
รายละเอียดตวัชี้วัดของผู้อํานวยการกอง/สํานกัภารกิจหลกั (ดา้นนโยบายกรมปศสุตัว์) 
ประจําปงีบประมาณ 2564 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทําได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่กอง/สํานัก   

 รับผิดชอบ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ 
น้ําหนักผลงาน : ร้อยละ ๑๐ สําหรบั สพพ./สทป./สอส./กสส./กพก./สพส./สตส./สคบ./สสช./กสก./สทช./อยส./กผส. 

ร้อยละ 15 สาํหรับ กสบ. 

คําอธิบายตวัชี้วัด : ร้อยละความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทําได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่กอง/สํานัก
รับผิดชอบ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ หมายถึง การพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานของกอง/สํานัก ที่กํากับดูแลและรับผิดชอบตัวช้ีวัดเชิงปริมาณของงานสําคัญ ตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายของงานสําคัญน้ันๆ ที่หน่วยงานกํากับดูแล
และรับผิดชอบ  

เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเกณฑ์คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากร้อยละของความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 

รอบการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕6๔ : 
ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

๑  ดําเนินการได้ ๑ - ๑๐.๙๙ % ของเป้าหมาย 
๒  ดําเนินการได้ ๑๑ - ๒๐.๙๙ % ของเป้าหมาย 
๓  ดําเนินการได้ ๒๑ - ๓๐.๙๙ % ของเป้าหมาย 
๔  ดําเนินการได้ ๓๑ - ๔๐.๙๙ % ของเป้าหมาย 
๕  ดําเนินการได้ ๔๑ % ขึ้นไป ของเป้าหมาย 

 
รอบการประเมินครั้งที่ ๒/๒๕6๔ : 

ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 
๑  ดําเนินการได้ ๕๑  - ๖๐.๙๙ % ของเป้าหมาย 
๒  ดําเนินการได้ 61  - 7๐.๙๙ % ของเป้าหมาย 
๓  ดําเนินการได้ 7๑  - 8๐.๙๙ % ของเป้าหมาย 
๔  ดําเนินการได้ 8๑  - 9๐.๙๙ % ของเป้าหมาย 
๕  ดําเนินการได้ 9๑ % ขึ้นไป ของเป้าหมาย 

เงื่อนไข :  
๑. กอง/สํานัก ตรวจสอบข้อมูลและพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน ที่หน่วยงานรับผิดชอบ

ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e–Operation) ตามแบบรายงาน RPT ๓๐๑ จัดส่งให้กองแผนงาน ทั้งน้ี ให้เริ่มส่ง
รายงานต้ังแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยหากไม่จัดส่งรายงานประจําเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
จะปรับลดคะแนนเดือนละ ๐.๑๐ คะแนน  

๒. กอง/สํานัก ตรวจสอบข้อมูลและพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงาน ที่หน่วยงานรับผิดชอบในระบบ
บริหารการปฏิบัติงาน (e–Operation) ตามแบบรายงาน RPT ๓๐๑ ส่งให้กองแผนงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
(พิจารณาวันลงรับหนังสือที่กองแผนงาน) โดยหากล่าช้าจะปรับลดคะแนน  วันละ ๐.๑๐ คะแนน  

- รอบที่ ๑/๒๕6๔ (ผลงานเดือน ต.ค.๖๓ – มี.ค.6๔) กําหนดส่งวันที่ 7 เมษายน ๒๕6๔ 
- รอบที่ ๒/๒๕6๔ (ผลงานเดือน ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๔) กําหนดส่งวันที่ 6 ตุลาคม ๒๕6๔  



 

๒ 
 

๓. กรณีที่ผลการดําเนินงานตํ่ากว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ จะไม่ได้คะแนน (คะแนนเท่ากับศูนย์) 
๔. กอง/สํานัก ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานที่หน่วยงานรับผิดชอบใน

ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e–Operation) ทุกเดือน หากกองแผนงาน ตรวจสอบพบว่ามีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจาก
ข้อเท็จจริง จะปรับลดคะแนน ไตรมาสละ 0.5 คะแนน 

๕. กรณีที่มีการขอแก้ไขข้อมูล ในแต่ละรอบการประเมิน (รอบ 1/6๔ และรอบ 2/6๔) มากกว่า ๖ ครั้ง
ขึ้นไป จะปรับลดคะแนน 0.๕0 คะแนน  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง : 
ใช้รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดเชิงปริมาณของงานสําคัญที่หน่วยงานได้รับตามเอกสาร

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e–Operation) ตามแบบ
รายงาน RPT ๓๐๑  สําหรับหน่วยงานที่ไม่ได้รับผิดชอบตัวช้ีวัดเชิงปริมาณของงานสําคัญตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕6๔ จะใช้รายงานผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายตาม
แผนงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ซึ่งเป็นภารกิจของหน่วยงานน้ันๆ แทน 

หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด   : กองแผนงาน 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางมณีรัตน์  งานพิพัฒน์มงคล   เบอร์ติดต่อ : ๐ - ๒๖๕๓ – ๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๔๔ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. น.ส.กฤษณา  วิเชียรปัญญา      เบอร์ติดต่อ : ๐ - ๒๖๕๓ – ๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๔๒,๒๒๔๔ 

 ๒. น.ส. นงนุช  น้อยนงเยาว์ 
 ๓. น.ส.อรนิภา  ประสาทพงค์พิชิต 
 ๔. นายรัฐสินธ์ุ วัฒโนภาสศิริ 
 ๕. นายทนงค์ พัฒนมงคล 
 ๖. น.ส.จินตนาภรณ์  ไสยะกิจ 
 ๗. น.ส.นิภาพร  สมอดี 
 ๘. นายธนุชาติ  เสนาขันธ์ 
 ๙. น.ส.มนฤทัย  แสงศิริ 
 ๑๐. น.ส.อรพรรณ  แก้ววิเศษ 

  



 

๓ 
 

ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับกรม 
น้ําหนักผลงาน : ร้อยละ 5 สําหรับ สพพ./สทป./สอส./กสส./กพก./สพส./สตส./สคบ./สสช./กสก./สทช./อยส./กผส. 

คําอธิบาย :  ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับกรม หมายถึง การพิจารณาจากการ
ดําเนินงานของกอง/สํานักตามบทบาทภารกิจหลักด้านส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ด้าน
สุขภาพสัตว์  โดยมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมในคณะกรรมการขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ของกรมปศุสัตว์ เพ่ือพิจารณา
จัดทําแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ และจัดทําโครงการตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานให้สอดคล้อง
กับแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ เพ่ือเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ 
ของกรมปศุสัตว์ โดยทุกหน่วยงานจะต้องจัดทําโครงการภายใต้แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ทุกชนิดสัตว์ 

รอบการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖4 : 
เกณฑ์การให้คะแนน : กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ 

พิจารณาจากการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน โดยมีเป้าหมายในแต่ละระดับ ดังน้ี 
ขั้นตอน เกณฑ์การใหค้ะแนน ระดบัคะแนน

๑ ทบทวนคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานขับเคล่ือนรายชนิดสัตว์ให้ครอบคลุมทุกชนิดสัตว์
ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน (คณะทํางานในแต่ละชนิดสัตว์) 

๑ 

๒ ทบทวนข้อมูลสถิติพ้ืนฐานที่สําคัญด้านปศุสัตว์ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานให้
เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร ฟาร์มทั้งหมด(ประเภท)  
ฟาร์มที่ผ่านการรับรอง (GAP/GFM/ปลอดโรค) โรงงานทั้งหมด(ประเภท) โรงงาน 
ที่ผ่านการรับรอง(GMP/HACCP) ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศด้าน  
ปศุสัตว์ (GDP) ข้อมูลนําเข้าส่งออก ข้อมูลปริมาณการผลิต(Supply) และ
การตลาด(Demand)  ภาวะโรคระบาด การเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ ฯลฯ เป็นต้น  

๑ 

๓ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของกรมปศุสัตว์ อย่างน้อย ๒ ชนิดสัตว์ 

๑ 

๔ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานและงบประมาณประจําปี ๒๕๖๔  โดยจําแนกตาม
ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของกรมฯ ส่งฝ่ายเลขานุการคณะทํางานแต่ละชนิดสัตว์
ประจําไตรมาส 1 - 2 (ทุกวันที่ 10 หลังสิ้นไตรมาส) 

๑ 

๕ จัดทําคําของบประมาณประจําปี ๒๕๖๕ ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน โดย
จําแนกตามรายชนิดสัตว์ 

๑ 

หมายเหตุ : ระดับคะแนนแต่ละขั้นตอน จะมีค่าเท่ากับ ๑ คะแนน และเป็นอิสระต่อกัน ดังน้ันหากไม่ได้ดําเนินการ
ในขั้นตอนใด จะปรับลดค่าคะแนน ๑ คะแนน เช่น หากดําเนินการเฉพาะขั้นตอนที่ ๕ แต่ไม่ได้ดําเนินการในขั้นตอน
ที่ ๑-๔ ก็จะได้เพียง ๑ คะแนน ไม่ใช่ได้ ๕ คะแนน  

เง่ือนไข :  
๑. ขั้นตอนที่ 1 กรณีคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ภายในหน่วยงาน เป็นภาพรวมไม่

สามารถระบุผู้รับผิดชอบรายชนิดสัตว์ที่ชัดเจน ปรับลด 0.5 คะแนน  
2. ขั้นตอนที่ ๒ จะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลสถิติพ้ืนฐานที่สําคัญ ให้เป็นปัจจุบัน (กรณีเป็นข้อมูลเดิม ไม่มี

การปรับปรุง ปรับลดคะแนน ๐.๒)  
3. ขั้นตอนที่ ๓ คะแนนของแต่ละชนิดสัตว์ = 0.5 คะแนน 
4. ขั้นตอนที่ ๔ กรณีส่งผลการดําเนินงานประจําปี ๒๕๖๔ ให้ฝ่ายเลขานุการคณะทํางานแต่ละชนิดสัตว์

ล่าช้าจะปรับลดคะแนนวันละ 0.1 คะแนน 
 
 



 

๔ 
 

หลักฐานประกอบการพิจารณา :   
๑. คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ของกอง/สํานัก โดยในคําสั่งฯจะต้องเป็นในรูปของ

คณะทํางานของแต่ละชนิดสัตว์ที่ชัดเจน (ไม่ใช่ภาพรวมของหน่วยงานทุกชนิดสัตว์) 
๒. ข้อมูลสถิติพ้ืนฐานที่สําคัญด้านปศุสัตว์ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูล

เครือข่ายกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร  ฟาร์มทั้งหมด(ประเภท)  ฟาร์มที่ผ่านการรับรอง (GAP/GFM/ปลอดโรค)  
โรงงานทั้งหมด(ประเภท)  โรงงานท่ีผ่านการรับรอง(GMP/HACCP)  ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศด้าน
ปศุสัตว์ (GDP)  ข้อมูลนําเข้าส่งออก ข้อมูลปริมาณการผลิต(Supply) และการตลาด(Demand)  ภาวะโรคระบาด 
การเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ ฯลฯ เป็นต้น 

๓. แผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของหน่วยงาน ๒ ชนิดสัตว์ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของกรมฯ 
๔. ตารางสรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน  

โดยจําแนกตามยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของกรมฯ 
๕. ตารางสรุปคําของบประมาณประจําปี ๒๕๖๕ ของหน่วยงานตามบทบาทภารกิจ โดยจําแนกตาม

ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของกรมฯ 
 

รอบการประเมินครั้งที่ รอบ 2/๒๕๖4 : 
เกณฑ์การให้คะแนน :  กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ 

พิจารณาจากการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน โดยมีเป้าหมายในแต่ละระดับ ดังน้ี 
ขั้นตอน เกณฑ์การใหค้ะแนน ระดบัคะแนน 

๑ ทบทวนคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ให้ครอบคลุมทุกชนิดสัตว์
ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน (คณะทํางานในแต่ละชนิดสัตว์) 

๑ 

๒ ปรับปรุงข้อมูลสถิติพ้ืนฐานที่สําคัญด้านปศุสัตว์ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานให้
เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร  ฟาร์มทั้งหมด(ประเภท)  
ฟาร์มที่ผ่านการรับรอง (GAP/GFM/ปลอดโรค)  โรงงานทั้งหมด(ประเภท) โรงงาน
ที่ผ่านการรับรอง (GMP/HACCP) ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศด้าน  
ปศุสัตว์ (GDP) ข้อมูลนําเข้าส่งออก ข้อมูลปริมาณการผลิต(Supply) และการตลาด
(Demand) ภาวะโรคระบาด การเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ ฯลฯ เป็นต้น 

๑ 

๓ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานและงบประมาณประจําปี ๒๕๖๔  โดยจําแนกตาม
ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของกรมฯ ส่งฝ่ายเลขานุการคณะทํางานแต่ละชนิดสัตว์
ประจําไตรมาส 3 - 4  (ทุกวันที่ 10 หลังสิ้นไตรมาส) 

๑ 

๔ หน่วยงานมีปัญหาการบริหารจัดการด้านปศุสัตว์ (มีข้อร้องเรียน) เช่น ปัญหาสินค้า
ไม่มีคุณภาพ (พันธ์ุสัตว์/พืชอาหารสัตว์/นํ้าเช้ือ/วัคซีน/ ฯลฯ ) การให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรล่าช้า สินค้าล้นตลาด ราคาตกตํ่า โรคระบาดสัตว์ เป็นต้น 
หน่วยงานสามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้ภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

๑ 

๕ จัดทําเป้าหมายการดําเนินงานและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามบทบาทภารกิจ 
ของหน่วยงานประจําปี ๒๕๖๕  โดยจําแนกตามยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของกรมฯ 
ส่งกองแผนงานภายในระยะเวลาที่กําหนด 

๑ 

หมายเหตุ : ระดับคะแนนแต่ละขั้นตอน จะมีค่าเท่ากับ ๑ คะแนน และเป็นอิสระต่อกัน ดังน้ันหากไม่ได้ดําเนินการ
ในขั้นตอนใด จะปรับลดค่าคะแนน ๑ คะแนน เช่น หากดําเนินการเฉพาะขั้นตอนที่ ๕ แต่ไม่ได้ดําเนินการในขั้นตอน
ที่ ๑-๔ ก็จะได้เพียง ๑ คะแนน ไม่ใช่ได้ ๕ คะแนน  
 



 

๕ 
 

เง่ือนไข : 
๑. ขั้นตอนที่ 1 กรณีคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ภายในหน่วยงาน เป็นภาพรวมไม่

สามารถระบุผู้รับผิดชอบรายชนิดสัตว์ที่ชัดเจน ปรับลด 0.5 คะแนน  
2. ขั้นตอนที่ ๒ จะต้องมีการทบทวนปรับปรุงข้อมูลสถิติพ้ืนฐานที่สําคัญ ให้เป็นปัจจุบัน (กรณีเป็นข้อมูลเดิม 

ไม่มีการทบทวนปรับปรุง ปรับลดคะแนน ๐.๒)  
3. ขั้นตอนที่ 3 กรณีส่งผลการดําเนินงานประจําปี ๒๕๖๔ ให้ฝ่ายเลขานุการคณะทํางานแต่ละชนิดสัตว์

ล่าช้าจะปรับลดคะแนนวันละ 0.1 คะแนน 
๔. ขั้นตอนที่ ๔  ให้หมายความรวมถึงการร้องเรียนทุกเร่ืองด้านปศุสัตว์ กรณีมีข้อร้องเรียนและไม่สามารถ

บริหารจัดการได้ภายในเวลาที่กําหนด ให้ปรับลด ครั้งละ 0.๑ คะแนน โดยการพิจารณาคะแนนจะใช้ข้อมูลของ
กอง/สํานัก เปรียบเทียบกับหลักฐานจากสํานักเลขานุการกรม และ Application DLD 4.0 (ต้ังแต่เดือนตุลาคม 
2562 ถึงกันยายน ๒๕๖3) หากไม่มีข้อร้องเรียนต้องทําเป็นหนังสือบันทึกข้อความเป็นลายลักษณ์อักษร 

๕. ขั้นตอนที่ ๕ กอง/สํานัก จะต้องจําแนกเป้าหมายการดําเนินงานและงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตาม
บทบาทภารกิจของหน่วยงานประจําปี ๒๕๖๕ เป็นรายชนิดสัตว์ และส่งให้กองแผนงาน ภายในระยะเวลาที่กําหนด  

หลักฐานประกอบการพิจารณา :   
๑. คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ของกอง/สํานัก โดยจะต้องมีคณะทํางานเป็นรายชนิดสัตว์ 

(ไม่เป็นภาพรวมของหน่วยงาน) 
2. รายงานการประชุมคณะทํางานฯเพ่ือพิจารณาทบทวนและจัดทํายุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของหน่วยงาน/

โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ 
๓. ข้อมูลสถิติพ้ืนฐานที่สําคัญด้านปศุสัตว์ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูล

เครือข่ายกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร ฟาร์มทั้งหมด(ประเภท) ฟาร์มที่ผ่านการรับรอง (GAP/GFM/ปลอดโรค) โรงงาน
ทั้งหมด (ประเภท) โรงงานที่ผ่านการรับรอง (GMP/HACCP)  ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศด้านปศุสัตว์ 
(GDP)  ข้อมูลนําเข้าส่งออก ข้อมูลปริมาณการผลิต (Supply) และการตลาด (Demand)  ภาวะโรคระบาด การ
เคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ ฯลฯ เป็นต้น 

๔. ตารางสรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน โดย
จําแนกตามยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของกรมฯ 

5. ตารางสรุปประเด็นข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
6. ตารางสรุปเป้าหมายการดําเนินงานและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ

หน่วยงาน โดยจําแนกตามรายชนิดสัตว์ 

หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด   : กองแผนงาน (กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์)   
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายไพโรจน์ จิ้วบุญสร้าง   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๖๕๓-๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๔๑ , ๒๒5๑ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. น.ส.อวัสดา  มั่นคงศรัทธา  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๖๕๓-๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๔๑ , ๒๒5๑ 

2. น.ส.วาสินี  ประสาทพงค์พิชิต 
3. น.ส.นิรมล อ้นพุ่ม 
4. น.ส.จารุพร คําโฮง 
5. น.ส.สนิตา ต้ังประเสริฐ 
6. น.ส.พีรนันท์  อุดมกิจธนกุล 
7. น.ส.มุกดารัตน์  จันทร์อินทร์ 
8. นายณฤทธ์ิ  รัศมีเจริญ   

 
 


