แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
ชื่อสวนราชการ สํานักชลประทานที่ ๑๑ กรมชลประทาน
ประเด็นยุทธศาสตร การพัฒนาแหลงน้ําและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน การบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ และการปองกันและบรรเทาภัยจากน้ําตามภารกิจ
องคความรูที่เลือก องคความรูที่ ๑ การจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทาน
องคความรูที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ
ลําดับ
1

กิจกรรมการจัดการความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process : CMP
การเตรียมการและปรับพฤติกรรม
ทบทวนการแตงตั้งผูบริหารการจัดการความรู (CKO) ภายใน ธ.ค. ๕8 คําสั่งแตงตั้ง
ทีมงานจัดการความรู

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

ผูดําเนินการ

หลักฐานการ
ดําเนินงาน

.
.
มีคําสั่งแตงตั้ง

ผูอํานวยการสํานัก
ผูแทนสํานัก

CKO

ปบ.ชป.11 คําสั่ง สชป.11 ที่
6/2559 ลว.
25 มกราคม
2559

ผูอํานวยการสํานัก
ผูแทนสํานัก
ผูอํานวยการสํานัก
ผูแทนสํานัก

CKO

ปบ.ชป.11 ยังไมดําเนินการ

CKO

ปบ.ชป.11 คําสั่ง สชป.11 ที่
6/2559 ลว.
25 มกราคม
2559

ผูอํานวยการสํานัก
ผูแทนสํานัก

CKO

บส.ชป.11 คําสั่งสชป.11 ที่
42 /2558 ลว
30 ธันวาคม
2558

แตงตั้งทีมงานยอยจัดการความรู ของ สชป.๑๑ เพื่อ
ดําเนินการดานการจัดการความรู
ทบทวนการแตงตั้งคณะทํางานกลั่นกรอง 5 ดาน

ภายใน ธ.ค. ๕8

คําสั่งแตงตั้ง

มีคําสั่งแตงตั้ง

ภายใน ม.ค. ๕9

คําสั่งแตงตั้ง

มีคําสั่งแตงตั้ง

แตงตั้งคณะทํางานติดตามเรงรัดการดําเนินงาน

ภายใน ธ.ค. ๕8

คําสั่งแตงตั้ง

มีคําสั่งแตงตั้ง

ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู
ทบทวนการแตงตั้งคณะทํางานเทคโลยีสารสนเทศ

2

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

ภายใน ม.ค. ๕9

คําสั่งแตงตั้ง

มีคําสั่งแตงตั้ง

ผูอํานวยการสํานัก
ผูแทนสํานัก

CKO

หลักฐานการ
ดําเนินงาน
ปท.ชป.11 คําสั่งสชป.๑๑ที่
๐๙/๒๕๕๗ ลว.
๒๑ กรกฎาคม
๒๕๕๗

ผูดําเนินการ

.
ฝชน./
ระหวาง
ดําเนินการ

การปรับพฤติกรรม
กิจกรรมการสรุปบทเรียนการประเมินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการโครงการสงน้ําและบํารุง
รัษา/โครงการชลประทาน (AAR)

ภายใน ม.ค. ๕9 ระดับความพึง
พอใจ

กิจกรรม KM Day

ม.ค. - ก.ค. 59 ระดับความพึงพอใจ ระดับ 4 ขึ้นไป บุคลากรใน สชป.๑๑

KM Team

ฝงส.ชป.๑๑

กิจกรรมประชุมคณะทํางานติดตามเรงรัดผลการ
ดําเนินงาน
กิจกรรมกลุมสัมพันธ

ม.ค. 59 ,ก.ค. ระดับความพึง
ระดับ 4 ขึ้นไป บุคลากรใน สชป.๑๒
59
พอใจ
ม.ค. - ก.ย. 59 ระดับความพึงพอใจ ระดับ 4 ขึ้นไป บุคลากรใน สชป.๑๓

KM Team

บส.ชป.11 ระหวางดําเนินการ

KM Team

ปท.ชป.11

ดําเนินการแลว

กิจกรรมการพัฒนาบุคคลากร KM Refreshing

ม.ค. - ก.ย. 59 ระดับความพึงพอใจ ระดับ 4 ขึ้นไป บุคลากรใน สชป.๑๓

KM Team

บส.ชป.11

ดําเนินการแลว

ระดับ 4 ขึ้นไป

ฝสบ.

ฝชน.ชป.11

ยังไมดําเนินการ

ยังไมดําเนินการ

.

การสื่อสาร
หนังสือเวียนแจงแนวทางการดําเนินการตามแผนการ ภายใน ม.ค. ๕9 กําหนดเวลาการ สื่อสารภายใน KM Team / บุคลากร
จัดการความรูใหบุคคากรในสํานักทราบ
สื่อสาร
ม.ค. ๕๘
ใน สชป.๑๑

CKO /
KM Team

ธก.ชป.๑๑

ยังไมดําเนินการ

ชี้แจงการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูใน
การประชุมสํานัก

ตอเนื่องป ๕9

ความถี่ในการ
สื่อสาร

ไมนอยกวา
5 ครั้ง

CKO /
KM Team

ยศ./ปท.ชป.
11ผูชวย

ดําเนินการแลว

นําแผนการจัดการความรูลงในเว็บไซตสํานัก

ตอเนื่องป ๕9

รอยละ
ความสําเร็จของ
แผนการสื่อสาร

รอยละ ๑๐๐ บุคลากรใน สชป.๑๑ KM Team สชป.๑๑ IT Team
ดําเนินการแลว
ดําเนินการแลว
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KM Team / บุคลากร
ใน สชป.๑1

ลําดับ

3

กิจกรรมการจัดการความรู

ตัวชี้วัด

รายงานความกาวหนาการจัดการความรูในการ
ประชุมสํานัก

ตอเนื่องป ๕9

ความถี่ในการ
สื่อสาร

ไมนอยกวา 5 KM Team / บุคลากร
ครั้ง
ใน สชป.๑1

CKO /
KM Team

รายงานความกาวหนาการจัดการความรูทางเว็บไซต
สํานัก

ตอเนื่องป ๕9

ความถี่ในการ
สื่อสาร

ไมนอยกวา 7 KM Team / บุคลากร
ครั้ง
ใน สชป.๑1

CKO /
KM Team

IT Team ระหวางดําเนินการ
ดําเนินการแลว

สาร CKO เพื่อสื่อสารนโยบายการจัดการความรูของ
สชป.11

ตอเนื่องป ๕9

สาร CKO

ทั่วถึงทั้งองคกร KM Team / บุคลากร
ใน สชป.๑1

CKO /
KM Team

ปท.ชป.11/ ระหวางดําเนินการ
ปบ.ชป.11
ชป.๑๑
.

กระบวนการเครื่องมือ
การจัดทําแผนการจัดการความรูตามที่สํานักงาน
ก.พ.ร. กําหนด
จัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตรกรมชลประทานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ประกอบดวยกระบวนการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง ๖ ขั้นตอน กับกระบวนการ
จัดการความรู ๗ ขั้นตอน รวม ๑๓ ขั้นตอน อยาง
ครบถวนสอดคลองเชื่อมโยงกัน

กิจกรรม KM Buddy 2016

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

หลักฐานการ
ดําเนินงาน
ยศ.ชป.๑๑ ระหวางดําเนินการ

ระยะเวลา

ผูดําเนินการ

.
ภายใน ธ.ค. ๕8

แผนการจัดการ
แผนการ
บุคลากรใน สชป.๑๑ KM Team สชป.๑๑ KM ทีมยอย
ความรูเพื่อ
จัดการความรู
ดําเนินการ
สนับสนุนประเด็น
๒๕๕๘
แลว/๑๙ธ.ค.
ยุทธศาสตรกรม
๕๗
ชลประทาน
ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘

ตอเนื่องป ๕9

จัดกิจกรรม KM
Buddy รวมกับ
หนวยงานคู
Buddy (ตอเนื่อง
จากป ๕๗)
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กิจกรรมที่
ดําเนินการ
รวมกัน

บุคลากรใน สชป.๑๑

KM Team สชป.
๑๑

ดําเนินการแลว

ปบ.ชป.11 ยังไมดําเนินการ
ชป.๑๑/
ฝปน.ชป.๑๑

ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

หลักฐานการ
ดําเนินงาน
KM ทีมยอย ยังไมดําเนินการ

ผูดําเนินการ

กิจกรรม KM Best Plactice ศึกษาดูงาน

ตอเนื่องป ๕9

จํานวนครั้งในการ ไมนอยกวา 2 KM Team / บุคลากร
จัดกิจกรรม
ครั้ง
ใน สชป.๑1

CKO /
KM Team

ชุมชนนักปฏิบัติ (COPs)

ตอเนื่องป ๕9

จํานวนครั้งในการ ไมนอยกวา 3 KM Team / บุคลากร
จัดกิจกรรม
ครั้ง
ใน สชป.๑1

CKO /
KM Team

KM ทีมยอย

ประชุมคณะทํางานติดตามเรงรัดการดําเนินงาน

ตอเนื่องป ๕9

จํานวนครั้งในการ ไมนอยกวา 8 KM Team / บุคลากร
จัดกิจกรรม
ครั้ง
ใน สชป.๑1

CKO /
KM Team

บส.ชป.11 ระหวางดําเนินการ
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ยังไมดําเนินการ

ลําดับ
4

5

กิจกรรมการจัดการความรู
การฝกอบรมและใหความรู
๑. เขารวมกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความรู ทักษะใน
การถายทอด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู การใช KM
Tools เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการความรูของ
สํานักตามโครงการที่กรมจัดดําเนินการ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

ตอเนื่องป ๕๘

รายชื่อผูแทน ตามโควตาที่
สํานักที่สงเขารวม กรมกําหนด
โครงการ

๒. โครงการ KM Everywhere : จัดทําปาย
ประชาสัมพันธ ใหความรูเกี่ยวกับ KM เผยแพรทาง
ปายประชาสัมพันธของสํานัก และโครงการ หองศูนย
เรียนรูของสํานัก ในหองน้ํา และหนาประตูหองตางๆ

ตอเนื่องป ๕๘

จํานวนรายการ ไมนอยกวา ๒ บุคลากรใน สชป.๑๑
ความรู KM ที่ได ครัง้ /เดือน
เผยแพรในสํานัก

KM Team สชป.
๑๑

๓. โครงการ KM Story Telling : จัดกิจกรรมให
ความรูโดย Story Telling (การเลาเรื่อง ไม
จําเปนตองเปนผูเกษียณ)

ตอเนื่องป ๕8

จํานวนครั้งในการ ไมนอยกวา 3 KM Team / บุคลากร
จัดกิจกรรม
ครั้ง
ใน สชป.๑1

CKO /
KM Team

การยกยองชมเชย
๑. จัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณผูทําความดีและมี
ผลงานดีเดนดานผลการปฏิบัติราชการ หรือดีเดน
ดานผลการจัดการความรู

๒. เลื่อนเงินเดือนในระดับสูงสุดของสํานักแกผูทํา
ความดีและมีผลงานดีเดนดานผลการปฏิบัติราชการ
หรือดีเดนดานผลการจัดการความรู

บุคลากรใน สชป.๑๑ CKO / KM Team
สชป.๑๑

ตามกําหนดการที่ ระดับความพึง ระดับ ๔ ขึ้นไป บุคลากรที่ไดรับการ
เหมาะสม
พอใจในการเขา
คัดเลือก
รวมกิจกรรมของ
บุคลากร สชป.๑๑
มี.ค.๕9,ก.ย.๕9

มีหลักเกณฑใน
การเลื่อนเงินเดือน
เปนพิเศษ
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๒ ครั้ง

KM Team / บุคลากร
ใน สชป.๑1

CKO / KM Team
สชป.๑๑

CKO /
KM Team

ผูดําเนินการ

หลักฐานการ
ดําเนินงาน

.
ปบ.ชป.11 ระหวางดําเนินการ
ชป.๑๑

ปท.ชป.11 ระหวางดําเนินการ

KM ทีมยอย

ยังไมดําเนินการ

.
บส.ชป.11

ยังไมดําเนินการ

บส.ชป.11 ระหวางดําเนินการ

ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู
๓. รวมกิจกรรม KM Award 2016 โดยสงผลงาน/
นวัตกรรม เขารวมประกวด

6

การวัด ประเมินผล
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการ
จัดการความรูและรายงานผูบริหารกรมฯ ทราบ (๖
เดือน และ ๑๒ เดือน)
จัดกิจกรรมการสรุปบทเรียนผลการดําเนินการตาม
แผนการจัดการความรูของสํานัก เพื่อแสวงหา
แนวทางในการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการ
ความรูใหมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ตามกําหนดการ
ที่กรมแจง

จํานวนผลงาน/
นวัตกรรมที่เขา
รวมโครงการ

อยางนอย ๑
ผลงาน

๒ ครั้ง

จํานวนครั้งการ
รายงาน

ภายใน ต.ค. ๕9 จํานวนผูเขารวม
สัมมนา

ผลการสรุป
บทเรียน

ประเมินผลการจัดการความรู ระดับสํานัก (KMA)
นําผลการสรุปบทเรียนการจัดการความรู ประจําป
๒๕๕9 เขารวมนําเสนอในการสรุปบทเรียนการ
จัดการความรูของกรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
แนวทางที่เปนแบบอยางที่ดี

หลักฐานการ
ดําเนินงาน
บุคลากรใน สชป.๑๑ CKO / KM Team KM ทีมยอย ระหวางดําเนินการ
สชป.๑๑
กลุมเปาหมาย

๒ ครั้ง

CKO

ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐

KM Team /
คณะทํางาน

รอยละของ บุคลากรใน สชป.๑๑
รายการที่นํา
ผลจากการ
สรุปบทเรียน
ไปปรับปรุง

ผูรับผิดชอบ

ผูดําเนินการ

.
KM Team สชป.๑๑ KM ทีมยอย ระหวางดําเนินการ

CKO / KM Team KM ทีมยอย
สชป.๑๑

.

ยังไมดําเนินการ

ยังไมดําเนินการ

ภายใน พ.ย. ๕9 ผลการประเมิน เพิ่มขึ้นจาก KM Team สชป.๑๑ CKO / KM Team KM ทีมยอย ระหวางดําเนินการ
KMA ระดับสํานัก ผลคะแนนเดิม
สชป.๑๑
ตามกําหนดการ เขารวมการสรุป รายชือ่ ผูแทน KM Team สชป.๑๑ CKO / KM Team KM ทีมยอย ยังไมดําเนินการ
ที่กรมกําหนด บทเรียน KM ของ
สํานัก
สชป.๑๑
กรม
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ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

2

บงชี้และเลือกองคความรู

ภายใน ม.ค. 59

จํานวนรายการ
ความรูที่เลือก
จัดการความรู

หลักฐานการ
ดําเนินงาน

.

กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process : KMP)
1

ผูดําเนินการ

๒ องคความรู KM Team สชป.๑๑ KM Team สชป.๑๑

.

ทีมงานจัดการความรูและผูเกี่ยวของบงชี้ความรูเพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรกรมชลประทานเพื่อ
ดําเนินการจัดการความรู ไดแก

KM ทีมยอย

ดําเนินการแลว

องคความรูที่ ๑ การจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทาน
องคความรูที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจาย
งบประมาณ
สราง/แสวงหาความรู

KM ทีมยอย
KM ทีมยอย

ดําเนินการแลว
ดําเนินการแลว

ภายใน พ.ค. ๕9

รอยละ
ความสําเร็จใน
การสราง/
แสวงหาความรู

รอยละ ๑๐๐ KM Team สชป.๑๑ คณะทํางาน/Cop
ที่ไดรับการแตงตั้ง

.

ใชกิจกรรมสราง/แสวงหาความรู ดังนี้
องคความรูที่ ๑ การจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทาน

.
ฝชน.ชป.๑๑ ระหวางดําเนินการ

กิจกรรม COPs (ชุมชนนักปฏิบัติ) หัวขอ " การเรงรัด
การดําเนินงานจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทาน"
องคความรูที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจาย
งบประมาณ
กิจกรรม COPs (ชุมชนนักปฏิบัติ) หัวขอ " เคร็ดลับ
การเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ"
Best Plactice

ฝชน.ชป.๑๑

ตอเนื่องป ๕9

จํานวนครั้งในการ ไมนอยกวา 2 KM Team / บุคลากร
จัดกิจกรรม
ครั้ง
ใน สชป.๑1
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CKO /
KM Team

ปบ.ชป.11 ระหวางดําเนินการ
ชป.๑๑
ปบ.ชป.11
ชป.๑๑
KM ทีมยอย ระหวางดําเนินการ

ลําดับ

3

กิจกรรมการจัดการความรู
COPs

ตอเนื่องป ๕9

ประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการดําเนินงาน

ตอเนื่องป ๕9

การจัดความรูใหเปนระบบ
จัดหมวดหมูความรูที่ดําเนินการสรางความรูตาม
แผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ

ปรับปรุงเว็บไซตคลังความรูของสํานักงาน
ชลประทานที่๑๑

4

ระยะเวลา

การประมวลและกลั่นกรองความรู
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําคูมือ "การจัดการน้ํา
แบบมีสวนรวมในระดับทองถิ่น ของ สชป.๑๑"

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

จํานวนครั้งในการ ไมนอยกวา 3 KM Team / บุคลากร
CKO /
จัดกิจกรรม
ครั้ง
ใน สชป.๑1
KM Team
จํานวนครั้งในการ ไมนอยกวา 8 KM Team / บุคลากร CKO / KM Team
จัดกิจกรรม
ครั้ง
ใน สชป.๑1
/

หลักฐานการ
ดําเนินงาน
KM ทีมยอย ระหวางดําเนินการ

ผูดําเนินการ

บส.ชป.11 ระหวางดําเนินการ
.

ภายใน มิ.ย. ๕9

รายการองค ๒ องคความรู บุคลากรใน สชป.๑๑ KM Team สชป.๑๑ KM ทีมยอย ระหวางดําเนินการ
ความรูที่จัดการ
ความรูตามแผนมี
การจัดหมวดหมู/
รูปแบบที่เหมาะสม

ภายใน มิ.ย. ๕9

มีการปรับปรุง
ระดับ
บุคลากรใน สชป.๑๑ KM Team สชป.๑๑ IT Team
โครงสรางและ ความสําเร็จ
หมวดหมูของคลัง ในการปรับปรุง
ความรูเพื่อให
เขาถึงไดสะดวก

ระหวางดําเนินการ

.
ภายใน ก.ค. ๕9 องคความรูที่ผาน ๒ องคความรู บุคลากรใน สชป.๑๑ KM Team สชป.๑๑ KM ทีมยอย ระหวางดําเนินการ
การประมวล
กลั่นกรอง

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําคูมือ "การพัฒนา
ระบบงานดานการเบิกจายใหมีประสิทธิภาพ ของ
สชป.๑๑"

KM ทีมยอย ระหวางดําเนินการ
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ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู
ประมวลองคความรูผา นคณะทํางานกลั่นกรอง 5
ดาน(คณะทํางานกลั่นกรององคคงวามรู สชป.๑๑

ระยะเวลา
ตอเนื่องป ๕9

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

องคความรูที่ผาน ๒ องคความรู KM Team / บุคลากร
การประมวล
ใน สชป.๑1
กลั่นกรอง
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ผูรับผิดชอบ
CKO /
KM Team /
คณะทํางาน
กลั่นกรอง 5 ดาน

หลักฐานการ
ดําเนินงาน
KM ทีมยอย ยังไมดําเนินการ

ผูดําเนินการ

ลําดับ
5

6

กิจกรรมการจัดการความรู
การเขาถึงความรู
นําความรูที่สราง/แสวงหา ตามแผนการจัดการ
ความรูเผยแพรในเว็บคลังความรู และ/หรือชองทาง
อื่นๆ ที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

ผูดําเนินการ

หลักฐานการ
ดําเนินงาน

.
ภายใน ส.ค. ๕9

ระดับความพึง ระดับ ๔ ขึ้นไป
พอใจของผูเขาถึง
ความรู

บุคลากรกรม

คณะทํางานเทคโล
ยีสารสนเทศ

IT Team

ระหวางดําเนินการ

พัฒนาคลังความรู สชป.๑๑ ใหมีเนื้อหาสาระที่
ภายใน ส.ค. ๕9
ครบถวน เหมาะสม พรอมใชงาน สะดวกในการเขาถึง

ระดับความพึง ระดับ ๔ ขึ้นไป
พอใจของ
ผูใชบริการคลัง
ความรู สชป.๑๑

บุคลากรกรม

คณะทํางานเทคโล
ยีสารสนเทศ

IT Team

ระหวางดําเนินการ

การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
การจัดกิจกรรม KM Day 2016 เพื่อเปนเวที
ถายทอดแลกเปลี่ยนความรูตามแผนการจัดการ
ความรู นวัตกรรมการเรียนรูของ สชป.๑๑

7

ระยะเวลา

ภายใน ส.ค. ๕9

การนําไปใชและทบทวนปรับปรุง
นําความรูที่ไดดําเนินการจัดการความรูไปใชในการ ตามระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานจริงและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง
เหมาะสมตาม
พัฒนาความรู
บริบทขององค
ความรู

.

จํานวน
ไมนอยกวา บุคลากรที่ไดเสนอชื่อ KM Team สชป.๑๑ KM ทีมยอย
กลุมเปาหมายที่ รอยละ ๙๐ รวมกิจกรรม KM Day
รวมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู

ยังไมดําเนินการ

.
รายการ
รายการ
ขอเสนอแนะใน ขอเสนอแนะ
การปรับปรุง ในการปรับปรุง

สํานักที่เกี่ยวของ

รอยละของการดําเนินงานตามแผน ( รอบ 6 เดือน)
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KM Team สชป.๑๑ KM ทีมยอย

24.49%

ยังไมดําเนินการ

