พนธชย รตนสวรรณ

www.geocities.com/phanchai

กรมควบคมโรคจะพฒนาบคลากรของกรมอยางไร
พนธชย รตนสวรรณ1
กรมตองการบคลากรทมลกษณะอยางไร
ลกษณะของบคลากร หร*อ "คน" ท-.จะกล0าวถ2งน-3 เป6นลกษณะทางว7ชาการเฉพาะ (โดยไม0ขอ
กล0าวถ2งลกษณะพ2งประสงคท.วๆ ไปของการเป6นข?าราชการ เช0น ม-ความซ*.อสตยสจร7ต ม-ความต3ง
ใจในการทBางาน) หากต3งคBาถามประเดDนน-3 กDตอ? งถามก0อนว0า แล?วลFกค?าหร*อหน0วยงานจงหวด (ต0อ
ไปน-3จะเร-ยกส3นๆ ว0า "จงหวด") ต?องการคนของกรมท-.ม-ลกษณะเช0นไรท-.จะให?ไปช0วยงานหร*อให?
คBาแนะนBาเขาได? ส7.งท-.จ งหวดมกจะร?องขอให?สBานกงานปGองกนควบคมโรค (สคร. - ในฐานะตว
แทนของกรมท-.จะไปม-ปฏ7สมพนธใกล?ช7ดกบจงหวด) ไปช0วยเหล*อเขาอยF0เสมอๆ ค*อ เร*.องเทคนค
วชาการของเฉพาะแตละโรค คนของ สคร. จBาเป6นต?องม-ความสามารถในการให?ข?อเสนอแนะ,
คBาแนะนBา และตอบคBาถามเช7งเทคน7คว7ชาการของแต0ละโรคได?อย0างละเอ-ยดและ Smart ส0วนน-3จะ
เป6นส0วนท-.จงหวดเตDมใจและพอใจท-.จะร?องขอไปยง สคร. หาก สคร. ม-ผF?เช-.ยวชาญในโรคใดๆ ท-.
จงหวดต?องการให?ช0วยเหล*อ แต0หาก สคร. พยายามจะยดเย-ยดให?จงหวดในบางเร*.องหร*อบางโรค
โดยท-. สคร. เองกDม7ได?ม-ผF?เช-.ยวชาญด?านน3นจร7งๆ จงหวดกDม7ได?ย7นด-ท-.ให? สคร. เข?าไป เพราะจะ
เป6นการเส-ยเวลาโดยใช0เหต และช0วยเหล*ออะไรเขากDไม0ได? อนท-.จร7งประเดDนน-3 เป6นส7.งท-.ทราบๆ
กนด-อยF0แล?ว ท3ง สคร. และจงหวด แต0ก Dไม0ทราบว0า ทBาไมบ0อยคร3งท-. สคร. มกละเลยไม0สนใจ
ประเดDนน-3 แล?วกDส0งคนไปท-.จงหวด บางคร3งกDถFกดFถFกดFแคลนกลบมา การท-.คนของ สคร. ออกไป
จงหวด เป6นเสม*อนแบกหน?าตาและศกด7Qศร-กรมออกไปด?วยเสมอ หากจงหวดชมเชยยกย0องให?
การต?อนรบอย0างเตDมใจและพอใจ กรมกDได?หน?าตาไปด?วย แต0หากจงหวดดFถFกรงเก-ยจไม0อยาก
ต?อนรบ กDเสม*อนกรมจะถFกดFถFกไปด?วย ทBาอย0างไร สคร. หร*อ กรมจะเข?าใจกนว0าส7.งน-3สBาคญ กD
เป6นเร*.องท-.น0าท?าทายมาก
ประเดDนท-เ. รามกละเลยไปกDคอ* ความสามารถของคนในการเรยนร&น'นมจ(ากด โดยธรรม
ชาต7แล?ว คนเราไม0สามารถเร-ยนรF?ทกเร*.องทกโรคได?ในเวลาอนรวดเรDว ความสามารถของคนน3น
เร-ยนรF?ได?บางเร*.องในของโรคเด-ยวด?วยซ3Bาไป การเร-ยนรF?ในเช7งล2กเป6นส7.งท-.ต?องให?ม-การพฒนากน
1
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ในแต0ละคน ไม0ใช0ม0งให?พฒนากนในเช7งกว?าง ด?วยเหตผลในการให?ข?อแนะนBาจงหวดได?จร7งดงข?าง
ต?นท-.กล0าวแล?ว บ0อยคร3งท-.มกได?ย7นว0าม-คนเก0งอยF0ในกรมหร*อ สคร. แล?วจะต?องให?คนๆ น3นทBาทก
เร*.อง อนน-3เป6นส7.งท-.เป6นไปไม0ได? คนเก0งน3นเขากDเก0งในเช7งล2กท-.เขาทBาอยF0 แต0จะให?เขามาทBาทกๆ
เร*.อง ซ2.งไม0ม-ทางท-.จะเก0งจร7งได?ทกเร*.องน3น กDจะเป6นการทBาลายคนของกรมเองโดยไม0รF?ต ว และ
หากจะเก0งเพ7.ม "อ-กสกเร*.อง" กDตอ? งใช?เวลา ม7ใช0เนรม7ตรกนช.วข?ามค*น บางคร3ง เราอาจจะล*มไปว0า
กว0าคนท-.เราม-อยF0จะม-ประสบการณหร*อเก0งในแต0ละเร*.องน3น กระบวนการของกรมม-ส0วนเอ*3อในการ
สร?างเขามากน?อยแค0ไหน แต0เรากลบค7ดว0าเราใช?เขาในเร*.องอ*.นๆ ด?วยเลย เพราะคงเก0งทกเร*.อง
จร7งหร*อไม0
ดงน3น กรมคงต?องสรางคนใหมความร&ความสามารถเฉพาะโรคเฉพาะเร+องให?มากท-.สด
หากจะกล0าวให?สวยหรFกDต?องว0าเป6น Disease-oriented ม7ใช0 Function-oriented กรมต?องเป6นท-.พ2.ง
ให?จงหวดได?ด?วยเทคน7คว7ชาการเฉพาะ หากจะให?คนของกรมทBางานแบบ Function-oriented กDม7
ได?ม-อะไรท-.แตกต0างไปจากคนของจงหวด แล?วต0อไปจงหวดกDจะไม0ร?องของให? สคร. ช0วยเหล*อเขา
อ-กต0อไป สคร. แตละแหงจ.งนาจะส(ารวจหนวยงานตนเองวา มผ&เชยวชาญทมคณสมบตท
จงหวดยอมรบเชนน'สกกคน และเชยวชาญจรงในโรคอะไรบาง สคร. จะได?ทราบศกยภาพท-.
แท?จร7งของตนเองเส-ยท-ว0าม-อยF0แค0ไหน และจะสร?างศกยภาพหร*อคนของ สคร. กนต0อไปอย0างไร
ใช?เวลาอ-กนานไหม ม7ใช0มวแต0ม0งจะทBาลายบคลากรของตวเองโดยไม0รF?ตวกนต0อไป ส0วนในระดบ
กรมกDต?องค7ดค?นกระบวนการในการสร?างคนให?ออกมาในลกษณะเช0นน-3ได?อย0างไร อ-กประการ
สBาคญ ค*อ กรมจะรกษาคนท-.ม-ความเช-.ยวชาญจร7งๆ ท-.ม-อยFใ0 ห?อยF0รบใช?กรมต0อไปได?นานๆ อย0างไร
กรมจะสรางคนอยางไร
ฐานของการสร?างคนของกรมในอด-ต ม-ความได?เปร-ยบอย0างมากในการสร?างคน เพราะมเคร*อข0ายของศFนยว7ชาการต0างๆ ท-.ทBาหน?าท-.ให?บร7การผF?ป\วย ได?แก0 ศFนยวณโรคเขต (ศวข.), ศFนย
กามโรคและโรคเอดสเขต (ศกอข.) และศFนยโรคเร*3อนเขต (ศรข.) การม-กรอบอตรากBาลงท3งแพทย
, พยาบาล, นกว7ชาการและบคลากรสาขาอ*.นๆ ท-.ศFนยเหล0าน-3 ทBาให?ได?ม-โอกาสเร-ยนรF?จากการ
ปฏ7บต7จร7งจากงานบร7การผF?ป\วยท-.เราม-อยF0เอง ก0อให?เก7ดประสบการณอย0างแท?จร7ง เม*.อจงหวดโดย
เฉพาะโรงพยาบาลม-ผF?มารบงานใหม0สามารถร?องขอความช0วยเหล*อมาได? และเรากDตอบหร*อแนะ
นBาเขาได?อย0างสมภาคภFม7 น-.ค*อ ความได?เปร-ยบท-.ม-อยF0ในอด-ต แต0ในป]จจบน เราม-ศFนยต0างๆ เหล0า
น-3เหล*ออยF0น?อยมาก กรอบอตรากBาลงกDม-อยF0แทบจะไม0เหDนหน?าตาว0าจะสามารถให?บร7การได?จร7ง
การพฒนาบคลากรของกรม คร.
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หลายศFนยจ2งถFก สคร. ป^ดไปโดยปร7ยาย เพ*.อจะได?คนไปทBาอย0างอ*.นอ-กต0อไป หารF?ไม0ว0า น.นค*อ
การทBาลายจดแขDงของตวเอง
การสร?างคนให?ม-ความเช-.ยวชาญแต0ละโรคแต0ละเร*.อง ในประสบการณท-.ทBางานท-.กรมมากว0า
12 ป_ ค7ดว0า ต?องใช?เวลาอย0างนอยตอง 5 ป3ข.'นไป คนๆ น3นจ2งจะม-ประสบการณท-.จะสามารถ
ตอบคBาถามและให?ข?อช-3แนะเช7งว7ชาการแก0จ งหวดได?อย0างสมภาคภFม7 การทBางานในเร*.องน3นๆ
เพ-ยง 1-2 ป_ และแม?จะผ0านการฝaกอบรมเร*.องน3นๆ มาบ?างจากในหร*อต0างประเทศกDตาม กDม7ได?มประสบการณหร*อความม.นใจท-.จะให?คBาปร2กษาจงหวดได? ดงน3น ระยะเวลา 5 ป_ข23นไปท-.คลกคล-อยF0
กบเร*.องหร*อโรคๆ เด-ยวจากการทBางานบร7การท-.ม-อยF0จร7งเท0าน3น จ2งจะเป6นบคลากรท-.ม-คณภาพ
พร?อ มแบกศกด7 Q ศร- ก รมไปพบจงหวดได? แต0 เป6 นท- .น 0 า เส- ย ดายท- . สคร. บางแห0 งม7 ได? ต ระหนก
ประเดDนน-3ว0า การสร?างคนให?ม-ความเช-.ยวชาญแต0ละโรคม7ได?ง0ายและรวดเรDว กลบโยกย?ายคนท-.มความเช-.ยวชาญโรคหน2.งๆ ท-.ม-อยF0ให?ไปทBาหน?าท-.รบผ7ดชอบอ*.นๆ โดยไม0ทราบว0าเป6นการทBาลาย
จดแขDงของตนเองไป ดงน3น เราต?องเข?าใจว0า การท(าลายงายกวาการสราง การสร?างคนท-.มความเช-.ยวชาญ อาจต?องใช?เวลานานอย0างน?อย 5 – 10 ป_ แต0การทBาลายคนทBาได?ช.วข?ามค*น โดย
การย?ายให?เขาไปทBางานอ*.นท-.ไม0เช-.ยวชาญ
และกDเป6นท-.น0าเส-ยดายอ-กว0า ป]จจบนเราม-ศFนยต0างๆ เป6นจBานวนน?อยมาก ท-.จะเป6นฐานการ
ฝaกอบรมให?คนของกรม ส0วนใหญ0ถFกป^ดตวลงแล?ว ท3งๆ ท-.เจ?าหน?าท-.ท-.ปฏ7บต7งานอยF0ไม0ต?องการให?
ป^ด ส0วนศFนยท-.ยงทBางาน กDแทบจะไม0ม-คนทBางาน บางศFนยม-พยาบาลเพ-ยง 1 คน ส0วนใหญ0ไม0มแพทยประจBา นอกจากน-3 ผF?ป\วยท-.มารบบร7การกDม-จBานวนน?อยลงไปมาก อาจเน*.องมาจาก ระบบ
30 บาท หร*อเพราะเราให?บร7การได?ไม0ค0อยเตDมท-. ในอนาคตอนใกล? ศFนยท3งหมดของกรม คงต?อง
ป^ดลง และกรมจะขาดจดแขDงตรงน-ใ3 นภFม7ภาคไปทนทการจดต3งศFนยฝaกอบรมของแต0ละโรคท-.สBาคญ จ2งอาจเป6นทางออกของกรมต0อไป เพ*.อรองรบ
เม*.อศFนยต0างๆ ถFกยบตวท3งหมด ม7ฉะน3น กรมจะไม0ม-แหล0งฝaกอบรมเพ7.มพFนประสบการณให?กบ
คนร0นใหม0ของกรมเอง การจดต3งศFนยฝaกอบรมน-3 อาจร0วมม*อกบหน0วยงานบางหน0วยงานของ
จงหวดกDได? หากในกรมไม0ม-แหล0งให?บร7การผF?ป\วยแต0ละโรคหร*อม-แหล0งให?บร7การแต0ม-จBานวนผF?
ป\วยไม0มากพอท-จ. ะให?การฝaกอบรมได? ศFนยฝaกอบรมน-3 อาจจะเป6นการแหล0งฝaกอบรมท3งคนในและ
นอกกรม
ตวอย0างท-.ด-ค*อ สBานกระบาดว7ทยา ท-.เป6นแหล0งฝaกอบรมให?บคลากรได?ท3งในกรม, นอกกรม
รวมท3งต0างประเทศด?วย แต0กDไม0ม-แหล0งให?บร7การผF?ป\วยเป6นของตนเอง จ2งจBาเป6นต?องร0วมม*อกบ
จงหวดหร*อหน0วยงานอ*.น เพ*.อสร?างเสร7มประสบการณจร7งให?ผF?เข?ารบการฝaกอบรม ดงน3น โรค
การพฒนาบคลากรของกรม คร.
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ต0างๆ ท-.สBาคญทกโรค ต?องหนมาเอาจร7งเอาจงสร?างหลกสFตรการฝaกอบรมเช0นน-3 โดยม?งเน?นให?ฝaก
อบรมแก0บคลากรของกรมเองด?วย อย0ามองเพ-ยงจดการฝaกอบรมให?คนของจงหวดหร*อชาวต0าง
ประเทศ
การจดต3งแหล0งฝaกอบรมของกรม ควรม-จดประสงคไม0เพ-ยงแต0เป6นศFนยประสานงานการฝaก
อบรมเท0าน3น เพราะหน0วยงานไหนกDทBาเป6น แต0กรมต?องม-ว7ทยากรเป6นแหล0งทรพยากรท-.สBาคญ
ต?องให?จงหวดหร*อหน0วยงานอ*.นๆ ค7ดถ2งเม*.อเขาจะจดฝaกอบรมให?คนในจงหวดเองได?ด?วย ถ?า สคร
. หร*อ กรม ม-ศกยภาพเพ-ยงแค0การประสานงานการฝaกอบรม จงหวดกDทBาเป6นและประสานงาน
เองกDได? เขากDจะจดโครงการเอง จดหาว7ทยากรเอง โดยไม0จBาเป6นต?องพ2.ง สคร. หร*อ กรม อ-กต0อ
ไป เพราะกรมไม0ม-ว7ทยากรให?เขา การสร?างคนให?เป6นว7ทยากรได?น3นไม0ใช0เร*.องง0าย ฐานการฝaกคน
เช0นน-3 กDมกจะมาจากศFนยว7ชาการเด7มท-.ม-งานบร7การ กรมหร*อ สคร. ควรสBารวจดFว0า ในกรม หร*อ
สคร. ม-บคลากรท-.จงหวดหร*อหน0วยงานต0างๆ ร?องขอให?เป6นว7ทยากรจร7งๆ สกก-.คน บ0อยแค0ไหน
ป_ละก-.คร3ง กรมต?องต3งเปGาหมายให?ชดเจนว0า สงทกรมตองการมใชเพยงแคการประสานงาน
การฝ5กอบรม แตตองเป6นถ.งระดบวทยากรทเป6นทพ.งใหหนวยงานอ+นๆ ได กรมม-กระบวน
การสร?างคนให?ม-ลกษณะอย0างน-3ได?อย0างไรในสภาพการณท-.เป6นอยF0ในป]จจบน การจดต3งศFนยฝaก
อบรม จ2งควรม-ว7ทยากรท-.ม-ความเช-.ยวชาญจร7งเฉพาะเร*.องเฉพาะโรค ขณะน-3...กรมม-อยF0ก-.คน
เหตผลทตองมศ&นย9ตางๆ
แม?ว0า ศFนยต0างๆ จะถFกยบตวลงท3งหมดในไม0ช?าน-3 แต0อยากจะบนท2กเหตผลความจBาเป6นท-.
จะต?องม-ศFนยว7ชาการในภFม7ภาคในส0วนของกรมไว? ศFนยแต0ละศFนยม-เหตผลแตกตางกนไปท-.จะ
ต?องทBาหน?าท-ข. องตนเอง ดงน-3
ศFนยวณโรค ม-ความจBาเป6นด?านการพฒนารFปแบบการควบคมวณโรค ได?แก0 การค7ดค?นการ
ใช? DOT ให?เหมาะสมและสอดคล?องกบบร7บทของสงคมไทย และแสดงให?จงหวดเหDนว0า DOT ทBา
ได?ในเม*องไทย โดยความเป6นจร7งแล?ว DOT เป6น "กลยทธ" ท-.สBาคญท-.สดในการควบคมวณโรคใน
ป]จจบน
ศFนยกามโรค ม-ความจBาเป6นอย0างย7.งในส0วนของคล7น7กเฉพาะโรคกามโรค ท-.ถ*อว0า เป6น "กล
ยทธ" ท-.สBาคญของการควบคมโรคต7ดต0อทางเพศสมพนธ ประเดDนท-.ต?องพ7จารณาทBาความเข?าใจ
ค*อ ผF?รบบร7การกามโรคไม0ว0าผF?ป\วยท.วไปท-.ม-อาการด?านกามโรคและหญ7งบร7การอาช-พพ7เศษ มก
ไม0พ2งปรารถนาท-.จะไปรบบร7การท-.โรงพยาบาล เขาพอใจท-.จะไปท-.คล7น7กเฉพาะโรคมากกว0า และ
การพฒนาบคลากรของกรม คร.
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ก7จกรรมการเย-.ยมแหล0งแพร0 กDไม0ม-ใครอยากทBา นอกจากคล7น7กเฉพาะกามโรคน-3
ศFนยโรคเร*3อน เป6นแหล0งสร?างแพทยและพยาบาลท-.ม-ความเช-.ยวชาญเฉพาะโรคจร7งๆ ซ2.งมความจBาเป6นมากในการค?นหาผF?ป\วยโรคเร*3อน แพทยท-.โรงพยาบาลต0างๆ จะไม0ม-ความเช-.ยวชาญ
ตรงน-เ3 ลย เพราะไม0ค0อยพบผF?ป\วย หากต?องการค?นหาเช7งรก (ซ2.งเป6น "กลยทธ" ในการควบคมโรค
เร*3อน) กDร?องขอให?ผF?เช-.ยวชาญจากศFนยช0วยลงพ*3นท-.เพ*.อค?นหาให?ม-ประส7ทธ7ภาพ
น0าเส-ยดายท-.ป]จจบน ม-ศนF ยเหล0าน-3นอ? ยมาก สคร. หร*อ กรมน0าจะทBาการสBารวจว0า ม-ก.แ- ห0งท-.
ทBาหน?าท-.เหล0าน-3ได?อย0างม-ประส7ทธ7ภาพจร7ง
น0า เส-ย ดายอ-ก ประการ ค*อ ศF นยระบาดว7 ทยาภาค ซ2.ง เคยย7.ง ใหญ0เป6 นท- .พ2.งจงหวดได? มบคลากรท-.ม-คณภาพมากมายและม-ทรพยากรสนบสนน ไม0ว0าจะเป6นยานพาหนะต0างๆ กลบถFกยบ
รวมไปอยF0กบ สคร. แล?วคณภาพและประส7ทธ7ภาพกDถFกละลายไปด?วยเช0นเด-ยวกบศFนยว7ชาการ
ต0างๆ ของกรม ท-.ถFกยบรวมจนด?อยประส7ทธ7ภาพกนหมดแล?วไปก0อนหน?าน3น หากเราเร-ยนรF?อด-ต
กDไม0น0าจะยบศFนยระบาดว7ทยาภาคไปเส-ยให?หมดจดแขDงไปอ-ก 1 อย0าง
กรมตองมแพทย9หร+อไม
บ0อยคร3งท-.เรามกจะได?ย7นกนว0า สคร. หร*อ กรม คร. ไม0ต?องม-แพทย สคร. หร*อ กรมกDย ง
ทBางานได? น.นเป6นการค7ดท-.ผ7วเผ7นเก7นไป เพราะหากเราม-ปฏ7ส มพนธกบจงหวดจร7งๆ เรากDจะ
ทราบว0า จงหวดต?องการองคความรF?และเทคน7คว7ชาการท-.ม-คณภาพจากกรมอย0างมาก แพทยถFก
สร?างข23นมาโดยหลกสFตรการเร-ยนแพทยท-.ทBาให?ม-ความรF?เช*.อมโยงได?ต3งแต0ระดบช-วโมเลกล, ทาง
ด?านอาการทางคล7น7ก ไปจนถ2งระดบมหภาคค*อ ด?านสาธารณสข ดงน3น มมมองของแพทย จ2ง
สBาคญต0อการผล7ตองคความรF?เช*.อมโยงรอบด?านท-.จะแก?ป]ญหาได?จร7ง กรมควบคมโรคจ2งจBาเป6น
ต?องม-องคความรF?เช*.อมโยงต3งแต0การดFแลผF?ป\วยโดยอาศยความรF?ทางช-วโมเลกล, การดFแลการป\วย
ทางคล7น7ก, การรกษาด?วยยา รวมถ2งการจดการชมชนอย0างไรให?เหมาะสมสมพนธกนและแก?ไข
ป]ญหาได?จร7ง แพทยจ2งจBาเป6นท-.จะต?องเป6น "ผF?นBา" ในการควบคมโรคให?ม-ประส7ทธ7ภาพต0อไป
นอกจากน-3 เป6นท-.น0าเส-ยดายท-.เด7มศFนยระบาดว7ทยาภาคและศFนยโรคต7ดต0อท.วไปเขต ไม0มแพทยปฏ7บต7หน?าท-. ท3งๆ ท-.เป6นศFนยว7ชาการท-.สBาคญท3งคF0 เม*.อถFกปรบเปล-.ยนเป6น สคร. นกว7ชา
การส0วนหน2.งท-.สงกดกล0ม/กล0มโรคท3งสองน-3 จ2งต?องการแพทยเป6นผF?นBา แต0แพทยท-.ม-เหล*ออยF0บ?าง
ตาม สคร. ม-พ*3นฐานเด7มมาจากศFนยบร7การผF?ป\วยเด7มท3งส73น การสร?างแพทยให?กบท3งสองกล0มน-3จ2ง
เป6นส7.งท-.น0าท?าทาย ท3งในประเดDนการจFงใจให?แพทยมาอยF0, การไม0เคยม-ฐานงานบร7การในการฝaก
การพฒนาบคลากรของกรม คร.
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ฝนสร?างประสบการณจร7ง และเวลาท-.ต?องสร?างคนให?ม-ความเช-.ยวชาญจร7งท-.ไปจงหวดได?อย0างสม
ศกด7Qศร-และจงหวดกDพอใจและต?องการให?เราไปช0วยเหล*อเขาจร7งๆ

สรป
กรมต?องการคนท-.ม-ความเชยวชาญเฉพาะเร+องเฉพาะโรคอยางมาก ม7ใช0ม-ความรF?ทาง
กว?าง ท3งน-3 เพ*อ. ให?การช0วยเหล*อทางเทคน7คว7ชาการแก0หน0วยงานจงหวดได?อย0างจร7งจง ฐานศFนย
ว7ชาการเด7มท-.ม-งานบร7การผF?ป\วย อาจต?องยบตวเองท3งหมดในอนาคตอนใกล? กรมจ2งจBาเป6นต?องมแหล0งการจดการฝaกอบรมให?บคลากรภายในกรม และภายนอกกรม แต0ศFนยการฝaกอบรมแต0ละ
โรคน3น ม7ใช0เป6นเพ-ยงแค0การประสานงาน แต0จBาเป6นต?องสร?างบคลากรให?ม-ศกยภาพเป6นวทยากร
ผF?ให?ความรF?ได?ด?วย กรมควรจะสBารวจศกยภาพด?านน-3ว0าเป6นอย0างไรและจะพฒนาต0อไปให?เป6น
รFปธรรมอย0างไร

การพฒนาบคลากรของกรม คร.
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