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แผนกลยุทธ์
งานสารสนเทศเพือ่ การบริหาร กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(ปีงบประมาณ 2557 – 2560)
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งานสารสนเทศเพือ่ การบริหาร
แนวทางการพัฒนา
งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร กองนโยบายและแผน ซึ่งเป็นหน่วยงานดาเนินการด้านข้อมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ฯ โดยได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วยระบบ 4 ระบบหลักได้แก่ ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise
Resource Planning: ERP) และระบบบริการการศึกษา (Education Service System: ESS) ระบบ
สารบรรณอิเ ล็ กทรอนิกส์ (E-document) และระบบคลังข้อมูล สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Data
Warehouse)

เพื่ ออ านวยความสะดวกในการท างานของกลุ่ ม บุค คลทั้ง ภายในและภายนอกของ

มหาวิทยาลัยฯ และจัดทาระบบฐานข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อเวลา
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weakness)
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่สนับสนุนการ
1. บุคลากรในงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร ยังขาด
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ
ทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมในส่วนที่จะนามา
2. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามลักษณะงาน
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารให้สมบูรณ์
3. มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน และมีการกระจาย
2. ทรัพยากรที่ใช้ในการสนับสนุนระบบสารสนเทศเพื่อ
อานาจในการบริหารงานที่คล่องตัว
การบริหาร ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานใน
ปัจจุบัน
3. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารยังไม่ครอบคลุมพันธ
กิจบางด้านของมหาวิทยาลัยฯ
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threats)
1. ได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ 1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารได้ดาเนินการพัฒนา
บริหารจากมหาวิทยาลัยฯ
ควบคู่ไปกับการนามาใช้งานจริง จึงต้องใช้ระยะเวลา
ในการพัฒนาเพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง และสมบูรณ์
2. มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ
ทาให้การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ไม่
ต่อเนื่อง
3. มหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วยหลายวิทยาเขตและอยู่บน
พื้นที่ที่ห่างไกลกัน ทาให้การดาเนินงานของ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเป็นไปได้ยาก
4. ผู้ใช้งานระบบส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่มีความ
เข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
5. นโยบายการบริหารงานของวิทยาเขตมีความแตกต่าง
กัน ทาให้การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
เป็นไปได้ยาก
6. ไม่มีแผนแม่บทสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ
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วิสยั ทัศน์
งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เป็นหน่วยงาน ที่ให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
3. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เพื่อให้ได้ข้อมูล สารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อเวลา
เป้าประสงค์
มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้อง
ตัวชีว้ ดั
1. มีฐานข้อมูลทีใ่ ช้เพื่อบริหารจัดการครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
เป้าหมาย
มีข้อมูลสารสนเทศ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ 100%
กลยุทธ์
1. พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
2. สร้างความเข้าใจในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารให้แก่ บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมาใช้บริหารจัดการตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยฯ
4. พัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
6. เพิ่มศักยภาพการให้บริการ และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
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บุคลากร
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
(หัวหน้างานฯ)
นักวิชาการศึกษา

วุฒกิ ารศึกษา
ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

นางเจนจิรา

อนันนตกาล

2

นายสายชล

สารนอก

3

นายธีรธรรม์

โรจนรุ่งสถิตย์ นักวิชาการศึกษา

บธ.บ. ระบบสารสนเทศ

4

นางถนอมศรี

ชิณเทศ

นักวิชาการศึกษา

บธ.บ. ระบบสารสนเทศ

5

นายทิวธวัช

เมฆวิชัย

นักวิชาการศึกษา

วส.บ. วิทยาการสารสนเทศ

6

ว่าที่ร้อยตรีโชคชัย ไลยะรัตน์

นักวิชาการศึกษา

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7

นางสาวยุพิน

เลือดกระโทก นักวิชาการศึกษา

บธ.บ. ระบบสารสนเทศ

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

ทรัพยากรทีใ่ ช้ในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ของมหาวิทยาลัยฯ สามารถให้บริการแบบ Web based
Application บนระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากเครื่องมือต่างๆ ได้แก่
1. ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) และระบบบริการการศึกษา
(Education Service System : ESS)
ด้านซอฟท์แวร์
1. Microsoft Visual Studio.NET 2003 Enterprise
2. Oracle E-Business suite 11i
3. Oracle Database 9i
4. Oracle Database 10g
5. Linux Red Hat Enterprise 4.0 AS
6. Microsoft Windows Server 2003 standard Edition
7. Char Director version 3.1 (.NET Edition)
8. Crystal Report 10 Developer Edition
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ด้านฮาร์ดแวร์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับระบบบริการทรัพยากรองค์กร (ERP) 1 เครื่อง
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Database Server สาหรับระบบบริการการศึกษา (ESS) 5
เครื่อง ( 5 วิทยาเขต)
3. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Application Server สาหรับระบบบริการการศึกษา (ESS)
5 เครื่อง ( 5 วิทยาเขต)
4. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรองรับและพัฒนาระบบฐานข้อมูล 1 เครื่อง
5. เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Workstation) 50 เครื่อง ( 5 วิทยาเขต)
6. อุปกรณ์เครือข่ายความเร็วสูง (Gigabit Switch) 5 ชุด ( 5 วิทยาเขต)
7. เครื่องสารองไฟฟ้า (UPS) สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 11 ชุด ( 5 วิทยาเขต)
8. เครื่องสารองไฟฟ้า (UPS) สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 50 ชุด ( 5 วิทยาเขต)
9. อุปกรณ์สารองข้อมูล (แบบเทปแม่เหล็ก : DAT 6 ชุด ( 5 วิทยาเขต)
10. ตูต้ ดิ ตัง้ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยและอุปกรณ์ ขนาด 80x80x85 ซ.ม. 5 ชุด ( 5 วิทยาเขต)
11. เครื่องพิมพ์แบบ Laser Printer ชนิดสี 5 เครื่อง ( 5 วิทยาเขต)
12. เครื่องสแกนเนอร์ ขนาด A4 5 เครื่อง ( 5 วิทยาเขต)
2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document)
ด้านซอฟท์แวร์
1. Microsoft Windows Server standard 2012
2. Microsoft SQL Server 2012
3. ชุดโปรแกรมระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์
4. ชุดอุปกรณ์ระบบแฟกซิอิเล็กทรอนิกส์และระบบ Helpdesk
ด้านฮาร์ดแวร์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้บริการ Web Application 1 เครื่อง
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้บริการ ฐานข้อมูล 5 เครื่อง ( 5 วิทยาเขต)
3. เครื่องสารองไฟฟ้า (UPS) สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 5 ชุด ( 5 วิทยาเขต)
4. อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเครือข่าย 5 ชุด ( 5 วิทยาเขต)
5. ระบบป้องกันแรงดันกระโชก 5 ชุด ( 5 วิทยาเขต)
6. ตู้ RACK พร้อมอุปกรณ์ 5 ชุด ( 5 วิทยาเขต)
7. ชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผล 65 ชุด ( 5 วิทยาเขต)
8. เครื่องสาเนาเอกสารสีอิเล็กทรอนิกส์ความเร็วสูง 65 เครื่อง ( 5 วิทยาเขต)
9. เครื่องสาเนาเอกสารสีอิเล็กทรอนิกส์ 65 เครื่อง ( 5 วิทยาเขต)
10. เครื่องพิมพ์เอกสารสี 65 เครื่อง ( 5 วิทยาเขต)
11. เครื่องสารองไฟฟ้า (UPS) สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล 65 เครื่อง ( 5 วิทยาเขต)
12. เครื่องสาเนาเอกสารแบบหลายหน้าที่ 5 เครื่อง ( 5 วิทยาเขต)
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3. ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศเพือ่ การตัดสินใจ (Data Warehouse)
ด้านซอฟท์แวร์
1. Microsoft Windows Server standard 2012
2. Microsoft SQL Server 2012
3. ซอฟต์แวร์สาหรับการจัดการ Metadata และการสร้างฐานข้อมูลหลายมิติ IBM Cognos
Business Intelligence Administrator
4. ซอฟแวร์สาหรับพัฒนารายงาน ระบบวิเคราะห์และแสดงผล IBM Cognos Business
Intelligence Professional
5. ซอฟแวร์สาหรับแสดงผลรายงานและเรียกดูรายงาน IBM Cognos Business Intelligence
Enhanced Consumer
ด้านฮาร์ดแวร์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับระบบคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 1 เครื่อง
2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาแบบ Tablet PC สาหรับผู้บริหารและผู้ดูแลระบบ 33 ชุด
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งาน/โครงการตามกลยุทธ์การพัฒนางานสารสนเทศเพือ่ การบริหาร กองนโยบายและแผน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557-พ.ศ.2560
กลยุทธ์
1. พัฒนาการจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ

โครงการ/กิจกรรม
1.1 โครงการสัมมนาเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
1.1.1 วางแผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
1.1.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
1.1.3 ศึกษาดูงาน
1.2 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
1) นักศึกษา
2) บุคลากร
3) หลักสูตร
4) ผู้สาเร็จ
5) การเงิน
6) ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
7) แผนงานและโครงการ
8) ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
9) วิจัย
10) บริการวิชาการ
11) โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
12) โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
13) การประกันคุณภาพการศึกษา
14) สารสนเทศเพื่องานวิชาการ (สื่อการเรียนการสอน)

ข้อมูล
2556
1

2557
1

2558
1

6

8

10

เป้าหมาย (Targets)
2559 2560
ตัวชีว้ ดั
จานวนโครงการ
1
1

12

14

จานวนฐานข้อมูล
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กลยุทธ์
2. สร้ า งความเข้ า ใจใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริห ารให้ แก่ บุ คลากรทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ
3. ส่งเสริมและสนับสนุน
การน าระบบสารสนเทศ
เ พื่ อ ก า ร บ ริ ห า ร ม า ใ ช้
บริหารจัดการตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยฯ

โครงการ/กิจกรรม
2.1 โครงการประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2.1.1 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์
2.1.2 จัดทาหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงาน
2.1.3 นาเสนอแก่ผู้ศึกษาดูงาน
2.1.4 ให้ความรู้แก่บุคลากร และนักศึกษา
3.1 โครงการอบรมให้กับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3.1.1 ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)
 ระบบพัสดุ
 ระบบครุภัณฑ์
 ระบบการเงิน
 ระบบบัญชี
 ระบบงบประมาณ

SD33-20_กลยุทธ์ ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริ หาร_issue4 (2557-2560)

ข้อมูล
2556
1

2557
2

2558
3

เป้าหมาย (Targets)
2559 2560
ตัวชีว้ ดั
4
4
จานวนโครงการ

150

250

350

450

550

จานวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา

9

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
3.1.2 ระบบบริการการศึกษา (ESS)
 ระบบงานรับสมัครนักศึกษาใหม่
 ระบบงานบริการนักศึกษา
 ระบบบริการทั่วไป
 ระบบงานบริการอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
 ระบบงานบุคลากร
 ระบบบริหารเงินเดือน
 ระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 ระบบประเมินการเรียนการสอน
 ระบบติดตามผลการรายงานเป้าหมายตัวชี้วัด
 ระบบรายงานข้อมูลสาหรับผู้บริหาร
3.1.3 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3.1.4 ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
3.1.5 อบรมผู้ดูแลระบบสารสนเทศ ทุกวิทยาเขต
3.1.6 อบรมผู้ดูแลและผู้ใช้งานระบบประชุมทางไกล (VDO
Conference)
3.2 โครงการพัฒนาบุคลากรงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร
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ข้อมูล
2556

2557

2558

7

7

7

เป้าหมาย (Targets)
2559 2560

7

7

ตัวชีว้ ดั

จานวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา

10

กลยุทธ์
4. พั ฒ นากระบวนการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผล
ก า ร ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม

4.1 โครงการติดตามผลการดาเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
4.1.1 ติดตามระบบ ERP
4.1.2 ติดตามระบบ ESS
4.1.3 ติดตามการจัดทาระบบฐานข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูล
4.1.4 ติดตามระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
5. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ 5.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบสารสนเทศเพื่ อการ
5.1.1 การปรับปรุงระบบ ERP
บริหาร
5.1.2 การปรับปรุงระบบ ESS
5.1.3 การพัฒนาระบบตรวจสอบฐานข้อมูลสารสนเทศ
5.1.4 การ upgrade Software และ Version ของระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
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ข้อมูล
2553
1

2554
1

2555
1

1

2

3

เป้าหมาย (Targets)
2556 2557
ตัวชีว้ ดั
1
1
จานวนโครงการ

4

4

จานวนโครงการ
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โครงการ/กิจกรรม

5.2 โครงการจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
5.2.1 ซ่อมบารุงเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์สาหรับระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
5.2.2 การปรับปรุงระบบควบคุมห้องประชุมผู้บริหาร
5.2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบประชุมทางไกล (VDO
Conference)
5.2.4 การจัดทาห้องประชุมเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
(War Room)
6. เพิ่ ม ศั ก ยภาพการ 6.1 โครงการจัดทารายงานประจาปีและรายงานสารสนเทศ
ให้ บ ริ ก าร และเผยแพร่
6.1.1 ดาเนินการจัดทาเล่มรายงานประจาปีและรายงานสารสนเทศ
ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ แ ก่ 6.2 โครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
6.2.1 ดาเนินการพัฒนาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
6.3 โครงการจัดทาคู่มือโครงสร้างรหัสหน่วยงานภายใน
6.3.1 ดาเนินการจัดทาเล่มคู่มือโครงสร้างรหัสหน่วยงานภายใน
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ข้อมูล
2556
1

เป้าหมาย (Targets)
2559 2560
ตัวชีว้ ดั
4
4
จานวนโครงการ

2557
2

2558
3

1

1

1

1

1

จานวนโครงการ

n/a

1

1

1

1

จานวนโครงการ

n/a

1

1

1

1

จานวนโครงการ
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งบประมาณทีใ่ ช้ตามกลยุทธ์การพัฒนางานสารสนเทศเพือ่ การบริหาร กองนโยบายและแผน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557-พ.ศ.2560
1.1 โครงการสัมมนาเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
1.2 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
2.1 โครงการประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ข้อมูล
2556
24,000
n/a
n/a

3.1 โครงการอบรมให้กับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3.2 โครงการพัฒนาบุคลากรงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร

กลยุทธ์
1. พั ฒ นาการจั ด เก็ บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
2. สร้ า งความเข้ า ใจใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารให้แก่ บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ
3. ส่งเสริมและสนับสนุน
การน าระบบสารสนเทศ
เพื่ อ การบริ ห ารมาใช้
บริ ห ารจั ด การตามพั น ธ
กิจของมหาวิทยาลัยฯ
4. พั ฒ นากระบวนการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผล
ก า ร ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ
ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร
บริหาร

โครงการ/กิจกรรม

4.1 โครงการติดตามผลการดาเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
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2557
30,000
80,000
40,000

งบประมาณ
2558
2559
30,000
30,000
80,000
80,000
40,000
40,000

2560
30,000
80,000
40,000

200,000
1

320,000
35,000

320,000
35,000

320,000
35,000

320,000
35,000

1

50,000

50,000

50,000

50,000
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5.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
5.2 โครงการจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

ข้อมูล
2556
n/a
n/a

6.1 โครงการจัดทารายงานประจาปีและรายงานสารสนเทศ
6.2 โครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
6.3 โครงการจัดทาคู่มือโครงสร้างรหัสหน่วยงานภายใน

350,000
n/a
n/a

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

5. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร
6. เพิ่ มศั ก ยภาพการ
ให้ บ ริ ก าร และเผยแพร่
ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ แ ก่
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
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2557
3,000,000
500,000

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2558
2559
3,000,000 3,000,000
700,000
950,000

2560
3,000,000
1,000,000

450,000
80,000
95,000

550,000
80,000
95,000

550,000
80,000
95,000

550,000
80,000
95,000
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