
๑ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจําปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๗ เดือน (๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ –  ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒) 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยทุธ/โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผูรับผิดชอบ 

หลัก 
งบประมาณ 

(บาท) 

ตัวบงชี้/ 
คาเปาหมาย 

ประเมิน
ความสําเร็จ 

ดําเนินการแลว ระหวาง 
ดําเนินการ 

ยังไม
ดําเนินการ 

หมายเหต ุ
ตอเนื่อง ใหม ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. บรรล ุ ไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ         

ความทาทายเชิงกลยทุธที่ ๑ : ความเปนเลิศดานการผลิตบัณฑิตที่ใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู        

กลยุทธที่ ๑.๔  พัฒนาสมรรถนะการจดัการเรยีนรู 

                  และสมรรถนะสากลของอาจารย 

                       

๑.๔.๓  โครงการพัฒนาทกัษะการใชภาษาของอาจารย  

 

              ออยอุสา - ดําเนินการตาม

แผนรอยละ ๘๐ 

รอยละ ๕๐      

๑.๔.๔ โครงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

         (บุคลากร)  

 

               

หัวหนาฝาย 

 ระบบ ดําเนินการ

แลวเสร็จ รอยละ 

๘๐ 

-     มอบคุณ

ปุญชรัสมิ์   

บุญรักษา 

ประสานกับ

สํานัก

คอมพิวเตอร 

ความทาทายเชิงกลยทุธที่ ๔ : การบรหิารจัดการเพ่ือการดําเนินงานที่เปนเลศิ        

ตัวชี้วดัหลัก  

รอยละของความสําเร็จในการดําเนินงานโดยการนาํ

ระบบบคุณภาพสากลมาใชบริหารจัดการทั่วทั้งองคกร  

(คาเปาหมาย รอยละ ๘๐) 

                       

กลยุทธ ๔.๑  พัฒนาการบรหิารจดัการและระบบ

คุณภาพระดบัมหาวิทยาลัยและระดับสวนงานตาม

เกณฑคุณภาพสากล 

                       

๔.๑.๑ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรตาม

แนวทางเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงาน 

ที่เปนเลิศ (EdPEx) 

                       

๑) การนําระบบ EdPEx มาใชในการบริหารจัดการตาม

พันธกิจของฝาย (การปรับปรุงกระบวนการทํางาน

หลักที่สําคัญที่ฝายรับผิดชอบเพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของ ม.ลัย เนน หมวด ๕   

- กระบวนการเสริมสรางบรรยากาศ 

การทํางาน 

- กระบวนการสรรหาบุคลากรใหมตามกรอบท่ี

ไดรับการจัดสรร 

- กระบวนการพิจารณาขอกําหนดขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ 

 

              หัวหนาฝาย  กระบวนการเสร็จ 

รอยละ ๒๐ 

-      



๒ 

 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยทุธ/โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผูรับผิดชอบ 

หลัก 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบงชี้/ 

คาเปาหมาย 
ประเมิน

ความสําเร็จ 
ดําเนินการแลว ระหวาง 

ดําเนินการ 
ยังไม

ดําเนินการ 
หมายเหต ุ

ตอเนื่อง ใหม ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. บรรล ุ ไมบรรล ุ

๒)  โครงการการพัฒนาระบบการส่ือสารของผูนํา 

     ระดับสูงสุด  

  
 
 

            นนทพัทธ - ผลการส่ือสาร 

รอยละ ๓.๐๐ 

-      

- กําหนดผูรับผิดชอบ                -        

- วิเคราะหและทบทวนวธิีการส่ือสารที่ใช

ในปจจุบัน กําหนดประเด็น/เนื้อหาที่

ตองการส่ือสารวธิีการ/ชองทาง และ

ชวงเวลาการส่ือสารจําแนกตามกลุม

บุคลากรผูเรียน และลูกคากลุมอื่นตามที่

ระบุใน OP 

               -        

- นําวิธกีารส่ือสารสูการปฏบิัติ                        

- ประเมินผลการรับรู/ประสิทธิผล

กระบวนการส่ือสารของผูนํา 

                       

- ทบทวนกระบวนการส่ือสารของผูนํา

ระดับสูงสุด 

                       

กลยุทธ ๔.๒  พัฒนาระบบบริหารและทรพัยากรมนุษย 
ที่มีประสิทธิภาพ สูมหาวิทยาลัยแหงความสุข  
และมีวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง 

                       

ตัวชี้วดั 
รอยละของความสําเร็จในการดําเนินงานพัฒนาระบบ
บริหารและทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนนุการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย (คาเปาหมาย รอยละ ๘๐) 

                       

๔.๒.๑ โครงการพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนา 
        ทรัพยากรบุคคลของมหาวทิยาลัย 

                       

๑) การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ                        

-    โครงการกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ (ก.พ.ว.) พบคณาจารย : ซักซอม
ความเขาใจประกาศ ก.พ.อ.ฉบับใหม 

              เพ็ญฉาย ๑๐๐,๐๐๐ กลุมเปาหมาย 

เขารวม  

รอยละ ๘๐ 

-     กําหนดจัดวันที่ 

๑๖ พฤษภาคม 

๒๕๖๒ 

-    การเตรียมความพรอมการเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ : สรางระบบพี่เล้ียงในการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ” 

              เพ็ญฉาย ๑๑๔,๘๐๐ มีการสรางระบบ 

พี่เล้ียง 

-      

๒) การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน                        

-    โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ในการจัดทําผลงาน : การจัดทาํผลงานเชิง
วิเคราะหและสังเคราะห  

              ออยอุสา ๖๙,๙๓๖ กลุมเปาหมาย 

เขารวม  

รอยละ ๘๐ 

-     กําหนดจัด 

วันที่ ๗-๘ 

มีนาคม ๒๕๖๒ 

๓) โครงการปรับปรุงมาตรฐานภาระงานขัน้ตํ่าของ
สายคณาจารย 
 

              ปุณญาดา ๕,๐๐๐ ประกาศมาตรฐาน

ภาระงานชั้นตํ่า 

-      



๓ 

 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยทุธ/โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผูรับผิดชอบ 

หลัก 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบงชี้/ 

คาเปาหมาย 
ประเมิน

ความสําเร็จ 
ดําเนินการแลว ระหวาง 

ดําเนินการ 
ยังไม

ดําเนินการ 
หมายเหต ุ

ตอเนื่อง ใหม ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. บรรล ุ ไมบรรล ุ

       ๕)  การปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ  
            ที่เกี่ยวของกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล 
            ใหเอื้อตอระบบการบริหารจัดการของ 
            มหาวิทยาลัยในกาํกับ 

              หัวหนาฝาย - มีขอบังคับระเบียบ 

ประกาศ 

ที่ปรับปรุงและ

ประกาศใช 

-      

๔.๒.๒ โครงการเตรยีมหรือพัฒนาผูบรหิาร                        

๑) โครงการเตรียมและพัฒนาผูบริหาร  
สายคณาจารยและสายสนับสนุน 

              ออยอุสา ๗๐๐,๐๐๐ กลุมเปาหมาย 

จํานวน ๑๒๐ คน 

-       

๔.๒.๓  โครงการเสริมสรางมหาวทิยาลัยแหงความสุข    
          (Happy University) : มหาวิทยาลยัสุขภาวะ  
          (Happy Workpalce) 

                       

๑) การประเมินดัชนีความสุข ความผูกพัน และ
บรรยากาศการทํางานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย  

              ปุณญาดา ๒,๐๐๐ คาเฉล่ียดัชนี

ความสุข ระดับ ม. 

รอยละ ๖๖    

-      

๔.๒.๔ โครงการบมเพาะและเสริมสรางวัฒนธรรม 
         องคกรตามคานิยมหลัก (Core Value)  
         ของมหาวิทยาลัย 

                       

๑) โครงการเกษียณอายุราชการ               ออยอุสา ๒๐๐,๐๐๐ กลุมเปาหมาย เขา

รวม รอยละ ๑๐๐ 

รอยละ ๑๐๐      

๒) โครงการอธิการบดีพบประชาคม                ออยอุสา  จัดวิทยาเขตละ ๑ 

คร้ัง 

-      

กลยุทธ ๔.๓  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอยางมี
ประสิทธภิาพ 
 

                       

๔.๓.๓  การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
          ออนไลน (e-Performance) 
 

                       

๑)  ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
 สายคณาจารย 

๒)  ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของ 
คณาจารย 

 

              ธิดา 

 

ปุณญาดา 

๖๐,๐๐๐ มีระบบ 

ตามที่กําหนด 

-      

กลยุทธ ๔.๔  พัฒนาการสื่อสารองคกรใหทั่วถึงและ
สามารถสรางภาพลักษณทีด่ขีองมหาวทิยาลัย 

                       

ตัวชี้วดั 
ระดับการรับรูขาวสารและภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ (คาเปาหมาย คาเฉล่ีย ๓) 

                       

๔.๔.๑  โครงการสรางแบรนดของมหาวิทยาลยั 
 

                       



๔ 

 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยทุธ/โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผูรับผิดชอบ 

หลัก 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบงชี้/ 

คาเปาหมาย 
ประเมิน

ความสําเร็จ 
ดําเนินการแลว ระหวาง 

ดําเนินการ 
ยังไม

ดําเนินการ 
หมายเหต ุ

ตอเนื่อง ใหม ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. บรรล ุ ไมบรรล ุ

๑) การพัฒนาชองทางการส่ือสารเพื่อสราง
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 

              ผูชวย

อธิการบดี/

นนทพัทธ 

 

 

        

- การจัดทําบัตรอวยพรปใหม ปฏิทิน  
และสมุดบันทึก 

              ผูชวย

อธิการบดี/

นนทพัทธ 

 

๘๐,๐๐๐ ดําเนินการครบ ๓ 

ประเภท 

รอยละ ๑๐๐      

- การจัดทําของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย 
(ปากกา) 

              ผูชวย

อธิการบดี/

นนทพัทธ 

 

๑๐๐,๐๐๐ ดําเนินการครบ 

ตามที่กําหนด 

รอยละ ๑๐๐      

๒) การเผยแพรผลงานและบทบาทของ
มหาวิทยาลัย 

                       

- จัดทํา Webpage ส่ือสารองคกร               ผูชวย

อธิการบดี/

นนทพัทธ 

๑๓๐,๐๐๐ มี Webpage Webpage 

We TSU 
     

- การจัดทํารวมเลมผลงานมหาวิทยาลัย
ทักษิณกาวสูปที่ ๕๑ 

              ผูชวย

อธิการบดี/

นนทพัทธ 

๑๕๐,๐๐๐ หนังสือรวมเลม

ประจําป 

-      

- การจัดทําวีดิทัศนเพื่อส่ือสารบทบาทของ
มหาวิทยาลัยทกัษิณกาวสูปที ่๕๑ 

              ผูชวย

อธิการบดี/

นนทพัทธ 

๒๕๐,๐๐๐ วีดีทัศน 

เผยแพรหนา

เว็บไซต 

-      

๔.๔.๒  โครงการสรางระบบ/กระบวนการสื่อสาร 
          องคกรเพ่ือเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 
          และสวนงานแบบบูรณาการ 

                       

- การสํารวจการรับรูขาวสารและ
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

              ผูชวย

อธิการบดี/

นนทพัทธ 

๕,๐๐๐ ผลการประเมิน 

คาเฉล่ีย ๓ 

- 

 

     

๔.๔.๓  โครงการสรางเครือขายและความสัมพันธ 
          ทีด่ีกับหนวยงานภายในและภายนอก เพ่ือรวม 
          เผยแพรผลงานของมหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจัก 
          และรับรูในวงกวาง 

                       

- อบรมและสรางเครือขายบุคลากรดาน
ส่ือสารองคกรของสวนงานมหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

 

              พณวรรณ/ 

สุรศักด์ิ 

๓๕,๐๐๐* กลุมเปาหมาย  

เขารวม 

รยอละ ๖๐ 

-     กําหนดจัด

เมษายน 

๒๕๖๒ 



๕ 

 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยทุธ/โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผูรับผิดชอบ 

หลัก 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบงชี้/ 

คาเปาหมาย 
ประเมิน

ความสําเร็จ 
ดําเนินการแลว ระหวาง 

ดําเนินการ 
ยังไม

ดําเนินการ 
หมายเหต ุ

ตอเนื่อง ใหม ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. บรรล ุ ไมบรรล ุ

- ศึกษางานการส่ือสารองคกรเพื่อเชื่อม
เครือขายนักส่ือสารองคกรพื้นที่ภาคใต 

              สุรศักด์ิ/ 

พณวรรณ 

๓๕,๐๐๐* สวนงาน/

หนวยงาน เขารวม 

รยอละ ๘๐ 

-     กําหนดจัด

เมษายน 

๒๕๖๒ 

- สรางเครือขายส่ือมวลชนสัมพันธ  
(Meet The Press) 

              ผูชวย

อธิการบดี/

นนทพัทธ 

 

๓๕,๐๐๐ มีการพบปะ 

สือมวลชน 

 

-      

- สรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
กับสวนราชการ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น สมาคม และองคกรเอกชนใน
การรวมบูรณาการพัฒนาพื้นที่ชุมชน
ทองถิ่นภาคใต 

              ผูชวย

อธิการบดี/

นนทพัทธ 

๑๕,๐๐๐ จัดโครงการพัฒนา

ชุมชน 

๑ โครงการ 

-     มอบคุณนนท

พัทธ นวลนิ่ม 

สรุป

รายละเอยีด

สถานที่ 

และเวลาการจัด

กิจกรรม 

กลยุทธที่ ๔.๕  พัฒนาการดาํเนินงานตามหลกั 
ธรรมาภิบาล 

                       

ตัวชี้วดัหลัก 
ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย (คาเปาหมาย ระดับ ๓) 

                       

๑)  การประพฤติปฏิบัติที่ถกูตองตามกฎหมาย การปฏบิัติ

ตามระเบียบและการไดรับรองมาตรฐาน 

(การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

              หัวหนาฝาย/ 

ลลิดา 

- ดําเนินงานตาม

แผน 

รอยละ ๑๐๐ 

รอยละ ๗๐      

- แตงต้ังคณะทํางาน ผูรับผิดชอบหลัก 

และหนวยงานสนับสนุนขอมูล 

               -        

- วิเคราะหผลการดําเนินงานและ

ขอเสนอแนะจากผลการประเมิน

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ 

 

               -        

- กําหนดแนวทางการดําเนินการตาม

กรอบการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานองหนวยงาน

ภาครัฐ (ITA) งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

กําหนดคาเปาหมายคะแนนผลการ

ประเมินในคํารับรองการปฏิบัติงาน  

ปการศึกษา ๒๕๖๐ และปฏิทินการ

ดําเนินงาน 

 

                       



๖ 

 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยทุธ/โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผูรับผิดชอบ 

หลัก 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบงชี้/ 

คาเปาหมาย 
ประเมิน

ความสําเร็จ 
ดําเนินการแลว ระหวาง 

ดําเนินการ 
ยังไม

ดําเนินการ 
หมายเหต ุ

ตอเนื่อง ใหม ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. บรรล ุ ไมบรรล ุ

- พัฒนาระบบการจัดเก็บและการรายงาน

ผลการดําเนินงานตามระบบการประเมนิ

คุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ (ITA) 

ผานเว็บไซต 

                       

- ประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานดาน

คุณธรรมและความโปรงใสตามกรอบการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย 

ปปช. (ITA) 

                       

- ทบทวนกระบวนการ                        

ยุทธศาสตรฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล         

ยุทธศาสตรที่ ๑  พัฒนาการดําเนินงานเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยอยางมปีระสิทธภิาพ        

ตัวชี้วัด 
รอยละของความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การประจาํป (คาเปาหมาย รอยละ ๙๐) 

               -        

๑. การบริหารความเส่ียง                 ดําเนินการตาม

แผน รอยละ ๑๐๐ 

รอยละ ๗๐      

- การจัดทําแผนบริหารความเส่ียง               ทัศนีย         

- จัดกิจกรรมลดความเส่ียง               ทัศนีย -        

- ประเมินผลความเส่ียง               ทัศนีย -        

๒. การประกันคุณภาพการศึกษา                 ดําเนินการตาม

แผน รอยละ ๑๐๐ 

รอยละ ๗๐      

- กําหนดตัวบงชี้                หัวหนาฝาย/

สุรศักด์ิ 

-        

- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้               หัวหนาฝาย/

สุรศักด์ิ 

 

-        

- จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)               หัวหนาฝาย/

สุรศักด์ิ 

-        

๓. การพัฒนาระบบสารสนเทศบคุลากร                        

             -     ผลงานทางวิชาการ 
 

              ปุญชรัสมิ์ - มีระบบที่พัฒนา

แลว 

-      

ยุทธศาสตรที่ ๒  พัฒนาบุคลากรใหมสีมรรถนะวิชาชีพและมีความสุขในการทํางาน        

๑. พัฒนาศักยภาพ สมรรถนะและความกาวหนาใน
วิชาชีพของบุคลากร 

                       



๗ 

 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยทุธ/โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผูรับผิดชอบ 

หลัก 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบงชี้/ 

คาเปาหมาย 
ประเมิน

ความสําเร็จ 
ดําเนินการแลว ระหวาง 

ดําเนินการ 
ยังไม

ดําเนินการ 
หมายเหต ุ

ตอเนื่อง ใหม ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. บรรล ุ ไมบรรล ุ

ตัวชี้วดั 
รอยละของบุคลากรกลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาตาม
ความจําเปนของฝาย (คาเปาหมาย รอยละ ๙๐) 

                       

๑) โครงการพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ                พยอม ๑๐,๐๐๐ มีบุคลากรเขารวม 

รอยละ 

๙๐ 

-      

๒. การเสรมิสรางองคกรแหงความสุข (Happy 
Workplace : Happy Worklife) 

                       

ตัวชี้วดั 
คาเฉล่ียดัชนีความสุขของบุคลากรในฝายฯ  
(คาเปาหมาย รอยละ ๖๖) 

                       

๑) โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมสํานักงาน               ปุณญาดา ๑๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 

๓.๕๐ 

ความพึงพอใจ 

๔.๒๕ 
     

๓. การปลูกฝงและเสริมสรางคานิยมหลักและ
วัฒนธรรมองคกร 

                       

ตัวชี้วดั 
ระดับพฤติกรรม/คุณลักษณะของบุคลากรที่สอดคลองกับ
คานิยมหลักและวัฒนธรรมองคกร (คาเฉล่ีย ๓.๕๐) 
 
 

                       

๑) โครงการสรางเครือขายเจาหนาทีป่ฏิบัติงาน
ดานบุคคล 

              เพ็ญฉาย 

 

๘,๐๐๐ จัดปละ ๒ คร้ัง -     กําหนดจัดปละ 

๒ คร้ัง 

เดือนมีนาคม 

และพฤษภาคม 

๒๕๖๒ 

๒) โครงการรดน้ําดําหัวบุคลากรอาวุโสเนื่องใน 
วันผูสูงอายุของฝายบริหารกลางและทรัพยากร
บุคคล 

              ปุณญาดา - ความพึงพอใจ 

๓.๕๐ 

-      

๓) โครงการ “จิตอาสาทําบุญบริจาคส่ิงของเพื่อ
นองสถานสงเคราะหเด็กบานสงขลาและ
กิจกรรมสรางสามัคคีของฝาย”  

              ปุณญาดา ๑๘,๓๑๔ ความพึงพอใจ 

๓.๕๐ 

-     กําหนดจัดใน

เดือนมีนาคม 

๒๕๖๒ 

๔) โครงการสรางสุขภาวะในองคกร : กิจกรรมขยับ
กายสบายอุรา 

              ปุณญาดา - ความพึงพอใจ 

๓.๕๐ 

-     กําหนดจัดใน

เดือนมีนาคม 

๒๕๖๒ 

 

 


