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ตัวช้ีวัด: วงเงินกู  
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ตัวช้ีวัด: รอยละของความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ  

 (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 
 

ตัวช้ีวัด: ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
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ตัวช้ีวัด: ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

ตัวช้ีวัด: 
ตัวช้ีวัด: 

รอยละของงบประมาณท่ีสามารถประหยัดได 
ระดับความสําเร็จของการกําหนดมาตรการและดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน 
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ข้ันตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

 

ตัวช้ีวัด: รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบ 
บริหารความรูภายในองคกรปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
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สวนราชการ 
 

ตัวช้ีวัด: ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ  
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กฎหมายของสวนราชการ 
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