
 

 
 

ส่วนที ่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานของหน่วยงาน 

 
1. ข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกบัหน่วยงาน 

1.1 ช่ือหน่วยงาน 
  กองกลาง  ส านกังานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 1.2 ที่ตั้งหน่วยงาน 
  กองกลาง  ตั้งอยู ่ณ ท่ีท าการมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ต าบลบางพดู  อ  าเภอปากเกร็ด   
จงัหวดันนทบุรี  ชั้น 2  อาคารบริหาร 
 1.3 ประวตัคิวามเป็นมา 

ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เร่ืองการแบ่งส่วนราชการในส านกังานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ลงวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2523  แบ่งส่วนราชการออกเป็น  4  กอง  คือ   
กองกลาง  กองคลงั  กองแผนงาน และกองพสัดุ 
2. ปณิธาน วสัิยทัศน์ และวตัถุประสงค์หน่วยงาน 
 ปณิธาน 
 พฒันาเป็นนิจ  พนัธกิจบริการ  สนบัสนุนงานมหาวิทยาลยั  กา้วไปสู่ความเป็นเลิศ 

วสัิยทัศน์ 
มุ่งพฒันาระบบการบริหารจดัการ พฒันาบุคลากร และน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการปฏิบติั 

พนัธกิจบริการใหมี้คุณภาพดียิ่งข้ึน เพ่ือสนองนโยบายและสนบัสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัใหก้า้วไปสู่ 
ความเป็นเลิศ 

วตัถุประสงค์ 
      1. เพ่ือด าเนินการเก่ียวกบังานสารบรรณ 
      2. เพ่ือท าหนา้ท่ีเลขานุการ  และการประชุมผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยั 
      3. เพ่ือจดัระบบการจดัเกบ็เอกสารราชการ 
      4. เพ่ือจดัท าประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัมหาวิทยาลยัทุกดา้น 
              5. เพ่ือจดับริการดา้นยานพาหนะ และรักษาความปลอดภยั 
              6. เพ่ือจดับริการหอ้งประชุม และเคร่ืองด่ืมส าหรับการประชุม 
              7. เพ่ือติดต่อประสานงานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก และงานพิธีการต่าง ๆ 
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3. โครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน 
       3.1 แผนภูมโิครงสร้างการบริหาร 
 

 
 
           
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

*  เป็นหน่วยงานทีต่ั้งขึน้เป็นการภายใน  

          
 
   แผนภูมโิครงสร้างการบริหารภายใน 
 
 
 
 
    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

งานสารบรรณ งานการประชุม    งานประชาสมัพนัธ์ 

หน่วยยานพาหนะ* หน่วยประสานงาน
ประสานงาน* 

หน่วยเอกสาร *

ราชการ 
ศูนยรั์กษาความ* 

ปลอดภยั 

กองกลาง
ส ำนกังำนอธิกำรบด ี

2 

หวัหนา้งานสารบรรณ 
(นางภาวนา  สพุฒันกุล) 

หวัหนา้งานการประชุม 
(นายบรรพต  ฤทธิศาสตร์) 

หวัหนา้งานประชาสมัพนัธ์
(นางนฤมล  ปัทมพนัธ์ุ) 

หวัหนา้หน่วยานพาหนะ 
(ว่าที ่ร.ต.สนธยา  ครุฑธา) 

หวัหนา้หน่วยประสานงาน 
(นายจิรศกัด์ิ  คุณากรวงศ)์ 

หวัหนา้ศูนยรั์กษาความปลอดภยั 
(นายปรินทร์เอก  ภคนานา) 

หวัหนา้หน่วยเอกสารราชการ
(นางภาวนา  สุพฒันกลุ) 

รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการกองกลาง 
(นายสวสัดิ ์ เชาวกุล) 
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3.2 ผู้บริหาร 
  ในปีการศึกษา 2551 ผูบ้ริหารกองกลาง  ส านกังานอธิการบดี      ประกอบดว้ย 

ต าแหน่งบริหาร ช่ือ – สกลุ 

รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการกองกลาง นายสวสัด์ิ  เชาวกลุ 
หวัหนา้งานสารบรรณ นางภาวนา  สุพฒันกลุ 
หวัหนา้งานการประชุม นายบรรพต  ฤทธิศาสตร์ 
หวัหนา้งานประชาสมัพนัธ์ นางนฤมล  ปัทมพนัธ์ุ 
หวัหนา้หน่วยยานพาหนะ             วา่ท่ี ร.ต.สนธยา  ครุฑธา 
หวัหนา้หน่วยประสานงาน นายจิรศกัด์ิ  คุณากรวงศ ์
หวัหนา้ศูนยรั์กษาความปลอดภยั นายปรินทร์เอก  ภคนานา 

 
 
4. บุคลากร 

ในปีการศึกษา 2551 มีบุคลากรปฏิบติัการจ าแนกไดด้งัน้ี 
4.1  บุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากร                              
             
        หน่วย : คน 

ประเภทบุคลากร สายวชิาการ สายสนับสนุน รวม 

ขา้ราชการ - 20 20 

พนกังานมหาวิทยาลยั - 1 1 

พนกังานชัว่คราวต าแหน่งอาจารยป์ระจ าพิเศษ - - - 

ผูท้รงคุณวฒิุ - - - 

ลกูจา้งประจ า    

 - ลกูจา้งประจ างบประมาณแผน่ดิน - 54 54 

 - ลกูจา้งประจ างบประมาณเงินรายได ้ - 42 42 

 - ลกูจา้งประจ าลกัษณะพิเศษ - - - 

ลกูจา้งชัว่คราว    

- ลกูจา้งชัว่คราวรายเดือน (เงินรายได)้ - 8 8 

- ลกูจา้งชัว่คราวชาวต่างประเทศ (รายปี - งบประมาณแผน่ดิน) - - - 

รวม  125 125 

       
 ท่ีมา : กองการเจา้หนา้ท่ี ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2551 
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5. งบประมาณ 
 ในปีงบประมาณ 2551 ไดรั้บจดัสรรงบประมาณดงัน้ี 
 รหัส ง 1.1.1  งานบริหารทั่วไป  ส านักงานอธิการบด ี  
             

        หน่วย : บาท 

งบรายจ่าย งบประมาณเงนิรายได้ 
(เงนินอกงบประมาณ) 

งบบุคลากร 507,800 
งบด าเนินงาน 760,200 
งบลงทุน 7,000 
งบเงินอุดหนุน 80,000 
งบรายจ่ายอ่ืน  
  

รวมทั้งส้ิน 1,355,000 
       

   
 รหัส ง 1.1.12  งานประชาสัมพนัธ์ 

หน่วย : บาท 

งบรายจ่าย งบประมาณเงนิรายได้ 
(เงนินอกงบประมาณ) 

งบบุคลากร 799,900 
งบด าเนินงาน 17,226,800 
งบลงทุน 120,000 
งบเงินอุดหนุน  
งบรายจ่ายอ่ืน  
  

รวมทั้งส้ิน 18,146,700 
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รหัส  ง 1.1.13  งานวนัสถาปนามหาวทิยาลยั 
 

หน่วย : บาท 

งบรายจ่าย งบประมาณเงนิรายได้ 
(เงนินอกงบประมาณ) 

งบบุคลากร  
งบด าเนินงาน 551,200 
งบลงทุน 700,000 
งบเงินอุดหนุน  
งบรายจ่ายอ่ืน  
  

รวมทั้งส้ิน 1,251,200 
       
   
 
 

รหัส  ง 1.1.26  งานการรักษาความปลอดภัยและศูนย์วทิยุส่ือสาร 
 

หน่วย : บาท 

งบรายจ่าย งบประมาณเงนิรายได้ 
(เงนินอกงบประมาณ) 

งบบุคลากร 473,700 
งบด าเนินงาน 2,507,400 
งบลงทุน 25,000 
งบเงินอุดหนุน  
งบรายจ่ายอ่ืน  
  

รวมทั้งส้ิน 3,006,100 
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รหัส  ง 1.1.27  งานยานพาหนะ 
 

หน่วย : บาท 

งบรายจ่าย งบประมาณเงนิรายได้ 
(เงนินอกงบประมาณ) 

งบบุคลากร 4,561,500 
งบด าเนินงาน 3,341,000 
งบลงทุน 50,000 
งบเงินอุดหนุน  
งบรายจ่ายอ่ืน  
  

รวมทั้งส้ิน 7,952,200 
 
 
 

หมายเหตุ   1.  งบประมาณเงินรายได ้(เงินนอกงบประมาณ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2551  เป็นตวัเลขท่ีไดรั้บอนุมติั 
                        จากสภามหาวิทยาลยัในการประชุม  คร้ังท่ี 8/2550  เม่ือวนัท่ี 28  กนัยายน  2550       

                                    2.  ไม่รวมงบประมาณแผน่ดิน  เน่ืองจากไม่สามารถจ าแนกขอ้มูลของแต่ละหน่วยงานได ้
 
                 ท่ีมา :    กองแผนงาน 
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6. ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 กองกลาง  ส านกังานอธิการบดี  ตระหนกัถึงความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  โดยไดถื้อวา่การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหน่ึง 
ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองทุกปี มีคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ระดบัส านกั / สถาบนั / ศูนย ์/ กองท าหนา้ท่ีก าหนดนโนบายการด าเนินงานประกนัคุณภาพและสร้างความเขา้ใจ 
ในเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษา รวมทั้งมอบหมายใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพภายในดว้ยการ 
ท าหนา้ท่ีประสานงานเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาของส านกั / สถาบนั / ศูนย ์/ กอง และมหาวิทยาลยั  
เม่ือส้ินการศึกษาจะด าเนินการประเมินตนเองและจดัท ารายงานส าหรับรองรับการประเมินจากผูท้รงคุณวฒิุภายนอก  
 ในปีการศึกษา 2551 กองกลาง  ส านกังานอธิการบดี  ไดด้ าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกรอบ 

ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ตามแนวทางท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด รวม 3 องคป์ระกอบ  
(ในกรณีของบางส านกั / สถาบนั อาจมีองคป์ระกอบคุณภาพท่ีตอ้งรับการประเมินมากกวา่น้ีข้ึนอยูก่บัภารกิจท่ีเก่ียวขอ้ง) 
  องคป์ระกอบท่ี 1 วสิยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงค ์และแผนการด าเนินงาน 

  องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ   
  องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

 

นอกจากน้ียงัเพ่ิมเติมตวับ่งช้ีของ สมศ. และ ก.พ.ร. เพื่อใหก้ารประเมินคุณภาพภายในมีความสมบูรณ์ครบถว้น 
พร้อมรองรับต่อการประเมินคุณภาพภายนอก 
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7.  การพฒันา / ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมนิในรอบปีที่ผ่านมา  
 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมนิ โครงการ/กจิกรรมเพือ่การพฒันา ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ รายการเอกสารอ้างองิ 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน  1. มีการเผยแพร่ปณิธาน วสิยัทศัน์ 1. ภายในปี 2552 1. เวบ็ไซดข์อง 

วตัถุประสงค์  และแผนด าเนินการ พนัธกิจ และวตัถุประสงคบ์น  กองกลางบน  Intranet 

ตัวบ่งช้ีที ่1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือ เวบ็ไซดข์องกองกลางทาง Intranet  ของมหาวทิยาลยั 

ปณิธานตลอดจนมีกระบวนการพฒันา ของมหาวทิยาลยั  2. แผนปฏิบติัราชการ 

กลยทุธ์ แผนด าเนินงาน และมีการก าหนด 2. มีการจดัท าแผนปฏิบติัราชการ 2. ภายในเดือน มิถุนายน ถึง ประจ าปีงบประมาณ 

ตัวบ่งช้ีเพือ่วดัความส าเร็จของการด าเนิน ประจ าปีงบประมาณ 2552 เดือนกรกฎาคม 2551 พ.ศ.2552 

งานตามแผนให้ครบทุกภารกจิ 3. มีการจดัท าแผนท่ียทุธศาสตร์ 3. ภายในวนัท่ี 24 พฤศจิกายน  3. แผนท่ียทุธศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ของกองกลาง พ.ศ. 2552-2556 2551 ของกองกลาง 
1. ควรมีการจดัท าแผนปฏิบติังานใหเ้ป็น ท่ีสอดคลอ้งกบัภารกิจหลกัของ  พ.ศ. 2552-2556 
รูปแบบท่ีสามารถน ามาเปรียบเทียบเพื่อดู มหาวทิยาลยั   
ความสอดคลอ้งซ่ึงกนัและกนัระหวา่ง 4. มีการจดัท ารายงานผลการด าเนิน 4. ภายในวนัท่ี 4 พฤศจิกายน  4. ร้อยละของการบรรลุ 
ภารกิจหลกัของกองกลางและมหาวทิยาลยั งานตามตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติัการ 2551 เป้าหมายตามตวับ่งช้ี 
2. วเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่ง ประจ าปีงบประมาณ 2551  ของการปฏิบติังาน 
กลยทุธ์ แผนด าเนินงาน เป้าประสงค ์   ท่ีก าหนด  
เป้าหมายกบัยทุธศาสตร์ และแผนพฒันา   แหล่งข้อมูล : 
ของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบนัและ   กองแผนนงาน 
แนวโนม้ในอนาคตอยา่งสม ่าเสมอ    
3. ตอ้งมีการน าผลการประเมินและผลการ    
วิเคราะห์มาปรับปรุงกลยทุธ์และแผน    
การด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง    
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการ มีแผนยทุธศาสตร์การจดัการความรู้ ภายในวนัท่ี  3  มีนาคม  2552 แผนยทุธศาสตร์ 

จดัการ 5 ปี (พ.ศ.2552-2556) ของ  การจดัการความรู้ 5 ปี 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.3  การพฒันาสถาบันสู่ กองกลาง  และแผนการจดัการ  ของกองกลาง และแผน 

องค์การเรียนรู้ ความรู้ของกองกลาง ปี 2552  การจดัการความรู้ของ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ   กองกลาง ประจ าปี  

1. ควรจดัท าแผนการจดัการความรู้ของ   2552 

กองกลาง ครบตามวงจร PDCA ภายใน    

1 ปี กองกลางด าเนินการอะไรบา้ง    
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมนิ โครงการ/กจิกรรมเพือ่การพฒันา ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ รายการเอกสารอ้างองิ 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.8 มีการน าระบบบริหาร 1. ไดแ้ต่งตั้งผูบ้ริหารภายในกอง- ภายในวนัที ่ 15 ตุลาคม 2552 1. ค าสัง่กองกลาง 

ความเส่ียงมาใช้ในกระบวนการบริหาร กลางเป็นคณะกรรมการควบคุมภาย  ท่ี 1/2551 ลงวนัท่ี 

การศึกษา ในและบริหารความเส่ียง  15 ธนัวาคม 2551               

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 2. อยูใ่นระหวา่งจดัท าแผนบริหาร  เร่ือง แต่งตง้คณะกรรม 
1. ควรก าหนดบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน ความเส่ียงและการควบคุมภายใน  การควบคุมภายในและ 
เขา้รับความรู้ในเร่ืองการบริหารความเส่ียง ระดบัส่วนงานยอ่ย ประจ าปีงบ  การบริหารความเส่ียง 
ของมหาวทิยาลยั ประมาณ พ.ศ. 2552    ของกองกลาง 
7.9 ระดบัความส าเร็จของการถ่ายทอด ตามแบบฟอร์มท่ีกองแผนงาน  2. รายงานการประชุม 

ตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของระดบัองค์กรสู่ ก าหนด  เร่ือง การควบคุมภายใน 

ระดบับุคคล 3. อยูใ่นระหวา่งจดัท าแบบรายงาน  และบริหารความเส่ียง 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรรมการ การปฏิบติัการตามแผนตามแผน  คร้ัท่ี  3/2552 
1. จดัท าแผน ตวับ่งช้ี และเป้าหมายตาม บริหารความเส่ียงและการควบคุม  เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 
เกณฑม์าตรฐานของตวับ่งช้ีท่ี 7.9  ภายใน (แบบ บสน. 2)  2552 
เพื่อสามารถเปรียบทียบระดบัความส าเร็จ   3. บนัทึกกองแผนงาน 
ของการถ่ายทอดของตวับ่งช้ีและเป้าหมาย   ท่ี ศธ 052201(03)/ 
ระดบัองคก์รสู่ระดบับุคคลได ้   ลงวนัท่ี 24 ก.ค.52 
ตัวบ่งช้ีที ่7.9.1 ร้อยละของบุคลากรประจ า 1. เสนอรายช่ือบุคลากรประจ า ภายในวนัท่ี 1 กรกฎาคม  1. ร้อยละของบุคลากร 

ทีไ่ด้รับการพฒันาความรู้และทกัษะใน ไปพฒันาความรู้ทั้งภายในและ 2551 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน ประจ าสายสนบัสนุน 

วชิาชีพทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ภายนอกมหาวทิยาลยัตามความ 2552 ท่ีไดรั้บการพฒันา 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สมคัรใจ  ความรู้และทกัษะใน 
1. ควรตั้งเป้าหมายร้อยละของบุคลากร 2. มีรายงานสรุปผลการส่งบุคลากร  วชิาชีพทั้งในประเทศ 
ท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้และทกัษะใน ประจ าสายสนบัสนุนท่ีไดรั้บการ  และต่างประเทศ 
วชิาชีพใหส้อดคลอ้งกบัผลของการ พฒันาความรู้และทกัษะในวชิาชีพ  (ไม่รวมการอบรมคอม 
ด าเนินงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  พิวเตอร์ และการอบรม 
2. ควรมีการสรุปผลการส่งบุคลากรไป   อ่ืน ๆท่ีไม่ผา่นกองการ 
พฒันาความรู้และน าความรู้ของบุคลากร   เจา้หนา้ท่ี และส านกั 
ท่ีไดรั้บการพฒันามาถ่ายทอดความรู้   วชิาการ) 
ใหบุ้คลากรในกองกลาง   แหล่งขอ้มูล : กองการ 
   เจา้หนา้ท่ี 

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการ จดัท ารายงานประเมินตนเอง ภายในเดือนกรกฎาคม 2552 1. บนัทึกกองกลาง 

ประกนัคณุภาพ ตามท่ีศูนยป์ระสานงานประกนั ถึงเดือนสิงหาคม 2552 ท่ี ศธ 0522.01(01)/1898 

ตัวบ่งช้ีที ่9.1 มีระบบและกลไกการประกนั คุณภาพการศึกษาก าหนด  ลงวนัท่ี 30 สิงหาคม  

คณุภาพภายในทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของ เป็นประจ าทุกปี  2551  เร่ือง ขอเสนอ 

กระบวนการบริหารการศึกษา   แต่งตั้งคณะกรรมการ 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมนิ โครงการ/กจิกรรมเพือ่การพฒันา ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ รายการเอกสารอ้างองิ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ   ประกนัคุณภาพการ 
1.สนบัสนุนใหบุ้คลากรภายในกองกลาง   ศึกษาประจ าส านกังาน- 
เห็นความส าคญัและมีส่วนร่วมในการ   อธิการบดี 
ประกนัคุณภาพการศึกษา   2. รายงานการประเมิน 
2. รายงานการประชุมเก่ียวกบักิจกรรม   ตนเอง และผลการ 
ประกนัคุณภาพควรมีรายละเอียดการ   ประเมินตนเองในทุกปี  
ปรับปรุงงานและการมอบใหผู้รั้บผิดชอบ    
3. ควรมีหลกัฐานใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑ ์    
มาตรฐาน โดยท าความเขา้ใจจากคู่มือ    
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถาบนั    
อุดมศึกษา    
ตัวบ่งช้ีที ่9.3 ระดบัความส าเร็จของการ - มีระบบฐานขอ้มูลสารบรรณ  1. รายงานการประเมิน 

ประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน อิเลค็ทรอนิกส์สนบัสนุนการ  ตนเอง และผลการ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ประกนัคุณภาพ  ประเมินตนเองในทุกปี  
1. เพื่อจะท าใหม้องเห็นระดบัความส าเร็จ    
ของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน    
ควรมีการท าหลกัฐานใหส้อดคลอ้งกบั    
เกณฑม์าตรฐาน โดยท าความเขา้ใจจาก    
คู่มือประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน    
สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา    
2. ควรมีหลกัฐานการก าหนดมาตรฐาน    
ตวัช้ีวดั    
3. ควรมีการน าผลการประกนัคุณภาพมา    
พฒันาและปรับปรุงการปฏิบติังาน    
4. ควรมีระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศ    
ท่ีสนบัสนุนการประกนัคุณภาพทุกระดบั    
5. ควรมีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่าย    
ดา้นการประกนัคุณภาพระหวา่งหน่วยงาน    
ทงัภายในและภายนอกสถาบนั    
    
 
 

หมายเหตุ   ใหน้ าผลการประเมินตวับ่งช้ีในรอบปีการศึกษาท่ีผา่นมาท่ีไดค้ะแนน เท่ากบั 1 มารายงาน  หรืออาจน าขอ้เสนอแนะท่ีมีนยัส าคญัมา
ก าหนดโครงการ /กิจกรรม เพ่ือใชพ้ฒันาหน่วยงานตามความเหมาะสม 



 

 
 
 
 
 


