
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          กลุ่มบริหารงานบคุคล สพป.ขอนแก่น เขต 3 

 



ค าน า 

  ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้มีการด าเนินงานด้าน 
การบริหารงานบุคล และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เสร็จสิ้นแล้ว นั้น 
  กลุม่บริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้จัดท า
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ 2562  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ที่จะสนับสนุน ช่วยเหลือ 
ด้านบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 3  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน 
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ 

       กลุ่มบริหารงานบุคคล 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
                หน้า 

ค าน า 
สารบัญ 
   ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น        1 
   ส่วนที่ 2 การแบ่งส่วนงานภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล     3 
   ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน        5 
   ส่วนที่ 4 ปัญหา แนวทางแก้ไข และผลการปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล   7 
   สว่นที่ 5 ผลการพัฒนาทรัพยาบุคคล       8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
จ านวนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2561) 
1.1 จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน (คน) หมายเหตุ 
1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1  
2. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 4  
3. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 175  
4. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 1  
5. ศึกษานิเทศก์ 17  
6. ครูผู้สอน 1,095  
7. บุคลากรทางศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 34  

รวม 1,327  
 

1.2 จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) แยกตามกลุ่มภารกิจ 
ที ่ กลุ่ม จ านวน (คน) หมายเหตุ 
1. กลุ่มอ านวยการ 6  
2. กลุ่มบริหารงานการเงินสินทรัพย์ 6  
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 7  
4. กลุ่มนโยบายและแผน 3  
5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7  
6. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 0  
7. หน่วยตรวจสอบภายใน 1  
8. กลุ่มกฎหมายและคดี 1  
9. กลุ่มพัฒนาบุคลากร 2  

10. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 1  
รวม 34  

 
1.3 จ านวนลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว (ปฏิบัติงานในส านักงาน/สถานศึกษา) 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน (คน) หมายเหตุ 
1. ลูกจ้างประจ า 45  
2. พนักงานราชการ 95  
3. ลูกจ้างชั่วคราว 349  

รวม 489  
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ส่วนที่ 2  แบ่งส่วนงานภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 2.1 กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
                 (1)  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 

       (2) งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกต าแหน่ง 
 (3) งานปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  (4) งานจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (5) งานบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกต าแหน่ง 
                   (6) งานจัดสรรอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
           (7) งานบริหารพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวตามกรอบที่ได้รับจัดสรร 

 (8) งานตัดโอนอัตราก าลังและการสับเปลี่ยนตัวบุคคลของลูกจ้างประจ า 
  (9) การรายงานผลการบริหารงานบุคคล ต่อ สพฐ. หรือ ก.ค.ศ. 

          (10) งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
               ตามหลักเกณฑ์ที่ก.ค.ศ.ก าหนดทุกวิทยฐานะ 
         (11) งานประเมินค่างานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
                 ตามมาตรา 38 ค.(2) 
         (12) งานปรับระดับชั้นงานต าแหน่งลูกจ้างประจ า 

2.2 กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

                   (1) งานแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         (2) งานแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

          (3) งานแต่งตั้ง (ย้าย) บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  38ค (1) (2) 
          (4) งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืนที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากร        
                        ทางการศึกษามาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          (5) งานสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
                         38ค. (1) (2) 
  (6) งานประเมินผู้อ านวยการสถานศึกษา (ใหม่) 

(7) งานเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้มต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 (8) งานทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค(2) 
  (9) งานคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งเริ่มต้นจากระดับปฏิบัติงานและระดับปฎิบัติการ 
  (10) งานคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ 
  (11) งานสรรหาลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภทและพนักงานราชการ 
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  (12)  งานด าเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ 
  (13)  งานบริหารอัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ  
  (14)  งานลาออกจากราชการและลูกจ้างประจ า 
  (15)  งานขอกลับเข้ารับราชการ 
            (16)  งานประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวทุกต าแหน่ง 

           (17) งานเปลี่ยนสายงานและกลุ่มงานต าแหน่งลูกจ้างประจ า 

2.3 กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

  (1) งานทะเบียนประวัติข้าราชการครูและและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 
  (2) งานด าเนินการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
  (3) การเข้าถึงข้อมูล  การจัดท า  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติมข้อมูลข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในระบบทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส์  ตามแบบค าร้องขอและค าสั่ง 

(4) การเพ่ิม – การจ าหน่าย ข้อมูลอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระบบ
ทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส์  ตามค าสั่ง 

(5) งานบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกต าแหน่ง ท าหน้าที่นายทะเบียนควบคุมบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  (5) งานทะเบียนประวัติข้าราชการครูและและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 
(ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า(E-Payment)  ที่เกี่ยวกับระบบทะเบียนทั่วไป  เช่น  ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลครอบครัว  ประวัติการศึกษา/ ฝึกอบรม/ดูงาน, ที่อยู่ และการเปลี่ยนค าน าหน้า-ชื่อ – ชื่อนามสกุล 
  (๖) งานขออนุญาตการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า
ลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภท                                                 
               (7)  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

(8)  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  (9)  งานขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ  การขอพระราชทานเพลิงศพ 

 (10) งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า 
  (11)  งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมถึงการเลื่อนเงินเดือน 
ข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างประจ าในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า(E-Payment) 

(12)  งานจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และถือจ่ายอัตราค่าจ้างประจ าปีรวมถึง
งานถือจ่ายในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า(E-Payment) 

(13)  งานตัดโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการ อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจ าของหน่วยเบิกรวมถึง 
งานตัดโอนถือจ่ายอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า(E-Payment) 
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  (14)  งานขอเงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างกรณีเงินเดือนค่าจ้างถึงข้ันสูงสุด 
  (15)  งานด าเนินการให้พนักงานราชการได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 
                     (16)  งานบริการจัดท าหนังสือรับรองตามค าร้องของผู้อ านวยการโรงเรียนและข้าราชการ
ในส านักงาน  (ท าหน้าที่ควบคุมทะเบียนหนังสือรับรอง) 

(17)  งานบริการจัดท าบัตรและจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
   (18)  ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ ในการควบคุมการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ส าหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวของข้าราชการ และลูกจ้างประจ า) ในระบบ 
กรมบัญชีกลาง และควบคุมการออกบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  
ที่ กค 0416.4/ว143  ลงวันที่ 19  มีนาคม  2561  ของข้าราชการครู และลูกจ้างประจ า 

2.4. กลุ่มงานธุรการ 
(1) ธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล ออกเลขหนังสือส่ง ส่งงานในระบบ( e-filling) 
(2) งานรับและ ส่งหนังสือราชการ แจ้งเวียนหนังสือราชการ 
(3) งานด าเนินการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

                     (4) อ านวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึง 
                          สว่นราชการในพ้ืนที่ และส่วนราชการนอกพ้ืนที่ 
ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 

ที ่ เรื่อง จ านวนราย หมายเหตุ 
1 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูผู้ช่วย) 80   
2 การส่งค าร้องขอย้าย (ภายใน สพท.)     
   - ผู้บริหารสถานศึกษา 18   
   - ครูผู้สอน 82   
   - บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 0   
3 การส่งร้องขอย้าย ระหว่าง สพท.     
   - ผู้บริหารสถานศึกษา 3   
   - ครูผู้สอน 49   
   - บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 0   
4 การเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย การโอน     
   - การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 18   
   - การย้ายผู้สอน 48   
   - การย้ายบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 1   
   - การให้โอนข้าราชการครู 1   
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ที ่ เรื่อง จ านวนราย หมายเหตุ 
5 ข้าราชการมา/ไป ช่วยราชการ 1   
6 การเลื่อนและแต่งตั้งบุคลารกทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 5   
7 การลาออกจากราชการ     
   - ผู้บริหารสถานศึกษา 0   
   - ครูผู้สอน 5   
   - บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 0   
   - ลูกจ้างประจ า 2   
   - ลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ 5   
8 การให้/เลื่อน วิทยฐานะ     
   - ช านาญการ 30   
   - ช านาญการพิเศษ 37   
   - เชี่ยวชาญ 2   
9 การปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น 2   

10 การเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)     
   - ได้เลื่อนเงินเดือน 1,283   
   - ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 2   
  การเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)     
   - ได้เลื่อนเงินเดือน 1,310   
   - ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 18   

11 การเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)      
   - ได้เลื่อนเงินเดือน 48   
   - ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 0   
  การเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ า  ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)     
   - ได้เลื่อนขั้นค่าจ้าง 48   
   - ไม่ได้เลื่อนขั้นค่าจ้าง 0   

12 การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2562     
   - ได้เลื่อนค่าตอบแทน 95   
   - ไม่ได้เลื่อนค่าตอบแทน 0   

13 การขอส าเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7/ก.ค.ศ. 16 830   
14 การขอหนังสือรับรอง 129   
15 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 2562 36   
16 การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 316   
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ที ่ เรื่อง จ านวนราย หมายเหตุ 

17 การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ 46   
18 การขอเพ่ิมคุณวุฒิ ในทะเบียนประวัติ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 28   
19 การเกษียณอายุราชการ ทุกต าแหน่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 107   

ส่วนที่ 4 ปัญหา แนวทางการแก้ไข และผลการปฏิบติัในการบริหารงานบุคคล 

ที ่ บัญหา แนวทางแก้ไข ผลการปฏิบัติ 
1. การย้ายกรณีพิเศษ 

1. ผู้ประสงค์ขอย้าย ไม่เข้า 
เกณฑ์ขอย้ายกรณีพิเศษ
ได้ 

2. เอกสารประกอบย้าย 
ไม่ตรงตามเหตุที่ขอย้าย 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรอง 
2. แจ้งผู้ประสงค์ขอย้าย ชี้แจง 
  เหตุผลเพิ่มเติม/ส่งเอกสาร
เพ่ิมเติม 

ผู้ประสงค์ย้ายเข้าใจ และ 
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 

2. ความเข้าใจการเลื่อน/แต่งตั้ง 
/ย้าย/โอน บุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38  
ค.(2) 

1.ประชุมชี้แจงบุคลากรทุกกลุ่ม
ให้เข้าใจในหลักเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้อง 
2. การเวียนหนังสือแจ้ง 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2)  
มีความรู้ความใน รูปแบบ 
วิธีการและปัญหาต่าง ๆ 

3. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เกี่ยวกับการจัดสรรวงเงิน 
เพ่ือการเลื่อนเงินเดือน 
ให้สถานศึกษา ให้เกิดความ 
บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
    จัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน 
    เพ่ือให้เกิดความบริสุทธิ์ 
    ยุติธรรม 
2. การเวียนหนังสือแจ้ง 
    ให้สถานศึกษาทราบถึง 
    วิธี/หลักเกณฑ์การจัดสรร 

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความพึง 
พอใจ ในเกณฑ์การจัดสรร 
ไม่มีข้อร้องเรียน ทักท้วง 
ในการจัดสรรวงเงินเลื่อน 
เงินเดือนในแต่ล่ะรอบ 
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ส่วนที่ 5 ผลการพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล ด าเนินโครงการตามแบบงบประมาณ ประจ าปี 2562 ในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือการพัฒนาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครบถ้วนแลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
โดยด าเนินการ ดังนี้ 

1. พัฒนาศักยภาพข้าราชการ(ครูผู้ช่วย) น้อมน าพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ 
วันที่ 2-4 สิงหาคม 2562 

2. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา                           
- วันที่  20 – 21  พฤศจิกายน  2562 
- วันที่ 8- 10  มีนาคม  2563 

ท าให้ผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการดังกล่าว มีความรู้ความเข้าใจ  ในบทบาทของตนเป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว เป็นไปตามศักยภาพในแต่ละต าแหน่งหน้าที่ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา 
1.1 มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
1.2 มีความรู้ ความเข้าใจต่อการด าเนินการทางวินัย ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ต่อการ 

ด าเนินการทางวินัย การรักษาวินัย 
                1.3 ผู้เข้าร่วม ได้ศึกษาแห่งเรียนรู้เพ่ือแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงาน หรืองานในหน้าที่ของแต่ละบุคคลได้ และสร้างเสริมความคิดริเริ่มในการท างาน เป็นการสร้างขวัญ
และก าลังใจ 
  2. ครูผู้ช่วย 
       2.1 ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน 
       2.2 ได้สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ด้านการพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
       2.3 ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎ วินัย ที่เก่ียวข้อง ในการปลูกจิตส านึก 
ความเป็นครู 

2.4 เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเรียนการสอน 
ในสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีวินัย ภาคภูมิใจ ในชาติ และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ 

3. บุคลากรในสังกัด 
3.1 มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และแนวทาง 

ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ และขอบข่ายภารกิจงานในหน้าที่ 
      3.2 ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะน าไปสู่การพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ปัญหา อุปสรรค  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นฐาน ไม่เพียงพอ 
ต่อการด าเนินงานในโครงการ 
 ข้อเสนอแนะ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน  จัดสรรงบประมาณในพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  
 

 

 




