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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไป 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง และยั่งยืน สร้างทุนมนุษย์ ด้วยหลักธรรมาภิบาล  

พันธกิจ (Mission)    

 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ 
ที่ 21  
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพ  
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. ประสานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
สู่เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สู่ความเป็นเลิศ ด้วยวงจรคุณภาพมาตรฐานเป็นฐาน (SPDCA) 
การวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี บนพ้ืนฐานของความพอเพียง 

เป้าประสงค์(Goals) 

 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนา มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมืองเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณความเป็นครู รู้ทันโลก มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
เป็นผู้เชี่ยวชาญและนวัตกร (Experts & Innovators)ที่ท าหน้าที่ ที่ปรึกษา(Mentors & Coach)  สามารถ
สร้างสถานการณ์และร่วมพัฒนาการเรียนรู้ เป็นผู้น าแห่งการเรียนรู้ และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียน 
 3. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
 4  ห้องเรียนทุกห้องเป็นห้องเรียนแห่งความสุข มีจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ (Active learning) การ
ใช้ STEM ศึกษา และส่งเสริมความสามารถด้านดิจิทัล (Digital literacy) ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน สังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยวงจรคุณภาพมาตรฐานเป็นฐาน (SPDCA) ตามหลักธรรมาภิบาล สู่ความเป็นเลิศ 
ด้วยฐานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
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กลยุทธ์ (Strategy) 

 กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน  
 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศกึษา 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ ทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
บนพื้นฐานความสามารถ(Competency Based Development )  
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้ฐานความรู้และระบบการคิดในลักษณะ 
สหวิทยาการเพื่อบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) บนพื้นฐานความพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยวงจรคุณภาพมาตรฐาน 
เป็นฐาน (SPDCA) นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
  
 

ค่านิยมองค์กร (Core Value) 
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สมรรถนะหลักบุคลากร  สพป.พิจิตร เขต 1 
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เป้าหมายในการพัฒนา สพป.พิจิตร เขต 1 
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ส่วนที่ 2 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
การจัดสรรงบประมาณ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) เพ่ือการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 1 จ านวน 1,500,000 บาท และงบประมาณท่ีคาดว่าจะได้รับการจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จ านวน 5,000,000 บาท  จ าแนกการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 เป็นรายไตรมาศดังนี้ 

งบประจ า 

ที่ รายการ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 

รวม 
หมาย
เหต ุไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 ค่าสาธารณูปโภค 270,000 300,000 300,000 300,000 1,170,000  

2 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์กลาง 20,000 30,000 30,000 40,000 120,000  

3 ค่าต่อพ.ร.บ.รถยนตร์าชการ 3,000   12,000 15,000  

4 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 20,000    20,000  

5 ค่าวัสดุกลางและวสัดุกิจกรรมวันส าคัญ 10,000  50,000 50,000 110,000  

6 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ กตปน. 15,000 15,000 15,000 15,000 60,000  

7 สนับสนุนประสบภัยธรรมชาต ิ
ของโรงเรียน 

50,000    50,000  

8 สนับสนุนประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา 

35,000    35,000  

9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ สพป.
พิจิตร เขต 1 (งบกลาง) 

149,680 200,000 97,500 117,835 656,015 
 

 

10 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจ าเป็น 
-ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวจ านวน 6 คน 

180,000 300,000 300,000 300,000 1,080,000  

11 ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็ปไซต ์    24,000 24,000  

12 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง    50,000 50,000  

13 ค่าซ่อมรถยนต ์  10,000 10,000 10,000 30,000  
14 ค่าใช้จ่ายในการไปราชการของ

ข้าราชการ 
 50,000 50,000 50,000 150,000  

รวม 752,680 905,000 852,500 968,835 3,479,015  
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โครงการ 

ที่ โครงการ 
แผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 

รวม 
หมาย
เหตุ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ปีการศึกษา 2562 

470,920    470,920  

2 การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรยีน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพิจติร เขต 1 
ปีการศึกษา 2562 

100,000    100,000  

3 โครงการนิเทศเพื่อพัฒนาการบรหิาร
องค์กรสู่ความเป็นเลศิดวยวงจรคณุภาพ
มาตรฐานเป็นฐาน (SPDCA) 

50,000 35,000 35,000 35,000 155,000  

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี (พ.ศ. 2563-
2565) และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต 1 

50,000    50,000  

5 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2562 

11,080    11,080  

6 การจัดงานชุมนุมลูกเสือสามญั 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพิจติร เขต 1 

 300,000   300,000  

7 ส่งเสริมการมีรายไดร้ะหว่างเรียน 
“นัดนี้เพื่อน้อง 

 13,200 13,200 13,200 39,600  

8 นิเทศโรงเรียนเครือข่ายลูกเสือ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพิจติร เขต 1 

  5,100  5,100  

9 พัฒนาเสรมิสร้างความเข้มแข็งระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 3,600 1,200  4,800  

10 การจัดงานวันสมเดจ็พระมหาธีรราชเจ้า
ประจ าปี 2562 

10,000    10,000  

11 พิธีมอบเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ของ
ข้าราชการครูและบุคลากร ในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพิจติร เขต 1 

   21,600 21,600  

12 ประชุมชี้แจงสวัสดิการขร้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

   26,200 26,200  

13 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีบรรจุ
และแต่งตั้งใหม่ใน ส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

 10,420   10,420  

 ยอดยกไป 692,000 362,220 54,500 96,000 1,204,720  
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ที่ โครงการ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 

รวม 
หมาย
เหต ุไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 ยอดยกมา 692,000 362,220 54,500 96,000 1,204,720  
14 ประเมินประสิทธิภาพผลการด าเนนิงาน

ของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

 6,415  6,415 12,830  

15 บริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต 1 

1,785   4,760 6,545  

16 พัฒนาผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีบรรจุ
และแต่งตั้งใหม่ ในสังกดั ส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต 1 โดยทีมที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง 
(Coaching Team) 

 34,090   34,090  

17 การพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 19,400   19,400  

18 ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

   10,400 10,400  

19 ประชุมเชิงปฏิบัติการและปฐมนเิทศการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
ต าแหน่งครผูู้ช่วยบรรจุใหม ่

  24,900  24,900  

20 พัฒนาศักยภาพพ่ีเลีย่งเด็กพิการ   5,400  5,400  
21 การส่งเสริมและพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปี 
2563 

  2,240  2,240  

22 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏบิัติงานด้าน
งบประมาณ 

  21,040 1,600 22,640  

23 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้บริหารส านักงาน ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

4,215 4,215 4,215 4,230 16,875  

24 
 
 

 

เสรมิสร้างประสิทธิภาพมาตรฐาน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและการ
ปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบตัิ
ราชการ KRS 

 
 
 

1,562 
 
 
 

 
 
 
 

1,563 
 
 

 

3,125 
 
 
 

 
 
 
 

 รวมท้ังสิ้น 698,000 427,902 112,295 124,968 1,363,165  
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ที่ โครงการ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 

รวม 
หมาย
เหต ุไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 ยอดยกมา 698,000 427,902 112,295 124,968 1,363,165  
25 พัฒนาการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ด้วยวงจรคณุภาพมาตรฐานเป็นฐาน 
(SPDCA) 

8,000    8,000  

26 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาและการประเมิน
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา 

18,720    18,720  

27 วิจัยการพัฒนาการปฏิบัติงานของ 
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

28,600    28,600  

28 โครงการค่ายภาษาอังกฤษส าหรับ
นักเรียน ตามแนวทาง Boot Camp 

  102,500  102,500  

  753,320 427,902 214,795 124,968 1,520,985  
 



  

9 
ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  จัดสรรงบประมาณให้สามารถ
ด าเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 

ที ่ โครงการ จ านวนเงิน กลุ่มภารกจิ 

1 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 470,920 นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

2 การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ปีการศึกษา 2562 

100,000 ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

3 โครงการนิเทศเพ่ือพัฒนาการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ด้วยวงจรคุณภาพมาตรฐานเป็นฐาน (SPDCA) 

155,000 นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี 
(พ.ศ. 2563-2565) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต 1   

50,000 นโยบายและ
แผน 

5 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 11,080 นโยบายและ
แผน 

6 การจัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1   

300,000 ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

7 ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน “นัดนี้เพื่อน้อง 39,600 ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

8 นิเทศโรงเรียนเครือข่ายลูกเสือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1   

5,100 ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

9 พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

4,800 ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

10 การจดังานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจ าปี 2562 10,000 ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

11 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากร 
ในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต 1   

21,600 บริหารงาน
บุคคล 

ยอดยกไป 1,168,100  
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ที ่ โครงการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ยอดยกมา 1,168,100  
12 ประชุมชี้แจงสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
26,200 บริหารงาน

บุคคล 
13 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อ านวยการ

สถานศึกษาท่ีบรรจุและแต่งตั้งใหม่ใน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1   

10,420 บริหารงาน
บุคคล 

14 ประเมินประสิทธิภาพผลการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1   

12,830 บริหารงาน
บุคคล 

15 บริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1   

6,545 บริหารงาน
บุคคล 

16 พัฒนาผู้อ านวยการสถานศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ 
ในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต 1  โดยทีมท่ีปรึกษาและพ่ีเลี้ยง (Coaching Team) 

34,090 บริหารงาน
บุคคล 

17 การพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

19,400 บริหารงาน
บุคคล 

18 ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1   

10,400 กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

19 ประชุมเชิงปฏิบัติการและปฐมนิเทศการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 

24,900 กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

20 พัฒนาศักยภาพพ่ีเลี่ยงเด็กพิการ 5,400 กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

21 การส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาปี 2563 

2,240 นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

22 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ 22,640 ตรวจสอบ
ภายใน 

23 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารส านักงาน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

16,875 อ านวยการ 

24 
 

เสริมสร้างประสิทธิภาพมาตรฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และการปฏิบตัิงานตาม ค ารับรองการปฏิบัติราชการ KRS 

3,125 อ านวยการ 

รวม 1,363,165  
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ที ่ โครงการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
ยอดยกมา 1,363,165  

25 พัฒนาการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยวงจรคุณภาพ
มาตรฐานเป็นฐาน (SPDCA) 

8,000  

26 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและการประเมิน
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

18,720  

27 วิจัยการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต 1 

28,600  

28 โครงการค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน ตามแนวทาง Boot 
Camp 

102,500  

รวมทั้งสิ้น 1,520,985  
 

 



  

 
 

คณะผู้จัดท า 
 

นางผกาภรณ์  พลายสังข์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

นางสาวบุญครอง กุลดี  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

ว่าที่ร้อยเอกไพบูลย์ ยกให้  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

นายสุเทพ  บุญวัฒน์  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

นางสาวนิษากร  ใจแสน  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

 นางรจนา  เจริญสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

 นางจันจิรา  แพทองค า  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 

นางสาววัชรี  บุญโสภา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นางสาววิริยา  มีไชโย  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 


