
การประเมินองค์กรด้วยตนเอง หมวด 1-7 ตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 

1.33 5.0000 0.0665

ตัวช้ีวัดที่ 14.3.3 ความครบถว้นของแผนพัฒนา
องค์การประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (2 แผน) 

1.34 5.0000 0.0670

รวมคะแนนถ่วงนํ้าหนัก 3.5033
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ผลคะแนนการปฏิบตัิราชการตามคาํรับรองการปฏิบตัิราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 
นํ้าหนัก
ร้อยละ 

ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (นํ้าหนัก : ร้อยละ 50)
ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/
ภารกิจหลัก 

45 - 3.8849

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.11 ร้อยละความสําเร็จเฉลี่ยถว่งนํ้าหนัก
ของการพัฒนามาตรฐานการสอบสวน ตามโครงการ
ปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย
ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ระยะที่ 2  

2 5.0000 0.1000

           1) แผนงานพัฒนาการประสานงาน - - -
           4) แผนงานพัฒนาการฝึกอบรม - - -
           5) แผนงานพัฒนาจริยธรรมตํารวจ - - -
ตัวช้ีวัดที่ 3.1.17 ระดับความสําเร็จของการกํากับ
ดูแลที่ดีของ ตร. 

- 5.0000 -

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.17.1 ระดับความสําเร็จของการ
สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณตํารวจ 

0.50 5.0000 0.0250

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.17.2 ระดับความสําเร็จของการส่งเสริม
บรรยากาศการทํางานที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม การจัดทําคู่มือ จรยิธรรม จรรยาบรรณ
ตํารวจ และการประชาสัมพันธ์ 

0.50 5.0000 0.0250

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.17.3 ระดับความสําเร็จของการสรรหา
ข้าราชการตํารวจ และหน่วยงานในสังกัด เพ่ือยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจ 

1 5.0000 0.0500

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (นํ้าหนัก : ร้อยละ 20)
ตัวช้ีวัดที่ 4.3 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ
เก่ียวกับเรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุติ   

5 5.0000 0.2500
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ผลคะแนนการปฏิบตัิราชการตามคาํรับรองการปฏิบตัิราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 
นํ้าหนัก
ร้อยละ 

ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก

ตัวช้ีวัดที่ 5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการป้องกันและปราบปราบการทุจริต 

6 3.6000 0.2160 

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (นํ้าหนัก : ร้อยละ 10)
ตัวช้ีวัดที่ 7.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายทุน/ภาพรวม 

0.50 1.0000 0.0050

ตัวช้ีวัดที่ 7.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต 

1 4.7000 
 

0.0470

ตัวช้ีวัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน 

1 4.3200 
 

0.0432

ตัวช้ีวัดที่ 9.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน 2 4.7188 0.0944
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร (นํ้าหนัก : ร้อยละ 20)
ตัวช้ีวัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

20 4.5815 -

    - ประเด็นมุงเน้นการจัดการองค์ความรู้ของ ตร. - - -
    - ประเด็นมุ่งเน้นการกํากับดูแลที่ดีของ ตร. - - -

รวมคะแนนที่ได้ 4.1376
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ผลคะแนนการปฏิบตัิราชการตามคาํรับรองการปฏิบตัิราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 
นํ้าหนัก
ร้อยละ 

ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (นํ้าหนัก : ร้อยละ 25)
ตัวช้ีวัดที่ 3.1.11 ร้อยละความสําเร็จเฉลี่ยถว่งนํ้าหนัก
ของการพัฒนามาตรฐานการสอบสวนตามโครงการ
ปฏิรูปฯ แผนพัฒนาจริยธรรมตํารวจ 

10 4.9000 0.4900

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.17 ระดับความสําเร็จของการกํากับดูแล
ที่ดีของส่งเสริมจริยธรรมจรรยาบรรณของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ 

10 5.0000 0.5000

ตัวช้ีวัดที่ 3.3 ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอด
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 

5 5.0000 0.2500

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (นํ้าหนัก : ร้อยละ 10)
ตัวช้ีวัดที่ 6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต 

10 4.38000 0.4380

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (นํ้าหนัก : ร้อยละ 45)
ตัวช้ีวัดที่ 8 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/เงินโครงการลงทุนภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 

10 - -

ตัวช้ีวัดที่ 8.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ รายจ่าย 

2 1.0000 0.0200

ตัวช้ีวัดที่ 8.1.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

4 1.0000 0.0400

ตัวช้ีวัดที่ 8.1.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผนร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน 

4 1.8047 0.0722

ตัวช้ีวัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต 

15 5.0000 0.7500

ตัวช้ีวัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน
ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน 

20 4.4000 0.8800
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ผลคะแนนการปฏิบตัิราชการตามคาํรับรองการปฏิบตัิราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 
นํ้าหนัก
ร้อยละ 

ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร (นํ้าหนัก : ร้อยละ 20)
ตัวช้ีวัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การบริการจัดการภาครัฐ (PMQA) 

20 - -

ตัวช้ีวัดที่ 12.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คณุภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 

8 4.8378 0.3870

ตัวช้ีวัดที่ 12.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละถ่วง
นํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (หมวด 7) 

6 4.6167 0.2770

ตัวช้ีวัดที่ 12.3 ระดับความสําเร็จของการประเมิน
องค์การด้วยตนเองตามแนวทางของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

6 5.0000 0.3000

รวมคะแนนที่ได้ 4.4042
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


