
แบบส ารวจ 

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

เทศบาลต าบลเมอืงรามันห์ 

วัตถุประสงค ์

 แบบสอบถามชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของหน่วยงาน ซึ่งงานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลั ดเทศบาล
เทศบาลต าบลเมืองรามันห์ จะน าผลจากการส ารวจไปจัดการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการของท่านและหน่วยงาน 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   และเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 

ชื่อ – นามสกุล .........................................................................................ต าแหน่ง..................... ......................... 

๑. หน่วยงาน  ส านักปลัดเทศบาล   กองคลัง    กองช่าง 

   กองการศึกษา        กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๒. เพศ   ชาย           หญิง 

๓. อายุ   ต่ ากว่า ๒๐ ปี         ๒๑ – ๓๐ ปี    ๓๑ – ๔๐ ปี 

   ๔๑ – ๕๐ ปี          ๕๑ ปีขึ้นไป 

๔. การศึกษา  ประถมศึกษา         มัธยมศึกษาตอนต้น       มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

   อนุปริญญา/ปวส.    ปริญญาตรี           สูงกว่าปริญญา 

๕.ประเภท  ผู้บริหาร          สมาชิกสภา            พนักงานเทศบาล        

   ลูกจ้างประจ า        พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป 

๖. ท่านประสงค์จะเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือไม่ 

   เข้าร่วมการอบรม  ไม่เข้าร่วมการอบรม 

    กรุณาส่งคืน งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล 

          0-7329-5537 



โครงการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

เทศบาลต าบลเมืองรามันห์ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

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

๑. หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คระอนุกรรมการ 
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (อ.ก.ถ.) ด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ใน ก.ถ. 
ได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนแนะของผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเป็นเครื่อง
ก ากับความประพฤติของตน ได้แก่ 
  ๑. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ 
     และมีความรับผิดชอบ 
     หมายถึง   - มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา โดยค านึงถึงผลประโยชน์สุขของ 
           ประชาชน 
         - การไม่ใช่ต าแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ 
         - มีความรับผิดชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ 
  ๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
     หมายถึง   - มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน แผนการท างาน และการมอบหมายงานอย่าง 
           ชัดเจนโดยสามารถแจ้งล าดับขั้นตนการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานและ 
           ระยะเวลาให้แก่ผู้มาติดต่อราชการได้ทราบ เพ่ือสามารถตรวจสอบและ 
           ติดตามได ้
         - มีการตั้งคณะท างานหรือคณะกรรมการที่ประกอบด้วย ภาครัฐ 
           ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการตรวจสอบการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่    
           และหน่วยงาน 
         - มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่
           ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
  ๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
      ประชาชนเป็นหลัก 
     หมายถึง   - การบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างเสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม 
         - การให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลา  
         - การให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้ม แจ่มใส และรักษาประโยชน์แก่  
           ผู้มารับบริการทุกคน 
  ๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
      หมายถึง   - การปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จตามก าหนดและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
         - การปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงผลลัพธ์และผู้มารับบริการโดยอยู่ภายใต้ 
         ขอบเขตของระเบียบ กฎหมาย 



        - การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า ทั้งใน
         ส่วนของการใช้เงินและใช้เวลา 
  ๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
      หมายถึง - การศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัยที่เป็นการพัฒนาทางวิชาการและพัฒนาจิตใจ
          ของตนเองอยู่เสมอด้วยวิธีการพัฒนารูปแบบต่างๆ เช่นการเข้าร่วมอบรม  
          ประชุม สัมมนา และศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น 
   ประกอบกับคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้มี
ประกาศ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ดังนี้ 
   ๑. การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
   ๒. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
   ๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี 
   ผลประโยชน์ทับซ้อน 
   ๔. การยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
   ๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมี อัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
   ๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างควบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน 
   ข้อเท็จจริง 
   ๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส่ และตรวจสอบได้ 
   ๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   ๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
   เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการ
ฝึกอบรมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ของเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเสริมสร้างให้บุคลากรดังกล่าว
เป็นคนดีมีคุณธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม ให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพน าไปสู่การพัฒนา การท างานที่ซื่อสัตย์สุจริต 
มีคุณธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน
และน าไปสู่การพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมเป็นเข็มทิศน าชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ และตามตัวชี้วัด แบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ ๒ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ข้อ ๑.๑๐ การ
จัดท าโครงการด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มิติการสร้างจิตส านึกและตระหนักแก่บุคลากร
ข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒. วัตถุประสงค ์
  ๑. เพ่ือส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างของเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยา  
ของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
หนว่ยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
  ๒. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เข้ารับการอบรม มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง 
  ๓. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในการน าไปเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการท างานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
  ๔. เพ่ือให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
 
๓. หลักสูตรและหัวข้อในการอบรม   
 

  ๑. มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้ปฏิบัติงาน  
: ข้าราชการยุคใหม่ใส่ใจจริยธรรม 
  ๓. การสร้างกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงาน และการสร้างทีมงาน
ภายในองค์กร 
 

๔. วิธีการอบรม  
  ๑. การบรรยาย กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ ์
๕. วิทยากร 
  ๑. นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
  ๒. นายแพทย์รอซาลี  ปัตยะบุตร  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ โรงพยาบาลรามัน 
๖. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  วันพุธ ที่  ๑๑  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗. สถานที่ด าเนินการ 
  ๑. ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
  ๒. ห้องประชุม โรงพยาบาลรามัน 
๘. ขั้นตอนการด าเนินการ 
  ๑. จัดท าโครงการเสนอนายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามันห์ 
  ๒. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินโครงการ 
  ๓. ติดต่อประสานงานกับวิทยากร 
  ๔. ด าเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม 
  ๕. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ 
 



๙. กลุ่มเป้าหมาย 
  - คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  จ านวน  ๙๒ คน 
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๑๑. งบประมาณ 
      - จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบริหาร
ทั่วไปด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตส านึกด้าน
คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญ 
และเจ้าหน้าที่เทศบาล ตั้งไว้ 
 ๑. ค่าจัดท าป้ายโครงการ ๑ x ๓ ตร.ม.  ตารางเมตรละ ๓๕๐ บาท  เป็นเงิน ๑,๐๕๐ บาท 
 ๒. ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยายให้ความรู้ จ านวน ๗ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บาท    เป็นเงิน ๔,๒๐๐ บาท 
 ๓. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท จ านวน ๙๒ คน    เป็นเงิน ๔,๖๐๐ บาท 
 ๔. ค่าอาหาร จ านวน ๑ มื้อ คนละ ๑๐๐ บาท จ านวน ๙๒ คน  เป็นเงิน  ๙,๒๐๐   บาท 
 ๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์               เป็นเงิน  ๒,๗๖๐   บาท 
 ๖.  ค่ากระเป๋า     เป็นเงิน  ๘,๒๘๐   บาท 
  รวมทั้ง ๖ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๐,๐๙๐ บาท (เงินสามหมื่นเก้าสิบบาทถ้วน) 
๑๒. ผลคาดว่าจะได้รับ 
  ๑. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลเมืองรามันห์สามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานและชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นผู้น าด้านคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร
อย่างสร้างสรรค์ 
  ๒.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ ใช้ในการสร้างความสามัคคี ปรองดอง ความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสามารถ
ประสานประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานได้ อันจะ
น ามาซึ่งประโยชน์สุขของชาติ และประชาชน 
  ๓.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบการด าเนินชีวิต การปฏิบัติงานที่เน้น
การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรมโดยมี 
หลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  ๔.ป้องกันและลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ที่เกิดจากการขาดคุณธรรม และจริยธรรมของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
๑๓. ตัวช้ีวัดและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
  ผลผลิต ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน  ๙๒ คน ผ่านการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม 
  ผลลัพธ์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  จ านวน ๙๒  คน ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม
สัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยมี
คุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม มีคุณธรรม และจริยธรรม ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ในการด ารงชีวิต และการท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
 
 



 
 

ก าหนดการ 
โครงการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ และ ห้องประชุมโรงพยาบาลรามัน  

วันที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐  - ๑๗.๐๐ น.  

เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น.   - รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.   - พิธีเปิดโครงการโดย นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามันห์ 

     เป็นประธานรายงานโดย นายเนติ  เรืองเริงกุลฤทธิ์   
     ปลัดเทศบาล 

เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น.   - วิทยากรจากศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
     ภาคใต้ นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ต าแหน่ง ผู้ช่วย
     เลขาธิการ ศอ.บต ให้ความรู้ เรื่อง วินัย คุณธรรม  
     จริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  
     พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล และ บรรยาย
     หัวข้อ คุณธรรม จริยธรรมของฝ่ายการเมือง 

เวลา     ๑๐.๐๐ น.  – ๑๐.๑๕ น.          - พักรับประธานอาหารว่าง           
เวลา     ๑๐.๑๕ น.  – ๑๒.๐๐ น.                    - ให้ความรู้ เรื่อง วินัย คุณธรรม จริยธรรมของ 
    คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
    และเจ้าหน้าที่เทศบาล และ บรรยายหัวข้อ คุณธรรม 
    จริยธรรมของฝ่ายการเมือง (ต่อ) 
เวลา ๑๒.๐๐ น. –  ๑๓.๐๐ น.           - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น.           - วิทยากรจากโรงพยาบาลรามัน นายแพทย์รอซาลี ปัตยะบุตร 

     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลรามัน อบรมให้ความรู้ เรื่อง 
     กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงาน
     และการสร้างทีมงานที่ดีภายในองค์กร   

เวลา  ๑๔.๓๐ น. – ๑๔.๔๕ น.                     - พักรับประธานอาหารว่าง  
เวลา  ๑๔.๔๕ น. – ๑๗.๐๐ น.                     – บรรยาย เรื่อง กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม 

     ในการปฏิบัติงานและการสร้างทีมงานที่ดีภายในองค์กร 
     (ต่อ)  

                                                         - สรุปข้อซักถามปัญหา 
                                                ……………………………………………………………… 
 
หมายเหตุ  ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


