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แแแแแแ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก   3  กก  กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
(Manpower Planning)  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก กกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 3 กก 
กกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก  กกกกกกก  กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก
กกก กกกกกกกกกกกกกก  3  กกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกก  
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกก



กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 40 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

แแแแแแ
     

กกกก

1. กกกกกกกกกกกกกกกก 1
2 กกกกกกกกกกกก 2

2.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 3 กก
2.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 3 กก

3. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 3 กก
3

3.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
3.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 3 กก
3.3 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก



3.4 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 3 กก
4. กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 15
5. กกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 16
6. กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก 34
7. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 35
8. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 37
9. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 43
10.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก 3 กก 47
11. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 54
12. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก    61
13. กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก      64  

กกกกกกก



แแแแแแแแแแแแแแ 3 แแ
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แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ

1. แแแแแแแแแแแแแแแแ  
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกก 
กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก ก 
กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 3 กก  กกกกกก
กกกกกกกกกก  2564 – 2566   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก

ก.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก(ก.กกก.) กกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก
กกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก 
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก(ก.กกก.) กกกกกก

ก.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก( ก.กกก.) 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก 3 กก

1.3 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
3 กกกกกกกกกกกกกกกกกก  2564– 2566 กกกก

แ. แแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แ.แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แ แแ

2.1.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก 
ก.ก. 2564 -2566 กกกก 2



ก.1.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก ก.ก. 2542

ก.1.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ก.1.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก

ก.1.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก  
กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก

ก.1.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก         กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

แ.แแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แ แแ
2.2.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก 
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กกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

2.2.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก

2.2.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

2.2.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก  กกกกกกก  กกกกก กกก
กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกก
กกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ก

2.2.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

3. แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแ

แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ

3.1 แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก
กกกกก กกกกกกกกกกกกกก กกกกกก

 The State Auditor’s Office แแแแแแแแแแแแแ 
แแแแแแแแแแแแแแแแแแ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กก กกก “กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก 
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กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก” กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

 International Personnel Management 
Association (IPMA)กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก “กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก” กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก (Mission-based manpower planning)

 แแแแแแ แแแแแแแแแแ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก “กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก” 

 แแแแแแแแแ แ.แ. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก “กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก”

 แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก 3 กก กกก กกกกกกกกกกกกกกกกก (Manpower 
Planning) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก
กกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก

แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแ แแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
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3.2 แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ 
(Demand Analysis)

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก  
360 กกกก กกกกกกกกกกกกกก 3 กกกกกกกกกกกกกกก กกกก
กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก (กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก 2 กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
(ก.ก.))

History ForecastToday

Å¤nª¦¡·µ¦แµÁ¡¥̧ÂnÁ¡µ³ o°¤¼̈Äแ°แ̧แ� � � � � � Can't measure workload by just looking at history
Å¤nª¦¡·µ¦แµÁ¡¥̧ÂnÁ¡µ³£µ¦³ µแแnµแ£µ¡Äแ°แµแ� � � � � � � Can't measure workload by just looking at forecast

¡·µ¦แµo°¤¼̈µ¦แแ·แ́แ·µแ ¦·� � � � � �
° ¡แ́ µแÄแ� � � � ®แnª¥µแ�

¡·µ¦แµ£µ¦ ·� � � แแแµแ ª· ¥́แ́«แrแ̧É° r¦���
¤»n®ª́Â̈³ nแ̈ แ¹แn°£µ¦³ µแ °� � � � � � �

®แnª¥µแ�

¡·µ¦แµ�

°แ́¦µÎµ̈´� �
แ́ »แ́แ� �

• Áแ·แÃ° µ Ä®o®แnª¥µแÂ แ� � �

ªµ¤ ·แÁ®Èแ� � o°Á แ°Âแ³Â̈oª�
แÎµ�o°¤¼̈Á®̈nµแ̧Ê¤µแ¦³�°แ�µ¦
ª·Á¦µ³®r�

• ÁÈแ� แ¦³ÁแÈแ Issuesแ̧ÉÁȨ́¥ª o°� � �

แ́°แ́¦µÎµ̈´ µ� � � � �แ¼oแแ·แ́แ·µแ�
Â̈³แ¼oÁȨ́¥ª o°� � � 360 ° «µ�

• ¦แ́ o°¤¼̈µ¦แÎµÁแ·แ µแ ¦·� � � � �
° ®แnª¥µแÄแ°แ̧แ� � �

• Âแªแµ µ¦แแ·แ́แ·µแแ̧ÉÅแo¦แ́� � �
µ¦¡· ¼แrÂ̈ oª� �

• o°¤¼̈Á·แ¦·¤µแแ̧É� � � ª́แ
°แ́¦µÎµ̈ แ̧́É� � แo° µ¦� � FTE

• Áแ·แ¦แ́แ¦³ÁแÈแแ̧ÉÁȨ́¥ª แ́� �

ª· ¥́แ́«แr£µ¦ ·Á¦nแnªแ� � �
£µ¦ ·®̈ แ́¹É nแ̈ แn° ªµ¤� � � � � �
แo° µ¦°แ́¦µÎµ̈´� � � �

• ª·Á¦µ³®rÂแªÃแo¤ ° £µ¦³� � �

µแ µแ̈ แ̈ ·แแ̧Éแo° µ¦ µ� � � � � � �
®แnª¥µแ� Drivers

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Consistency) กกกกกกก
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก American 
Academy of Political and Social Science กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก “กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก”

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก “กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก (Effective Manpower Planning Framework)” กกก
กกกกกก

FTE DRIVER

ISSUE

° rแ¦³ °แแ̧ÉแÎµ¤µÄo�� � �
Supply Pressure

Strategic objective

�µ¦¡·�µ¦แµ°แ́¦µ� Îµ̈�́แoª¥�µ¦Ä�oÁ¡¥̧�ª·แ̧�µ¦Áแ̧¥ª°µ�Á� ·แ�ªµ¤�¨µแÁ� º̈É°แ� ¹ÊแÅแo
� ¹� �ª¦¡·�µ¦แµแnµแª·แ̧�µ¦แ̧É®̈µ�®̈µ¥Â̈³¥¹แÃ¥� � แ́Á¡ºÉ°Ä®oแ̈ ¨¡́แr¤̧�ªµ¤แnµÁ�ºÉ°แº°¥·É� � ¹Êแ

Effective Manpower Planning Framework

¤»¤¤° Åแ ¼n°แµแ� �¤»¤¤° แ́ »แ́แ� � �¤»¤¤° °แ̧แ�

 FTE (Full Time 
Equivalent)

 Supply pressure

 360 degree+Issue

 Benchmarking

 Strategic 
Objective

 Driver

Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpowerallocation must take 
many factorsinto consideration”

American Academy of Political and Social Science

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก (Effective Manpower Planning Framework) กก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก 6 กกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก

แแแแแแแแแแแแ   1  Strategic objective: กกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  
กกกกก กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

แแแแแแแแแแแแ   2  Supply pressure: กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกก  1 
กกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ก กกกกกกกกกกก  
กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก กกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก 
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กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก  กกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก กกกกกกกกกกกกกก 

1 กกกกกกกกก
2 กกกกกกกกกกกกกกกกกก
3 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกก
4 กกกกกกกกกกกกก ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกก
- กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (ก.ก.ก.)
- กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (ก.ก.ก.)
- กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก(ก.ก.ก.)
- กกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก

1. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกก
กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก 12 กกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก 
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กกกกก กกกกกกกกกกกกกกก 12 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 1 
กกกก

แแแแ
แแ

แแแ
แแแแ
กกกกก
(1)

แแแแ
แแแแ
แแแแ
(2)

แแแ
แ

แแแ
แแแ
แแแ
แ

(3)

แแแแแแแแแแแแแ 
(แแแแ 1 แแแแ)

แแแแแแแแแแแแแ

256
4

256
5

256
6

256
4

256
5

256
6

กกกก
กกก
กกกก
กกกก

1 กกก
กก

3022
0

- -
112

0
111

0
111

0
- - -

 12 กก
กกก

3626
40

- -
134
40

133
20

133
20

- - -

กกก
กกกก
กก

362640
134
40

133
20

133
20

3760
80

3894
00

4027
20

แแแแ
แแ

แแแ
แแแแ
กกกกก
(1)

แแแแ
แแแแ
แแแแ
(2)

แแแ
แ

แแแ
แแแ
แแแ
แ

(3)

แแแแแแแแแแแแแ 
(แแแแแแ)

(1 แแแแแแแแ
แแแ+1 แแแแ
แแแแแแ)/2

แแแแแแแแแแแแแ

256
4

256
5

256
6

256
4

256
5

256
6

กกกก
กกก
(กกก
ก)

กกกก
กกกก
กกก

9740
- - 10250-

9740=510
49480-

47990=1490
(510+1490)/2 =

1000

- - -

กกกก
กกกก
กก

4948
0

- - -

กกก
กกกก

2961
0

- - -

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก 
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 12 ก
กกกก

3553
20

- -
1000 x 12 =

12000
- - -

กกก
กกกก
กก

355320
120
00

120
00

120
00

3673
20

3793
20

3913
20

2. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก 12 กกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก 12 กกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 12 
กกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 1 กกกก

แแแแ
แแ

แแแ
แแแแ
กกกกก
(1)

แแแแ
แแแแ
แแแแ
(2)

แแแ
แ

แแแ
แแแ
แแแ
แ

(3)

แแแแแแแแแแแแแ 
(แแแแ 1 แแแแ)

แแแแแแแแแแแแแ

256
4

256
5

256
6

256
4

256
5

256
6

กกกก
กกกก
(กก

กกกก
กกกก

กกก
กกกก

ก

4330
0

7000
700

0
163

0
163

0
164

0
- - -

 12 ก 5196
00

8400
0

840
00

195
60

195
60

196
80

- - -

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก 
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กกกก
)

กกกก
กกก
กกกก
กก

687600
195
60

195
60

196
80

7071
60

7267
20

7464
00

แแแแ
แแ

แแแ
แแแแ
กกกกก
(1)

แแแแ
แแแแ
แแแแ
(2)

แแแ
แ

แแแ
แแแ
แแแ
แ

(3)

แแแแแแแแแแแแแ 
(แแแแแแ)

(1 แแแแแแแแ
แแแ+1 แแแแ
แแแแแแ)/2

แแแแแแแแแแแแแ

256
4

256
5

256
6

256
4

256
5

256
6

กกกก
กกกก
(กกก
ก)

กกกก
กกกก
กกก

2270
0

7000
700

0

23830-
22700=1130

68640-
66490=2150

(1130+2150)/2
= 1640

- - -

กกกก
กกกก
กก

6864
0

- - -

กกก
กกกก

4567
0

- - -

 12 ก
กกกก

5480
40

8400
0

840
00

1640 x 12 =
19680

- - -

กกก
กกกก
กก

716040
196
80

196
80

196
80

7357
20

7554
00

7750
80

3. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก 12 กกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก.1 กกก
กกกกกกกกกกกก.2 กกกกกกกกกกกกกกก 12 กกกกก(กกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก 
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กกกกกกกกก กกก กกกกกกกก กก.2 กกก กกกกกกก กก.3 กกกกกก
กกกกกกกกก 12)  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก 6 กกกกกกกกกกกก

4. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกก 1 – 3 กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

5. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก 4 กกกกกกกกกกกก  

กกกก
กก

กกก
กกกก
กกกกก

(1)

กกกก
กกกก
กกกก
(2)

กกก
ก

กกก
กกก
กกก
ก

(3)

กกกกกกกกกกกกก
(กกก 4 % กกก

กกก 10)
กกกกกกกกกกกกก

256
4

256
5

256
6

2564 2565 2566

กก....

1 กกก
กก

1500
0

- - 600 630 650 - - -

 
12 กก
กกก

1800
00

- -
720

0
756

0
780

0
- - -

กกก
กกกก
กก

180000
720

0
756

0
780

0
1872

00
1977

60
2025

60

กกกก
กก

กกก กกกก
กกกกก

(1)

กกกก
กกกก
กกกก
(2)

กกก
ก

กกก
กกก
กกก
ก

กกกกกกกกกกกกก
(กกก 4 % กกก

กกก 10)
กกกกกกกกกกกกก

256
4

256
5

256
6

2564 2565 2566

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก 
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(3)

กก....
(กกก.

)

1 กกก
กก

1150
0

- - 460 480 500 - - -

 
12 กก
กกก

1380
00

- -
552

0
576

0
600

0
- - -

กกก
กกกก
กก

138000
552

0
576

0
600

0
1435
20

1492
80

1552
80

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก)

กกกก
กก

กกก
กกกก
กกกกก

(1)

กกกก
กกกก
กกกก
(2)

กกก
ก

กกก
กกก
กกก
ก

(3)

กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก

256
4

256
5

256
6

2564 2565 2566

กกกก
กกก
กกกก
กกกก
กก 

1 กกก
กก

9000 - - - - - - - -

 
12 กก
กกก

1080
00

- - - - - - - -

กกก
กกกก
กก

108000 - - -
1080

00
1080

00
1080

00

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก กกกกกกกก กกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก 
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กกกก(กกกกก) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกก 9,400 กกกกกกกกกก 2,000  
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก กกก ก
กกกกกกกก กกกกกกกกกกก(กกกกก)กกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
14,850 กกก (กกกกกกกกกก 9,400 กกกกกกกกกกกก 5,450 กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก)

กกกก
กก

กกก
กกกก
กกกกก

(1)

กกก
กกกก
กก

กกก.
กกก
ก

กกกกกกกกกกกกก
(กกก 4 % กกก

กกก 10)
กกกกกกกกกกกกก

256
4

256
5

256
6

2564 2565 2566

กกก ก
กกก
กกกก
กกกก
(กกก
กก)

1 กกก
กก

1485
0

9400
545

0
600 620 650 - - -

 12 กก
กกก - -

654
00

720
0

744
0

780
0

- - -

กกก
กกกก
กก

65400
720

0
744

0
780

0
7260

0
8004

0
8784

0

6. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกก กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

แแแแแแแแแแแแ   3  Full Time Equivalent (FTE): 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก (Work process) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก 
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก FTE 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

o แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแ

 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กกกกกกกกกกกกกก
กกก

 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก

 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

o แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก

 กกกกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก / กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  
กกกกกก

แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ  1  แแ   x  6  =  
แแแแแแแแแแแแแแแแแ 
แแแแแแ 230 x 6  = 1,380   แแแแ  
82,800  แแแแ

กกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก 
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1. 230  กกก กกกกกกกกก กก  1 กก กกกกกกก
กกกกกกกกกก  230  กกกกกกกกกกกก

2. 6 กกก กก 1 กกก กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก กกกกกกกก  6 กกกกกกก

3. 1,380 กกก กกกกกก กกก กกกกกกก กกกกกก 
กกกกกกก / 1 กก กกกกกก 1,380  กกกกกกก

4. 82,800 กกก กก 1 กกกกกกก กก 60 กกกก  กกก
กกกก 1,380 x 60 กกกกก  82,800 กกกก

แแแแแแแแแแแแ   4  Driver: กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก (กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (KPIs) กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก) กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก 
กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก(กกกกกกกกกกกกกก LPA) 

แแแแแแแแแแแแ   5  360° แแแ Issues: กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก 3 กกกกกกก
กกกกกก

 แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ  
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก กกกก กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก 
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก กก  6 กกกก
กกกกกก กกกกกก กกกกกกกกกกกกก.  กกกกกกก  กกกกกกก  กกก
กกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก กกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก กกก กกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

 แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ  
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก

 แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ  
แแแแแแแแแแแแแแแแ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
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กกก.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก



กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก กกกก 6 กกกกกกกกกก กกกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

แแแแแแแแแแแแ   6  Benchmarking: กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก
กกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก  กกกกก กกกกกกกก
กกกกกกกก

แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแแแแแ

กกก. กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก

กกก
กกกกก

กก
กกกก
กก

กกกกกกก
กกกก

กกกกกก

กกกกกกก
กกกก

กกกกกก

กกก

กกก.กกกก
กกก

22 - 27 12 61

กกก.กกก
กกกก

21 1 13 19 54

กก.กกกกกก
กกกกกกกก

23 - 15 8 46
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กก.กกก 28 - 25 7 60

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก  กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกก  2564– 2566  
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกก  กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกก กกกกกก กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกก (กกกก) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกก
กกก กกกกกกกกกกกก  2564– 2566  กกกกกกกกกกกกกกกกกก 3 
กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 2564 กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

3.3 แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก

3.3.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก กกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Early Warning) กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก

3.3.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก

3.3.3 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
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3.3.4 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก กกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก

3.3.5 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก กกกกกก

3.3.6 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

3.3.7 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Equal Employment 
Opportunity : EEO) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกก
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3.4 แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแ 
แแแแแแแแแแแแแแแแ แแแ 4 – แแแ 6

3.4.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก ก กก

3.4.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก ก กก

3.4.2.1 กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

3.4.2.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกก กกก กกกกกกก

3.4.2.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก (Supply Analysis)

3.4.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

3.4.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ก กก กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

3.4.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 3 กก  กกกกกกกกกกกกกก 2564 –
2566

3.4.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก กกกกกก กกก
กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

แแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ 3 แแ
แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ

กกก กกกกก
กก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก

กกกกกกกก–
กกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกก กกกก
กกก  กกกกกกกกกก กกก
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2563 กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก

กกก  กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก

กกกกกกก
2563

กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก กกกกกกกกกกกกก
ก.กกก.กกกกกกกกกก 
ก.กกก.กกกกกกกกกกกกก

กกกก ก.กกก.กกกกกกก
กกกกกก

กกกกกกก
2563

ก.กกก.กกกกกกก กกกก
กกกกกก กกก.กกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก กกกก 1 ก.ก.63

1 กกกกกก
2563

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก 
กกกกกกกกกกกกก

กกก.กกกกกกก กกกกกก
กกกกกกกกกกก 3 กก 
กกกกกกกก 2564 -2566 

4. แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแ

กกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (ก.ก. 
2561– 2565)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกก

4.ก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก   

-  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

-  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก - 
กกกกกก 

-  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก

4.2 กกกกกกกกกกกก 

-  กกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก

-  กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก 

-  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก

4.3 กกกกกกกกก 

-  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

-  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก

-  กกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
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-  กกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก  กกกกก กกกกกกกก กกกกกกกกกกกก

-  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

-  กกกกกกกกกกกกก 

-  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

4.4  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

-  กกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก 

-  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

-  กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก 

-  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก

4.5 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก 

-  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก

-  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก 
ก.ก. 2564 -2566 กกกก 27



-  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

-  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

-  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

-  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก

4.6 กกกกกกกกกกกกก

-  กกกกกกกกกกกกกกกก 

-  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

4.7 กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก

-  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

-  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

-  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก 

- กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

-  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก

5. แแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  ก.ก. 2537  กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก  ก.ก. 2542 กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก กกก

แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก กกกก

(ก) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
(ก) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
(ก) กกกกกกกกกกกกกก
(ก) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
(ก) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
(ก) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
(ก) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกก
แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ กกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกก กกกก
(ก) กกกกกกกกกกกกกก
(ก) กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
(ก) กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกก กกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
(ก) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก กกกกกก

กกกกกกก
(ก) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
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(ก) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก กกก
กกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแ แแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแแแแ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก

(ก) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

(ก) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
(ก) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
แแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแ

แแแแแแแแแแแแแแแแแแ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก

(ก) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
(ก) กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ

แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก

(ก) กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

(ก) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
(ก) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
(ก) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
แแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแ  แแแแแ

แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก

(ก) กกกกกกกกกกกกกก
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(ก) กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก
กกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

(ก) กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

(ก) กกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก
กกกกกกกก

แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก

(ก) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก

(ก) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก       กกกกกกกก
กกกกกกกก

(ก) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก            กกกกกกกกกกกก
กกกก

(ก) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก กกกกก
กกกกกกกกก กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกก   กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ก.ก.2537 กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  ก.ก. 2542  กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก SWOT กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก – กกกกกกก 
กกกกก   กกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกก   กกกกกกกกกกกกกก   กกก
กกกกกกกกกก   กกกกกกกกกกกกกกก   กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก กกกกกก

แแแแแแแ   (Strength – S)  
1.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
2.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก

3.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

4.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก

5.กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก

6.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก
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7.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

8.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

9.กกกกกกกกกกก (กกกกกก กกกกกกกกกกก) กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก กกก.

แแแแแแแ   (Weaknesses-W)  
1.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

2.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกก กกกกก กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก

3.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

4.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
5.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
6.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกก กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

แแแแแ   (Opportunities-O  )
1.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ก.ก. 2550 

กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก กกก
กกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

2.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ก.ก. 2542 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 6 กกกก 
กกกกกก กกก.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

3.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
11 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

4.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกก
กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

5.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก 
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6.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

7.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
8.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก

แแแแแแแ  /  แแแแแแแแแ   (Treats-T)  
1.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
2.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก

3.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก

4.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก 
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แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแแแแ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก ก.ก. 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
8 กกกก

แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ  

แแแแแแแแ   8   แแแแ      

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก 
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แแแแแแแแแแแแ 1 แแแแแแแแแแแแ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก 

1  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก      
กกกกกกกกกกกกกกกก

2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกก

3  กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกก

4  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก

5  กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกก

6  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก

7  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
8  กกกกกกกกกกกกกกกกก กกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
9 กกกกกกกกกกกกกกกก            กกก

กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  

กกกกกกกกกกก
1.กกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ก.ก.กกกก  กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก 
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กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก

2.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

3.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก
กกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ก.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ก.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก กกกกกกก กกกก
กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก

ก.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ก  กก  กกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ก. กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ก 
กกกกก

แแแแแแแแแแแแ 2 แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแแ
กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก 
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก  กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก กกกกกกกก  25 กกกกกกก  2545 กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 3 กก
กกกกกกกกกกกกกกกก 2564 – 2566 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ก.ก.  ก.ก. กกก ก.กกก. กกก กก 
0809.2/ก 70 กกกกกกกก  19 กกกกกกกก  2563  กกกกกก กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกก ก.ก.2564 – 
2566 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก   กกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 4 กกกกกกกกกก กกก 25 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกก

แแแแแแแแแแแแแ 1 แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
1.กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกก
2.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก 
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3.กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

4.กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก
กกก

5.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
6.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกก กกกกก กกกกกกกกก กกกกกกก

แแแแแแแแแแแแแ 2 แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
1. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกก
2. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก 

กกกกกกกกกกก กกกกก กกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

แแแแแแแแแแแแแ 3 แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแ

1.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

2.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
3.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกก
4.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
5.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกก
6.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
7.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกก

แแแแแแแแแแแแแ 4 แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
1.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
2.กกกกกกกกกกกกกกกกก
3.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก 
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4.กกกกกกกกกกกกกกกก
5.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
6.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
7.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
8.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก
9.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
10.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก กกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกก

แแแแแแแแแแแแ 3 แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแแแแแ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 3 กก  กกกกกกกกกกกกกกกกก 
2564 – 2566 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  6 กกกก
กกกกกก
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก   กกกกกก  กกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก กกกกก กกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกก

1. แแแแแแแแแแแแแ.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกก กกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก. กกกกกก

1.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกก
1.2 กกกกกกกกกกกกกกก
1.3 กกกกกกกกกกกกกกก
1.4 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
1.5 กกกกกกกกกกกก
1.6 กกกกกกกกกกกกกกกกก

- แแแแแแแแแแแแแ. กกกกกกกกก  กกกกกกก กกกกก 
กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกก กกก. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  
กกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกก กกก กกกก
กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

2.แแแแแแแกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก – กกกกกกกก กกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกก กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ก กกกกกกก
กกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก

2.1 กกกกกกกก
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2.2 กกกกกกกกกก
2.3 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
2.4 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

- แแแแแแแกกกกกกกกก  กกกกกกก กกกกก กกกก
กกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก กกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกก
กกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกก  กกก กกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

3 แแแแแแแกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก  กกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  
กกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก  กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกก
กกกกกกกกก  กกกกกก กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก  
กกกกกกก  กกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก

3.1 กกกกกกกกกกก
3.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
3.3 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
3.3 กกกกกกกกกกก

- แแแแแแแกกกกกกกกก  กกกกกกก กกกกก กกกก
กกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
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กกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก กกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก  กกกกกกกกกกก  กกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกก กกก  
กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก

4.แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก

4.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
4.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
4.3 กกกกกกกกกกกกกกกกก
4.4 กกกกกกกกกกกก
4.5 กกกกกกกกกกกกกกกกกก

- แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ กกกกกกกกก
กกกกกกก กกกกก กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก 
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กกกกกกกกกกกกกกกก กกก  กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

5.แแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกก
กกกกกกกกก  กกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกก  กกก
กกกกก กกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกก
กกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก

5.1  กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก
กกกกกกกก

5.2  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก

5.3  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

- แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
กกกกกกกกก  กกกกกกก กกกกก กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก
กกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกก
กกกกกก กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก  กกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกก กกก  กกกกกกกกกกก
กกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

6.แแแแแแแแแแแแแแแแแกกแแแแแ กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
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กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกก

6.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
6.2 กกกกกกกกกกกกกกกกก
6.3 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

- แแแแแแแแแแแแแแแแแ กกกกกกกกก  กกกกกกก 
กกกกก กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก กกกกก กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกก  
กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก

แแแแแแแแแแแแ 4 แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก
กกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (JOB 
DESCRIPTION) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก 
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กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก 3 กก  

แแแแแแแแแแแแ 5 แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก 3 
กก กกกกกกกกกกกกกกกก 2561 – 2563 กกกกก กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก  กกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแ

ก
กก
กก
ก

กกกก
กกกกกก

กกกกกกกก กกก
กกก

กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก

1 กกกกกก
กกกก กกก.

กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก 
กก./กก.

1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก กกกกกก(กกกก)

กกกกกกกกกก
กกกกกก (กกกกกก)

3 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกก
กกกกก (กกกกกก)

1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกก (กกกกกก) 1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก

2 กกกกกกก กกกกกกกกกก
กกกกกกกกก 
(กกกกกก)

1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก 
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3 กกก
กกกกกกกก
กกกกกกกก
กกกกกกก

กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก 
กก./กก.

1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก(กกกก)

กกกกกกกกกก
กกกกกก (กกกกกก)

2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกก
กกก (กกกกกก)

1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก

4 กกกกกก
กกกกกก

กกกกกกกกกก
กกกกกก (กกกกกก)

1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก 
(กกกกกก)

2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก 
(กกกกกก)

1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก

แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ

แแแแแแแแแแแแแแแ
ก
กก
กก
ก

กกกก
กกกกกก

กกกกก
กกก

กกก
กกก

กก
กกก
กกกก
กกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

1 กกกกกก
กกกก กกก.

กกกกก
กกกกก
กกกกก
(กกกก
กก)

1 2564 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 1 
กกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก
กกกกกกกกก กกกกกกก 2550 กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก 
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก
กกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก กกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก

ก
กก
กก
ก

กกกก
กกกกกก

กกกกก
กกก

กกก
กกก

กก
กกก
กกกก
กกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

2 กกกกกกก กกก
กกกก
กกกก
กกกกก
กกกกก
กกกก
กกก
กกกกก
(กกกก
กก)

1 2564 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกก
กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก  
กกกกกกกกกกกกก-กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก-กกกกกกกก  กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกก  
กกกกกก  กกกกกกกก  กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก 
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กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก

3 กกก
กกกกกกกก
กกกกกกกก
กกกกกกก

กกกกก
กกกก
กกกก
กกก
(กกกก
กก)

1 2564 กกกกกกกกก กกก.กก กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  
11 กกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก
กกก 2 กกก กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

4 กกกกกก
กกกกก

กกก
กกกก
กกก
กกก
กกกก
กกกก(
กกกกก
ก)

2 2564 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกก 1 กกกกก กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก 
กกก.กกกกกกกกกกกก กกกกกก 95 
กก กกกกกกกกก 5 กก(กกก 4 กก 
กกก 1  กก)   กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก 10:1 กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  2  
กกกกก

แแแแแแแแแแแแ 6 แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกก 

2564 – 2566 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก 3 กกกกกก

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก 
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1. กกกกกกกกกกกกก 60 กกก กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก 

2. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 1 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก (กกกกกกกกกกกก ก.กกก.กกกกกกกกกกกกก) กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก กก 60 กกก  (กกกกกก 1 กกก กกก 2 กกก 
120 กกก)

3. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก 1 กกก 2 กกกก กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกก

แแแแแแแแแแแแ 7 แแแแแแแแแแแแแแแ/แแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแแ

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก 
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก

 แแแแแแแแแแแแแแแแ : กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  
กกกกกก

- กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกก กกกก  
กกกกกกก

- กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกก

- กกกกกกกกกกกกก  กกกกกก กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

- กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก

 แแแแแแแแแแแแแ : กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก  กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก ก กกกกก  กกกกกก 

- กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
- กกกกกกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกก

  แแแแแแแแแแแ : กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก 3 กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกก  ก กกกกกก กกกกกก

- กกกกกกกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกก
กกกกก

กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก
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แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแ แแแ.แแแแแแแ

แแแแแแแแแแแแ 8 แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแ
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก ก.ก.2537 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
ก.ก.2542 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก 7 กกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก ก.ก.2537 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก ก.ก.2542  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก

แแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแแแแ

แแแแแแแแแแแแ
1.แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแ กกกกกกกกกกกกกกกกก
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แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
1.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก (กกกกก 67 (1))
1.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกก กกกกกกกกกกก (กกกกก 68(1))
1.3 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก (กกกกก 
68(2))
1.4 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก  (กกกกก 68 (3))
1.5 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก (กกกกก 16(4))
1.6 กกกกกกกกกกกกกก (กกกกก 16(5))

กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก กกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกก กกกกก 
กกกกก กกกกกกกกกกก 
กกกกกกกก กกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก กกก กกก แแแ
แแแแ 

2.แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแ
แแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแ

2.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก 
กกกกกก กกกกกกกกกก กกกกกก
กกกกก (กกกกก 67(6))

2.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก (กกกกก 67(3))

2.3 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (กกกกก 
68(4))

2.4 กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก กก
กกก กกกกกกกกกกกกกกก (กกกกก 
16(10))

2.5 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก(กกกกก 16(2))

2.6 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก
กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกก
กกกกก กกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก 2 กกกก
กกกกกก กกก แแแ
แแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแ แแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแแ
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กกกกกกก (กกกกก 16(5))
2.7 กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
(กกกกก 16(19))

3.แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแ
แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ 
แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแ

3.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก (กกกกก 67(4))

3.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก (กกกกก 68(8)

3.3 กกกกกกกกกกก (กกกกก 68(13))
3.4 กกกกกกกกกกกกกกกก (กกกกก 

16(3))
3.5 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก (กกกกก 16(17))

3.6 กกกกกกกกกกกกกก (กกกกก 
16(28))

กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก  กกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก 2 กกกก
กกกกกก กกก แแแแแแแ 
แแแแแแแแแแแแแ แแ
แแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแแแ

แแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแ

4. แแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ 

กกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกก 
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แแแแแแ
4.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกก (กกกกก 68(6)
4.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
(กกกกก 68(5))

4.3 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก (กกกกก 68(7))

4.4 กกกกกกกกก (กกกกก 68(10))
4.5 กกกกกกกกกกกกก (กกกกก 68(12))
4.6 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

(กกกกก 68(11))
4.7 กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก

กกกกก (กกกกก 16(6))
4.8 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกก (กกกกก 16(7))

กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก กกกกกก
กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก กกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก 2 กกกก
กกกกกกกกก แแแแแแแ 
แแแแแแแแแแแแแ แแแ
แแแแแแแแแแแแแแแแแ

5.แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแ แแแแแแ

5.1 กกกกกกกก กกกก กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก(กกกกก 67(7))

5.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกก กกกกกกก กกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก (กกกกก 67(2))

5.3 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก (กกกกก 17 (12))

กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกก กกก แแแ
แแแแแแแแแแแแแแแแ
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แแแแแแแ 

6.แแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแ 
แแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแ แแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแ แแแแแแ

6.1 กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกก
กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
(กกกกก 67(8)

6.2 กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกก กกก
กกกกกกกก (กกกกก 67(5))

6.3 กกกกกกกกกกกกกก (กกกกก 16(9))
6.4 กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกก

กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก (กกกกก 17(18))

กกกกกกกกกกกก กกกก
กกกกกกกก กกกกก
กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก กกก 
แแแแแแแแแแแ แแแแแ
แแแแแแแแแแแ

7.แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแ แแแแแแ

7.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก (กกกกก 
45(3))

7.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
(กกกกก 67(9))

7.3 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกก แแแ แแแแแแแแแแ
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(กกกกก 16(16))
7.4 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
(กกกกก 17(3))

7.5 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก (กกกกก 17(16))

แแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแ (แแแแแแแแแ
แแแแ แแแแแแแ แแแ
แแแแ แแแแแแแแแแแ 
แแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแ)

กกกกกกกกกก  7  กกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก   กกกกกก
กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก

6.แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแ

แแแแแแแแแแ แแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแแแ
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แแแแแแแแแแ
1. กกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกก
2. กกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกก
3. กกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกก  กกกกก กกกกกก
กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก

1. กกกกกกก
2. กกกกกกกกกกกกก กกก 

กกกกกกกกกกกกกกกกก
3. กกกกกกกกกก กกกกกก

กกกก

แแแแแแแแแ
1. กกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก

2. กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก

3. กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก

4. กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก

5. กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก

6. กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก

7. กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก

1. กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก

2. กกกกกกกกกกกกก
3. กกกกกกกกกกก กกกกก

กกกกกกกกกกก
4. กกกกกกกกกก
5. กกกกกกกกกกก กกกกก

กกกกกกกกกกก
6. กกกกกกกกกกกกกกกกก

7. กกกกกกกกกกกกกกกกก

7.แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
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แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก   (SWOT 
Analysis)กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก
กกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกก กกก
กกกก กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก 
ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก SWOT Analysis 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกก  กกกกก  กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก กกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก   SWOT Analysis กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก  2  กกกก  กกกกกก   

1.แแแแแแแแแแแ  (Internal Environment 
Analysis)  แแแแแแ
1.1 S แแแแแ Strengths 

กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกก กกกก
กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก                      

1.2 W แแแแแ Weaknesses 
กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก   
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2.แแแแแแแแแแแแ  (External Environment 
Analysis)  แแแแแแ
2.1 O แแแแแ Opportunities 

กกกกกกก กกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก

2.2 T แแแแแ Threats 
กกกกกกก กกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแ (SWOT)
แแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ

แแแ (แแแแแแแแแแแแแแแ)

กกกกกกก   S
1. กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก กกก. กกกกกกกกกกกกกก 
กกก.
2. กกกกกกกกกกกก กก – 45 กก 
กกกกกกกกกกกกก
3. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
   กกกกกกก

กกกกกกก  W
1. กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก.
2. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
3. กกกกกกกกกกกกก
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4. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก
5. กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก  กกกกกก
    กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก  O
1. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
2. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
3. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก กกก.กกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกก  T
1. กกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกกก
กกกก กกกกกกกกกกกกกกกก
2. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
3. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแ (SWOT)
แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ (แแแแแแแแแแแ)

กกกกกกก   S
1. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
2. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
3. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
    กกกกกก กกก กกก.กกกกกก
กกกกกก
4. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
5. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
6. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก ก กกกกกกกกก

กกกกกกก   W
1. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
2. กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
กกกกก  O
1. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก กกก.กก
2. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
3. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก กกก. กกกกกก
กกก กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
4. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก /กกกกกกกกกกกกก
กกกก
5. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก

กกกกกกกกก  T
1. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก กกก  กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
2. กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก กกก 
กกก.
3. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก
    กกกกกกก กกกกกกกกก

8.แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
8.1 แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก
กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก 
ก.ก. 2564 -2566 กกกก 65



กกกกกกกกกกกกกกก (กกกกกกก 2) ก.ก. 2563 กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก ก.ก. 2563 กกกกกก
แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ

แแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแแแ

แแแแแ
แแแ

1. แแแแแแแแแแ แแแ.
1.1 กกกกกกกกกกกกกกก
1.2 กกกกกกกกกกกกกกก
1.3 กกกกกกกกกกกกกกก
1.4 กกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกก
1.5 กกกกกกกกกกกก

2. แแแแแแแ
2.1 กกกกกกกกกก
2.2 กกกกกกกก
2.3 กกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกก
2.4 กกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกก
3. แแแแแแแ
3.1 กกกกกกกกกกก
3.2 กกกกกกกกก กกก

กกกกกกกกกกก
3.3 กกกกกกกกก

กกกกกกกกกกก
3.4 กกกกกกกกกกก

1. แแแแแแแแแแ แแแ.
1.1 กกกกกกกกกกกกกกก
1.2 กกกกกกกกกกกกกกก
1.3 กกกกกกกกกกกกกกก
1.4 กกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกก
1.5 กกกกกกกกกกกก
1.6 กกกกกกกกกก

กกกกกกก
2. แแแแแแแ
2.1 กกกกกกกกกก
2.2 กกกกกกกก
2.3 กกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกก
2.4 กกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกก
3. แแแแแแแ
3.1 กกกกกกกกกกก
3.2 กกกกกกกกกกกกกกก

กกกกก
3.3 กกกกกกกกก

กกกกกกกกกกก
3.4 กกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก 
ก.ก. 2564 -2566 กกกก 66



4. แแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแ
4.1 กกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกก
  4.2 กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
  4.3 กกกกกกกกกกกก
กกกกก
  4.4 กกกกกกกกกกกก
5.  แแแแแแแแแแแ  แแแแแ 
แแแแแแแแแแแ
5.1  กกกกกกกกกกกก

กกกกก
5.2  กกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกกกกกกกกก
5.3  กกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกก

6. แแแแแแแแแแแแแแแแแ
  6.1 กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
  6.2 กกก
กกกกกกกกกกกกกก
  6.3 กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก

4. แแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแ
4.1 กกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกก
  4.2 กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
  4.3 กกกกกกกกกกกก
กกกกก
  4.4 กกกกกกกกกกกก
  4.5 กกกกกกกกก
กกกกกกกกก
5.  แแแแแแแแแแแ  
แแแแแ  แแแแแแแแแแแ
5.1  กกกกกกกกกกกกกก

กกกกก กกกกกกกก
กกกกกกกก
5.2  กกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก
5.3 กกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกก
6. แแแแแแแแแแแแแแแแแ
  6.1 กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
  6.2 กกก
กกกกกกกกกกกกกก
 6.3 กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก กกกกกก
กกกกกกกก กกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 3 กก 

แแแแ
แแแแแแ

แแแ

แแแแแแแแแแแแแ(แแแแแ
แแแแแ)

แแแแแ
แแ

แ.แแแ
แแแ

แ.แแแแ
แแ

กกก.กกกก
กกก

กกกก กกก. 1
- -

กกกกกก
กกกกกกก.

กกกกกกกกกกกกกกกกก 1 - -
กกกกกกกกกกกก
กกกกกก

1 3 4

กกกกกกกกกกกกกกก 1 - -
กกกกกกกกกกกกกกก - - -

แแแแ
แแแแแแ

แแแ

แแแแแแแแแแแแแ(แแแแแ
แแแแแ)

แแแแแ
แแ

แ.แแแ
แแแ

แ.แแแแ
แแ
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ก.ก. 2564 -2566 กกกก 68



กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก

1 2 5

กกกกกกกกกกกก - - -
กกกกกกกกกกกกกกกกก 1 - -

กกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกก
กกก 

1
- -

กกกกกกกกกก /กกก
กกกกก

1 1 -

กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก

1 - -

กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก

1 - -

กกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกก
กกกก 

1
- -

กกกกกกกกกกก 1 4 -
กกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกก - - -

กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก

- - -

กกก
กกกกกกกกก
กกกกกกก
กกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก

1 - -

กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก

1 6 3

กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก

- - -

กกกกกกกกกกกกกกกกก - - -

กกกกกกกกกกกก - - -

กกกกกกกกก
กกกกกกกกก

- - -

กกกกกก
กกกกก

กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก ก

1 - -
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กกกกกกกก
กกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกก
กกกกก กกกกกกกก
กกกกกกกก

1 1 -

กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก

- - -

กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก

4 1 -

กกก
กกกกกกกกก

กกกกก

กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก

1 - -

กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก

1 - -

กกกกกกกกกกกกกกกกก - - -
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก

- - -

8.2 แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก 3 กก 
กกกกกกกกกกกกกกกกก  2564– 2566 กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกก

แแแแแแแแแแแแแแแ 3 แแ แแแแแแแแแ 2564–
2566

แแแแแแแแแแ แแ
แแ
แแ
แแ

แแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแ

แแแแแแแแ
แแแแแแแแแ

แแแแแแแแแแแ
แแแแแแแ/แแ

แแแแแ
แแแ

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก 
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แ
แ
แแ
แแ
แ
แแ
แแ

แแแแแแแแ
แแแแ 3 แแ
แแแแแแแแ

25
64

25
65

25
66

25
64

25
65

25
66

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก (กกกก กกก.) 1 1 1 1 - - -  

แแแแแแแแแแแแแแแแ  . (01)                 
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก (กก.กก.) 1 1 1 1  -  -  -  

กกกกกกกกกกกกกกกกกก./
กก. 1 1 1 1  -  -  -  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก./กก. 1 1 1 1  -  -  -  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก./กก. 1 1 1 1  -  -  -  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกก./
กก. 1 1 1 1  -  -  -  

แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ                
กก.กกก.กกกกกก 2 2 2 2  -  -  -  
กกกกกกกกกกกกกกกก 4 4 4 4  -  -  -  
กกกกกกกกกกกกกกก 2 2 2 2  - -  -   
แแแแแแแแแแแแแแแแแ                

กกกกกกกกกกกกกกก 5 6 6 6 +1  -  -
กกกกก

ก
กกกกก

กกกกก 4 4 4 4  -  -  -  
แแแแแแแ   (04)                 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก (กก.กกกกกกก) 1 1 1 1  -  -  -  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก./กก. 1 1 1 1  -  -  -  

กกกกกกกกกกกกกกกกกก./
กก. 1 1 1 1  -  -  -  

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก 
ก.ก. 2564 -2566 กกกก 71



กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก./กก. 1 1 1 1  -  -  -  

แแแแแแแแแแ

แแ
แแ
แแ
แแ
แ
แ
แแ
แแ
แ
แแ
แแ

แแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแ

แแแแแแแแ
แแแแแแแแแ
แแแแแแแแ
แแแแ 3 แแ
แแแแแแแแ

แแแแแแแแแแแ
แแแแแแแ/แแ

แแแแแ
แแแ

25
64

25
65

25
66

25
64

25
65

25
66

แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ                
กก.กกก.กกกกกก 1 1 1 1  -  -  -  

กก.กกก.กกกกกกกกกกกกกกก  - 1 1 1 +1  -  -
กกกกก

ก
กกกกก

แแแแแแแ   (05)                 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก (กก.กกกกกกก)

1 1 1 1  -  -  -  

กกกกกกกกกกกกก./กก. 1 1 1 1  -  -  -  
แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ                
กก.กกกกกกกกกกกก 2 2 2 2  -  -  -  
กก.กกกกกกกกกกกกกกกกก 1 1 1 1  -  -  -  
กก.กกกกกกกกกกก 1 1 1 1  -  -  -  
แแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแ   (06)  

               

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก(กก.กกกก

1 1 1 1  -  -  -  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กก./กก.

1 1 1 1  -  -  -  

แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ                

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก 
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กก.กกกกกกกกกกกกกกกกก 1 1 1 1  -  -  -  
กกกกกกกกกกกกกกกก 3 3 3 3  -  -  -  
กกกกกกกกกกกกกกกก 2 2 2 2  -  -  -  
แแแแแแแแแแแแแแแแแ                

กกกกกกกกกกกกกกกก 3 4 4 4 +1  -  -
กกกกก

ก
กกกกก

แแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแ   (08)                 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก (กก.กกกก) 1 1 1 1  -  -  -  

กกกกกกกกกกกกกกกกก./กก. 1 1 1 1  -  -  -  
กกก 4 4 4 4  -  -  -  
แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ                
กก.กกกกกกกกกกกกกกกกก 2 2 2 2  -  -  -  
กก.กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก 1 1 1 1  -  -  -  

แแแแแแแแแแ

แแ
แแ
แแ
แแ
แ
แ
แแ
แแ
แ
แแ
แแ

แแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแ

แแแแแแแแ
แแแแแแแแแ
แแแแแแแแ
แแแแ 3 แแ
แแแแแแแแ

แแแแแแแแแแแ
แแแแแแแ/แแ

แแแแแ
แแแ

25
64

25
65

25
66

25
64

25
65

25
66

กกกกกกกกกกกกกกกก 1 1 1 1  -  -  -  

กกกกกกกกกกก 3 1 1 1 -2  -  - กกก
กกกก 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  - 2 2 2 +2  -  -
กกกกก

ก
กกกกก
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แแแแแแแแแแแแแแแแแ   (11)                 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก (กก.กกกก) 1 1 1 1  -  -  -  

กกกกกกกกกกกกกกก./กก. 1 1 1 1  -  -  -  
แแแแแแแแแแแแแแแแแ                

แแแ 60 63 63 63
+5/
-2  -  -  

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก 
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กกก 9  กกกกกกกกกกกก   กกกกกกกก  43 กกกกกกกกกกกก กกก 9
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กกกกกกกก  44 กกกกกกกกกกกก กกก 9
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กกกกกกกก  45 กกกกกกกกกกกก กกก 9
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กกกกกกกก  46 กกกกกกกกกกกก กกก 9
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กก. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 3 กก

แแแแ แแแ. 
(แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก ก.ก. 2564 -2566 กกกก 79

แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแแ

- กกกกกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกก
กกกกกกก

- กกกกกกกก
- กกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก

- กกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก
- กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกก

- กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกกกกกก

แแแแแแแแแแแแ
แแแแแ

แแแแแแแ
(แแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแ

แแแแแแแ
(แแแแแแแแแแแแ
แแแแ แแแแแแแแ)

แแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแ

แแแแแแแแแแ แแแ.

(แแแแแแแแแแแแ
แแแแแแ แแแแแแแแ)



แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ (แแ)

กกกก กกกกกกกกก กกกกกกก กกกกก กกกกกกก กกกกกกกกกกก กกกกกกก กกก

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก ก.ก. 2564 -2566 กกกก 80

กกกกกกกกก
กกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก.

กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกก/
กกกกกกกกกกกก

- กกกกกกกกกกกกกกกก 
กก. (ก)
- กกกกกกกกกกกกกกกกก 
กก. (ก)
- กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก (1)
- กกกกกกกกกกกกกกกก 
(กกกกก) (4)(กกกก 3)

- กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก กก. (ก) 
- กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก (1)
- กกกกกกกกกกกกกกก 
(กกกกกก) (5) (กกกก 3)
- กกกกกกกกกกกกกกก (กกกกก)
(2)

- กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก กก./กก. (1) (กกกก)

แแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแ

- กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก

แแแแแแแแแแแแ
แแแแแ

- กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกก/
กกกกกกกกกกกกกกก

-  กกกกกกกกกกกกกกกก 
กก. (ก)



กก กกกกกกกก ก

กกกกกก กกกกกกกกก
กกกก

กกกกกก

กกกกก

กก
ก
กกก
ก

กกก
กก กก

ก
ก.
/
ก
ก.

กก.

ก
ก.
/
ก
ก.

กกกกก
กกกกกกก

0 0 1 0 0 2 0 2 0 8
9 22

กกกก
กกกก

0 0 1 0 0 1 0 2 0 5
5 14

กกกกก
กกกก

0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
4 8

แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ (แแ)
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
(กกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกก/กกก กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก

- กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก กก. (ก)
- กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก (1)

- กกกกกกกกกกกกกกกก 
กก. (ก)

- กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก กก. (ก)



กกกก
กก

กกกกกกกกก
กกกกกกกก

กกกกกกก
กกกกก

ก

กกกกกกก
กกกกกก

กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก

กกกกกกก
กกกก

กกกกกก
กกก

กกกกก

กก
ก
กกก
ก

กกก
กก กก

ก
ก.
/
ก
ก.

กก.

ก
ก.
/
ก
ก.

กกกกก
กกกกกกก

0 0 1 0 0 0 0 3 0 1
0 5

กกกก
กกกก

0 0 1 0 0 0 0 3 0 1
0 5

กกกกก
กกกก

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0

แแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ (แแ)
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กกกกกกกกกกกกกกก
กกกก



กกกก
กก

กกกกกกกกก
กกกกกกกก

กกกกกกก
กกกกก

ก

กกกกกกก
กกกกกก

กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก

กกกกกกก
กกกก

กกกกกก
กกก

กกกกก

กก
ก
กกก
ก

กกก
กก กก

ก
ก.
/
ก
ก.

กก.

ก
ก.
/
ก
ก.

กกกกก
กกกกกกก

0 0 1 0 0 0 0 1 0 4
0 6

กกกกกกกก 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 5
กกกกก
กกกก

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1
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กกกกกกกกกกก /กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกก

-  กกกกกกกกกกก กก. (
ก)
-  กกกกกกกกกกกกกก
กกกก (1)
-  กกกกกกกกกกก



แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแ (แแ)

กกกก
กก

กกกกกกกกก
กกกกกกกก

กกกกกกก กกกกก
ก

กกกกกกก
กกกกกก

กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก

กกกกกกก
กกกก

กกก
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก/

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก

- กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กก./กก. (1) (กกกก)
- กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก  (1)
- กกกกกกกกกกกกกกกก 
(กกกกก) (3)



กกกกกก

กกกกก

กก
ก
กกก
ก

กกก
กก กก

ก
ก.
/
ก
ก.

กก.

ก
ก.
/
ก
ก.

กกกกก
กกกกกกก

0 0 1 0 0 0 0 1 0 6
3 11

กกกก
กกกก

0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
2 7

กกกกก
กกกก

0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
1 4

แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแ(แแ)
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กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

- กกกกกกกกกกกกกกก กก. (ก)
- กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (2)(กกกก
)

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก (ก)(กกกก)

กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก

- - กกก (4)
- กกกกกกกกกกก (กกกกก) (2)(กกกก 2) 
(กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก)–
กกกกกกกกกกก (กกกกก) (1) (กกกกก



กกกก
กก กกกกกกกกก

กกกกกกกก

กกกกกก
ก

กกกกกก
กกกกก

กกกกกกก
กกกกก

ก

กกกกกกก
กกกกกก

กกกกกกก
กกกกกกก
กกกกกก

กกกกกก
กกกกก
กกกกกก

กกกกกกกก

กก
ก
กกก
ก

กกก

กกก กกก
กก./
กกก
กกก

.

กก กก

ก
ก.
/
ก
ก.

กก.

ก
ก.
/
ก
ก.

กกกกก
กกกกกกก

0 0 1
4 0

0 0 1 0 0 0 7
0 13

กกกก
กกกก

0 0 1
4 0

0 0 1 0 0 0 2
0 8

กกกกก
กกกก

0 0 0
0 0

0 0 0 0 0 0 5
0 5

แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ (แแ)
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กกกก
กก

กกกกกกกกก
กกกกกกกก

กกกกกกก
กกกกก

ก

กกกกกกก
กกกกกก

กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก

กกกกกกก
กกกก

กกกกกก
กกก

กกกกก

กก
ก
กกก
ก

กกก
กก กก

ก
ก.
/
ก
ก.

กก.

ก
ก.
/
ก
ก.

กกกกก
กกกกกกก

0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
0 2

กกกก
กกกก

0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
0 2
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กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก

(กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกก
กกกกกกกกกกกกกก/

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
- แแแแแแแแแแแแแ 
แแ. (แ)



กกกกก
กกกก

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0

กกกก กกกกกกกกกกก กกก 11 กกกก 54– กกกกกกก 62
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กกกก กกกกกกกกกกก กกก 11 กกกก 55
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กกกก กกกกกกกกกกก กกก 11 กกกก 56
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กกกก กกกกกกกกกกก กกก 11 กกกก 57
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กกกก กกกกกกกกกกก กกก 11 กกกก 68
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กกกก กกกกกกกกกกก กกก 11 กกกก 69
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กกกก กกกกกกกกกกก กกก 11 กกกก 60

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก ก.ก. 2564 -2566 กกกก 94



12. แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก  กกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกก
กกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 3 กก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกก
กกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกก ก 
กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก กกกกกกกก 4.0  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก

1. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกก  กกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกก  กกก
กกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก
กกกกกกกกก

2. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกก  
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  WIFI กกก  กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  
กกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกก

3. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก กกกกกก 
กกกกกกกก กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก

4. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ก.ก. กกก 
กก 1013.4/42 กกกกกกกก  5 กกกกกกก 2563 กกกกกก  
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Digotal Government Skill 
Self-Assessment) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก 
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกก
กกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก  
กกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกก  กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกก  กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก 

 กกกกกกกกกกกกกกกก 
 กกกกกกกกกกกก
 กกกกกกกก
 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกก กกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก กกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกก  กกกกกกกกกกกก  กกก
กกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก   กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกก

 กกกกกกกกกกกกกกกกก
 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกก
 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
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 กกกกกกกกกกกกกกกกก
 กกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก กกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก
กกกกกกกกกก 2564 - 2566

-------------------------------------------------------------------------
กกกกกกกกกกกกกก กก กก (ก.ก. กกกก – กกกก) กกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กกกกกก 
กกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก“กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก 
กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก”

กกกกกกกกกกกกกกกก ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก 4.5 
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ก กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก 4 กกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกก

1. กกกกกกกกกกกกก 1 กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก

2. กกกกกกกกกกกกก 2 กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก

3. กกกกกกกกกกกกก 3 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก

4. กกกกกกกกกกกกก 4 กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 4 กกกกกกกกกก

1.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
2.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
3.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกก
4.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก
กกกก ก กกกกกก

1. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกก
กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก 
กกกกกกกกกกกกก.  กกกกกกก  กกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก

2. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก กกกกกกกกกก กกกกก กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

3. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก  กกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (KPIs) กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  
กกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกก
กกกกก กกกกกกก กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก กกกกกกก

4. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกก กกกก
กกกกกก กกกกก กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ก กกกกกกกกก
กกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  
กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
ก กกกกกกกกกกกกก

5. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

6. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ก 
กก 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก
กกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกก
กกกกกกกกกกกกกกก

7. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกก
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กกก  กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ก กกก
กกกกกกกก กกกกกกกก  Line  Facebook  กกกกกกกกก กกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก ก.ก. กกก กก 
1013.4/42 กกกกกกกก  5 กกกกกกก 2563 กกกกกก  กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก (Digotal Government Skill Self-
Assessment) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

2.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  
กกก กก 0810.6/ก 548  กกกกกกกก  10 กกกกกก  2560  
กกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกก
กกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 2554 กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกก กกกกก กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

13. แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ 
แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

1.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก
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กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก

2.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

3.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก

4.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก 
กกกกกกกก กกกกกกกกก

5.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกก
กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกก

1. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
2. กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก  กกกกกก 
กกกกกกกกกกกก
3. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
4. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
5. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก
กกกกกกกกกก ก.ก. 2564 -2566 กกกก 104



6. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก  กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก
7. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกก
กกกกกกก กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก
8. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
9. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก

แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ

แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
1.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
1.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

1.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก

2.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
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2.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

2.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกก
กกกกกกกกกกก

2.3 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

2.4 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก

2.5 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก

3.กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก

3.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกก กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

3.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

3.3 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก
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3.4 กกกกกก กกกกกก กกกก กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก

3.5 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก

3.6 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก

3.7 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

3.8 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก

3.9 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

3.10 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

3.11 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

4.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

4.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
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4.2 กกกกกกกกกกกกกกกก กกกก กกกกกกกกก 
กกกกกกก กกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

4.3 กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

4.4 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

4.5 กกกกกกกก กกก กกกกกกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก กกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก

5.6 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก

4.7 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก

5.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

5.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

5.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก

5.3 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก

5.4 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
5.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

5.5 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

5.6 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

5.7 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก

5.8 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ก.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ก.ก กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก

ก.ก กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ก.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก กกกกกก
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก กกกก กกก กกกก กกกก
กกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก 

กกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก
กกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ก.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ก.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก

ก.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ก.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ก.ก กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก กกกกกกก กกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกก

ก.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกก กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ก.กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก
กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก

ก.กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ก. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก

ก.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก

ก.ก กกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ก.ก กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก กกกก
กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกก

ก.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก

ก.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ก.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกก กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ก.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
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ก.ก กกกกกกกกกกก กกกกกกกกก กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก กกกกกกกกกกกก

ก.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ก.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก

ก.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก

ก.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ก.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ก.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก

ก.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
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ก.กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก
กกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกก กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก

ก.กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก
กกกกก กกกกกกก กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก กกกกกก กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ก.กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก

ก.กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก กกกกกกกกกก
กกกกกกกก

ก.กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ก.กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก
กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก

ก. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก

ก.ก กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกก กกกกกก
กกกกกกกก

ก.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก กก กกกกกกกกกกกกกกกก
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก กกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ก.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก

ก.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ก.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก กกกก
กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ก.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ก.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกก กกกกกกกกกก

ก.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ก.กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
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-กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

- กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

- กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก

-กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ก.กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ก.กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กก.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กก.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กก.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
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- กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก
กกกกก

- กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก

- กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก 
กกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก

- กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกก

กก.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

- กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก กกกกก
กกกกกกกกกกกกกก

- กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก กกก
กกกก กกกกกกก กกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก

- กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก กกกกกกก กกกก กกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

- กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก
กกกกกกกกกก ก.ก. 2564 -2566 กกกก 116



กก.ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก กก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

11. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

11.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

11.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

11.3 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

11.4 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก
กกกกกกกกกก ก.ก. 2564 -2566 กกกก 117



กกกกกกกกกก 

1. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกก ก.ก..//(2553).//กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก.//กกกกกกกกกกก 17 กกกกกกกก
2563./กกก https://www.ocsc.go.th

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก
กกกกกกกกกก ก.ก. 2564 -2566 กกกก 118

https://www.ocsc.go.th/


2. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก กกกกกกก 2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (ก.ก.)

3. กกกกกกกกกกกกกกกก ก.ก.ก.  ก.ก. กกก ก.กกก. กกก  กก 
0809.2/ก 70 กกกกกกกก 19 กกกกกกกก  2563  กกกกกก  
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกก
กกกกกกกกกก ก.ก.2564 - 2566

กกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก
กกกกกกกกกก ก.ก. 2564 -2566 กกกก 119


































































































	1. หลักการและเหตุผล 1
	1. หลักการและเหตุผล
	๒. วัตถุประสงค์และ ประโยชน์ที่จะได้รับ
	๒.๒ประโยชน์ จากการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
	กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากำลัง
	3.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากำลัง
	
	3.2 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์กำลังคน (Demand Analysis)
	3.4 กระบวนการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6
	การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ ใช้การวางกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอำนาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้กำหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการกำหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตรากำลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ ดังนี้
	6.ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่จะดำเนินการ มีดังนี้
	ภารกิจหลัก
	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน


