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9. นายวรวัฒน@  แก(วมะแป7น ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
10. นายสมเกียรติ ช$วยเพ็ชร ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
11. นายอัชมัน  วานิ ตําแหน$ง นายช$างเทคนิคชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
12. นายกรีฑา  ขาวศรี ตําแหน$ง นายช$างเทคนิคชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
13. นางจีรวรรณ ลัดดาวงศ@ ตําแหน$ง เจ(าพนักงานธุรการชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
14. นางอรทัย  เพชรพันธ@ ตําแหน$ง เจ(าพนักงานสถิติชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
15. นางธีรารัตน@ แก(วมะแป7น ตําแหน$ง พนักงานการเงินและบัญชี ส3 คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
16. นางวราพรรณ  คงหนู ตําแหน$ง พนักงานธุรการ ส3 คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
17. นายอาคม เป1ยกลิ่น ตําแหน$ง พนักงานพัสดุ ส3 คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
18. นายอาหมัด หมัดอะดํ้า ตําแหน$ง นักวิเคราะห@นโยบายและแผน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
19. นางสาวภาวินี  ยาวิราช ตําแหน$ง นักวิชาการคอมพิวเตอร@ คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
20. นายภาณุพงศ@ ชุมวงค@ ตําแหน$ง วิศวกรโยธา คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
21. นายเอกพงษ@  แก(วราบ ตําแหน$ง นักวิชาการอุปกรณ@การแพทย@ คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
22. นายพิเชฎฐ@  สุขวรรณ ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน คณะทํางานและเลขานุการ 
23. นายเฉลิมชัย  ศุภศรี ตําแหน$ง วิศวกรไฟฟ7าปฏิบัติการ คณะทํางานและผู(ช$วยเลขานุการ 
     

               
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.2 ระดับความสําเร็จของร-อยละเฉล่ียถ(วงน้ําหนักในการดําเนินงานตัวช้ีวัดกรมฯ ท่ีอยู(              

ในความรับผิดชอบ  (PA/ม.44/ตัวช้ีวัดยุทธศาสตรJกระทรวงฯ ท่ีอยู(ในความรับผิดชอบ)   (10) 
คณะทํางาน  ประกอบด(วย 

1. นายการุญ  สุขสุทธิ์ ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน ประธานคณะทํางาน 
2. นายธีรพัฒน@   เต้ียนวล ตําแหน$ง นายช$างเทคนิคชํานาญงาน รองประธานคณะทํางาน 
3. นางสาวเพียงพร วรรณนิยม ตําแหน$ง เจ(าพนักงานธุรการชํานาญงาน รองประธานคณะทํางาน 
4. นางสาวอนุสรา เจGะสัน ตําแหน$ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รองประธานคณะทํางาน 
5. นายนิรันดร@  จิสวัสด์ิ ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
6. นายทวีศักด์ิ ชัยชนะ ตําแหน$ง นายช$างเทคนิคชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
7. นายทวี เสรีรักษ@ ตําแหน$ง นายช$างเทคนิคชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
8. นายจําเริญ  ศิริพร ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
9. นายวรวัฒน@  แก(วมะแป7น ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
10. นายพิเชฎฐ@  สุขวรรณ ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
11. นายสมเกียรติ ช$วยเพ็ชร ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
12. นายอัชมัน  วานิ ตําแหน$ง นายช$างเทคนิคชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
13. นายกรีฑา  ขาวศรี ตําแหน$ง นายช$างเทคนิคชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
14. นางจีรวรรณ ลัดดาวงศ@ ตําแหน$ง เจ(าพนักงานธุรการชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
15. นางอรทัย  เพชรพันธ@ ตําแหน$ง เจ(าพนักงานสถิติชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
16. นางธีรารัตน@ แก(วมะแป7น ตําแหน$ง พนักงานการเงินและบัญชี ส3 คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
17. นางวราพรรณ  คงหนู ตําแหน$ง พนักงานธุรการ ส3 คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
18. นายอาคม เป1ยกลิ่น ตําแหน$ง พนักงานพัสดุ ส3 คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
20. นางสาวภาวินี  ยาวิราช ตําแหน$ง นักวิชาการคอมพิวเตอร@ คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
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19. นายภาณุพงศ@ ชุมวงค@ ตําแหน$ง วิศวกรโยธา คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
20. นายเอกพงษ@  แก(วราบ ตําแหน$ง นักวิชาการอุปกรณ@การแพทย@ คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
21. นายเฉลิมชัย  ศุภศรี ตําแหน$ง วิศวกรไฟฟ7าปฏิบัติการ คณะทํางานและเลขานุการ 
22. นายอาหมัด หมัดอะดํ้า ตําแหน$ง นักวิเคราะห@นโยบายและแผน คณะทํางานและผู(ช$วยเลขานุการ 
     

                ตัวช้ีวัดท่ี ๑.3 ระดับความสําเร็จของร-อยละเฉล่ียถ(วงน้ําหนักในการบรรลุเป2าหมายตามนโยบาย
เร(งด(วน หรือภารกิจได-รับมอบหมายพิเศษ (Agenda Base)    (10) 
1. นายธีรพัฒน@   เต้ียนวล ตําแหน$ง นายช$างเทคนิคชํานาญงาน ประธานคณะทํางาน 
2. นางสาวเพียงพร วรรณนิยม ตําแหน$ง เจ(าพนักงานธุรการชํานาญงาน รองประธานคณะทํางาน 
3. นายการุญ  สุขสุทธิ์ ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน รองประธานคณะทํางาน 
4. นางสาวอนุสรา เจGะสัน ตําแหน$ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รองประธานคณะทํางาน 
5. นายเฉลิมชัย  ศุภศรี ตําแหน$ง วิศวกรไฟฟ7าปฏิบัติการ รองประธานคณะทํางาน 
6. นายทวีศักด์ิ ชัยชนะ ตําแหน$ง นายช$างเทคนิคชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
7. นายทวี เสรีรักษ@ ตําแหน$ง นายช$างเทคนิคชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
8. นายจําเริญ  ศิริพร ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
9. นายวรวัฒน@  แก(วมะแป7น   ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
10. นายพิเชฎฐ@ สุขวรรณ ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
11. นายสมเกียรติ ช$วยเพ็ชร ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
12. นายกรีฑา  ขาวศรี ตําแหน$ง นายช$างเทคนิคชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
13. นางจีรวรรณ ลัดดาวงศ@ ตําแหน$ง เจ(าพนักงานธุรการชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
14. นางอรทัย  เพชรพันธ@ ตําแหน$ง เจ(าพนักงานสถิติชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
15. นางธีรารัตน@ แก(วมะแป7น ตําแหน$ง พนักงานการเงินและบัญชี ส3 คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
16. นางวราพรรณ  คงหนู ตําแหน$ง พนักงานธุรการ ส3 คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
17. นายอาคม เป1ยกลิ่น ตําแหน$ง พนักงานพัสดุ ส3 คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
18. นางสาวภาวินี  ยาวิราช ตําแหน$ง นักวิชาการคอมพิวเตอร@ คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
19. นายภาณุพงศ@ ชุมวงค@ ตําแหน$ง วิศวกรโยธา คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
20. นายพิเชฎฐ@  สุขวรรณ ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน คณะทํางานและเลขานุการ 
21. นายนิรันดร@  จิสวัสด์ิ ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน คณะทํางานและผู(ช$วยเลขานุการ 

 

 
การประเมินคุณภาพ  (10) 

ตัวช้ีวัดท่ี  2. ร-อยละความพึงพอใจของผู-รับบริการ  (10) 
1. นายการุญ  สุขสุทธิ์ ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน ประธานคณะทํางาน 
2. นายธีรพัฒน@   เต้ียนวล ตําแหน$ง นายช$างเทคนิคชํานาญงาน รองประธานคณะทํางาน 
3. นางสาวเพียงพร วรรณนิยม ตําแหน$ง เจ(าพนักงานธุรการชํานาญงาน รองประธานคณะทํางาน 
4. นางสาวอนุสรา เจGะสัน ตําแหน$ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รองประธานคณะทํางาน 
5. นายเฉลิมชัย  ศุภศรี ตําแหน$ง วิศวกรไฟฟ7าปฏิบัติการ รองประธานคณะทํางาน 
6. นายนิรันดร@  จิสวัสด์ิ ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
7. นายทวีศักด์ิ ชัยชนะ ตําแหน$ง นายช$างเทคนิคชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
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8. นายทวี เสรีรักษ@ ตําแหน$ง นายช$างเทคนิคชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
9. นายจําเริญ  ศิริพร ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
10. นายวรวัฒน@  แก(วมะแป7น ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
11. นายพิเชฎฐ@  สุขวรรณ ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
12. นายสมเกียรติ ช$วยเพ็ชร ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
13. นายอัชมัน  วานิ ตําแหน$ง นายช$างเทคนิคชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
14. นายกรีฑา  ขาวศรี ตําแหน$ง นายช$างเทคนิคชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
15. นางจีรวรรณ ลัดดาวงศ@ ตําแหน$ง เจ(าพนักงานธุรการชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
16. นางอรทัย  เพชรพันธ@ ตําแหน$ง เจ(าพนักงานสถิติชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
17. นางวราพรรณ  คงหนู ตําแหน$ง พนักงานธุรการ ส3 คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
18. นายอาคม เป1ยกลิ่น ตําแหน$ง พนักงานพัสดุ ส3 คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
19. นายอาหมัด หมัดอะดํ้า ตําแหน$ง นักวิเคราะห@นโยบายและแผน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
20. นางสาวภาวินี  ยาวิราช ตําแหน$ง นักวิชาการคอมพิวเตอร@ คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
21. นายเอกพงษ@  แก(วราบ ตําแหน$ง นักวิชาการอุปกรณ@การแพทย@ คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
22. นายภาณุพงศ@ ชุมวงค@ ตําแหน$ง วิศวกรโยธา คณะทํางานและเลขานุการ 
23. นางธีรารัตน@ แก(วมะแป7น ตําแหน$ง พนักงานการเงินและบัญชี ส3 คณะทํางานและผู(ช$วยเลขานุการ 
     

มิติภายใน  (40) 
การประเมินประสิทธิภาพ  (30) 

ตัวช้ีวัดท่ี  3. ร-อยละความสําเร็จของการเบิกจ(ายงบประมาณ  (20) 
                ตัวช้ีวัดท่ี 3.1  เงินงบประมาณรายจ(ายภาพรวม (10) 

1. นางสาวเพียงพร วรรณนิยม ตําแหน$ง เจ(าพนักงานธุรการชํานาญงาน ประธานคณะทํางาน 
2. นายธีรพัฒน@   เต้ียนวล ตําแหน$ง นายช$างเทคนิคชํานาญงาน รองประธานคณะทํางาน 
3. นายการุญ  สุขสุทธิ์ ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน รองประธานคณะทํางาน 
4. นางสาวอนุสรา เจGะสัน ตําแหน$ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รองประธานคณะทํางาน 
5. นายเฉลิมชัย  ศุภศรี ตําแหน$ง วิศวกรไฟฟ7าปฏิบัติการ รองประธานคณะทํางาน 
6. นายนิรันดร@  จิสวัสด์ิ ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
7. นายทวีศักด์ิ ชัยชนะ ตําแหน$ง นายช$างเทคนิคชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
8. นายทวี เสรีรักษ@ ตําแหน$ง นายช$างเทคนิคชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
9. นายจําเริญ  ศิริพร ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
10. นายวรวัฒน@  แก(วมะแป7น ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
11. นายพิเชฎฐ@  สุขวรรณ ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
12. นายสมเกียรติ ช$วยเพ็ชร ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
13. นายอัชมัน  วานิ ตําแหน$ง นายช$างเทคนิคชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
14. นายกรีฑา  ขาวศรี ตําแหน$ง นายช$างเทคนิคชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
15. นางจีรวรรณ ลัดดาวงศ@ ตําแหน$ง เจ(าพนักงานธุรการชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
16. นางอรทัย  เพชรพันธ@ ตําแหน$ง เจ(าพนักงานสถิติชํานาญงาน คณะทํางานและเลขานุการ 
17. นายอาหมัด  หมัดอะดํ้า ตําแหน$ง พนักงานการเงินและบัญชี ส3 คณะทํางานและผู(ช$วยเลขานุการ 



 ๕

 
 
                ตัวช้ีวัดท่ี 3.2  เงินงบประมาณรายจ(ายลงทุน (10) 

1. นางสาวเพียงพร วรรณนิยม ตําแหน$ง เจ(าพนักงานธุรการชํานาญงาน ประธานคณะทํางาน 
2. นายธีรพัฒน@   เต้ียนวล ตําแหน$ง นายช$างเทคนิคชํานาญงาน รองประธานคณะทํางาน 
3. นายการุญ  สุขสุทธิ์ ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน รองประธานคณะทํางาน 
4. นางสาวอนุสรา เจGะสัน ตําแหน$ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รองประธานคณะทํางาน 
5. นายเฉลิมชัย  ศุภศรี ตําแหน$ง วิศวกรไฟฟ7าปฏิบัติการ รองประธานคณะทํางาน 
6. นายนิรันดร@  จิสวัสด์ิ ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
7. นายทวีศักด์ิ ชัยชนะ ตําแหน$ง นายช$างเทคนิคชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
8. นายทวี เสรีรักษ@ ตําแหน$ง นายช$างเทคนิคชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
9. นายจําเริญ  ศิริพร ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
10. นายวรวัฒน@  แก(วมะแป7น ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
11. นายพิเชฎฐ@  สุขวรรณ ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
12. นายสมเกียรติ ช$วยเพ็ชร ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
13. นายอัชมัน  วานิ ตําแหน$ง นายช$างเทคนิคชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
14. นายกรีฑา  ขาวศรี ตําแหน$ง นายช$างเทคนิคชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
15. นายอาหมัด  หมัดอะดํ้า ตําแหน$ง พนักงานการเงินและบัญชี ส3 คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
16.  นายภาณุพงศ@ ชุมวงค@ ตําแหน$ง วิศวกรโยธา คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
17. นางจีรวรรณ ลัดดาวงศ@ ตําแหน$ง เจ(าพนักงานธุรการชํานาญงาน คณะทํางานและเลขานุการ 
18. นางอรทัย  เพชรพันธ@ ตําแหน$ง เจ(าพนักงานสถิติชํานาญงาน คณะทํางานและผู(ช$วยเลขานุการ 

 

ตัวช้ีวัดท่ี  4. ความสําเร็จของการดาํเนินการด-านคุณธรรมและความโปร(งใสของหน(วยงาน (ITA)  (10) 
1. นายธีรพัฒน@   เต้ียนวล ตําแหน$ง นายช$างเทคนิคชํานาญงาน ประธานคณะทํางาน 
2. นายการุญ  สุขสุทธิ์ ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน รองประธานคณะทํางาน 
3. นางสาวอนุสรา เจGะสัน ตําแหน$ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รองประธานคณะทํางาน 
4. นายเฉลิมชัย  ศุภศรี ตําแหน$ง วิศวกรไฟฟ7าปฏิบัติการ รองประธานคณะทํางาน 
5. นายนิรันดร@  จิสวัสด์ิ ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
6. นายทวี เสรีรักษ@ ตําแหน$ง นายช$างเทคนิคชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
7. นายจําเริญ  ศิริพร ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
8. นายวรวัฒน@  แก(วมะแป7น ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
9. นายพิเชฎฐ@  สุขวรรณ ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
10. นายสมเกียรติ ช$วยเพ็ชร ตําแหน$ง นายช$างไฟฟ7าชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
11. นายอัชมัน  วานิ ตําแหน$ง นายช$างเทคนิคชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
12. นายกรีฑา  ขาวศรี ตําแหน$ง นายช$างเทคนิคชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
13. นางจีรวรรณ ลัดดาวงศ@ ตําแหน$ง เจ(าพนักงานธุรการชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
14. นางอรทัย  เพชรพันธ@ ตําแหน$ง เจ(าพนักงานสถิติชํานาญงาน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
15. นางวราพรรณ  คงหนู ตําแหน$ง พนักงานธุรการ ส3 คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
16. นายอาคม เป1ยกลิ่น ตําแหน$ง พนักงานพัสดุ ส3 คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 
17. นายอาหมัด หมัดอะดํ้า ตําแหน$ง นักวิเคราะห@นโยบายและแผน คณะทํางานและผู(จัดเก็บข(อมูล 






