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กรอบแนวทางการดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน
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1. ขอเสนอเกี่ยวกับระบบจําแนกตําแหนง1. ขอเสนอเกี่ยวกับระบบจําแนกตําแหนง

สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

ปรับเปนโครงสรางระดับช้ันงานแบบแทง (Broadband) เหมือนขาราชการพลเรือน แตปรับปรุงหรือเพ่ิม
ระดับเฉพาะของขาราชการสวนทองถิ่น

221-451
ระดับอาวุโส

221-451

155-220
ระดับชํานาญงาน

155-220

105-154
ระดับปฏิบัติงาน

105-154

452-630
ระดับชํานาญการพิเศษ

452-630

321-451
ระดับชํานาญการ

321-451

221-320
ระดับปฏิบัติการ

221-320

631-900
ระดับเช่ียวชาญ

631-900

725-1,035
ระดับสูง

725-1,035

520-724
ระดับกลาง
520-724

371-519
ระดับตน
371-519

1,427-3,400
ระดับสูง

1,427-3,400

1,036-1,426
ระดับกลาง

1,036-1,426

520-1,035
ระดับตน

520-1,035

อํานวยการ
ทองถิ่น

บริหารจัดการ
ทองถิ่น

วิชาการทั่วไป

โครงสรางระดับช้ันงาน มี 4 แทง คือ



ภาพแสดงระบบปจจุบันเทียบกับระบบใหม

สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

ระดับเช่ียวชาญ

ระดับชํานาญการ
พิเศษ

ระดับชํานาญการ
พิเศษ

ระดับชํานาญการ

ระดับปฏิบัติการ

ระดับอาวุโส

ระดับชํานาญงาน
ระดับตน

ระดับกลาง

ระดับสูง

C 1

C 2

C3

C 4

C 5

C 6

C 7

C8

C 9

C 10

C 1

C 2

C3

C 4

C 5

C 6

C 7

C8

C 9

C 10

ประเภทวิชาการ

ประเภททั่วไป
ประเภท

อํานวยการทองถิ่น

ประเภท

บริหารจัดการทองถิ่น

ระดับปฏิบัติงาน

ระดับตน

ระดับกลาง

ระดับสูง

สายงาน
เร่ิมท่ี

ระดับ 1

สายงาน
เร่ิมท่ี

ระดับ 3-4

สายงาน
เร่ิมท่ี

ระดับ  6

สายงาน
นักบริหาร

อปท



2. ขอเสนอเกี่ยวกับสายงาน2. ขอเสนอเกี่ยวกับสายงาน

สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

ใหมีการยุบ/เพ่ิมสายงานของขาราชการสวนทองถิน่ ดังน้ี
1. มีการเปล่ียนช่ือใหม เน่ืองจากบางสายงานมีลักษณะการทํางานในเชิงวิชาการ มิใชเปนงานบริหารจัดการใน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงเสนอใหมีการเปล่ียนช่ือใหม โดยกําหนดเปนสายงานท่ีข้ึนดวย นักวิชาการ ...
2. เสนอใหมีการยุบรวมสายงาน ท่ีมีลักษณะงานคลายกัน แตกตางกันท่ีคุณวุฒิเทาน้ัน ดังน้ี

- สายงานท่ีขึ้นดวย เจาหนาท่ี... (สายงานเร่ิมตนท่ีระดับ 1) ควรรวบกับสายงานท่ีขึ้นดวยเจาพนักงาน ...(สายงาน
เร่ิมตนท่ีระดับ 2)
-สายงานท่ีขึ้นดวย ชาง... (สายงานเร่ิมตนท่ีระดับ 1) ควรรวบกับสายงานท่ีขึ้นดวยนายชาง ... (สายงานเร่ิมตนท่ี
ระดับ 2)
-สายงานอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะงานคลายคลึงกัน เชน เจาหนาท่ีพยาบาลกับพยาบาลเทคนิค เปนตน

3. เสนอใหมีการเพ่ิมสายงานใหมเปนสายงานเปด เชน นักวิชาการทองถิ่น เพ่ือใหเปนสายงานทํางานท่ีหลากหลาย
ในแตละพ้ืนท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายอยางเหมาะสม

4. เสนอใหสายงานช่ือเดียวกันระหวาง อบจ. เทศบาล และ อบต. โอนยายกันได



กรอบแนวทางในการสรุปงานและจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงใหม
จากขอเสนอดังกลาว จึงทําใหมีการยุบ/เพ่ิมสายงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
• มีการเปลี่ยนชื่อใหม โดยลดชื่องานวิชาการลงโดยเปลี่ยนจาก “นักวิชาการ” เปน “นักจัดการงาน” 
• เสนอใหมีการยุบรวมสายงาน ที่มีลักษณะงานคลายกัน แตกตางกันที่คุณวุฒิเทานั้น
• เสนอใหมีการเพ่ิมสายงานใหมเปนสายงานเปด เชน นักจัดการงานสวนทองถิ่น
• เสนอใหสายงานชื่อเดียวกันระหวาง อบจ. เทศบาล และ อบต. สามารถโอนยายกันได 
จากขอเสนอทั้งหมดจึงไดขอสรุป คือ ใหมีการยุบรวมสายงานขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด                     

86 สายงาน สายงานพนักงานเทศบาล 116 สายงาน และสายงานพนักงานสวนตําบล 70 สายงาน                      

(ไมรวมถึงสายงานครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เปนตําแหนงในระบบวิทยฐานะ) รวมทั้งหมด 266 

สายงาน คงเหลือ 90 สายงาน ดังน้ี (ที่มีระบายสี คือ สายงานที่มีการเปลี่ยนชื่อสายงาน) และเพ่ิมอีก 

3 สายงานใหมคือ นักจัดการงานทองถ่ิน นักจัดการงานพาณิชย และนักจัดการงานตางประเทศ จึง

เปนท้ังหมด 93 สายงาน

สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น



3. ขอเสนอเกี่ยวกับมาตรฐานกําหนดตําแหนง

สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

เปนการกําหนดวาตําแหนงงานนั้นตองมีคุณสมบัติ   

1. หนาที่รับผิดชอบ (Key Accountabilities) เปนการกําหนดวาตําแหนงงานนั้นๆ จะตองบรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิในดานใดบางจึงจะถือวาบรรลุวัตถุประสงคของงานประจําตําแหนงอันเปนการสนับสนุน
ภารกิจของหนวยงาน/องคกรโดยครบถวน

2. กรอบคุณวุฒิ (Knowledge and Experiences) เปนการกําหนดวาตําแหนงงานนั้นตองมีคุณสมบัติ   
เชิงวุฒิการศึกษา และประสบการณในระดับใดที่จําเปนและเพียงพอแกการปฏิบัติงานประจําตําแหนง
ใหสัมฤทธ์ิผล ไมต่ําหรือสูงเกินความจําเปนของระดับงานในตําแหนง

3. กรอบความรู ทักษะ และสมรรถนะ (Skills and Competencies) เปนการกําหนดวาตําแหนงงานตางๆ 
ตองการความรูทักษะ และสมรรถนะแบบใดที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใหไดผลงานที่ดี



สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

ตําแหนงประเภท วิชาการ
ช่ือสานงาน จัดการงาน....................
ช่ือตําแหนงในสายงาน นักจัดการงาน ..............
ระดับตําแหนง ชํานาญการ

1. หนาท่ีรับผิดชอบหลัก
ดานปฏิบัติการ
1. หนาที่รับผิดชอบหลัก ก.
2. หนาที่รับผิดชอบหลัก ข.
ดานวางแผน
1. หนาที่รับผิดชอบหลัก ค.
2. หนาที่รับผิดชอบหลัก ง.
ดานการประสานงาน
1. หนาที่รับผิดชอบหลัก จ.
2. หนาที่รับผิดชอบหลัก ฉ.
ดานการบริการ
1. หนาที่รับผิดชอบหลัก ช.
2. หนาที่รับผิดชอบหลัก ซ.

2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
3. ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง

1.ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
2.ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
3.สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง

รูปแบบมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหม

ระบุหนางานและรายละเอียดของหนาที่รับผิดชอบหลัก
ของช้ันงานในแตละสายงานอยางชัดเจน

ระบุวัตถุประสงคแตละภาระหนาที่อยางชัดเจนโดย

ชัดเจน

ระบุวัตถุประสงคแตละภาระหนาที่อยางชัดเจนโดย
กําหนดผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์เปาหมายของหนาที่นั้น
ชัดเจน

ระบุหนางานและรายละเอียดของหนาที่รับผิดชอบหลัก
ของช้ันงานในแตละสายงานอยางชัดเจน

ระบุวัตถุประสงคแตละภาระหนาที่อยางชัดเจนโดย

ชัดเจน

ระบุวัตถุประสงคแตละภาระหนาที่อยางชัดเจนโดย
กําหนดผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์เปาหมายของหนาที่นั้น
ชัดเจน



สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

 ข้ันสูง ข้ันตํ่า ข้ันตํ่าช่ัวคราว
ประเภทบริหารทองถิ่น ระดับสูง        73,140           56,330               24,400 
ประเภทบริหารทองถิ่น ระดับกลาง        60,450           46,560               19,860 
ประเภทบริหารทองถิ่น ระดับตน        44,990           34,680               16,190 

ประเภทอํานวยการทองถิ่น ระดับสูง        70,350           50,640               24,400 
ประเภทอํานวยการทองถิ่น ระดับกลาง        60,450           43,300               19,860 
ประเภทอํานวยการทองถิ่น ระดับตน        44,990           32,270               16,190 

ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ        70,350           36,410               24,400 
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ        60,450           30,100               19,860 
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ        44,990           22,490               13,160 
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ        27,350           15,060                 9,740 

ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส        60,450           28,030               17,560 
ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน        33,310           15,920               12,530 
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน        22,760           10,770                 8,260 

4. ขอเสนอเกี่ยวกับระบบคาตอบแทน



สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

5. ขอเสนอเกี่ยวกับการจายเงินเพิ่ม

สําหรับประเภทบริหารจัดการทองถ่ิน

ประเภท / ระดับ อัตรา (บาท/เดือน)
บริหารจัดการทองถ่ิน

ระดับสูง 14,500
ระดับกลาง 10,000
ระดับตน 5,600

อํานวยการทองถ่ิน
ระดับสูง 10,000
ระดับกลาง 5,600
ระดับตน 3,500

วิชาการ
ระดับเชียวชาญ 9,900
ระดับชํานาญการพิเศษ 5,600

ระดับชํานาญการ* 3,500

*สําหรับตําแหนงงานในสายวิชาชีพเทาน้ัน



สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

เงินเพิ่ม Locality Pay

เงินเดือน

ระดับคาครองชีพและอัตราตลาด*

ตํ่า กลาง สูง

ค
วา
มท
ุรก
ันด
าร

ห
รือ
เสี่
ยง
ภั
ย ตํ่า x0.1 x0.25 x0.50

กลาง x0.25 x0.50 x0.75

สูง x0.50 x0.75 x1



สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

6. ขอเสนอเกี่ยวกับกระบวนการข้ึนเงินเดือน

สําหรับประเภทบริหารจัดการทองถ่ิน

ยังคงใหใชกระบวนการขึ้นเงินเดือนตามระบบขั้นแบบเดิมที่ใชอยูในปจจุบัน โดยจะตองมีการ
จัดทําบัญชีอัตราเงินเดือนสําหรับใชในกระบวนการขึ้นเงินเดือนเปนการเฉพาะ



สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

7.ขอเสนอเกี่ยวกับเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ

สําหรับประเภทบริหารจัดการทองถ่ิน

1. เสนอใหมีการขยายระดับควบสําหรับตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน -
อาวุโส ตําแหนงวิชาการระดับปฏิบัติการ - ชํานาญการ - ชํานาญการพิเศษ ตําแหนงประเภท
อํานวยการทองถิ่นระดับตน-กลาง และตําแหนงประเภทบริหารจัดการทองถิ่น ระดับตน – กลาง

2. เสนอใหมีการยายงานเพ่ือใหเกิดการเรียนรูระหวางหนวยงานภายใน อปท. หรือภายใน จังหวัด/
ขามพ้ืนที่

3. เสนอใหมีการกําหนดสายงานประเภทวิชาการ โดยเพ่ิมระดับผูทรงคุณวุฒิ

4. เสนอใหมีการกําหนดกระบวนการและหลักเกณฑในการเล่ือนตําแหนงและเล่ือนระดับ และยาย
ทั้งในประเภทและตางประเภทงานใหม



สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

ระดับอาวุโสระดับอาวุโส
221-451

ระดับชํานาญงานระดับชํานาญงาน
155-220

ระดับเช่ียวชาญระดับเช่ียวชาญ
631-900

ระดับปฏิบัติงานระดับปฏิบัติงาน
105-154

ระดับชํานาญการพิเศษระดับชํานาญการพิเศษ
452-630

ระดับชํานาญการระดับชํานาญการ
321-451

ระดับปฏิบัติการระดับปฏิบัติการ
221-320

ระดับควบ

ไมตองมี

การ

กําหนด

ตําแหนง

ใหม

ระดับควบ

ไมตองมี

การ

กําหนด

ตําแหนง

ใหม

ท่ัวไป วิชาการ

การขยายระดับควบ
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การโอนยายงาน

ระดับชํานาญการพิเศษ

ระดับชํานาญการ

ระดับปฏิบัติงาน

ระดับชํานาญการพิเศษ

ระดับชํานาญการ

ระดับปฏิบัติงาน

งานที่ 1งานที่ 1 งานบริการประชาชนงานบริการประชาชน

ระดับชํานาญการพิเศษ

ระดับชํานาญการ

ระดับปฏิบัติงาน

ระดับชํานาญการพิเศษ

ระดับชํานาญการ

ระดับปฏิบัติงาน

งานที่ 1งานที่ 1 งานบริการประชาชนงานบริการประชาชน

ภายในหนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ก ภายในหนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ข
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กําหนดกระบวนการและหลักเกณฑในการเลื่อนตําแหนง
และเลื่อนระดับ และยายท้ังในประเภทและตางประเภทงานใหม

กรณีที่ 1 การเปลี่ยนกลุมประเภททั่วไป
สูประเภทวิชาการเกณฑการยายกลุม

กรณีที่ 2 การเปลี่ยนกลุมประเภททั่วไป
สูประเภทอํานวยการ

ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป ประเภท
อํานวยการ

อาวุโสอาวุโส
ทั่วไป ทั่วไป

ระดับกลางระดับกลาง
ระดับตนระดับตน
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กรณีที่ 2 การเปลี่ยนกลุมระหวาง
ประเภทวิชาการและประเภทอํานวยการ

วิชาการ

ประเภท
วิชาการ

ประเภท
อํานวยการ

กรณีที่ 2 การเปลี่ยนกลุมระหวางประเภท
อํานวยการและประเภทบริหารหรือบริหารจัดการ

ประเภท
อํานวยการ

ประเภท
บริหาร

กรณีที่ 2 การเปลี่ยนกลุมระหวางประเภท
วิชาการและประเภทบริหารหรือบริหารจัดการ

ประเภท
วิชาการ

ประเภท
บริหาร

เช่ียวชาญเช่ียวชาญ

ชํานาญการพิเศษชํานาญการพิเศษ

ชํานาญการชํานาญการ

ระดับสูงระดับสูง

ระดับกลางระดับกลาง

ระดับตนระดับตน

เช่ียวชาญเช่ียวชาญ

ชํานาญการพิเศษชํานาญการพิเศษ

ชํานาญการชํานาญการ

ระดับสูงระดับสูง

ระดับกลางระดับกลาง

ระดับตนระดับตน

ระดับสูงระดับสูง

ระดับกลางระดับกลาง

ระดับตนระดับตน

อํานวยการ
วิชาการ บริหาร อํานวยการ บริหาร

ระดับสูงระดับสูง

ระดับกลางระดับกลาง

ระดับตนระดับตน
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ภาพรวมของการวางแผน
ทางเดินสายอาชีพ

ระดับปฏิบัติงาน

ระดับ
ชํานาญงาน

ระดับอาวุโส

ประเภททั่วไป

ระดับปฏิบัติการ

ประเภทวิชาการ

ระดับตน

ระดับกลาง

ประเภทบรหิาร

จัดการทองถ่ิน

ระดับชํานาญการ

ระดับชํานาญการ
พิเศษ

ระดับเชี่ยวชาญ

ระดับสูง

ระดับตน

ระดับกลาง

ระดับสูง

ประเภท

อํานวยการ

ทองถ่ิน

ระ
ดับ

คว
บ

ระ
ดับ

คว
บ

6 ป +
สมรรถนะ+
เกณฑอ่ืนๆ

4 ป +
สมรรถนะ+
เกณฑอ่ืนๆ

ยายกลุมไดตองมี

ป.ตรี + เกณฑอื่นๆ

ยายกลุมไปอํานวยการไดตองมี ป.ตรี + 

หัวหนางาน +เกณฑอื่นๆ

ยายกลุมตองเคย

เปนหัวหนางาน+ 

เกณฑอื่นๆ

6 ป +
สมรรถนะ+
เกณฑอ่ืนๆ

4 ป +
สมรรถนะ+
เกณฑอ่ืนๆ

2 ป +
สมรรถนะ+
เกณฑอ่ืนๆ

4 ป +
สมรรถนะ+
เกณฑอ่ืนๆ

2 ป +
สมรรถนะ+
เกณฑอ่ืนๆ

4 ป +
สมรรถนะ+
เกณฑอ่ืนๆ

4 ป +
สมรรถนะ+
เกณฑอ่ืนๆ

ยายกลุมตองเคยเปน

หัวหนางาน +

ประสบการณ+เกณฑอื่นๆ

ยายกลุมได

ตองผานเกณฑ

ประสบการณ
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8. ขอเสนอเกี่ยวกับตนแบบสมรรถนะ

สําหรับประเภทบริหารจัดการทองถ่ิน

- ตนแบบสมรรถนะหลกั
- ตนแบบสมรรถนะประจําผูบริหารของขาราชการสวนทองถิน่
- ตนแบบสมรรถนะประจําสายงานของขาราชการสวนทองถิ่น

- ทักษะท่ีจําเปนในงาน 9 ดาน
- ความรูท่ีจําเปนในงาน 21 ดาน
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9. ขอเสนอเกี่ยวกับระบบบริหารผลงาน

ระบบการบริหารผลงานแบบครบวงจร
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9. ขอเสนอเกี่ยวกับระบบบริหารผลงาน

กําหนดโดยพิจารณาความสําเร็จ

ของงานและตกลงกันระหวาง

ผูปฏิบัติและผูบังคับบัญชา

โดยอางอิงจากขอกําหนดสมรรถนะ

ซึ่งประกาศโดยองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน

โดยอางอิงจากขอกําหนด

ของสวนราชการ
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9. ขอเสนอเกี่ยวกับระบบบริหารผลงาน

ผลสําเร็จรวมของฝาย น้ําหนัก คะแนนท่ีได
((ผลการประเมิน

(น้ําหนักxคะแนนท่ีได) /100) ระบุเหตุผลท่ีทําใหงานบรรลุ/ไมบรรลุตามเปาหมาย (ถามี)

น้ําหนักรวม (ก) รวม

ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการประจาํป น้ําหนัก เปาหมาย ผลงานท่ีทําได

คะแนนท่ีได ((ผลการประเมิน
(น้ําหนักxคะแนนท่ีได) /5)

ระบุเหตุผลท่ีทําใหงาน
บรรลุ/ไมบรรลุตามเปาหมาย1 2 3 4 5

1
2
3

รวม (ก) รวม

ตัวช้ีวัดตามหนาท่ีความรับผิดชอบหลัก น้ําหนัก เปาหมาย ผลงานท่ีทําได

คะแนนท่ีได ((ผลการประเมิน
(น้ําหนักxคะแนนท่ีได) /5)

ระบุเหตุผลท่ีทําใหงาน
บรรลุ/ไมบรรลุตามเปาหมาย1 2 3 4 5

1
2
3

รวม (ก) รวม

ตัวช้ีวัดตามงานท่ีไดรับมอบหมายพิเศษ น้ําหนัก เปาหมาย ผลงานท่ีทําได

คะแนนท่ีได ((ผลการประเมิน
(น้ําหนักxคะแนนท่ีได) /5)

ระบุเหตุผลท่ีทําใหงาน
บรรลุ/ไมบรรลุตามเปาหมาย1 2 3 4 5

1
2
3

น้ําหนักรวม (ก) รวม

ตําแหนง ระดับ ฝาย KPIs

1

2

3

4

5

แบบประเมินผลงานระดับบุคคลของขาราชการสวนทองถิ่น
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9. ขอเสนอเกี่ยวกับระบบบริหารผลงาน
กระบวนการในการประเมินสมรรถนะ



ช่ือผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) _______________________ ลงนาม _______________________

ช่ือผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ______________________ ลงนาม ____________________

สมรรถนะ ระดับท่ี

คาดหวัง

คะแนน 

(ก)

คะแนน 

(ข)

น้ําหนัก

รวม

คะแนน 

(กxข)/5

บันทึกโดยผูประเมิน (ถามี) และในกรณี

พ้ืนท่ีไมพอ

 ใหบันทึกลงในเอกสารหนาหลัง

1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 20%

20%

20%

20%

20%

รวม 100%
ใหใสระดับเปาหมายลงไป

ใหใสผลคะแนนที่ประเมินลงไป

นําผลคะแนนคณู
กนัระหวาง ก และ ข

ตัวอยางแบบฟอรมประเมินสมรรถนะ
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
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10. ขอเสนอเกี่ยวกับระบบการพัฒนาขาราชการสวนทองถิ่น

ก.ถ เห็นชอบยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557-2560 

ในการเสริมสรางธรรมาภิบาล


