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รายงานผลการบริหารงานบุคคล 
ประจ าไตรมาสที่ 4  (1  เมษายน ถึง  30  มิถุนายน  2561)  ส าหรับปีงบประมาณ  2561 

แผน/โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผล
คะแนน 

ปัญหา-อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานทบทวนแผนอัตราก าลัง มีอัตราก าลังที่สอดคล้องกับ
โครงสร้าง 

ระดับความส าเร็จ 
ระดับ 1 ทบทวนการมีอยู่ของ

อัตราก าลังปัจจุบัน 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 สรุปอัตราที่ต้องสรรหา 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 ด าเนินการสรรหา 

 

1. ร่วมหารือกับผู้อ านวยการ 
 และผูบ้ริหารระดับจัดการ
 เพื่อทบทวนอัตราก าลังใน
 ปัจจุบันของแต่ละฝ่าย 
2. สรุปอัตราที่ต้องสรรหา
 ของแต่ละส่วนงาน 
3. เริ่มกระบวนการสรรหา 

ระดับ 5  เม.ย. – มิ.ย. 61 
งานบุคคลและพัฒนาองค์กร 

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่ 1. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
 ระหว่างฝ่ายบริหารกับ
 บุคลากร และระหว่าง
 บุคลากรด้วยกันเอง 
2. ส่งเสริมให้เกิดความรัก
 สามัคค ี
3. สร้าง ปลูกฝังค่านิยม 
 วัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้าง 
 Innovator's DNA 
4. สร้างความผูกพันองค์กร 

ระดับความส าเร็จ 
ระดับ 1 ประชุมเตรียมการ 

ระดับ 2 ครั้งที่ 1 
ระดับ 3 ประชุมเตรียมการ 
ระดับ 4 ครั้งท่ี 2 
ระดับ 5 สรุปผลที่ได้จากการท า

โครงการต่อผู้บรหิาร 
 

จัด NIA Orientation 2017
ครั้งท่ี 1 วันที่ 22-24 พ.ย. 2560 
ณ จังหวัดกาญจนบุรี  
เจ้าหน้าท่ีเข้างานใหมไ่ด ้
ผูกสมัพันธ์ และเรยีนรู้
คุณลักษณะนวัตกร หรือ 5I (5 
ways to stay innovative) 
ซึ่งเป็นคุณลักษณะส าคญัใน
การขับเคลื่อนองค์กร 

ครั้งท่ี 2 วันท่ี 16 ส.ค. 2561 

ระดับ 5  ต.ค. 60 – ก.ย. 61 
- งานบุคคลและพัฒนา
 องค์กร 
- การบริหารความต่อเนื่อง
 และการจัดการคุณภาพ 
- งานเครือข่ายนวัตกรรม 

การบริหารงานบุคคล 
3 
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แผน/โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผล
คะแนน 

ปัญหา-อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

อบรม / สมัมนา / ศึกษาดูงาน 
เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะ 
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

1. บุคลากรมีความรู้
 ความสามารถและ
 สมรรถนะในการท างาน
 เพิ่มขึ้นมีประสิทธิภาพที่จะ
 ผลักดันกับภารกจิ และ
 นโยบายของส านักงานให้
 ลุล่วง 
2. บุคลากรมีแผนพัฒนาตนเอง 

ร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมดได้รับ
การอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน เพื่อ
พัฒนาทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน 
ระดับ 1 ร้อยละ 60 

ระดับ 2 ร้อยละ 65 
ระดับ 3 ร้อยละ 70 
ระดับ 4 ร้อยละ 75 
ระดับ 5 ร้อยละ 80 

 

- 20 พ.ย. 60 ส่งเจ้าหน้าที่
 เข้าอบรมวิธีวัดผลการ
 จัดซื้อ และการท ารายงาน
 จัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ 
- 24 พ.ย. 60 จัด 
 แลกเปลีย่นเรยีนรู้การ
 ถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
 การเดินทางไป
 ต่างประเทศ 
- 29 พ.ย. 60 จัดกิจกรรม
 ส่งเสริมองค์ความรู้ด้าน
 การพัฒนาองค์กร  
 “NIA Organisation  
 Development” 
- 15-16 ธ.ค. 60  จัด
 แลกเปลีย่นเรยีนรู้การ
 ถ่ายทอดองค์ความรู้
 ระหว่างเจ้าหน้าท่ีทุกฝ่าย 
 จ.เพชรบุร ี
- 19-21 ธ.ค. 60 ส่ง
 เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมโครงการ
 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
 หลักสตูรส่งเสริมองคค์วามรู้
 ด้านการงบประมาณ 

ระดับ 5 - การด าเนินงาน
อบรม ศึกษาดูงาน 
ยังมีการด าเนินการ
ต่อเนื่องตลอด
ปีงบประมาณ 
แม้ว่าจะครบเป้า
ตัวช้ีวัดแล้ว 

ต.ค. 60 – ก.ย. 61 
- งานบุคคลและพัฒนา
 องค์กร 
- การบริหารความต่อเนื่อง
 และการจัดการคุณภาพ 
- งานเครือข่ายนวัตกรรม 
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แผน/โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผล
คะแนน 

ปัญหา-อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการแสวงหาทุนเพื่อสนับสนุน
การศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ให้กับ
บุคลากร 

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถและสมรรถนะ
ในการท างานเพิ่มขึ้นมี
ประสิทธิภาพที่จะผลักดันกับ
ภารกิจ และนโยบายของ
ส านักงานให้ลลุ่วง 

ระดับความส าเร็จ 
ระดับ 1 ศึกษา หาข้อมูลแหล่ง 

ให้ทุน 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 - 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 สรุปข้อมลูเสนอผู้บรหิาร  

สรุปข้อมลูทุนรัฐบาล  
ทุนต่างประเทศ ปรญิญาเอก 
ของส านักงาน ก.พ. แสนอ
ผู้อ านวยการ และขอจัด 
สรรทุน และได้รับทุนตาม
ความต้องการของส านักงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ประเภททุนพัฒนาบุคลากร  
1 ทุน สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรม (Innovation 
Management) 

ระดับ 5  ต.ค. – ธ.ค. 60 
- งานบุคคลและพัฒนา
 องค์กร 
- การบริหารความต่อเนื่อง
 และการจัดการคุณภาพ 

โครงการจดัท าหลักสูตรการ
เสรมิสร้างสมรรถนะหลัก 

1. ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม
 องค์กร เพื่อสร้าง 
 Innovator's DNA 
2. บุคลากรมีความรู้
 ความสามารถและ
 สมรรถนะในการท างาน
 เพิ่มขึ้นมีประสิทธิภาพที่จะ
 ผลักดันกับภารกจิ และ
 นโยบายของส านักงานให้
 ลุล่วง 

ระดับความส าเร็จ 
ระดับ 1 หาหัวข้อฝึกอบรมที่

เกี่ยวข้อง 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 เสนอหลักสูตรต่อ

ผู้บริหาร 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 ทดลองใช้หลักสูตรกับ

กลุ่มตัวอย่างและ
ประเมินหลักสูตร  

มีการเตรียมการจดักิจกรรม
เชิงปฏิบัติการ โดยตั้งหัวข้อให้
เจ้าหน้าท่ีจัดท าค าตอบ เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัด
เนื้อหาการอบรม เช่น  
การสร้างคุณลักษณะนวัตกร 
และน าผลที่ได้จากการจัด
กิจกรรมมาวิเคราะห์ท า
เนื้อหาหลักสูตรการเสรมิสร้าง
สมรรถนะหลัก หัวข้อท่ีตั้ง 
เป็นโจทย์ คือ 
- นิยามนวัตกรรม ตาม
 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ี 

ระดับ 3 - ขาดเจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบงาน
โดยตรง อาจท า
ให้งานแล้วเสร็จ
ล่าช้า 
- ไม่เป็นไปตาม
แผน 
ระดับ 5 
ทดลองใช้
หลักสตูรกับกลุ่ม
ตัวอย่างและ
ประเมินหลักสูตร 
จะมีการปรับ
แผนงานในปี 

ต.ค. 60 – ก.ย. 61 
- งานบุคคลและพัฒนา
 องค์กร 
- การบริหารความต่อเนื่อง
 และการจัดการคุณภาพ 
- งานเครือข่ายนวัตกรรม 
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แผน/โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผล
คะแนน 

ปัญหา-อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

- ความเข้าใจด้านนวตักรรม
 ของ สนช. 
- ความคิดสร้างสรรค์ใน
 ตนเอง จากคุณลักษณะ
 นวัตกร (5 ways to stay  
 innovative: 5I) 
- ภารกิจงานในชีวิตประจ าวัน 
 ที่เป็นแรงบบันดาลใจ 
 น าไปสู่จินตนาการ  
 (Imagination) ที่ก่อให้เกิด
 ความคิดสร้างสรรค์ จน 
 สามารถท าไปทดลองใช้ 
 (Implementation) และ
 ขั้นลงมือท า (Making)  
 จนเป็นผลส าเร็จได ้ 
- การน า 3C-Model ไป 
 ปรับกระบวนการงาน  
- เสนอหัวข้อหลักสูตร ต่อ
 ผู้บริหาร ประมาณเดือน
 สิงหาคม 2561  ซึ่งผูบ้รหิาร
 มีความเห็น และข้อเสนอแนะ
 เพิ่มเตมิ ให้มาปรับแกไ้ข 

2562  เป็นการ
จัดท า Training 
Road Map 
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แผน/โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผล
คะแนน 

ปัญหา-อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการจดัท าหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรตามระดับต าแหน่ง 

1. บุคลากรมีความรู้
 ความสามารถและสมรรถนะ
 ในการท างานเพิ่มขึ้นมี
 ประสิทธิภาพที่จะผลักดัน
 กับภารกิจ และนโยบายของ
 ส านักงานให้ลลุ่วง 
2. บุคลากรมีแผนพัฒนาตนเอง 
3. บุคลากรมีความก้าวหน้าใน
 สายอาชีพตามกรอบที่ก าหนด 
4. เตรียมบุคลากรที่มีความ
 พร้อมเข้าสูต่ าแหน่งระดับ
 บริหาร 

ระดับความส าเร็จ 
ระดับ 1 รวบรวมหัวข้ออบรม 

ระดับ 2 จัดหัวข้อเรื่อง 
ระดับ 3 จัดกลุ่มกลุ่มงาน และ

ระดับต าแหน่ง ตาม
หัวข้อเรื่องที่จะอบรม 

ระดับ 4 เสนอหลักสูตรต่อผู้บริหาร 
ระดับ 5 ทดลองใช้หลักสูตรกับ

กลุ่มตัวอย่างและ
ประเมินหลักสูตร  

จะเริม่ด าเนินการในเดือน
มีนาคม 2561 
- รวบรวมหัวข้ออบรมจาก
 ความต้องการของ
 ผู้บังคับบัญชาจากแบบ
 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- จัดหัวข้อเรื่องและน าเสนอ
 หัวข้อหลักสูตร ตามกลุ่มงาน 
 ระดับต าแหน่ง เสนอต่อ
 ผู้บริหาร   ประมาณเดือน 
 สิงหาคม 2561    
 ซึ่งผู้บริหารมีความเห็น และ
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้มา
 ปรับแกไ้ข 

ระดับ 4 - ขาดเจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบงาน
โดยตรง อาจท า
ให้งานแล้วเสร็จ
ล่าช้า 
- ไม่เป็นไปตาม
แผน ระดับ 5 
ทดลองใช้
หลักสตูรกับกลุ่ม
ตัวอย่างและ
ประเมินหลักสูตร 
จะมีการปรับ
แผนงานในปี 
2562  เป็นการ
จัดท า Training 
Road Map 

มี.ค. - ก.ย. 61 
- งานบุคคลและพัฒนา
 องค์กร 

โครงการทบทวน กฎระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ ที่เอื้อต่อการ
บริหารงานบุคคล 

ปรับปรุงกฎระเบยีบที่เอื้อต่อ
การบริหารงานบุคคล 

ทบทวน กฎระเบียบข้อบังคับ ประกาศ
จ านวน 2 เรื่อง 
ระดับ 1 - 

ระดับ 2 - 
ระดับ 3 1 เรื่อง 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 2 เรื่อง  

น าเสนอคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบคุคลฯ เพื่อพิจารณา 
ในการประชุมครั้งท่ี 2/25561 
เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2561 
- ประกาศหลักเกณฑ์และ 
 วิธีการประเมินผลการ 
 ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
 ต าแหน่งบริหาร พ.ศ. 2561 

ระดับ 5 ขาดเจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบงาน
โดยตรง อาจท า
ให้งานแล้วเสร็จ
ล่าช้า 

มี.ค. - ก.ย. 61 
- งานบุคคลและพัฒนา
 องค์กร 
- งานกฎหมาย 
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แผน/โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผล
คะแนน 

ปัญหา-อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

- (ร่าง) ข้อบังคับส านักงาน 
 นวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วย
 การมอบอ านาจรักษาการแทน  
 การมอบอ านาจให้ปฏบิัติการแทน  
 การมอบอ านาจช่วงให ้
 ปฏิบัติการแทน  และการ 
 มอบอ านาจให้กระท า
 กิจการเฉพาะอยา่งที ่
 เกี่ยวกับบุคคลภายนอกของ
 ผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ใน
 ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ 
 พ.ศ. 2561 

กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างฝ่ายบริหารกับบุคลากร 
และระหว่างบุคลากรด้วยกัน 

1. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
 ระหว่างฝ่ายบริหารกับ
 บุคลากร และระหว่าง
 บุคลากรด้วยกันเอง 
2. ส่งเสริมให้เกิดความรัก
 สามัคค ี
3. สร้าง ปลูกฝังค่านิยม 
 วัฒนธรรมองค์กร 
4. สร้างความผูกพันองค์กร 

มีกิจกรรมส่งเสรมิความสัมพันธ์ จ านวน 
4 กิจกรรม 
ระดับ 1 เตรียมการจดักิจกรรม 

ระดับ 2 1 กิจกรรม 
ระดับ 3 2 กิจกรรม 
ระดับ 4 3 กิจกรรม 
ระดับ 5 4 กิจกรรม  

- จัด NIA Orientation 2017 
 ระหว่างวันท่ี 22-24 
 พ.ย. 2560 ณ จังหวัด 
 กาญจนบุร ี
- 15-16 ธ.ค. 60  จัด NIA 
 Workshop จ.เพชรบุร ี
- 4-6 มี.ค. 61  workshop  
 วางแผนงาน Startup และ  
 ABI จ.ภูเก็ต 
- พบประหารือระดับ
 ผู้บริหารด้วยกัน และ
 ผู้บริหารกับเจ้าหน้าท่ีของ
 แต่ละฝ่าย 

ระดับ 5  ต.ค. 60 – ก.ย. 61 
ทุกส่วนงาน 
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แผน/โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผล
คะแนน 

ปัญหา-อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร 1. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 ในการท างาน มีความทุ่มเท
 ในการท างาน และมีความ
 ผูกพันองค์กร 
2. ส่งเสริมและสร้างบุคลากรที่
 มีคุณธรรม จริยธรรม 
 ต่อต้านเรื่องการทุจริต 
 ประพฤติมิชอบ 

โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร จ านวน 1 
โครงการ 
ระดับ 1 - 

ระดับ 2 - 
ระดับ 3 - 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 1 โครงการ  

เชิดชูเกียรติบคุลากรของ
ส านักงาน เข้ารับมอบประกาศ
เกียรติคณุ “คนดีศรี วท.” 
ประจ าปี 2560 กบัรัฐมนตร ีวท.  
ในวันท่ี 23 มีนาคม 2561 
คล้ายวันสถาปนา วท. 

ระดับ 5  พ.ค. – มิ.ย 61 
- งานบุคคลและพัฒนา
 องค์กร 

โครงการสร้างเสรมิและดูแล
สุขภาพของบุคลากร 

บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีใน
การท างาน มีความทุ่มเทใน
การท างาน 

โครงการตรวจสุขภาพประจ าป ี1 โครงการ 
ระดับ 1 - 

ระดับ 2 - 
ระดับ 3 - 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 1 โครงการ  

- จัดท าเรื่องขออนุมัติตรวจ 
 สุขภาพประจ าปีเรียบร้อย 
- ติดต่อนัดหมายแพทย์
 พบเจ้าหน้าท่ีเพื่อจัด
 โปรแกรมตรวจสุขภาพ 
 พร้อมเข้าตรวจได้
 ตั้งแต่เดือน ส.ค. 61 

ระดับ 5  พ.ค. – ก.ย 61 
- งานบุคคลและพัฒนา
 องค์กร 

โครงการสร้าง ปลูกฝังค่านิยม 
วัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้าง 
Innovator's DNA 

สร้าง ปลูกฝังค่านิยม 
วัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้าง 
Innovator's DNA 

โครงการพัฒนาตามค่านิยมองค์กรและ 
อัตลักษณ์ที่พึงประสงค์จ านวน 2 
โครงการ 

ระดับ 1 - 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 - 
ระดับ 4 1 กิจกรรม 
ระดับ 5 2 กิจกรรม  

จัดท าคู่มือพัฒนาอัตลักษณ์
องค์กร จ านวน  2  คู่มือ 
1) คู่มือการใช้สื่อออนไลน ์
2) คู่มือการใช้แผ่น 
 ประชาสมัพันธ์ 

ระดับ 5  มิ.ย. – ก.ย 61 
- งานบุคคลและพัฒนา
 องค์กร 
- งานการสื่อสารสร้างการ
 รับรู ้
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แผน/โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผล
คะแนน 

ปัญหา-อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมส่งเสริมและสร้างบุคลากร
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้าน
เรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ 

ปรับฐานความคดิให้สามารถ
แยกระหว่างผลประโยชนส์่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ร้อยละ 70 ของบุคลากรทีผ่่านการเข้า
ร่วมกิจกรรมมีทัศนคติและค่านิยมที่ดี  
ไม่ยอมรับการทุจริต 
ระดับ 1 ร้อยละ 50  

ระดับ 2 ร้อยละ 55  
ระดับ 3 ร้อยละ 60  
ระดับ 4 ร้อยละ 65  
ระดับ 5 ร้อยละ 70   

จะเริม่ด าเนินการในเดือน
มีนาคม 2561 

ระดับ 5  มี.ค. – ก.ย. 61  
- งานบริหารความต่อเนื่อง 
ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม 
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
- งานบุคคลและพัฒนา
 องค์กร 

โครงการส ารวจความพึงพอใจและ
ความผูกพันองค์กร 

1. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 ในการท างาน มีความ
 ทุ่มเทในการท างาน และ 
 มีความผูกพันองค์กร 
2. ปรับปรุงระบบประเมินผล
 การปฏิบัติงานเพื่อกระตุ้น
 ให้บุคลากรได้เกดิการ
 พัฒนา 
3. ปรับปรุงระบบการบริหาร
 ค่าตอบแทน เพื่อเพิ่ม
 ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 และสมรรถนะการ
 ปฏิบัติงานของบุคลากร 
4. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
 ระหว่างฝ่ายบริหารกับ
 บุคลากร และระหว่าง
 บุคลากรด้วยกันเอง 

ร้อยละ 60 ของบุคลากรทั้งหมดมคีวาม
พึงพอใจและความผูกพันองค์กร 
ระดับ 1 ร้อยละ 40 

ระดับ 2 - 
ระดับ 3 ร้อยละ 50 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 ร้อยละ 60  

- ด าเนินการส่งแบบส ารวจ
 เมื่อ 26  ส.ค. 61  และ 
 ขอรับกลับคืน ในวันท่ี  11 
 ก.ย. 61  มีเจ้าหน้าที ่
 ตอบกลับ  48  คน จาก
 ทั้งหมด 73 คน คิดเป็น 
 ร้อยละ  65.75 
- ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจ  
 ความผาสุก และความ
 ผูกพันของบุคลากรที่มตี่อ
 องค์กร  ได้ตามเป้าหมาย 
 ระดับ  5  ร้อยละ  65.07  
 ของบุคลากรทั้งหมดมคีวาม
 พึงพอใจ ความผาสุก และ
 ความผูกพันองค์กร  (ค่าเฉลี่ย  
 3.25  ระดับปานกลาง) 

ระดับ 5 - ขาดเจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบงาน
โดยตรง อาจท า
ให้งานแล้วเสร็จ
ล่าช้า 
 

เม.ย. – มิ.ย. 61 
- งานบุคคลและพัฒนา
 องค์กร 

 


