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รายงานประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565 

(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรให้แข็งแกร่งพร้อมขับเคลื่อนองค์กรและความสัมพันธ์ภายในองค์กรของมหาวิทยาลัย 
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ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/
ผ  ้ให้ 

ข้อม ล 
บรรลุ อย ่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
ไม่
บรรลุ 

1.1 พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหาร
จัดการบคุลากรด้วย
หลักธรรมตัตาภิบาล 

1.จ านวนบุคลากรเป็นต้นแบบความ
เช่ียวชาญในวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ให้เป็นทีย่อมรับและได้รับการเชิด 
ชูเกียรต ิ

คน 6 อยู่ในระหว่างการด าเนินการก าหนดนโยบาย
ด้านจริยธรรม แนวทาง และหลักเกณฑ์การ
น าพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ใน
กระบวนการบริหารงานบคุคล รวมทั้ง
มาตรการจูงใจเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลยั ผู้บรหิาร บุคลากร และผูเ้รียน 
มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดี 
โดยการด าเนินการของคณะกรรมการธรร
มาภิบาลและจริยธรรม ดังนี้  
1. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม 
เสนอร่างประกาศสภามหาวิทยาลยั เรื่อง 
นโยบายดา้นธรรมาภิบาลและจรยิธรรม  
2. ประชุมคณะกรรมการธรรมาภบิาลและ
จริยธรรม เพื่อก าหนดมาตรการจูงใจเพื่อ
พัฒนาและส่งเสรมิให้นายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร 
บุคลากร และผู้เรยีน มีพฤติกรรมทาง
จริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดี (เนื่องจาก
คณะกรรมการธรรมาภบิาลและจริยธรรม 
เพิ่งได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวทิยาลัย  

   งานการเจ้าหน้าท่ี 
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ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/
ผ  ้ให้ 

ข้อม ล 
บรรลุ อย ่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
ไม่
บรรลุ 

เมื่อวันท่ี 19 พ.ย. 2564 ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลยั ว่าด้วยธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2564 และ
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562) 

2.ระดับผลการประเมินการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร 

ค่าเฉลี่ย 4.60 1. คณะครุศาสตร์  คะแนนเฉลีย่รวม 4.39 
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
คะแนนเฉลี่ยรวม  4.07 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
คะแนนเฉลี่ยรวม  4.31 
4. คณะวิทยาการจัดการ คะแนนเฉลีย่รวม 4.38 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
คะแนนเฉลี่ยรวม 3.90  
6. คณะพยาบาลศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยรวม 3.92 
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร แมส่อด  
คะแนนเฉลี่ยรวม 4.19 
7. คะแนนภาพรวมเฉลี่ย  4.86 
 
 
 
 
 
 
 

   กองนโยบายและ
แผน/งาน
เลขานุการ 
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ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/
ผ  ้ให้ 

ข้อม ล 
บรรลุ อย ่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
ไม่
บรรลุ 

3.ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มตี่อระบบและกลไกการ
บริหารจัดการพัฒนาบุคลากรด้วย
หลักธรรมาภิบาล 

ค่าเฉลี่ย 4.00 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน *
อย ่ในระหว่างการจัดเก็บรวบรวมข้อม ลเพ่ือ
ด าเนินการประเมินในรอบ 12 เดือน 

   กองนโยบายและ
แผน/งาน
เลขานุการ 

4.ผลการประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินของ
มหาวิทยาลยั (ITA) 

ร้อยละ 90 อยู่ระหว่างการด าเนินงานจดัส่งขอ้มูลให้กับ 
ITA ภายในเดือนเมษายน 2565 โดยมีการ
ด าเนินการของกรรมการส่งเสริมคณุธรรมและ
ความโปร่งใส ดังนี ้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสรมิคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปี 2565 
2. จัดประชุมคณะกรรมการฯพร้อม
มอบหมายตัวช้ีวัด วันท่ี 20 ตุลาคม 2565 
3. ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสโดยให้ทุกหน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการรวมทั้งการจดัส่งรายชื่อ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทั้งภายในและภายนอกตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
4. จัดประชุมตดิตามสรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าเดือน จ านวน 2 ครั้ง 
5. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผลการ
ด าเนนิงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส จ านวน 2 ครั้ง 
6. จัดส่งข้อมูลเข้าสูร่ะบบ ITAS ของส านักงาน
ป.ป.ช. ภายในสิ้นเดือนเมษายน 2565 

   ส านักงาน
อธิการบดี 



4 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป ้าหมาย 
65 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/
ผ  ้ให้ 

ข้อม ล 
บรรลุ อย ่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
ไม่
บรรลุ 

1.2 พัฒนาภูมคิุ้มกนั
ทางจติใจควบคู่กบั
การพัฒนาสู่ต าแหน่ง
บริหาร วิชาการ  และ
การเกษยีณอาย ุ

5.ร้อยละของอาจารย์ที่มีคณุวุฒิ
ระดับปริญญาเอก 

ร้อยละ 30 ปริญญาเอกเพิ่มขึ้น ร้อยละ  32.13    งานการเจ้าหน้าท่ี 
 

6.ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 30 ผลงานทางวิชาการ ร้อยละ  46.25    งานการเจ้าหน้าท่ี 
 

7.จ านวนสื่อและนวตักรรมที่
เผยแพรห่รือได้รับรางวัลใน
ระดับชาต/ินานาชาต ิ

ช้ิน 10 ในปีงบประมาณ 2565 มีจ านวนจ านวนสื่อ
และนวัตกรรมทีเ่ผยแพร่หรือได้รับรางวัลใน
ระดับชาต/ินานาชาติ จ านวน 2 ช้ิน ดังนี ้
1. ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัยทีม 
Neurobright "ร าข้าวโภชนาการสูงของไทย 
(NEUROBRIGHT)" (1) ปิติชนน์ รุ่งอินทร์ 
บริษัท โดยรักและหวัง จ ากดั (2) ดาวใจ ศร
ลัมพ ์บริษัท โดยรักและหวัง จ ากดั (3) ดร.
เอนก หาลี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในงาน The 
Inter National Social Entrepreneurship 
Competition for The Six Lanchang-
Mekong Countries ณ เมืองอู่ฮัน่ ประเทศ
จีน ซึ่งเป็นการแข่งขันในระดับนานาชาติ เมื่อ
วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง 
https://www.facebook.com/messenger
_media/?thread_id=100002244743920
&attachment_id=957032131911720&m
essage_id=mid.%24cAABa84k7zrWD7c
Rid19vH8OAAXpP  และ 

   ส านักวิทยบริการ
ฯ 

https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100002244743920&attachment_id=957032131911720&message_id=mid.%24cAABa84k7zrWD7cRid19vH8OAAXpP
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100002244743920&attachment_id=957032131911720&message_id=mid.%24cAABa84k7zrWD7cRid19vH8OAAXpP
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100002244743920&attachment_id=957032131911720&message_id=mid.%24cAABa84k7zrWD7cRid19vH8OAAXpP
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100002244743920&attachment_id=957032131911720&message_id=mid.%24cAABa84k7zrWD7cRid19vH8OAAXpP
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100002244743920&attachment_id=957032131911720&message_id=mid.%24cAABa84k7zrWD7cRid19vH8OAAXpP
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ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/
ผ  ้ให้ 

ข้อม ล 
บรรลุ อย ่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
ไม่
บรรลุ 

https://mp.weixin.qq.com/s/yrIouhDES
h7IKOwVmsYBnw?fbclid=IwAR0yQbNg
ne0eZJB9lljGFI9iJsqRC6fxzPzN7eD9n5I
oJPJ6KYAoRr2OMoA  
2. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย ์ดร. เอนก 
หาลี ในฐานะผู้ประดิษฐ์ ที่ไดร้่วมจดอนุ
สิทธิบัตรและร่วมพัฒนาวิธีการสกดัสารต้าน
อนุมูลอิสระจากช้ินส่วนเมลด็กาแฟ ร่วมกับ
นางสาวดาวใจ ศรลัมพ์ กรรมการบริหาร
บริษัท ขวัญดาว โปรเจ็ค จ ากัด เมือ่วันท่ี 2 
กุมภาพันธ์ 2565 
ลิงคท์ีเ่กี่ยวข้อง 
https://scitech.kpru.ac.th/prscitech/sign
board_detail/?cid=1247&fbclid=IwAR2
vjtjISgR4aJllNGVs65i4eOqfxgWH56kTo
WncN4VlfME_edhkyTZyhMw 

8. จ านวนองค์ความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู ้

ช้ิน 10 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีการด าเนินการ
จัดท าแผนการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนา
หน่วยงาน จ านวน 16 แผน ซึ่งอยู่ระหว่าง
ด าเนินการรวบรวมองค์ความรู้ของแต่ละแผน 

   สถาบันวิจัยฯ 

 
 
 

https://mp.weixin.qq.com/s/yrIouhDESh7IKOwVmsYBnw?fbclid=IwAR0yQbNgne0eZJB9lljGFI9iJsqRC6fxzPzN7eD9n5IoJPJ6KYAoRr2OMoA
https://mp.weixin.qq.com/s/yrIouhDESh7IKOwVmsYBnw?fbclid=IwAR0yQbNgne0eZJB9lljGFI9iJsqRC6fxzPzN7eD9n5IoJPJ6KYAoRr2OMoA
https://mp.weixin.qq.com/s/yrIouhDESh7IKOwVmsYBnw?fbclid=IwAR0yQbNgne0eZJB9lljGFI9iJsqRC6fxzPzN7eD9n5IoJPJ6KYAoRr2OMoA
https://mp.weixin.qq.com/s/yrIouhDESh7IKOwVmsYBnw?fbclid=IwAR0yQbNgne0eZJB9lljGFI9iJsqRC6fxzPzN7eD9n5IoJPJ6KYAoRr2OMoA
https://scitech.kpru.ac.th/prscitech/signboard_detail/?cid=1247&fbclid=IwAR2vjtjISgR4aJllNGVs65i4eOqfxgWH56kToWncN4VlfME_edhkyTZyhMw
https://scitech.kpru.ac.th/prscitech/signboard_detail/?cid=1247&fbclid=IwAR2vjtjISgR4aJllNGVs65i4eOqfxgWH56kToWncN4VlfME_edhkyTZyhMw
https://scitech.kpru.ac.th/prscitech/signboard_detail/?cid=1247&fbclid=IwAR2vjtjISgR4aJllNGVs65i4eOqfxgWH56kToWncN4VlfME_edhkyTZyhMw
https://scitech.kpru.ac.th/prscitech/signboard_detail/?cid=1247&fbclid=IwAR2vjtjISgR4aJllNGVs65i4eOqfxgWH56kToWncN4VlfME_edhkyTZyhMw
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ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ  ้ร ับผ ิด 
ชอบ/ผ  ้ให้ 

ข้อม ล 
บรรลุ อย ่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
ไม่
บรรลุ 

2.1 ยกระดับบุคลากร
สู่การเป็น Smart 
Working 

9.ร้อยละของอาจารย์ที่ไดร้ับการ
พัฒนาศักยภาพ 

ร้อยละ 70 อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ร้อยละ 80.71 

   ส านักส่งเสรมิฯ 

10.ร้อยละของอาจารย์ในสถาบัน
ผลิตครูที่สอบผ่านมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 25 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 
เดือน *อย ่ในระหว่างการจัดเก็บ
รวบรวมข้อม ล 

   คณะครุศาสตร 

11.ร้อยละของอาจารย์ในสถาบัน
ผลิตครูที่จัดการเรียนการสอนเป็น 
ภาษาอังกฤษ (ยกเว้นโปรแกรมวิชา
ที่สอนเป็นภาษาต่างประเทศ) 

ร้อยละ 25 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 
เดือน *อย ่ในระหว่างการจัดเก็บ
รวบรวมข้อม ล 

   คณะครุศาสตร ์

12.ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ม่มีวุฒิครู
ที่ได้รับการพัฒนาด้านสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู 

ร้อยละ 57 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 
เดือน *อย ่ในระหว่างการจัดเก็บ
รวบรวมข้อม ล 

   คณะครุศาสตร ์

13. ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
ซึ่งเกิดจากการมี ส่วนร่วมของ
ชุมชนต่อ จ านวนอาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 50 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ  
6 เดือน มีข้อเสนอโครงการวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ท่ี
ผ่านการพิจารณาให้ด าเนินการวิจยั 
จากงบประมาณแผ่นดินของกองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) งบบ ารุงการศกึษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
และงบประมาณแผ่นดินของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร   โดยมีผู้วิจัย จ านวน

   สถาบันวิจัยฯ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป ้าหมาย 
64 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ  ้ร ับผ ิด 
ชอบ/ผ  ้ให้ 

ข้อม ล 
บรรลุ อย ่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
ไม่
บรรลุ 

ทั้งสิ้น 73 คน จากจ านวนอาจารย์
ประจ า จ านวน 334 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 21.86 

คณะ 

จ าน
วน
อาจ
ารย์ 

จ านวน
อาจารย์ท่ีมี
ผลงานวิจัย

พัฒนา
ชุมชน
ท้องถ่ิน 

ร้อย
ละ % 

1. คณะครุ
ศาสตร์ 

71 7 9.86 

2. คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

39 16 41.03 

3. คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์

74 12 16.22 

4. คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

45 14 31.11 

5. คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

51 6 11.76 

6. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่
สอด 

36 12 33.33 

7. คณะ
พยาบาล
ศาสตร์ 

17 6 35.29 

รวมท้ังสิ้น 334 73 21.86  
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป ้าหมาย 
64 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ  ้ร ับผ ิด 
ชอบ/ผ  ้ให้ 

ข้อม ล 
บรรลุ อย ่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
ไม่
บรรลุ 

14. จ านวนบทความที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ ซึ่งอยู่ ในฐานข้อมูล 
ตามเกณฑ์ประกันคณุภาพ 

ช้ิน 60 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 
เดือน จ านวนบทความที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลตาม
เกณฑ์ประกันคณุภาพ มผีลการ
ด าเนินงานดังน้ี 

คณะ 
จ านวน
บทความ
ตีพิมพ์ 

1. คณะครุศาสตร ์ 2 
2. คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

0 

3. คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

7 

4. คณะวทิยาการ
จัดการ 

2 

5. คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

3 

6. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร แม่
สอด 

2 

7.คณะพยาบาล
ศาสตร ์

0 

รวม 16  

   สถาบันวิจัยฯ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป ้าหมาย 
65 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ  ้ร ับผ ิด 
ชอบ/ผ  ้ให้ 

ข้อม ล 
บรรลุ อย ่ระหว่าง

การ
ด าเนินการ 

ไม่
บรรลุ 

2.2 สร้างภาคีความ
ร่วมมือในการพัฒนา
งานบริหารบุคลากร 

15.จ านวนเครือข่ายที่ด าเนิน
กิจกรรมความร่วมมือในการพัฒนา
องค์กร 

จ านวน
เครือข่าย 35 

กิจกรรมความร่วมมือรอบ 6 เดือน  
จ านวน 28 เครือข่าย 

   ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 

16.ระดับความผูกพันของลูกค้า
และบุคลากรที่มตี่อมหาวิทยาลัย 

คะแนน 
4.0 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน *
อย ่ในระหว่างการจัดเก็บรวบรวมข้อม ลเพ่ือ
ด าเนินการประเมินในรอบ 12 เดือน 

   งาน
ประชาสัมพันธ ์

2.3 พัฒนาบุคลากรให้
มีองค์ความรู้เท่าทัน
ระบบอัจฉรยิะเพื่อ
เตรียมพร้อมเขา้สู ่
มหาวิทยาลยัอัจฉริยะ 

17.ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีระบบ
การบริหารจัดการที่ได้รับการ
รับรองตามเกณฑม์าตรฐานสากล 
หรือน าแนวคิดเกณฑม์าใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพหน่วยงาน 

ร้อยละ 20 หน่วยงานท่ีมีระบบการบริหารจดัการที่ไดร้ับ
การรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล หรือน า
แนวคิดเกณฑ์มาใช้ในการพัฒนาคณุภาพ
หน่วยงาน  ร้อยละ 92.86 

   งานมาตรฐาน
ประกันและ
คุณภาพ
การศึกษา 

18.ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการ
บริหารจดัการทีส่อดคล้องกับ
มาตรฐาน มหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส ์

ร้อยละ 50 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน *
อย ่ในระหว่างการจัดเก็บรวบรวมข้อม ลเพ่ือ
ด าเนินการประเมินในรอบ 12 เดือน 

   ส านักวิทย
บริการฯ 

ผลการวิเคราะห์ตามแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
  สรุปผลการวิเคราะห์ ดังนี้ แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มีจ านวนทั้งหมด 18 ตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมาย 6 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 33.33  
อยู่ระหว่างการด าเนินการ 12 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 66.66  แบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์  
  การด าเนินการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรให้แข็งแกร่งพร้อมขับเคลื่อนองค์กรและความสัมพันธ์ภายในองค์กรของมหาวิทยาลัย  
มีกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ มีจ านวนตัวช้ีวัดทั้งหมด 8 ตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 50 อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 4 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 50  
 การด าเนินการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสรา้งผลติภาพท่ีดีแก่องค์กรและสังคม มีกลยุทธ์ 3 กลยุทธ์  
มีจ านวนตัวช้ีวัดทั้งหมด 10 ตวัช้ีวัด บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 20 อยุ่ระหว่างการด าเนินการ 8 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 80 
 


