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กลุมนโยบายและแผน งานติดตามและประเมินผล 



บทที่ 1 
       บทนำ 

 
ความเปนมา 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  เปนเรื่องท่ีทุกหนวยงานตองดำเนินการ 
เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
ท่ี ไดกลาวถึง การประเมินผลการปฏิบั ติราชการ ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีสำคัญของการบริหารแบบ 
มุงผลสัมฤทธิ์  เปนการวัดผลการปฏิบัติราชการวาเปนไปตามนโยบาย แผนงาน เปาหมายและวัตถุประสงค
ของงานในภาพรวมและงานแตละดาน รวมท้ังสามารถนำมาใชกำกับ ตรวจสอบการใชทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงเปนองคกรหลักในการจัด สงเสริมและ 
สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษา         
ข้ันพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550  เปนตนมา เพ่ือใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ทำหนาท่ีกำกับ ประสาน  สงเสริมการจัดการศึกษา และใหสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนหนวยปฏิบัติการใน
การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  เพ่ือนำขอมูลมาใชในการวางแผนการบริหารจัดการ และปรับปรุงนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเหมาะสมยิ่งข้ึน โดยกำหนดระยะเวลาการติดตาม ประมาณเดือน
กรกฎาคม – สิงหาคม  และในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานมี  2 ลักษณะ คือ 

1.  ติดตามทางระบบอิเล็กทรอนิกส  คือ ระบบ e-MES ของสำนักติดตามประเมินผลการ 
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนการติดตามโครงการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาล ติดตามการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร ตัวชี้วัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

2.  ติดตามภาคสนาม (เชิงประจักษ)  โดยคณะกรรมการติดตาม ซ่ึงไดรับการแตงตั้งจาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เปนการติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร และตัวชี้วัดของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยติดตามใน 2 ระดับ คือ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  เปนหนวยงานซ่ึงอยูภายใตการกำกับดูแล
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ถือเปนกลไกหลักและเปนหัวใจสำคัญของระบบการ
ปฏิบตัิงาน ตามโครงสรางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนหนวยงานท่ีนำนโยบายไปสูการ
ปฏิบัติ  ดำเนินการสงเสริม  กำกับ  ติดตาม เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมาย  รวมท้ังการประเมิน
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการประเมินผล  เพ่ือสนองยุทธศาสตร และตัวชี้วัด   เนื่องจากสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  มีบริบทท่ียุงยากตอการบริหารจัดการ  ดังนั้น  จึงตองอาศัยการรวมพลัง
ทุมเทการปฏิบัติราชการ  มุงม่ันสูเปาหมายอยางอดทน  คิดคนพัฒนาเทคนิค  การปฏิบัติราชการ นำเทคโนโลยี     
มาบูรณาการใหเกิดประโยชนสูงสุด  พรอมกับยกระดับคุณภาพมาตรฐานของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และสราง
คุณภาพการบริการใหเปนท่ีพึงพอใจของประชาชน  โดยเพ่ิมศักยภาพองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  เพ่ือ
กาวไปสูความสำเร็จในการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรและนโยบาย ดังกลาว 

 ขาพเจา  ในฐานะผูรับผิดชอบงานติดตามและประเมินผลของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 15 เห็นความสำคัญของการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงมีความจำเปนอยางยิ่ง ท่ีตองเตรียมความพรอมรับการติดตาม
และประเมินผล เพ่ือใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน บรรลุตาม 
 



เปาหมายและตัวชี้วัดท่ีกำหนด และจัดทำรายงานผลการติดตาม เพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการปรับปรุง 
พัฒนาการดำเนินงานการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร ตัวชี้วัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 

วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการกำกับ  ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  
 2. เพ่ือใหการกำกับ  ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 เปนไปอยางมีระบบ ตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 3. เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของ ใชเปนฐานขอมูล แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการ ดำเนินงานการ
ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา    เขต 15 ใหบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคตามท่ีกำหนดไว 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  มีระบบ การกำกับ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการดำเนินงาน ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 มีขอมูล ผลการดำเนินงานท่ีเท่ียงตรง 
ทันสมัย สามารถนำมาใชกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 3. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 สามารถรายงานผลการดำเนินงานตอ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดถูกตอง ครบถวนและทันตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
 4. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 มีผลการประเมินอยูในระดับท่ีสูงข้ึน สงผล
ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติมีขวัญและกำลังใจการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



บทที่ 2 
ระเบียบกฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวของ 

 

การเตรียมรับการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการติดตาม ประเมินผลจาก 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 มีความ
เชื่อมโยงเก่ียวของกับระเบียบ กฎหมายและเอกสารท่ีไดนำเสนอ ดังนี้ 
 
1.  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
  ไดกำหนดสาระสำคัญ ในแตละมาตราท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

มาตรา 6  การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุ 
เปาหมาย ดังตอไปนี้ 

(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปน 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
(6) ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนอง 

ความตองการ 
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ำเสมอ 

มาตรา 7 การบริหารราชการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติ 
ราชการท่ีมีเปาหมายเพ่ือใหเกิดความผาสุก และความเปนอยูท่ีดีของประชาชนความสงบและปลอดภัยของ
สังคมสวนรวมตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศ  

  มาตรา 8 ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน สวนราชการจะตอง
ดำเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐ และจะตองมี 
แนวทางการบริหารราชการ ดังตอไปนี้ 

  (1) การกำหนดภารกิจของรัฐและสวนราชการตองเปนไปเพ่ือวัตถุประสงคตาม 
มาตรา 7 และสอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา 

  (2) การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยซ่ือสัตยสุจริต สามารถ
ตรวจสอบได และมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนท้ังในระดับประเทศและทองถ่ิน 

  (3) กอนเริ่มดำเนินการสวนราชการตองจัด ใหมีการศึกษาวิเคราะหผลดีและผลเสีย
ใหครบถวนทุกดาน กำหนดข้ันตอนการดำเนินการท่ีโปรงใส มีกลไกตรวจสอบการดำเนินการในแตละข้ันตอน 
ในกรณีท่ีภารกิจใดจะมีผลกระทบตอประชาชน สวนราชการตองดำเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
หรือชี้แจงทำความเขาใจเพ่ือใหประชาชนไดตระหนักถึงประโยชนท่ีสวนรวมจะไดรับจากภารกิจนั้น 

  (4) ใหเปนหนาท่ีของขาราชการท่ีจะตองคอยรับฟงความคิดเห็น และความพึงพอใจ
ของสังคม โดยรวมและประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงหรือเสนอแนะตอผูบังคับบัญชา เพ่ือใหมีการ
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหเหมาะสม 

(5) ในกรณีท่ีเกิดปญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ ใหสวนราชการ 
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ดำเนินการ แกไขปญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว ในกรณีท่ีปญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดข้ึนจากสวนราชการอ่ืน 
หรือระเบียบขอบังคับท่ีออกโดยสวนราชการอ่ืน ใหสวนราชการแจงใหสวนราชการท่ีเก่ียวของทราบ เพ่ือ
ดำเนินการแกไขปรับปรุงโดยเร็วตอไป และใหแจง ก.พ.ร. ทราบดวย 

  การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหสวนราชการกำหนดวิธีปฏิบัติใหเหมาะสมกับภารกิจ        
แตละเรื่อง ท้ังนี้ ก.พ.ร. จะกำหนดแนวทางการดำเนินการท่ัวไปใหสวนราชการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรานี้
ดวยก็ได 

มาตรา 12 เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอ 
ตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเปนลายลักษณ
อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการแหงเดียว 

มาตรา 45 นอกจากการจัดใหมีการประเมินผลตาม มาตรา 9 (3) แลว ใหสวนราชการจัดใหมี  
คณะผูประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และระยะเวลาท่ี ก.พ.ร.กำหนด 
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1. งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกลยุทธ สพฐ. 

1. ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดนโยบาย กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจำปของกระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2. จัดทำแผน กำกับติดตามแผนปฏิบัติการประจำปของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและแผนการกำกับ
ติดตาม การติดตามงานตามกลยุทธและนโยบายของหนวยงานทุกระดับเพ่ือกำกับติดตามเรงรัดใหมี
การดำเนินงานตามท่ีกำหนดไวในแผน 

3. จัดทำเครื่องมือกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานใหมีความครอบคลุม ชัดเจนและสะดวกตอ
การติดตามและรายงานผลของผูเก่ียวของ 

4. เสนอขอมูลการดำเนินงานตามแผนกำกับติดตามตอผูมีอำนาจพิจารณา 
5. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานประจำป ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

และจัดสรุปเนอคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสาธารณชน 

ปฏิทินการดำเนินงาน 

ลำดับ
ท่ี 

รายละเอียดงาน เวลาดำเนินการ 
ตามไตรมาส 

มาตรฐานคุณภาพ
งาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 
 

ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดนโยบาย 
กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจำป
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

กค-ต.ค  กลุมนโยบายและแผน 

2 จัดทำเครื่องมือกำกับติดตามและ
รายงานผลการดำเนินงาน 

      กค-ต.ค  กลุมนโยบายและแผน 

3. 
 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การดำเนินงานประจำป 

ก.ย-ต.ค  กลุมนโยบายและแผน 

4. สรุปผล/รายงานผล 

รายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2562 

ก.ย-ต.ค  กลุงานติดตาม กลุม
นโยบายและแผน 

คณะกรรมการท่ีไดรับ
มอบหมาย 

ผูท่ีเก่ียวของมนโยบาย
และแผน  

 



1.2 Flow Chart ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

      การตดิตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ สพฐ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดนโยบาย กลยุทธ   

และแผนปฏิบัติการประจำปของ

กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.จังหวัด สพท.และ

สถานศึกษารวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

จัดทำแผน กำกับติดตามแผนปฏิบัติการประจำปของ สพท.และแผน

กำกับติดตามงานตามกลยุทธและนโยบายของหนวยงานทุกระดับ เพ่ือ

กำกับติดตามเรงรัดใหมีการดำเนินงานตามท่ีไดกำหนดไวในแผน 

จัดทำเครื่องมือกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานใหมีความ

ครอบคลุม ชัดเจนและสะดวกตอการติดตามและรายงานผลของ

ผูเก่ียวของ 

เสนอผูอำนาจพิจารณา 

แจงผูท่ีเก่ียวของปรับปรุงและพัฒนา

งาน 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล

การดำเนินงานและจัดทำขอสรุป

เสนอ กพท.และสาธารณชน

 



2.การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสำนัก
นายกรัฐมนตรี 

       ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

1. ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสำนัก
นายกรัฐมนตรี 

2. การประสานแผนการติดตาม กำกับ นิเทศและตรวจราชการสำนักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาของ
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผูตรวจราชการสำนักงานจังหวัด ในสวนท่ีเก่ียวของกับ
กลุมนโยบายและแผน 

3. จัดทำรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิารและการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี 

4. วิเคราะหประเด็นขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ เสนอผูมีอำนาจพิจารณา 
5. แจงผูเก่ียวของใหนำขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน 
6. การสรุปผลและรายงานตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1  Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดประเด็น        

การตรวจราชการตามนโยบายการตรวจ

ราชการ 

จัดทำรายงานการตรวจราชการตามนโยบาย

การตรวจราชการฯ 

วิเคราะหประเด็นขอเสนอแนะ        

ของผูตรวจราชการ 

เสนอผูมีอำนาจ

พิจารณา 

แจงผูท่ีเก่ียวของใหนำเสนอแนะไปปรับปรุงและ

พัฒนางาน 

สรุปและรายงานตอ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ประสานแผนการติดตาม กำกับนิเทศและตรวจ

ราชการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของผูตรวจ

ราชการฯในสวนท่ีเก่ียวของ 



งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายกลยุทธของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
1. ศึกษาวิเคราะห รายละเอียดตามแผนกลยุทธสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. ศึกษาออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการดำเนินงานอยางเปนระบบ 

3. ประสานผูท่ีเก่ียวของและดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานอยางเปนระบบ 

4. สรุปผลการประเมินและจัดทำรายงานตอคณะผูประเมินสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา     

ข้ันพ้ืนฐาน 

5. แจงผูท่ีเก่ียวของนำไปปรับปรุงพัฒนางาน 

6. สรุปผลการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flow Chart การปฏิบตัิงาน 

1.1 การประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธ สพฐ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ศึกษา วิเคราะหรายละเอียด ตาม

แผนกลยุทธ สพฐ. 

ศึกษาออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการ

ประเมินผลการดำเนินงานอยางเปนระบบ 

ประสาน/ประเมิน/สรุปผลการ

ดำเนินงาน 

เสนอผูมีอำนาจ

พิจารณา 

ปรับปรุงการพัฒนางาน 

สรุปผลการดำเนินงาน 



Flow Chart การปฏิบตัิงาน 

1.2 ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา 

                   

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษา/วิเคราะห 

ประเมินผล 

ประเมินผล 

สรุป/รายงานผล 

 

 

 

 

 

 



Flow Chart การปฏิบตัิงาน 

1.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

ศึกษาวิเคราะหรายละเอียด

ตามแผนปฏิบัติการฯ 

สรางแบบประเมินแผนงาน

ตามโครงการ 

ประสาน/ดำเนินการ

ประเมินผล/สรุปผลการ

ดำเนินงาน 

เสนอผูมีอำนาจ 

รายงานผลการ

ดำเนินงาน        
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