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ไดตรวจสอบถูกตองและเอกสารครบถวนของเอกสารแลว 

จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา          

                                                 พ.อ. 

  ( ศรันยภัทร     พลศรี ) 

   ประธานคณะกรรมการจัดการความรู  บก.รร.จปร. 



แบบฟอรมบทสรุปการจัดการความรู   ปงบประมาณ ๒๕๕๗ 

ช่ือผลงาน   การตรวจรางสัญญาระหวาง กองทัพบก กับ เอกชน  ในสวนท่ีเก่ียวของกับ รร.จปร.    

เจาของผลงาน   นธน.รร.จปร. 

ประเภทของผลงาน  ความรูตามแนวทางการปฏิบัติงาน  

ขอมูลเกี่ยวกับผลงาน  

 เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน สําหรับกําลังพลของหนวยท่ีมีสวนรวมรับผิดชอบตอความสําเร็จ
ของการตรวจรางสัญญาระหวาง กองทัพบก กับ เอกชน  ในสวนท่ีเก่ียวของกับ รร.จปร.   ประกอบดวย  
ข้ันตอนในการดําเนินงาน ๓ ข้ัน คือ 

 ข้ันท่ี ๑ การรับเอกสารรางสัญญาฯ จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ข้ันท่ี ๒ การตรวจความถูกตองครบถวน ของเอกสารในสัญญาฯ 
ข้ันท่ี ๓ การแกไข, เพ่ิมเติม  รายละเอียดในสัญญาใหถูกตองตาม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี       

วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และสงเอกสารสัญญาใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหดําเนินการตอไป 

ลักษณะของผลงาน  

 เปนคูมือการปฏิบัติงานของกําลังพลท่ีรับผิดชอบในการตรวจรางสัญญาฯ 

ปจจัยแหงความสําเร็จ  

 ทีมงานมีความรูความชํานาญและมีประสบการณใน การตรวจรางสัญญาระหวาง กองทัพบก 
กับ เอกชน  ในสวนท่ีเก่ียวของกับ รร.จปร.   ใหถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี    วาดวยการพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

ความสัมฤทธิ์  

 การทําสัญญาระหวาง กองทัพบก กับ เอกชน  ในสวนท่ีเก่ียวของกับ รร.จปร.   ถูกตองตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ใหเปนไปตามเจตนาในการทํา
สัญญาและไมทําให ทบ. หรือ รร.จปร. เสียหาย,เสียเปรียบหรือเสียประโยชน   

ความภาคภูมิใจ  

 ๑. การทําสัญญาระหวาง กองทัพบก กับ เอกชน  ในสวนท่ีเก่ียวของกับ รร.จปร.  ถูกตองตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  โดยไมทําใหทบ. หรือ รร.จปร. 
เสียหาย,เสียเปรียบหรือเสียประโยชน  และผูบังคับบัญชามีความเชื่อม่ันในความสําเร็จของงานมากท่ีสุด 
 ๒. สามารถเผยแผความรูใหกําลังพลของ รร.จปร. และผูท่ีสนใจสามารถนําไปใชใหเกิด
ประโยชนได 

            

                                                 ตรวจถูกตอง 

        พ.ท.  ศิริวรรณ กาญจนโหติ      

              (สุวัฒน   กฤษณะสมิต)  

           นธน.รร.จปร. 

   

      

         



บทนํา 

คูมือ  การตรวจรางสัญญาระหวาง กองทัพบก กับ เอกชน  ในสวนท่ีเกี่ยวของกับ รร.จปร. 

 การจัดการความรู คือ การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร   ซึ่งกระจัดกระจายในตัว
บุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในหนวยไดเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปน
ผูรูมากย่ิงขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่งเปนเปาหมายที่หนวย
ตองการ 
  นายทหารพระธรรมนูญ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนฝายกิจการพิเศษและฝาย
อํานวยการประจําตัวของ ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีกําลังพลในความรับผิดชอบ
จํานวน ๓ นาย ประกอบดวย นายทหารพระธรรมนูญ, นายทหารพระธรรมนูญผูชวย (วาง)  และ 
เสมียน นายทหาร พระธรรมนูญ (ชวยราชการ)   สําหรับในการจัดการความรูงานในหนาที่รับผิดชอบที่
เกี่ยวของ  เพ่ือจัดทําเปนคูมือเรื่อง การตรวจรางสัญญาระหวาง กองทัพบก กับ เอกชน  ในสวนท่ี
เกี่ยวของกับ รร.จปร.  ของหนวยนั้น ไดใชแนวทางการบริหารจัดการความรูตามแนวทาง ที่เรียกวา 
PDCA  ( Plan – Do – Check – Act ) หรือที่เรียกวาวงจร เดมิง (  Deming Cycle)  มาประยุกตใช
ประกอบดวย  

 ขั้นที่ ๑ การรับเอกสารรางสัญญาฯ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ขั้นที่ ๒ การตรวจความถูกตองครบถวน ของเอกสารในสัญญาฯ 

 ขั้นที่ ๓ การแกไข,เพ่ิมเติม รายละเอียด  ในสัญญาฯ ใหถูกตองตามระเบียบ         
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพ่ิมเติม  และสงเอกสารสัญญาให
หนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือใหดําเนินการตอไป 

 และหวังเปนอยางย่ิงวา  เอกสารการจัดการความรูคูมือ การตรวจรางสัญญาระหวาง 
กองทัพบก กับ เอกชน  ในสวนท่ีเกี่ยวของกับ รร.จปร. ฉบับนี้ จะเปนประโยชนกับหนวยและกําลังพล
ที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงาน  รวมท้ังผูสนใจอื่น ๆ ในการนําองคความรูเหลานี้ไปประยุกตใช 
ในการปฏิบัติงานตอไปในอนาคต 

 

      พันโท 

                                                           ( สุวัฒน     กฤษณะสมิต ) 

               นายทหารพระธรรมนูญ   

          โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 

 

 

 



สารบัญ 

             

- บทนํา 

- สารบัญ 

- ความรูเกี่ยวกับการทําสัญญาระหวาง กองทัพบก กับ เอกชน  ในสวนที่เกี่ยวของกับ รร.จปร.  

- รายละเอียดเกี่ยวกับการทําสัญญาระหวาง กองทัพบก กับ เอกชน  

- ภาคผนวก 

- จํานวนงานการตรวจรางสัญญา 

- รูปแบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงท่ีไมจํากัดปริมาณ  

- รูปแบบสัญญาซื้อ – ขาย 

- รูปแบบสัญญาจาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ความรูเกี่ยวกับการตรวจรางสัญญาระหวาง กองทัพบก กับ เอกชน  

 ในสวนที่เกี่ยวของกับ รร.จปร.  
 การทําสัญญาระหวาง กองทัพบก กับ เอกชน ในสวนที่เกี่ยวของกับ รร.จปร.  เปนการทํา
สัญญาระหวางคูสัญญาคือ กองทัพบก ซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคล กับ เอกชน ซึ่งอาจมีฐานะเปนบุคคลหรือ
นิติบุคคล ซึ่งไดทําสัญญาอันมีผลผูกพันตามกฎหมายระหวาง กองทัพบก กับคูสัญญา โดยในการทํา
สัญญาสวนของกองทัพบก  ผูบัญชาการทหารบก ไดมอบหมายให  ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอย     
พระจุลจอมเกลา หรือ ผูอํานวยการโรงพยาบาลโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ลงนามในสัญญา
ผูกพันกับคูสัญญาไดตามแตละกรณี ซึ่งการทําสัญญาดังกลาวจะตองเปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวย การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพ่ิมเติม ดังนั้นการทําสัญญาจึงมีความสําคัญ  
อันอาจทําให กองทัพบก  หรือ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดรับความเสียหาย เสียประโยชน 
หรือไดรับประโยชนไมสมบูรณตามเจตนาในการทําสัญญาดังกลาว  ดังนั้นกอนที่จะมีการลงลายมือชื่อ
ของผูมีอํานาจทําสัญญาจึงตองมีการตรวจรายละเอียดของสัญญาใหละเอียดรอบคอบ  นายทหาร     
พระธรรมนูญจึงมีหนาที่ตรวจรางสัญญาเพ่ือให ถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย        
การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพ่ิมเติม กอนท่ีจะมีการลงนามในสัญญาของคูสัญญา  
            สัญญาระหวาง กองทัพบก กับ เอกชน ในสวนท่ีเกี่ยวของกับ รร.จปร. มี ๓ ประเภทสัญญา 

๑. สัญญา ซื้อ – ขาย 
๒. สัญญา จาง 
๓. สัญญา เชา 

วัตถุประสงค 

 ๑. การทําสัญญาจะตองเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย การพัสดุ     
พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพ่ิมเติม   
 ๒. การทําสัญญาจะตองไมทําให กองทัพบก หรือ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
ไดรับความเสียหาย เสียประโยชนหรือไดรับประโยชนไมสมบูรณ ตามเจตนาในการทําสัญญาดังกลาว 
 ๓. การทําสัญญาจะตองไมทําให กองทัพบก หรือ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
เปนฝายเสียเปรียบคูสัญญา 

การปฏิบัติในการตรวจสัญญา 

 ๑. ตรวจความถูกตองของเลขที่นําสงเอกสารและเลขท่ีสัญญา  
  ๒. ตรวจความถูกตองประเภทของสัญญาวาตรงกับเจตนาในการทําสัญญาหรือไม  
                        ๒.๑ สัญญาซื้อ – ขาย  =  เจตนาจะซื้อ/ขาย   
                        ๒.๒ สัญญาจาง          =  เจตนาจะจางแรงงาน/จางทําของ   
                        ๒.๓ สัญญาเชา           =  เจตนาจะเชา/ใหเชา       
           ๓. ตรวจความถูกตองครบถวนของเนื้อหารายละเอียดในเอกสารสัญญาฯ  
      ๓.๑ หนังสืออนุมัติงบประมาณจาก กองทัพบก 
                        ๓.๒ ตรวจสอบผูมีอํานาจลงนามในสัญญา ผบ.รร.จปร. หรือ ผอ.รพ.รร.จปร. ในสวน
ของ รร.จปร. ที่ไดรับมอบหมายใหลงนามในสัญญาแทน ผบ.ทบ. 
 
 



      ๓.๓ ตรวจสอบผูมีอํานาจลงนามในสัญญาของคูสัญญา ซึ่งบางกรณีอาจมีการมอบ
อํานาจหรือมอบอํานาจชวง เพ่ือใหดําเนินการแทนคูสัญญาของ รร.จปร. 
      ๓.๔ เอกสารหนังสือแสดงสถานะบุคคลหรือนิติบุคคลของคูสัญญา,ผูรับมอบอํานาจ 
หรือผูรับมอบอํานาจชวง เพ่ือใหดําเนินการแทนคูสัญญาของ รร.จปร. 

      ๓.๕ รายละเอียดของหนังสือมอบอํานาจ  การใหอํานาจผูรับมอบอํานาจหรือ     
ผูรับมอบอํานาจชวง ดําเนินการแทนคูสัญญาของ รร.จปร.  ในกรณีมีการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจชวง   

               ๓.๖ รายการของวัตถุประสงคในการทําสัญญา (ซื้อ/ทํา/เชา ส่ิงใด)  และราคาที่ได
ตกลงทําสัญญา      

               ๓.๗ หลักฐานประกันการปฏิบัติตามสัญญาของคูสัญญาของ รร.จปร.   
               ๓.๘ รายละเอียดการสง,การตรวจรับ,ระยะเวลาการรับประกันการชํารุดบกพรอง,

คาปรับในกรณีคูสัญญาของ รร.จปร.  ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาได         
 ๔.  การแกไข,เพ่ิมเติม รายละเอียด ในสัญญาใหถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพ่ิมเติม   
              ๔.๑  แกไข,เพ่ิมเติมขอความในสัญญาซึ่งไมถูกตอง สมบูรณ ใหถูกตอง สมบูรณ  

ถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
      ๔.๒  สงเอกสารสัญญาใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหดําเนินการตอไป 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

จํานวนงานการตรวจรางสัญญาระหวาง กองทัพบก กับ เอกชน  

 ในสวนที่เกี่ยวของกับ รร.จปร.  ปงบประมาณ ๒๕๕๖ 

 

 

ลําดับ สัญญา จํานวน/สัญญา 

๑. สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ ๕ 

๒. สัญญาซื้อ – ขาย ๓๖ 

๓. สัญญาจาง ๔๕ 

๔. สัญญาเชา ๓ 

                                                     รวม                     จํานวน      ๘๙         สัญญา      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

รูปแบบสัญญาระหวาง กองทัพบก กับ เอกชน  ในสวนท่ีเกี่ยวของกับ รร.จปร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงท่ีไมจํากัดปริมาณ  

 

รูปแบบสัญญาซื้อ – ขาย 

 

รูปแบบสัญญาจาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

























 

 

 



 

แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดัน    ตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ/จังหวัด (KM Action plan)  

ชื่อสวนราชการ :                              นธน.รร.จปร.                                                                                           .        
                                                                              
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค (objective) ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํา

รับรอง 

เปาหมายของตัวชี้วัด องคความรูท่ีจําเปนตอการ

ปฏิบัติงานตามประเด็น

ยุทธศาสตร 

การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

 

            การตรวจรางสัญญาใหถูกตองตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

พัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีเลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ ความรูการทําสัญญาใหถูกตองตามกฎหมาย 

แผนการจัดการความรู ประเด็นยุทธศาสตร : การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

(การตรวจสัญญาไมให ทบ. หรือ รร.จปร. ไดรับความเสียหายหรือเสียประโยชน)  

แผนท่ี  .................... องคความรูท่ีจําเปน : ความรูในการทําหนังสือสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 เหตุผลท่ีเลือกองคความรู : การทําสัญญามีความสําคัญมาก  มีผลผูกพันคูสัญญาตามกฎหมาย 

                            : กองทัพบก หรือ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา อาจไดรับความเสียหาย,เสียประโยชน      

                              หรือไดรับประโยชน  ไมสมบูรณตามเจตนาในการทําสัญญา                             

 ตัวช้ีวัดตามคํารับรองและเปาหมายท่ีเลือกใชวัดการทํา KM : หนวยและกําลังพลมีความเขาใจในการทําสัญญาไดถูกตอง                                                                    

ตามกฎหมาย 

 

 

 

 

 



แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู  (KM Action plan)  
ชื่อสวนราชการ : นธน.รร.จปร.       
ประเด็นยุทธศาสตร : การรักษาความมั่นคงของรัฐ                                                                                            
องคความรูที่จําเปน : การทําหนังสือสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม     

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ CMP 

๑ การบงชี้ความรู 

- สมาชิกกลุมไดระดมสมองเพ่ือคนหาความรู    

ท่ีพึงประสงคเพ่ือใหเกิดประโยชนแกหนวย 

- การทําหนังสือสัญญาตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๕   

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

      - สัญญา ซื้อ/ขาย 

      - สัญญา จาง 

      - สัญญา เชา      

๑๔ ม.ค.๕๗ จํานวนสมาชิก  

ของ KM  Term 

จํานวน ๒ 

คน 

KM  Term ระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี

วาดวยการ

พัสดุ  พ.ศ.

๒๕๓๕  และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม 

 

- รร.จปร. ๑,๒,๓ 

๒ การสรางและแสวงหาความรู 

- ศึกษากฎหมายเก่ียวกับการทําสัญญา      

อยูเสมอ 

- รักษาขอดีในการดําเนินการท่ีผานมา  

- ศึกษาขอบกพรองเพ่ือแกไข  

- บันทึกรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติท่ีลงตัว

ไวเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติ   

 

 

 

 

ธ.ค.๕๖  

 

จํานวนสัญญาท่ี

ปฏิบัติถูกตองฯ 

และท่ีตองแกไข  

ไมนอยกวา 

๒ 

แหลงขอมูล 

- หองสมุดฯ 

- อินเตอรเน็ต 

- ฐานความรู

ระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี

วาดวยการ

พัสดุ  พ.ศ.

๒๕๓๕     

และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม  

- ระบบพ่ีเลี้ยง  

   

 

 

 

 

- รร.จปร. ๑,๒,๓,๔ 



ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ CMP 

๓ การจัดความเรียนรูใหเปนระบบ 

- โดยการเรียบเรียงจากประสบการณ ความรู

ของ เจาหนาท่ี/ผูปฏิบัติงานในวิชาชีพ  

       

 ม.ค.๕๗ ความชัดเจนเขาใจ

และเขาถึงขอมูล 

รอยละ 

๑๐๐ 

- ความรู เก่ียวกับ

การทําหนังสือ

สัญญาฯ  

 

  - ระเบียบ

สํานักนายก 

รัฐมนตรีวา

ดวยการพัสดุ  

พ.ศ.๒๕๓๕     

และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม  

- รร.จปร. ๑,๒,๓,๔ 

๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู 

- การตรวจสอบข้ันตอนการแกไขสัญญาฯ  

 

ก.ย.๕๖ จํานวนสัญญามี

ความผิดพลาด 

แกไขลดลง 

รอยละ 

๑๐๐ 

- หนวยงานท่ี

เก่ียวของกับการ

ทําสัญญาฯ  

- ฐานความรู  

 

- 
 

 

รร.จปร. 
 

 

๑,๒,๓,๔,๕ 

 

 

๕ การเขาถึงความรู 

- นําฉบับรางหลักการตรวจสัญญา ใหสวนท่ี

เก่ียวของศึกษาและใหกําลังพล แตละหนวยท่ี

เก่ียวของทดลองศึกษาและประเมินผลสะทอน

กลับ 

ก.พ.๕๗ 

 

จํานวนชองทาง  

 

 

ไมนอยกวา 

๒ ชองทาง  

 

-หนังสือเวียน  

-อินทราเน็ต  
  

 

-หนังสือเวียน  

-อินทราเน็ต  

 

 

- รร.จปร. ๑,๒,๓,๔,๕ 

๖ 

 

 

 

 

 

การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู 

- เชิญผูเก่ียวของรวมประชุมแสดงความ

คิดเห็นและจัดทําคูมือ  

 

มี.ค.๕๗ - จํานวนผูเขา 

ประชุม  

- จํานวนเลม

เทากับสวนท่ี

เก่ียวของ  

 สวนท่ีเก่ียว 

ของ ๑กลุม/   

๒ คน  
 

 

- รพ.รร.จปร.  

- กกบ.รร.จปร.  

- ผจห.รร.จปร.  

- หนวยงานพิเศษ  

-เวทีแลกการ 

เปลี่ยนเรียนรู  

-เทคนิคการ

นําเสนอ  

 

- รร.จปร. 
 

 

 

 

 

๑,๒,๓,๔,๕ 

๗ 

 

 

 

 

๗.๑ การเรียนรู 

- สวนท่ีเก่ียวของไดศึกษาและ 

  ปฏิบัติงานสะดวก  

- จัดทําเอกสารแจกจาย 

เม.ย.๕๗ 

 

 

 

 

- จํานวนผูศึกษา  
 

 

 

๒๐ คน 
 

 

 

 

- รพ.รร.จปร.  

- กกบ.รร.จปร.  

- ผจห.รร.จปร.  

- หนวยงานพิเศษ  

- เอกสาร

รูปเลม 

- ppt. 

 

- 
 

 

 

 

รร.จปร. 
 

 

 

 

๑,๒,๓,๔,๕,๖ 

 

 

 
 

๗.๒ การยกยองชมเชย 

 

 

ธ.ค.๕๗  

 

 

จํานวนรางวัล  

 

 

๒ รางวัล  

 

กําลังพลท่ีเปน

ตัวแทนหนวย ขอ 

๗.๑  

การ 

ประเมินผล 

 

- 

 

- 

 

๖ 



 


