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สวัสดีครับ เดือนธันวาคมเป็นเดือนอันเป็นมหามงคลส�าหรับปวงชนชาวไทย เนื่องจาก  

ในวนัที ่๕ ธนัวาคม เป็นวนัเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ซึง่ทรง

เป็นพระมหากษตัรย์ิท่ีทรงงานหนกัตลอดมาเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชนของพระองค์ 

ส�านกังาน กปร. ในฐานะหน่วยงานทีไ่ด้ท�างานสนองพระราชด�าร ิ ขอใช้โอกาสนีถ้วายพระพร 

ขอให้ทรงพระเจริญ และส�านักงาน กปร. ขออุทิศก�าลังความรู้ความสามารถเพื่อท�างาน 

สนองพระราชด�าริให้เป็นไปตามพระราชปฏิภาณท่ีพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�ารเิพือ่ก่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทย

 เดือนนี้ ส�านักงาน กปร. มีกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับงานโครงการ 

อันเนือ่งมาจากพระราชด�ารท้ัิงในและต่างประเทศ โดยในประเทศนัน้ส�านกังาน กปร. ร่วมกบั

มูลนธิิสวนหลวง ร.๙ จดังาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙” ครัง้ที ่ ๒๖ ซึง่เป็นการ 

จดังานเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วเป็นประจ�าทกุปี โดยส�านกังาน 

กปร. ได้ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ ซึ่ง 

สวนหลวง ร.๙ นี้ เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทีพ่ระราชทานพระบรมราชานญุาตให้รฐับาลร่วมกบัประชาชนจัดสร้างสวนสาธารณะ

ขนาดใหญ่ในเมือง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 

ครบ ๕ รอบ ในวนัท่ี ๕ ธนัวาคม พทุธศกัราช ๒๕๓๐ โดยทรงเล็งเหน็ความส�าคญั

ของการมีพื้นที่สวนสาธารณะที่จะเกิดประโยชน์มากกว่าการสร้างถาวรวัตถุเพื่อ

เป็นการเฉลิมพระเกยีรติ

      ในอกีด้านหนึง่ ส�านกังาน กปร. เล็งเห็นความส�าคญัของคนไทยในต่างแดน 

ท่ีสนใจเกีย่วกบัการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว โดยส�านกังาน กปร.

ได้รบัความร่วมมอืจากสถานเอกอคัรราชทูตไทย ณ ประเทศเดนมาร์ก และสวเีดน  

ในการเชิญเข้าร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน 

วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๖ โดยเมือ่วนัท่ี ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๖  

ที่เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ส�านักงาน กปร. ได้ร่วมกับสถานทูต 

จัดนทิรรศการเกีย่วกบังานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิผมได้บรรยายพเิศษ

ในหวัข้อ “พระมหากรณุาธคิณุเพือ่ประโยชน์สขุประชาชน” และร่วมพธิลีงนาม

ถวายพระพร และจดุเทียนชยัถวายพระพร ซึง่คนไทยทุกคนให้ความสนใจและ

ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานโครงการให้กับชาวไทยตลอดมา

จนถงึปัจจุบนั

 การสร้างความรูเ้กีย่วกบัแนวพระราชด�ารสิูส่งัคมนัน้ ส�านกังาน 

กปร. ได้เล็งเป้าหมายที่เยาวชนด้วยเช่นกัน ส�านักงาน กปร.  

ได้จัดกิจกรรมชื่อโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ 

(RDPB CAMP) เป็นประจ�า โดยเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖  

มีการจัด RDPB CAMP รุ่นที่ ๓ ครั้งที่ ๖ ร่วมกับศูนย์ศึกษา 

การพฒันา ห้วยฮ่องไคร้ฯ ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยผมได้ให้ความรู ้

กบัเยาวชนเกีย่วกบั การด�าเนนิงานสนองพระราชด�ารใิห้แก่เยาวชน

ในภาคเหนือประมาณ ๘๕ คน โดยเยาวชนเหล่าน้ี จะมาพัก 

แก้มลิงหนองใหญ่  ระหว่างวนัที ่๒๗ พฤศจกิายน - ๔ ธนัวาคม ๒๕๕๖  
เลขาธิการ กปร. พร้อมคณะสื่อมวลชนแขนงต่างๆ  
เดินทางเผยแพร่งานโครงการพระราชด�าริไปยังประเทศ
เดนมาร์ก และสวีเดน

 วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  
ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

 วนัองัคารที ่๓ ธนัวาคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าทีส่�านักงาน 
กปร. ร่วมกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี  
และพลังของแผ่นดิน ณ ส�านักงาน กปร.

 ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ ธันวาคม ๒๔๕๖  ส�านักงาน กปร. ร่วมกับ
มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ จัดงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙”  
ครั้งที่ ๒๖

 วันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผู ้บริหาร 
ส�านกังาน กปร. ร่วมเข้าเฝ้าฯ ในการเสดจ็ออกมหาสมาคม  
ณ วังไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม  ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธติ
การเกษตร โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า จงัหวดันครนายก

 ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ส�านักงาน กปร. ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จัดโครงการค่ายเยาวชน 
รู้งานสืบสานพระราชด�าริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ ๓ ครั้งที่ ๖

 วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖  นางสุวรรณา พาศิริ รองเลขาธิการส�านักงาน กปร. เป็นตัวแทนรับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน
ที่ได้คะแนนสูงสุด ดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕
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 ส่วนในวนัที ่ ๑ ธนัวาคม ๒๕๕๖ ทีป่ระเทศสวเีดนได้จดังาน 

เช่นเดียวกัน ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจ�าประเทศสวีเดน  

มีคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนได้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 

มาก โดยให้ความสนใจและมีความประทับใจเก่ียวกับงานของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นกัน การจัดกิจกรรมนี้ในท้ังสอง

ประเทศ นับเป็นโอกาสอันดีในการท่ีจะสร้างความรู้ความเข้าใจ 

ให้กบัชมุชนไทยในต่างแดน ได้มข้ีอมลูทีถ่กูต้องทนัสมยัเกีย่วกบังาน

ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว รวมท้ังได้เห็นผลิตภัณฑ์ ซึง่เป็น

ผลส�าเรจ็จากโครงการทีน่�าไปจดัแสดงด้วย ซึง่ชาวไทยในต่างแดนได้

ขอซื้อผลิตภัณฑ์ที่น�าไปจัดแสดงไม่ว่าจะเป็นผ้าไหม สบู่สมุนไพร 

เครื่องจักสานต่างๆ ซึ่งเป็นผลผลิตของชาวบ้านในพื้นที่โครงการ 

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารจินหมด ท�าให้คดิว่าน่าจะมช่ีองทางใน

การส่งผลผลติของราษฎรในพืน้ทีโ่ครงการฯ ไปขายยงัต่างประเทศ 

ต่อไปได้

ค้างแรมท�ากิจกรรมใน ศนูย์ศกึษาฯ ได้เรยีนรูห้ลกัการ

ทรงงานและพระราชด�าริการด�าเนินงาน ของ 

ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ เช่น การสร้าง 

ฝายชะลอความชุ ่มชื้น การท�าแนวป้องกันไฟป่า 

และการดับไฟป่า และการด�านาข้าวก�่าซึ่งมีการลงมือ

ปฏิบัติจริง ความคาดหวังเกี่ยวกับโครงการน้ีคือ เยาวชนจะได ้

น�าแนวพระราชด�าริไปถ่ายทอดให้กับคนรอบข้างได้เข้าใจงาน 

ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้อกีทางหนึง่ด้วย

 ส�านักงาน กปร. ตระหนักถึงการที่ทุกภาคส่วนได้มีโอกาส 

ท่ีจะร่วมกันสืบสานงานพระราชด�ารใิห้แพร่หลายและเกดิประโยชน์

อย่างเตม็ที ่ 

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
เลขาธิการ กปร.

๕๔



ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖
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จดหมายข่าว	 ส�านักงาน

Events

“ขอขอบพระทัยและขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิด 
รวมทั้งให้ค�ำมั่นสัญญำโดยประกำรต่ำง ๆ ข้ำพเจ้ำขอสนองพรและไมตรีทั้งนั้น ด้วยใจจริงเช่นกัน.

บ้ำนเมืองของเรำเป็นปึกแผ่นมั่นคง และร่มเย็นเป็นสุขสืบมำช้ำนำน เพรำะเรำมีควำมยึดมั่นในชำติ 
และต่ำงบ�ำเพ็ญกรณียกิจตำมหน้ำที่ ให้สอดคล้องเกื้อกูลกัน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชำติ. คนไทยทุกคน 

จึงควรจะได้ตระหนักในข้อนี้ให้มำก แล้วตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงำน. ให้สมแก่ฐำนะและหน้ำที่ 
เพื่อให้ส�ำเร็จประโยชน์ส่วนรวม คือควำมมั่นคงปลอดภัยของชำติบ้ำนเมืองไทย. 

ขออ�ำนำจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษำท่ำนทุกคน ให้มีแต่ควำมผำสุกร่มเย็นตลอดไป.”

  พระรำชด�ำรัสพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัว ๕ ธันวำคม ๒๕๕๖ ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

EventsEvents

 วั น พุ ธ ที่  ๑ ๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ อบรม
ข ้าราชการเรื่องวินัย
ข้าราชการ โดยวิทยากร
จากส�านักงาน กพ.

 วันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ พลอากาศเอก  
ก�าธน สินธวานนท์ องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยม 
ผลการด�าเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา โดยม ีนายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ รองเลขาธิการ กปร. 
นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  
และนายปัญญา เอีย่มอ่อน ผูอ้�านวยการ ศนูย์ศกึษาการพฒันา 
เขาหนิซ้อนฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าทีใ่ห้การต้อนรบั

 วันจันทร์ท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ โครงการรวมใจร่วม
บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลให้กับคณะแพทยศาสตร์
ศิริราช ครั้งที่ ๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารส�านักงาน กปร.
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 วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ จัดโครงการพัฒนาจิตส�านึกสาธารณะใน
โครงการอนัเนือ่งฯ ระหว่างส�านกังาน กปร. กบัส�านกัวชิาเศรษฐศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   พบเห็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือ
ประสงค์แสดงความคิดเห็น และให้ข้อแนะน�า
การปฏิบตัริาชการ กรณุาแจ้งไปยังศนูย์ปฏิบตักิาร 
ต่อต้านการทจุรติ (ศปท.) นายจติพล สทิธิประณตี 
(รก.ผอ.ปท.)
โทรศพัท์ ๐-๒๔๔๘-๕๘๐๐ ต่อ ๑๐๕, 
๐-๒๔๔๗-๘๕๔๙ สายตรง
โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๑
E-mail: jitpol.s@rdpb.mail.go.th
ส�านักงาน กปร. ๒๐๑๒ ถ.อรุณอมรินทร์ ๓๖  
ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด  
กทม. ๑๐๗๐๐

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป ็นช ่องทางสื่อสารภายในองค ์กรและ 
ภายนอกองค์กร 
๒. เพื่อเผยแพร่นโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ  
ข่าวสาร ความรู้ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ให้บุคลากร 
ของส�านกังาน กปร. ได้รับทราบ

๓. เพ่ือสร้างเสรมิและพัฒนาความรู ้ทกัษะ และคณุลกัษณะ 
ทีพ่งึประสงค์ให้กบับคุลากรส�านกังาน กปร. ซึง่จะเป็นประโยชน์ 
ต่อการปฏิบัติงาน

จัดท�ำโดย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ(ส�านกังาน กปร.)
๒๐๑๒ ซ.อรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐-๖
โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๖๒

พิมพ์ที่ : หจก. อรุณการพิมพ์
โทร. ๐-๒๒๘๒-๖๐๓๓-๔ www.aroonkarnpim.co.th
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 วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธาน 
การประชมุมลูนธิชิยัพฒันา ครัง้ที ่๑/๒๕๕๖ ณ มลูนธิชิยัพฒันา 
อาคารส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

 วันศุกร ์ที่  ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๕๖  ส�านักงาน กปร. ร่วมกับ  
ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ 
จัดโครงการรวมพลังสื่อสืบสาน 
พระราชด�าริ (ส่ือท้องถิ่น) ครั้งท่ี 
๓/๒๕๕๖

๙ ๑๐

๘

 วันเสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๖ น�าคณะผู้ได้รับรางวัล
จากรายการวิทยุ คลื่น ๙๖.๕ 
เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑๑

๖

 วันศุกร ์ที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ งานท�าบุญเลี้ยงพระ  
และงานเลี้ยงสังสรรค์เจ้าหน้าที่ส�านักงานฯ ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่

๑๗

 การปฏบิตังิานของส�านกังาน กปร. นัน้ จะต้องมกีารท�าค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการ
เป็นประจ�าทกุปี เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการพฒันางานให้มปีระสทิธภิาพสามารถวดัได้ 
อย่างเป็นรปูธรรม โดยจดัท�าตวัชีว้ดัต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบังานทีจ่ะท�าในปีงบประมาณนัน้ 
ซึง่ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ทีผ่่านมา ส�านกังาน กปร. ได้จดัท�าและด�าเนนิงานตามตวัชีว้ดั
ต่างๆ ได้ตามเป้าหมายทีก่�าหนด และเมือ่วนัพธุที ่๒๕ ธนัวาคม ๒๕๕๖ ส�านกังาน ก.พ.ร. 
พร้อมคณะผูต้รวจประเมนิได้มาตรวจประเมนิตวัชีว้ดัตามค�ารบัรองฯ ปี ๒๕๕๖
 ตวัชีว้ดัของส�านกังาน กปร. ในปี ๒๕๕๖ ประกอบด้วย งานทีเ่กีย่วกบัภารกจิหลกั 
และงานด้านการสนับสนุน โดยมตัีวชีว้ดัทีเ่ก่ียวกับงานด้านประสานงานโครงการและขยายผล 
๔ ตวัชีว้ดั คอื (๑) การวดัผลของโครงการอนัเนือ่งฯ ทีไ่ด้รบัการอนมุตัโิดยประธาน กปร.  
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ว่าด�าเนนิการได้ตามแผนหรอืไม่ (๒) การจดัท�าระบบประเมนิผล
ประชาชนทีไ่ด้รบัประโยชน์และความรูจ้ากศนูย์ศกึษาฯ ๒ แห่ง คอืศนูย์ศกึษาฯ ภพูาน และ
ห้วยฮ่องไคร้ (๓) การขยายผลจากการประกวดผลงานตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยการตัง้ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง จ�านวน ๖ แห่ง และ (๔) การพฒันาระบบคลงั 
ข้อมลูองค์ความรูต้ามแนวพระราชด�ารขิองประเทศ ซึง่ได้มกีารพฒันาระบบข้อมลู ๓ ฐาน 
ประกอบด้วย ฐานข้อมลูพระราชด�าร ิ โครงการอนัเนือ่งฯ และแนวคดิทฤษฎตีามแนว 
พระราชด�าริ
 อกีด้านหน่ึงเป็นตวัชีว้ดัเกีย่วกบังานสนับสนุนน้ันมเีรือ่งส�าคญั อาท ิ เรือ่งการเบกิจ่าย  
งบประมาณ ในภาพรวมก�าหนดเป้าหมายทีร้่อยละ ๙๖ ผลงานของส�านกังาน กปร.  
ท�าได้ร้อยละ ๙๘.๕ มาตรการประหยดัพลงังาน ท�าได้ตามเป้าหมายทีก่�าหนดทัง้ในเรือ่ง
การประหยัดน�้ามันและไฟฟ้า รวมทั้งมีเรื่องของการพัฒนาระบบงาน การพัฒนา 
ปรบัปรงุวฒันธรรมองค์การ การพฒันาทรพัยากรบคุคล การพฒันาระบบสารสนเทศ  
และการสร้างความโปร่งใสในการปฏบิตัริาชการ เป็นต้น
 เบือ้งต้น ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ผลประเมนิตามตวัชีว้ดัทัง้หมด ส�านกังาน กปร. 
ได้ค่าคะแนนที ่๔.๘๒๔๗ จากคะแนนเตม็ ๕.๐๐๐๐ ซึง่มค่ีาสงูใกล้เคยีงกบัปีทีผ่่านมา 
แสดงถงึความร่วมมอืของทกุคนในส�านกังาน กปร. และหน่วยงานต่างๆ ทีร่่วมกนัท�างาน
สนองพระราชด�าร ิท�าให้การท�างานประสบผลตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ 

ข่าว กปร. กลุม่พฒันาระบบบรหิาร ส�านกังาน กปร.

ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของ ส�านักงาน กปร. ปี ๒๕๕๖

๑๕ วนัพฤหสับดทีี ่ ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๕๖ นายพลากร สวุรรณรฐั 
องคมนตรี นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. และ 
นายจรญู อิม่เอบิศลิป์ ผูช่้วยเลขาธกิาร
พระราชวงั ผูว่้าราชการจงัหวดัเชยีงราย 
พร้อมด้วยผู ้บริหารและเจ ้าหน้าที ่
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเดินทางไป
ติดตามการด�าเนินงาน และเย่ียมชม
ความส�าเรจ็ ของโครงการสถานีพัฒนา
เกษตรทีส่งูตามพระราชด�ารบ้ิานธารทอง 
อ�าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

คะแนนตำมค�ำรับรองฯ 
ระหว่ำงปี 2552 - 2556

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

4.9

4.8

4.7

4.6

4.5

4.4

4.3

4.5189 4.5452

4.7422

4.8482 4.8247

ผลการด�าเนินงาน


