
                    

แบบเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

โครงการ  “ประสานส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา” 
 

หน่วยงาน โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมี
ทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตดีขึ้น
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวดารารัตน์  ไชยสาร 

ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง              โครงการใหม่ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                           : M1 
 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็น ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( ๑๒ )*การพัฒนาการเรียนรู้ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ าเป็น

ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ

ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 

  ชื่อปัจจัย : การกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหาร ครูในสถานศึกษา และ 
                       ครอบครัว ชุมชน 

 
กลยุทธ์โรงเรียน  
 กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ ๔ บูรณาการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 
ความสอดคล้องนโยบาย    ๓ มาตรฐานการศึกษา 
         มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
              1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ  
               2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 



               3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
              4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
               5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
             1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
               1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
               2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
               3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
               4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวรการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ  
                          เรียนรู้                        
     จุดเน้นมาตรฐานสากล 
               เป็นเลิศวิชาการ             สื่อสาร 2 ภาษา             ล้ าหน้าทางความคิด    
               ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์               รว่มรับผิดชอบสังคมโลก 
 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                           : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล    
 การพัฒนาประเทศเป็นหน้าที่ของทุกคนในประเทศที่จะต้องเข้าใจหน้าที่ และแสดงบทบาทให้
ถูกต้องเหมาะสม กลไกการพัฒนาประเทศมีหลายด้านที่คอยขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นด้าน
การศึกษา ด้านการเมืองการปกครอง ด้านอุตสาหกรรม ด้านการค้าธุรกิจต่าง ๆ เป็นต้น สิ่งส าคัญที่เป็น
พ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาประเทศคือการพัฒนาด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญที่สุด เพราะ
การศึกษาของคนในชาติเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่คอยหล่อเลี้ยงในทุก ๆ ด้าน การให้ความส าคัญในด้าน
การศึกษาถือเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนส าหรับทุกประเทศ ส าหรับในประเทศที่พัฒนาแล้วล้วนแต่เป็น
ประเทศท่ีมีประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาท่ีดีมาก่อนแล้วค่อยมุ่งพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ ต่อไป เหตุ
นี้เองท าให้ทุกภาคส่วนก็เริ่มมีความตระหนักให้ความส าคัญมากขึ้น และปรากฏภาพความชัดเจนขึ้นเมื่อ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติ

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2


สาระที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง องค์กรหน่วยงานต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมจัด
การศึกษา และพัฒนาด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการให้สังคมได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้
สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชมทุก ๆ ฝ่ายเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ ซึ่งสาระและหลักการดังกล่าวล้วนแล้วมีการระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติทั้งสิ้น  
สถานศึกษากับชุมชนนั้นคงจะแยกออกจากกันเด็ดขาดไม่ได้ เพราะสถานศึกษาเปรียบเสมือนต้นไม้ ชุมชน
เปรียบเหมือนพ้ืนดิน ยิ่งดินมีคุณภาพเพียงใดก็ย่อมท าให้ต้นไม้เติบโตได้เร็วแข็งแรง มีล าต้น กิ่งกาน ใบ 
และผลที่ดี มีอายุยืนยาว นอกจากนี้ต้นไม้ยังช่วยยึดดินให้ติดอยู่ด้วยกันไม่ถล่มไปง่ายๆ ส่วนชุมชนเปรียบ
เหมือนพื้นดินให้ประโยชน์กับต้นไม้ พื้นดินจะดีมีคุณภาพดังที่ได้กล่าวมาแล้วก็เพราะเมื่อต้นไม้เติบโตมาก
ขึ้น ใบไม้ ดอกไม้ ผลไม้แก่จัดก็จะร่วงหล่นลงพ้ืนดินมันก็กลายเป็นปุ๋ยในดินให้ประโยชน์กับต้นไม้ต่อไปอีก
เช่นกัน ฉะนั้นต้นไม้และพ้ืนดินต้องพ่ึงพาอาศัยกันฉันใด ชุมชนกับสถานศึกษาก็ต้องพ่ึงพาอาศัยกันฉันนั้น 
ดังนั้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษานับเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนกลไกการพัฒนา
ประเทศอย่างแท้จริง 
 การพัฒนาการศึกษามีความจ าเป็นยิ่งที่หลายภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ
และชุมชนควรมีบทบาทช่วยเหลือครอบครัวและส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนับสนุนให้สถานศึกษาท าหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน การประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้
ความช่วยเหลือนักเรียน ครูและโรงเรียน รวมทั้งร่วมกับโรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่ท้าทาย
พร้อมคู่มือครู แบบฝึกหัด และแนวทางจัดกิจกรรม บทบาทของโรงเรียนควรร่วมมือกับชุมชนและสังคม
เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถสนองความต้องการในการเรียนของเด็กและผู้ปกครอง การสร้างสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนให้มีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะความเป็นระเบียบสวยงาม 
 ดังนั้นโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือขับเคลื่อนการศึกษาให้บรรลุตาม
เป้าหมาย เพ่ือพัฒนาการศึกษาต่อไป 

2) วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาทุกคนมีความรู้ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
๒. เพ่ือให้เกิดการบริหารเชิงกลยุทธ์และหลักการมีส่วนร่วม  
๓. เพ่ือให้หน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
๔. เพ่ือให้ครูมีการสัมพันธ์ชุมชนมากยิ่งขึ้น 

3) เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต(Output)  
๑. ร้อยละ ๘๐ ของคณะกรรมการสถานศึกษาทุกคนมีความรู้ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานภายนอกเข้าใจการบริหารเชิงกลยุทธ์  
๓. ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานภายนอกเข้าใจหลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูเห็นความส าคัญของการสัมพันธ์ชุมชน 
 

 
 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
๑. คณะกรรมการสถานศึกษาทุกคนมีความรู้ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
๒. เกิดการบริหารเชิงกลยุทธ์และหลักการมีส่วนร่วม  
๓. หน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 



๔. ครูเห็นความส าคัญของการสัมพันธ์ชุมชนและเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 
 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target 

gap)** 
  ชุมชนและหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ 
 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
๑. คณะกรรมการสถานศึกษาทุกคนมีความรู้ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
๒. เกิดการบริหารเชิงกลยุทธ์และหลักการมีส่วนร่วม  
๓. หน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
๔. ครูมีการสัมพันธ์ชุมชนมากยิ่งขึ้น 
 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
๑. ร้อยละ ๘๐ ของคณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานภายนอกร่วมบริหารเชิงกลยุทธ์  
๓. ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 
 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 

๑. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                         : M4 - M5 
 

กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ ประมาณ
การงบประมาณ 

 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 :ทวิศึกษา 
1.1 บริการสารสนเทศ 

  
1.2 จัดนิทรรศการใน
ห้องเรียน 

 
นักเรียน  เข้าร่วม

กิจกรรมร้อยละ 90 
นักเรียน เข้าร่วม

กิจกรรมร้อยละ 90 

 
1,๕00 

 
๑,๕00 

 
30 ต.ค.6๓ -
30 ก.ย.6๔ 

30 ต.ค.6๓ -
30 ก.ย.6๔ 

 
นางสาวณัฐชกานต์ วงศ์ศัย 

 
นางสาวณัฐชกานต์ วงศ์ศัย 

กิจกรรมที่ ๒ : กิจกรรม
ส่งเสริมความร่วมมือ
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

- กรรมการสถานศึกษา
เข้าร่วมประชุมร้อยละ 
๘๐  
- คณะกรรมการมีส่วน
ร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาตาม
บทบาทหน้าที่ 
 

๒๐,๐๐๐ 30 ต.ค.6๓ -
30 ก.ย.6๔ 

นางสาวดารารัตน์ ไชยสาร 



กิจกรรมที่ ๓ : กิจกรรม
สัมพันธ์ชุมชน 

- วันคล้ายวันเกิด
หลวงพ่อวัดน้ า 

- วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
พระบรมราชินี 

- วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
รัชกาลที๑่๐ 

- วันแม่แห่งชาติ 
- วันคล้ายวัน

สวรรคต ร.๙ 
- วันปิยะมหาราช 
- วันพ่อแห่งชาติ

  

 
 

ครูและบุคลากร 
เข้าร่วมกิจกรรม

๑๐๐% 

 
 

๑,๕๐๐ 

 
 
30 ต.ค.6๓ -
30 ก.ย.6๔ 

 
 
นายอ านวย  มาคงกุล 

รวมวงเงิน  ๒๔,๕๐๐   
 
 ๑) ค่าใช้จ่าย   

        เงินอุดหนุน   ๔,๕๐๐บาท  
        เงินอ่ืน ๆ (ระบุ) ๒๐,๐๐๐  บาท 
  

 2) ประมาณการค่าใช้จ่าย  

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ ๑ : 
กิจกรรม ทวิ
ศึกษา 

๑ .1 บริการสารสนเทศ 
- ป้ายไวนิล (นิเทศงาน) 
- แฟ้ม 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
1,000 
500 

 
1,000 
500 

 2.2 จัดนิทรรศการในห้องเรียน 
- หมึกปริ้นเตอร์ แคนนอล 
- ลวดเย็บเบอร์ 10 
- คัดเตอร์และใบมีด 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
1,200 
120 
180 

 
1,200 
120 
180 

กิจกรรมที่ ๒ : 
กิจกรรม
ส่งเสริมความ
ร่วมมือของ

- กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 
- กระดาษการ์ดสี 
- แฟ้ม ๒ แฟ้ม 
- ไส้แฟ้ม ๑ แพ็ค 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

๗๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐ 

๗๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐ 



คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

- เบี้ยประชุม ๑๘,๗๐๐ - - - 

กิจกรรมที่ ๓ : 
กิจกรรม
สัมพันธ์ชุมชน 

- วันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อวัดน้ า 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระ

บรมราชินี   
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาล

ที๑่๐     
- วันแม่แห่งชาติ   
- วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙  
- วันปิยะมหาราช 
- วันพ่อแห่งชาติ  

- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

๒๕๐ 
- 
 
 

๒๕๐ 
- 

๕๐๐ 
๕๐๐ 

- 

๒๕๐ 
- 

 
 

๒๕๐ 
- 

๕๐๐ 
๕๐๐ 

- 

  

3) การประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล  เกณฑ์การประเมิน  
๑. หน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการบริหารและ
จัดการศึกษาตามบทบาทหน้าที่ 

บันทึกรายชื่อการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

๒. เกิดการบริหารเชิงกลยุทธ์และหลักการมีส่วน
ร่วม 

บันทึกรายชื่อการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

๓. หน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

บันทึกรายชื่อการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

๔. ครูเห็นความส าคัญของการสัมพันธ์ชุมชนและ
เข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 

บันทึกรายชื่อการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐ 

  
4) ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๑. คณะกรรมการสถานศึกษาทุกคนมีความรู้ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
๒. เกิดการบริหารเชิงกลยุทธ์และหลักการมีส่วนร่วม  
๓. หน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

 
 
 

 ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                               ผู้รับรองโครงการ   
        (นางสาวดารารัตน์  ไชยสาร)                              (นางสาวจินดาพร  ทองอ้ม) 
   หัวหน้าโครงการ                     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล       

 



ความเห็นของหัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 
      เป็นโครงการที่ตอบสนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  เห็นควรอนุมัติด าเนินการ ................................. 
                            

                                                 ลงชื่อ     
                (นางสาวกาญจนา  หงษ์โต)  

                                               หวัหน้างานแผนงานโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 
 ความเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 .................................................................................. .........................................................................                              
 
                                                 ลงชื่อ     

                (นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค)  
                                               รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 
 ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน/ผู้อนุมัติโครงการ 
                อนุมัติ                                  ไม่อนุมัติ         
                 ระบุอ่ืนๆ.................................................................................................................... ...........  
                                                  

ลงชื่อ     
                (นายบุญเลิศ  แสวงทอง)  

                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

ADMIN
Typewriter
เห็นสมควรอนุมัติโครงการตามที่หัวหน้างานแผนงานฯ เสนอ

BSTMK
Typewriter
/


