
 
 

 
 
 

 
 

Notification of the Office of the Election Commission of Thailand 
Subject: Declaration of Honest Will in Management 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

At present, the evaluation of morality and transparency in operation of the state agency 
is prescribed as an important strategy of the 3rd Phase (2017-2021) of the National Strategy 
to Prevent and Eradicate Corruption.  The said evaluation is considered as an active preventive 
measure that all the state agencies throughout the country shall proceed in order to realize 
their flaws reflected by those evaluation tools.  They shall then bring the results of evaluation 
to improve and develop their organizations to achieve transparency, fairness and importantly 
without any corruption.  Furthermore, the Cabinet's Resolution on 5th January 2016 
approved that every state agency shall be evaluated on morality and transparency of their 
operation in the Fiscal Year 2016-2017 as proposed by the Office of the National Anti-Corruption 
Commission  of Thailand. 
 

The Office of the Election Commission of Thailand or the ECT Office has the fundamental 
mission in managing an election at whatever level, a voting in referendum, investigation and 
adjudication process including the court prosecution to be proceeded in an honest, transparent and 
fair manner. It is also empowered to strengthen the democratic way and develop the public 
learning process about the democratic regime of government with the King as Head of State.  
Moreover, the ECT Office has duty to promote political party to be the strong political institution     
in Thailand. It shall additionally improve its capacity and operational system to be more 
effective, honest, transparent and fair for being accepted and trusted by the people.  
Therefore, the ECT focuses on the preventive and anti-corruption measures according to the 
National Strategy to Prevent and Eradicate Corruption 2016-2021 and hereby declares its 
will in managing and leading the organization to achieve integrity for not only its personnel, 
but also for the public at large as followings: 

1. The will in managing and leading the organization to achieve integrity for 
its personnel and the people 

It is an expression of intention or commitment to lead the organization to 
achieve integrity, morality, transparency and without any corruption as well as the operation 
shall be opened for being monitored in accordance with the will as declared. 

 
 

/ 2. The policy … 
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 2.  The policy for developing the state agency to have morality and transparency 
in operation 
 Such a policy shall be implemented in order that the executives and staff of 
the ECT Office must do their best to develop the organization to have morality and 
transparency according to the approaches for evaluating morality and transparency in 
operation of the state agency in 6 aspects as followings: 
 2.1 Transparency: Public accessibility to information including the performance 
according to the mission with integrity, transparency and fairness by having the following 
guidelines:- 
 (1) emphasize on transparent and verifiable operation abided by the principles 
of honesty, righteousness and rule of law; 

(2) focus on the transparent disclosure of the organization' s information abided 
by the principles of honesty, fairness, righteousness and verifiableness according to the laws; 
 (3) focus on providing an opportunity for the electoral stakeholders to 
participate in operation abided by the principles of righteousness, honesty, transparency and 
fairness; 
 (4) emphasize on the management of complaints concerning the transparent, 
fair and prompt operation abided by the principle of rule of law. 
 2.2 Accountability: All executives and staff devote themselves to the effectiveness 
of their performance and are responsible for their operational result by having the following 
guidelines:- 
 (1) focus on the mobilization of organization to achieve effectiveness and 
morality abided by the principles of honesty, free, fairness and accountability; 
 (2) have strong intention to manage or work willingly and enthusiastically    
as well as always be ready to perform duties as prescribed in the mission strictly abided by 
the principle of righteousness in accordance  with the laws, regulations and resolutions. 
 2.3 No Corruption in Operation: All the executives and staff are promoted to 
abide themselves by the ECT Regulation on Code of Conduct and Morality B.E. 2551 (2008) 
herein having the following guidelines:- 
 (1) manage the organization without any corruption during the policy 
making process; 
 (2) perform the duties without any corruption, bribery or using the position 
to illegally benefit the operation. 
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 2.4 Culture and Morality in the Organization: All the executives and staff are 
promoted to abide themselves by the ECT Regulation on Code of Conduct and Marality B.E. 
2551 (2008) herein having the following guidelines:- 
 (1) create anti-corruption culture in the organization so that the executives 
and staff shall altogether be afraid or ashamed of or not tolerate any kind of corruption 
according to the principles of rule of law, righteousness, honesty, transparency and fairness; 
 (2) emphasize on the operation according to the plan to prevent and 
eradicate corruption in the organization; 
 (3) have a strict guideline for the executives and staff to prevent conflict 
of interests in the organization. 
 2.5 Morality in Performance: A standardized operational system abided by                 
the principles of righteousness, fairness, equality, non-discrimination and morality including 
good governance in the internal management by having the following guidelines:-  

 (1) emphasize on the operation as required by the standard or guidebook 
abided by the principle of righteousness according to the laws, regulations and resolutions 
with honesty, transparency and fairness; 
 (2) emphasize on the management and human resources development 
abided by the principle of morality; 
 (3) emphasize on the budget administration abided by the principles of 
righteousness according to the laws, regulations and resolution; transparency; verifiableness; 
worthiness and the highest interests; 
 (4) focus on the work assignment and responsibility with fairness, equality 
and non-discrimination; 
 (5) focus on environment that will facilitate, promote and support the 
performance of the staff. 
 2.6 Internal Communication: In order to inform the executives and staff concerning 
the aboved mentioned policy in 5 aspects for their performance, the following guidelines are 
required:- 
 (1) communication and campaign to inform the policy so that the 
executives and staff shall realize and emphasize their operation according to the principles of 
morality and transparency in the state agency by for example using the letter of order, the 
notification including the announcement on website or etc.; 
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 (2) focus on providing 2 ways communication by receiving opinions and 
suggestions about the operation according to the policy in 5 aspects: for example; the letter 
of expressing opinions, debate and discussion in any meeting amongst the executives and 
staff, or etc. 
 

Declared on 31 Januray 2016 
 

 
 

Pol.Col. Jarungvith Phumma 
Deputy Secretary-General 

Acting ECT Secretary-General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ         สบท.  ฝวส.  โทร  ๑๘๕๙๘  
ที ่ ลต ๐๐๐๑ (ฝวส.)/            วันที่    มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง     ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง การประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน  

 
เรียน ผอ.สนย. 
  
  ด้วย สนง.กกต. ได้มีประกาศ สนง.กกต. เรื่อง การประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๐  
 
  ขอเรียนว่า สบท. โดย ฝวส. ได้ด าเนินการแปลประกาศ สนง.กกต. ดังกล่าว เป็นภาษาอังกฤษ
เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าส่งให้ สนย. ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

 
(นายสิริพงษ์ พงษ์พานิช) 

ผอ.สบท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส ำเนำคู่ฉบับ 



 
๑. ข้อเท็จจริง 

 กกต. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๑ รับทราบกรณีเลขาธิการ                
ศาลยุติธรรม ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติสมาคมกฎหมายอาเซียนประจ าประเทศไทย มีหนังสือ
กราบเรียน ปธ.กกต. และผู้แทนของ สนง.กกต. เพ่ือเข้าร่วมการประชุมใหญ่ (General Assembly) สมาคม
กฎหมายอาเซียน ครั้งที่ ๑๓ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ ก.ค. ๖๑ ตามที่ สนง.กกต. เสนอ 
และเห็นว่าเพ่ือให้การเข้าร่วมการประชุมใหญ่ (General Assembly) สมาคมกฎหมายอาเซียน ครั้งที่ ๑๓                 
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความเหมาะสมที่ประชุมจึงมีมติมอบหมายให้ สนง.กกต. 
พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีความเหมาะสม เพ่ือเป็นผู้แทนในการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ในการเข้าร่วม
การประชุมใหญ่ (General Assembly) สมาคมกฎหมายอาเซียน ครั้งที่ ๑๓ ดังกล่าว ให้ สนง.กกต. พิจารณาด าเนินการ
ให้เป็นไปดว้ยความประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ สนง.กกต. ด้วย (เอกสาร ๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ที่         /๒๕๕๙ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
สมาคมองค์กรจัดการเลือกตั้งโลก (The Association of World Election Bodies (A-WEB)) 

 
    

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ 
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการสมัคร 
เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมองค์กรจัดการเลือกตั้งโลก (The Association of World Election Bodies                   
(A-WEB)) ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความสัมพันธ์อันดีมาโดยตลอดกับสมาคมองค์กร                     
จัดการเลือกตั้งโลก (A-WEB) แต่ปัจจุบันคณะกรรมการการเลือกตั้งยังมิได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม
องค์กรจัดการเลือกตั้งโลก (A-WEB) อย่างเป็นทางการ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ ง                          
จึงมีมติให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการศึกษากรณีดังกล่าว                         
แล้วให้คณะท างานเสนอผลการศึกษาพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง                   
เ พ่ือพิจารณาต่อไป  เพ่ือให้การด าเนินการศึกษาเป็นไปด้ วยความเรียบร้อย  จึ งแต่ งตั้ งคณะท างาน                      
เพ่ือศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมองค์กรจัดการเลือกตั้งโลก 
(A-WEB) ดังนี้ 



(๑)  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หัวหน้าคณะท างาน  
(๒)  รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกด้านกิจการ รองหัวหน้าคณะท างาน 

 และผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
(๓)  นายชลรัช ผิวพรรณ ผู้ท างาน 

ผู้ตรวจการ  
(๔)  ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน ผู้ท างาน  
(๕)  ผู้อ านวยการส านักการคลัง ผู้ท างาน 
(๖)  ผู้อ านวยการส านักกฎหมายและคดี ผู้ท างาน 
(๗)  ผู้อ านวยการส านักบริหารทั่วไป ผู้ท างาน  
(๘)  รองผู้อ านวยการส านักบริหารทั่วไป ผู้ท างาน  
(๙)  นางสาวจินตนา ศรีนุกูล ผู้ท างานและเลขานุการ 

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
 (๑๐) นายบัณฑิต วงษา ผู้ท างานและผู้ช่วยเลขานุการ  

รองผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพชรบุรี  
ช่วยปฏิบัติงานด้านกิจการบริหารกลาง         

 (๑๑) นายคงยศ บุญรักษ ์ ผู้ท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
 
 

/ ให้คณะท างาน … 
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ให้คณะท างานมีหน้าที่ ดังนี้ 
๑. ศึกษาความเป็นไปได้รวมทั้งผลกระทบต่างๆ ในการเข้าร่วมสมาชิกสมาคมองค์กร                    

จัดการเลือกตั้งโลก (A-WEB) 
๒. พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมองค์กร                       

จัดการเลือกตั้งโลก (A-WEB) เพ่ือน าเสนอความคิดเห็นให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 
๓. ด าเนินการอ่ืนๆตามที่ได้รับหมอบหมาย 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่างานจะแล้วเสร็จ  

  สั่ง ณ วันที่         สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
      
 
 
        (นายบุณยเกียรติ รักชาติเจริญ) 
         รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทน 
              เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอง ลธ. กกต. ........................./........./........./......... 
ผ.อ. ส ำนักฯ ........................./........../........../......... 
รอง ผ.อ. ส ำนักฯ ......................./......../......../....... 
ผ.อ. ฝ่ำย ......................./.........../............/............ 



 



 



 
 
 

 

                 บันทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ   ส านักบริหารทั่วไป  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  ภายใน ๑94๙7  
ที ่   ลต ๐๑๐๑ (ฝวส.)/                           วันที่      มีนาคม ๒๕๕7 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติงานตามโครงการการสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เป็นการเลือกตั้งทั่วไป 

พ.ศ. 2557 ของผู้แทนองค์กรจัดการเลือกตั้งต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

  ๑.  เรื่องเดิม 
 ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๑๐๑/ 
2557 แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการประจ าศูนย์อ านวยการและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภา ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 36 / 2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 เห็นชอบ
แนวทางการด าเนินการโครงการการสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 
2557     ของผู้แทนองค์กรจัดการเลือกตั้งต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ นั้น (เอกสาร 1)  

            ๒. ข้อเท็จจริง 
        การด าเนินโครงการการสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เป็นการเลือกตั้ง
ทั่วไป พ.ศ. 2557 ของผู้แทนองค์กรจัดการเลือกตั้งต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ มีก าหนดการ
ปฏิบัติงาน รวม 5 วัน ดังนี้ 

 วันที่ 27 มีนาคม 2557   
   ต้อนรับคณะผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งจากต่างประเทศและองค์การระหว่าง
ประเทศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและน าเข้าที่พัก ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน พร้อมจัดงานเลี้ยงต้อนรับ
อาหารค่ าอย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นเจ้าภาพ ณ ห้องอาหาร โรงแรม...... เวลา 
18.00 น. 

 วันที่ 28 มีนาคม 2557    
   ช่วงเช้า :  บรรยายสรุปเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
   ช่วงบ่าย:  คณะผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อเดินทางไป
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดกระบี่เพ่ือลงพ้ืนที่สังเกตการณ์การเลือกตั้งโดยเดินทางโดยเครื่องบิน กลุ่มที่ 1 
เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มที่ 2 เดินทางไปจังหวัดกระบี่  
   ช่วงค่่า:  งานเลี้ยงต้อนรับโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  (บุฟเฟ่
แบบนั่งโต๊ะ/แต่งกายล าลอง) 

 วันที่ 29 มีนาคม 2557    
   ช่วงเช้า:  บรรยายสรุปเรื่องข้อมูลการเลือกตั้งของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัด
กระบี่ เยี่ยมชมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง และสังเกตการณ์การแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง   
   ช่วงบ่าย:  คณะผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งฯ เดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดย
เครื่องบิน 

 



   ช่วงค่่า:  รับประทานอาหารค่ า 
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 วันที่ 30 มีนาคม 2557  
   ช่วงเช้า:  คณะผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งฯ เดินทางลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์
การเปิดหน่วยเลือกตั้ง และสังเกตการณ์การใช้สิทธิเลือกตั้ง 
     ช่วงบ่าย:  คณะผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งฯ เดินทางลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์
การสังเกตการณ์การใช้สิทธิเลือกตั ้ง ปิดหน่วยเลือกตั้ง สังเกตการณ์การนับคะแนนเลือกตั้งที่หน่วย
เลือกตั ้ง และเดินทางมายังส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งเพื ่อท าการสอบถามความคิดเห็น 
(Feedback Session) เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาฯ เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงโครงการ
การสังเกตการณ์การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคต ต่อไป 
   ช่วงค่่า:  รับประทานอาหารค่ า ณ  

 วันที่ 31 มีนาคม 2557   
   คณะผู้สังเกตการณ์การเลือกตั ้งฯ เดินทางกลับประเทศ โดยมีผู ้บริหารและ
พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเดินทางมาอ านวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

3. ข้อพิจารณา 
    ส านักบริหารทั่วไป พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การด าเนินโครงการการสังเกตการณ์

การเลือกตั ้งสมาชิกวุฒิสภา เป็นการเลือกตั ้งทั ่วไป พ.ศ. 2557 ของผู ้แทน องค์กรจัดการเลือกตั้ง
ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เป็นไปตามก าหนดการและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงเห็น
ควรด าเนินการ ดังนี้ 

     3.1 แต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติงานตามโครงการการสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภา เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2557 ของผู้แทนองค์กรจัดการเลือกตั้งต่างประเทศและองค์การระหว่าง
ประเทศ จ านวน......คณะ ประกอบด้วย 

(๑) คณะท างานฝ่ายต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
(๒) คณะท างานฝ่ายจัดเลี้ยงรับรอง 
(๓) คณะท างานฝ่ายรับลงทะเบียน 
(๔) คณะท างานฝ่ายวิชาการ 
(๕) คณะท างานฝ่ายด าเนินรายการ 
(๖) คณะท างานฝ่ายบันทึกภาพ 
(๗) คณะท างานฝ่ายอ านวยความสะดวกและการประสานงานในพ้ืนที่จังหวัด

เชียงใหม่และจังหวัดกระบี่ 
1.2 อนุมัติให้บุคคลในคณะท างานผู้ปฏิบัติงานตามโครงการการสังเกตการณ์          

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2557 ของผู้แทนองค์กรจัดการเลือกตั้งต่างประเทศ
และองค์การระหว่างประเทศ เดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการ ตั้งแต่วันที่ 27 – 31 มีนาคม 2557 และให้
มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง



ไปปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 จากงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา เป็นการเลือกตั้งทั่วไป (กรณีครบวาระ) 
โครงการการสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เป็นการเลือกตั้งทั่วไป (กรณีครบวาระ) ของผู ้แทน
องค์กรต่างประเทศและองค์การระหว่างต่างประเทศ 
และองค์การระหว่างประเทศ 
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  4.  ข้อเสนอ 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 
   4.1 ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติงานตามโครงการการสังเกตการณ์   
การเลือกตั ้งสมาชิกวุฒิสภา เป็นการเลือกตั ้งทั ่วไป พ.ศ. 2557 ของผู ้แทนองค์กรจัดการเลือกตั้ง
ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ที่เสนอมาพร้อมนี้ 
   4.2 อนุมัติตามข้อ 3.2 

   
 

(นายวิเชียร ปันวงศ์) 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทั่วไป 


