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บทท่ี 1 
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย หลักการและท่ีมา วัตถุประสงค์ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ องค์ประกอบและบทบาทของคณะกรรมการประเมินผล การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการ และแนวทางการจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 

1.1  หลักการและท่ีมา 

1.1.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติ
ว่า     “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานท่ีไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน การปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่ง ท่ีจําเป็นอย่างยิ่งเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการ
ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ท้ังนี้
ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 

1.1.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 
กําหนดว่าเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือกําหนด
มาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือ
แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กําหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระ
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ 
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ี 
ก.พ.ร. กําหนด 

1.1.3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) ยุทธศาสตร์ท่ี 3  
การมุ่งสู่การเป็นองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม 
เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ โดยมีการปรับปรุงกลไกและระบบการ
ประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการให้เหมาะสมสอดรับกับพันธกิจและลักษณะของหน่วยงานของรัฐ 
สามารถวัดผลได้ท้ังในระดับองค์การและระดับบุคคล รวมท้ังการพัฒนามาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจตาม
ผลงาน  
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1.1.4 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2546 มีมติเห็นชอบในหลักการและ
รายละเอียดของแนวทางและวิธีการในการสร้างแรงจูงใจเพ่ือเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
ท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยกําหนดให้ ทุกส่วนราชการจะต้องทําการพัฒนาการปฏิบั ติราชการ 
และทําข้อตกลงผลงานกับผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล และจะได้รับ
สิ่งจูงใจตามระดับของผลงานตามท่ีตกลง 

 

1.2  วัตถุประสงค์ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 

1.2.1 เพ่ือให้ส่วนราชการมีความเข้าใจเก่ียวกับข้ันตอน และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

1.2.2 เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามแนวทางและรายละเอียดของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

1.2.3 เพ่ือให้ส่วนราชการมีการปฏิบัติราชการท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สุขของประชาชน 
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1.3  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นี้เป็นไปตามระบบการ
ประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ ท่ีคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2554 มีมติเห็น
ควรให้มีการบูรณาการระบบการติดตามและประเมินผลภาครัฐให้มีความเป็นเอกภาพ ลดความซํ้าซ้อนและภาระ
งานเอกสาร เพ่ือให้ส่วนราชการมุ่งเน้นเฉพาะตัวชี้วัดหลักท่ีมีความจําเป็น ท้ังนี้ ให้เริ่มดําเนินงานในการจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ท่ีสอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว
ข้างต้นได้เต็มรูปแบบ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป และเม่ือดําเนินงานตามระบบประเมินผล
ดังกล่าวในส่วนราชการแล้ว ให้สํานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไปพิจารณาปรับใช้ในการประเมินผล
ของจังหวัดและองค์การมหาชนต่อไป 

ระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการนี้เป็นการบูรณาการการติดตามและประเมินผล
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ
สํานักงาน ก.พ.ร. เข้ามาอยู่ในระบบเดียวกัน โดยแบ่งออกเป็น 2 มิติ ดังแผนภาพท่ี 1 

 

 
แผนภาพท่ี 1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

 

ส่วนราชการจะจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม 
คํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เพ่ือรับการจัดสรรสิ่งจูงใจภายใต้กรอบการประเมินผลท้ัง 2 มิตินี้ 
โดยมิติภายนอกเป็นการประเมินประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายระดับกระทรวง ระดับกลุ่มภารกิจ (ถ้ามี) 
และระดับกรม รวมถึงระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาล และตัวชี้วัดร่วม
ระหว่างกระทรวง (ถ้ามี) และการประเมินคุณภาพ ได้แก่ การวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและ 

 

 

 

 

มิติภายนอก 
(รอยละ70 ) 

การประเมินประสิทธิผล (รอยละ 60)  

ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมาย 

• ระดับกระทรวง 

• กลุมภารกิจ (ถามี)  

• กรม 
� การประเมินผลประโยชนตอคาจาย Benefit – 

Cost Ratio หรือการประเมินประสิทธิผล 

ตอคาใชจาย Cost – Effectiveness 

� การประเมินผลกระทบ 

การประเมินคุณภาพ (รอยละ10) 

• รอยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบรกิารตอกระบวนการ
ใหบรกิาร 

• รอยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูกําหนดนโยบาย 

มิติภายใน 
(รอยละ30 ) 

            การพัฒนาองคการ  
               (รอยละ15) 

ขีดสมรรถนะของการบริหาร
จัดการ 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ปรับปรุงสารสนเทศ 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ 

 

การประเมินประสิทธิภาพ 

 (รอยละ15) 

• ตนทุนตอหนวย  
• สัดสวนคาใชจายจรงิตอคาใชจายตาม

แผน 
• ปริมาณผลผลิตที่ทําไดจริงเปรียบเทยีบ

กับแผน 

มิ
ติ
ภ
า
ย
น
อ
ก 

มิ
ติ
ภ
า
ย
ใ
น 

กรอบการประเมินผลภาคราชการ 
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ผู้กําหนดนโยบายท่ีมีประโยชน์ต่อการใช้บริการ และกระบวนการให้บริการของหน่วยงานภาคราชการ ส่วนมิติ
ภายในเป็นการประเมินความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรและการพัฒนาองค์การ 
 

1.4  องค์ประกอบและบทบาทของคณะกรรมการประเมินผล 

1.4.1 คณะกรรมการกํากับการจัดทําข้อตกลงและการประเมินผล ทําหน้าท่ีกําหนด
หลักเกณฑ์และกรอบการเจรจาข้อตกลงผลงาน เป้าหมาย วิธีการประเมินผล และจัดสรรสิ่งจูงใจ กํากับให้ส่วน
ราชการและคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลดําเนินการตามหลักเกณฑ์อย่างมีมาตรฐาน และ
แก้ไขปัญหาในการจัดทําข้อตกลงและประเมินผล ซ่ึงคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมี
องค์ประกอบดังนี้ 

องค์ประกอบคณะกรรมการกํากับการจัดทําข้อตกลงและการประเมินผล 
1. รองนายกรัฐมนตรี   ประธาน ก.พ.ร. 
2. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ 
3. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กรรมการ 
4. ม.ร.ว. ปรีดิยาธร  เทวกุล กรรมการ 
5. นายวิษณุ  เครืองาม กรรมการ 
6. นายชัยณรงค์  อินทรมีทรัพย์ กรรมการ 
7. นายวัฒนา   รัตนวิจิตร กรรมการ 
8. นายจักรมณฑ์  ผาสุกวนิช กรรมการ 
9. นายปรีชา  วัชราภัย  กรรมการ 
10. นายสมชัย  ฤชุพันธุ์ กรรมการ 
11. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ กรรมการ 
12. นายไพโรจน์ พรหมสาส์น กรรมการ 
13. นายทรงศักด์ิ วงศ์ภูมิวัฒน์ กรรมการ 
14. เลขาธิการ ก.พ.ร.  กรรมการและเลขานุการ 

 

1.4.2 คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล เป็นคณะกรรมการซ่ึงแต่งต้ังโดย
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้ทําหน้าท่ีเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ําหนัก  
ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน เพ่ือใช้ในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยการเจรจาข้อตกลง
และประเมินผลในแต่ละระดับ มีรายละเอียด ดังนี้ 

� การเจรจาระดับกระทรวง/ก ลุ่มภารกิจ/ สํานักงานปลัดกระทรวง 
คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลเป็นผู้ดําเนินการเจรจาตกลงกับหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กระทรวง/กลุ่มภารกิจ และผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง/กลุ่มภารกิจเก่ียวกับ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/กลุ่มภารกิจ 
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� การเจรจาระดับกรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกลุ่มภารกิจดําเนินการเจรจากับหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเพ่ือตกลงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์
การให้คะแนนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกรมท่ีอยู่ในมิติภายนอกในส่วนของการประเมินประสิทธิผล 

ท้ังนี้ สํานักงาน ก.พ.ร ทําหน้าท่ีศึกษา และวิเคราะห์ความเหมาะสมในการกําหนดตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ รวมท้ังเป็นท่ีปรึกษาให้กับส่วนราชการ
ระดับกระทรวง กลุ่มภารกิจ และกรม เม่ือส่วนราชการระดับกระทรวง กลุ่มภารกิจ และกรม ได้มีการเจรจา
ข้อตกลงและลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการแล้ว ให้ส่วนราชการประกาศให้ประชาชนทราบเก่ียวกับ
รายละเอียดของคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยอาจเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส่วนราชการ  

 
ท้ังนี้ ประธานกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แต่งต้ังคณะกรรมการเจรจาข้อตกลง

และประเมินผล ดังนี้ 
1. คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลของส่วนราชการ และส่วนราชการในสังกัด

กระทรวงนําร่อง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ 
1. ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล 

กระทรวงกลาโหม 

2. พลเอกธนู  ศรียากูล 
3. นายนรนิติ  เศรษฐบุตร 
4. พลเอก มนตรี สังขทรัพย์ 
5. นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร 

6. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงกลาโหม 

1. นายสมชัย   ฤชุพันธุ์ 

กระทรวงการคลัง 

2. นายนิพนธ์ พัวพงศกร 
3. นายศิริ   การเจริญดี 
4. นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ 
5. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงการคลัง 

1. ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล 

กระทรวงการต่างประเทศ 

2. นายการุณ กิตติสถาพร 
3. นายชิงชัย   หาญเจนลักษณ์ 
4. นายไชยวัฒน์   คํ้าชู 
5. นายนรนิติ เศรษฐบุตร 
6. นายวิทย์ รายนานนท์ 
7. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงการต่างประเทศ 
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คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ 
1. นายทรงศักด์ิ วงศ์ภูมิวัฒน์  

 
 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

2. นายกงกฤช หิรัญกิจ 
3. นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ 
4. นายวิจิตร ณ ระนอง 
5. นายวิชิต แย้มบุญเรือง 
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงการท่องเท่ียวและ

กีฬา 

1. นายวิษณุ เครืองาม 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความม่ันคงของมนุษย์ 

  

2. นางชนิตา  รักษ์พลเมือง 
4. นายยงยุทธ  แฉล้มวงษ์ 
5. นางสีลาภรณ์ บัวสาย 
6. นางสาวอรพินท์ สพโชคชัย 
7. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์ 
1. นายทรงศักด์ิ วงศ์ภูมิวัฒน์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2. นายธรรมศักด์ิ  พงศ์พิชญามาตย์ 
3. นายปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา 
4. นายสนิท อักษรแก้ว 
5. นายอาชว์ เตาลานนท์ 
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ 
 
 

กระทรวงคมนาคม 
 
 

2. นายชัยณรงค์  อินทรมีทรัพย์ 
3. นายพิชิต อัคราทิตย์ 
4. 
5.  

นายศิริ 
นายสุรชัย 

การเจริญดี 
ธารสิทธิ์พงษ์ 

6. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงคมนาคม 

1. ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

2. นายเกษม  จันทร์แก้ว 
3. นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ 
4. นายสนิท อักษรแก้ว 
5. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ   

และสิ่งแวดล้อม 
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คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ 
1. นายชัยณรงค์   อินทรมีทรัพย์ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

2. นายครรชิต มาลัยวงศ์ 
3. นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ 
4. นายไพรัช ธัชยพงษ์ 
5. นายอนุมงคล ศิริเวทิน 
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
1. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช 

กระทรวงพลังงาน 

2. นายปรีดา วิบูลย์สวัสด์ิ 
3. นายพรายพล   คุ้มทรัพย์ 
4. นายมนู   เลียวไพโรจน์ 
5. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงพลังงาน 

1. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ 

กระทรวงพาณิชย์ 

2. นายชุมพล  พรประภา 
3. 
4. 

นายดําริ 
นายพรสิทธิ์ 

สุโขธนัง 
ศรีอรทัยกุล 

4. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ 
5. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงพาณิชย์ 

1. นายไพโรจน์ พรหมสาส์น 

กระทรวงมหาดไทย 

2. นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ 
3. นายนรนิติ   เศรษฐบุตร 
4. นายบวรศักด์ิ  อุวรรณโณ 
5. นายปรัชญา เวสารัชช ์
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงมหาดไทย 

1. นายวัฒนา รัตนวิจิตร 
 
 

กระทรวงยุติธรรม 
 
 
 

2. นายคณิต ณ นคร 
3. นางสาวจุฑารัตน์ เอ้ืออํานวย 
4. นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย 
5. นายบวรศักด์ิ อุวรรณโณ 
6. นายสุรพล นิติไกรพจน์ 
7. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม 
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คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ 
1. นายไพโรจน์ พรหมสาส์น 

กระทรวงแรงงาน 

2. นายชุมพล พรประภา 
3. นายณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 
4. นายแล  ดิลกวิทยรัตน์ 
5. นางวันเพ็ญ กฤตผล 
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงแรงงาน 

1. นายวิษณุ เครืองาม 

กระทรวงวัฒนธรรม 

2. นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 
3. นายเนาวรัตน์   พงษ์ไพบูลย์ 
4. นายพุฒ   วีระประเสริฐ 
5. นายสุรพล  วิรุฬห์รักษ์ 
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงวัฒนธรรม 

1. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช  
 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
2. นายกอปร กฤตยากีรณ 
3. นายเขมทัต  สุคนธสิงห์ 
4. นายวิชา   จิวาลัย 
5. นายอมเรศ   ภูมิรัตน 
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

1. นายชัยณรงค์   อินทรมีทรัพย์ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

2. นายปรัชญา เวสารัชช ์
3. นายวิจิตร ศรีสอ้าน 
4. นายสมหวัง   พิธิยานุวัฒน์ 
5. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงศึกษาธิการ 

1. นายชัยณรงค์   อินทรมีทรัพย์ 

กระทรวงสาธารณสุข 
2. นายจิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 
3. นายปัญญา  สอนคม 
4. นายไพจิตร  ปวะบุตร 
5. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงสาธารณสุข  
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คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ 
1. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

2. นายเขมทัต  สุคนธสิงห์ 
3. นายชุมพล พรประภา 
4. นายอาชว์  เตาลานนท์ 
5. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงอุตสาหกรรม 

1. นายวิษณุ เครืองาม สํานักนายกรัฐมนตรี 
� สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ  
� สํานักงาน ก.พ.  
� สํานักงาน ก.พ.ร.  
� สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
� สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
� สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
� สํานักงบประมาณ 

2. นายจรัส  สุวรรณมาลา 
 (เฉพาะสํานักงบประมาณ) 

3. นายธรรมรักษ์   การพิศิษฎ์ 

4. นายบวรศักด์ิ  อุวรรณโณ 

 5. นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร 

6. นายวัฒนา รัตนวิจิตร 
7. ประธาน ค.ต.ป. ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

1. นายปรีชา วัชราภัย สํานักนายกรัฐมนตรี 
� สํานักงานข่าวกรองแห่งชาติ  
� สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
� กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณา จักร  
� ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ส่วนราชการไม่สังกัดสํานัก นายกรัฐมนตรี 

หรือกระทรวง 
� สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

2. นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ 
3. นายบวรศักด์ิ อุวรรณโณ 
4. นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร 
5. ประธาน ค.ต.ป. ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

 

1. นายปรีชา วัชราภัย สํานักนายกรัฐมนตรี 
� สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
� กรมประชาสัมพันธ์  
� สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 

2. นายไชยา ยิ้มวิไล 
3. นายธรรมรักษ์   การพิศิษฎ์ 
4. นายวุฒิสาร ตันไชย 
 5. ประธาน ค.ต.ป. ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
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คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ 
1. นายวัฒนา รัตนวิจิตร 

ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หรือกระทรวง 

� สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
� สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
� สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
� ราชบัณฑิตยสถาน 

2. นายปรัชญา เวสารัชช ์
3. นายปรีชา   จรุงกิจอนันต์ 
4. นายสีมา สีมานันท์ 
5. ประธาน ค.ต.ป. ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
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1.5  การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

คํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ถือเป็นคํารับรองของส่วนราชการฝ่ายเดียว 
ไม่ใช่สัญญา และใช้สําหรับระยะเวลา 1 ปี โดยในคํารับรองฯ จะประกอบด้วยข้อตกลงเ ก่ียวกับ 
แผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน สําหรับการลงนาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง กลุ่มภารกิจ และกรม มีรูปแบบการลงนาม ดังนี้ 

1.5.1 การลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ผู้ลงนามในคํารับรองการปฏิบตัิราชการ 
เอกสารประกอบคํารับรองฯ 

หัวหน้าส่วนราชการ ลงนามกับ ผู้บังคับบญัชา 
ระดับกระทรวง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ลงนามกับ นายกรัฐมนตรี • แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

ปลัดกระทรวง 
 

ลงนามกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง • ตัวชี้ วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก เป้าหมายและเกณฑ์การ
ใ ห้ ค ะ แ น น ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ
ราชการของกระทรวง 

ระดับกลุ่มภารกิจ 
รองปลัดกระทรวง                
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 

ลงนามกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ร่วมกับ 

ปลัดกระทรวง 

• แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง
กระทรวง/ แผนปฏิบัติราชการ
ของกลุ่มภารกิจ 

• ตัวชี้ วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก เป้าหมายและเกณฑ์การ
ใ ห้ ค ะแน น  ต า มแผน ป ฏิบั ติ
ราชการของกระทรวง/กลุ่ ม
ภารกิจ 

ระดับกรม 
• หัวหน้าส่วนราชการที่ ข้ึน

ตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
ลงนามกับ นายกรัฐมนตรี • แผนปฏิบัติราชการของกรม  

• หัวหน้าส่วนราชการที่ ข้ึน
ตรงต่อรัฐมนตรีว่าการ 

ลงนามกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง • ตัวชี้ วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การ
ใ ห้ ค ะแน น  ต า มแผน ป ฏิบั ติ
ราชการของกรม และตัวชี้วัดภาค
บังคับตามกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการที่ สํานักงาน 
ก.พ.ร.กําหนดไว้ 
 

• หัวหน้าส่วนราชการที่ ไ ม่
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หรือกระทรวง 

 

ลงนามกับ รองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ที่กํากับดูแล 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัติราชการของสว่นราชการ  
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

 

 12

ผู้ลงนามในคํารับรองการปฏิบตัิราชการ 
เอกสารประกอบคํารับรองฯ 

หัวหน้าส่วนราชการ ลงนามกับ ผู้บังคับบญัชา 
• หัวหน้าส่วนราชการระดับ

กรม  (กรณีกรมในกระทรวง
ที่มีกลุ่มภารกิจ) 

ลงนามกับ รองปลัดกระทรวง 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 

ร่วมกับปลัดกระทรวง 

• แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง
กระทรวง/แผนปฏิบัติราชการ
ของกลุ่ มภาร กิจ/แผนปฏิบัติ
ราชการของกรม  

• ตัวชี้ วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก เป้าหมายและเกณฑ์การ
ใ ห้ ค ะแน น  ต า มแผน ป ฏิบั ติ
ราชการของกระทรวง/กลุ่ ม
ภารกิจ/กรม และตัวชี้วัดภาค
บังคับตามกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการที่สํานักงาน 
ก.พ.ร. กําหนดไว้ 

หัวหน้าส่วนราชการระดบักรม  
(กรณีกรมในกระทรวงที่ไม่มี
กลุ่มภารกิจ หรือกรณีกรมใน
กระทรวงที่มีกลุ่มภารกิจ  
แต่มิได้เป็นกรมในกลุ่มภารกิจ) 

ลงนามกับ  ปลัดกระทรวง • แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง
กระทรวง/แผนปฏิบัติราชการ
ของกรม  

• ตัวชี้ วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก เป้าหมายและเกณฑ์ การ
ใ ห้ ค ะแน น  ต า มแผน ป ฏิบั ติ
ราชการของกระทรวง/กรมและ
ตัวชี้วัดภาคบังคับตามกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดไว้ 

ปลัดกระทรวง ลงนามกับ รัฐมนตรีที่กํากับดูแล • แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง
กระทรวง/แผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานปลัดกระทรวง  

• ตัวชี้ วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก เป้าหมายและเกณฑ์ การ
ใ ห้ ค ะแน น  ต า มแผน ป ฏิบั ติ
ราชการของกระทรวง/สํานักงาน
ปลัดกระทรวงและตัวชี้วัดภาค
บังคับตามกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการที่สํานักงาน 
ก.พ.ร. กําหนดไว้ 
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1.5.2 เอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

เอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 

1.  คํารับรองการปฏิบัติราชการ : 
• คู่ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ : การลงนามในคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ เป็นการลงนาม ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้บังคับบัญชา
ของหัวหน้าส่วนราชการตามระดับของคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

• ระยะเวลาของคํารับรองการปฏิบัติราชการ : ระยะเวลาของคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ซ่ึงเริ่มต้นและสิ้นสุดจะสอดคล้องกับปีงบประมาณของ
ส่วนราชการ  

2. แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ : การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ของส่วนราชการ 

3. รายละเอียดตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก : 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ผลงานในอดีต เป้าหมาย/เกณฑ์การให้
คะแนน และเง่ือนไขเฉพาะของตัวชี้วัด 
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1.6 แนวทางการจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

1.6.1  ปฏิทินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

วันท่ี กิจกรรม 
กรกฎาคม 2554 • จัดทําร่างกรอบการประเมินผลและนําเสนอ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อพิจารณา      
ให้ความเห็นชอบ 

ภายในสิงหาคม 2554 • เสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการพิจารณาร่างกรอบการประเมินผลฯ 
ประจําปีงบประมาณ 2555 และข้ันตอนในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

• สํานักงาน ก.พ.ร. ส่งหนังสือชี้แจงกรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

• จัดประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการเจรจาข้อตกลงของส่วนราชการ 

สิงหาคม – ตุลาคม 2554 • เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย น้ําหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง/กลุ่มภารกิจ ส่วนราชการในสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง     
หรือทบวงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

• สํานักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลการเจรจาตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง/กลุ่มภารกิจ 

• ส่วนราชการดําเนินการเจรจาข้อตกลงระดับกรม 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2554 
 

• ส่วนราชการส่งคํารับรองการปฏิบัติราชการในระดับกระทรวง ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงได้ลงนามแล้ว ให้สํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อรวบรวมนําเสนอนายกรัฐมนตรี  
ลงนามรับคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

• ส่วนราชการส่งสําเนาคํารับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจและกรมที่ได้    
ลงนามแล้วให้สํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 1 ชุด   

ภายใน 31 มกราคม 2555 • ส่วนราชการส่งรายละเอียดตัวชี้ วัด (KPI template) เฉพาะมิติภายนอก             
ให้สํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 3 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น 

ภายในกุมภาพันธ์ 2555 • สํานักงาน ก.พ.ร. ส่งผลการตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Audit)  ให้ส่วนราชการ 

ภายใน 2 เมษายน 2555  • สิ้นสุดการขอรับการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนักและเกณฑ์การให้
คะแนนตัวชี้วัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบแรก ในกรณีที่ส่วนราชการ 
(1) ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ (2) ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณหรือได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ และไม่สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณ (ส่วนราชการต้องส่งคําขอเปลี่ยนแปลงฯ และเอกสารชี้แจงเหตุผล
ความจําเป็น จํานวน 3 ชุด) 
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วันท่ี กิจกรรม 
ภายใน 30 เมษายน 2555 • ส่วนราชการส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report)  

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555) จํานวน 3 ชุด และแผ่น
บันทึกข้อมูล 1 แผ่น ให้สํานักงาน ก.พ.ร และกรอก e – SAR Card เข้าระบบใน
เว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ.ร.  

พฤษภาคม – มิถุนายน 2555 • สํานักงาน ก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระจะติดตามประเมินผลและให้คําปรึกษา
แนะนําแก่ส่วนราชการเก่ียวกับความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามคํารับรอง      
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ภายหลังการรายงานการประเมินผลตนเอง        
รอบ 6 เดือน ณ ส่วนราชการ (ตามที่ส่วนราชการร้องขอ)  

ภายใน 16 กรกฎาคม 2555 • ส่วนราชการกรอก e – SAR  Card รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2554 – 30 มิถุนายน 
2555) เข้าระบบในเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ.ร.  

มิถุนายน – สิงหาคม 2555 • สํานักงานสถิติแห่งชาติสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

ภายใน 31 ตุลาคม 2555 
 

• ส่วนราชการส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report)       
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) จํานวน 3 ชุด และแผ่น
บันทึกข้อมูล 1 แผ่น ให้ถึงสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในเวลาที่กําหนด* และกรอก        
e – SAR Card เข้าระบบในเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ.ร.  

• สิ้นสุดการขอรับการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนักและเกณฑ์การให้
คะแนนตัวชี้วัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบสุดท้าย (ส่วนราชการต้องส่ง
คําขอเปลี่ยนแปลงฯ และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจําเป็น จํานวน 3 ชุด            
ให้สํานักงาน ก.พ.ร. พร้อมกับรายงาน 12 เดือน) 
หมายเหตุ : ส่วนราชการที่จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในคํารับรองฯ ให้ระบุ    
ในหนังสือนําส่งให้ชัดเจน 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2555 • สํานักงาน ก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ       
ณ ส่วนราชการรอบ 12 เดือน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัติราชการของสว่นราชการ  
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 
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1.6.2  กลไกและวิธีการในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 3 กลไกและวิธีการในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 
 

ส่วนราชการจัดทํา 
แผนปฏิบัติราชการ 

- พัฒนาอะไร 
- ผลงานวัดด้วยตัวชี้วัดอะไร 
- เป้าหมายเท่าใด 
 

ประกาศให้
ประชาชนทราบ 

จัดส่งแผนปฏิบัติราชการ 
ให้สํานักงาน ก.พ.ร. 

เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด                
ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน 

 

จัดทําคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ 

 

ดําเนินการตามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ 

และประเมินผลตนเอง 
 

ก.พ.ร.พิจารณาผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองฯ 

จัดสรรสิ่งจูงใจ 
ตามระดับของผลงาน 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัติราชการของสว่นราชการ  
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 
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1.6.3 กําหนดเวลาของการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพท่ี 4 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ภายใน 
31 ม.ค. 55 

กระทรวง/กลุ่มภารกิจ/กรม 
- จัดส่งรายละเอียดตัวช้ีวัด 
   ไปยัง สํานักงาน ก.พ.ร. 
   เพ่ือประกอบการประเมินผล 

 

 

สิ้นสุดการขอรับการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ตัวช้ีวัด น้ําหนักและเกณฑ์การให้คะแนนของ

กระทรวง/กลุ่มภารกิจ/กรม 

กระทรวง/กลุ่มภารกิจ/กรม 
- ส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) 
   รอบ 6 เดือนไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. 
- กรอกรายงานการประเมินผลตนเอง (e-SAR Card)  
   รอบ 6 เดือนเข้าระบบใน www.opdc.go.th 

 

 
พ.ค – มิ.ย. 55 

สํานักงาน ก.พ.ร.และ 
ผู้ประเมินอิสระ วิเคราะห์ 

ผลการดําเนินงาน 

กระทรวง/กลุ่มภารกิจ/กรม 
- ส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) 
   รอบ 12 เดือนไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. 
- กรอกรายงานการประเมินผลตนเอง (e-SAR Card)  
   รอบ 12 เดือนเข้าระบบใน www.opdc.go.th 

กระทรวง/กลุ่มภารกิจ/กรม 
- กรอกรายงานการ 
   ประเมินผลตนเอง  
   (e-SAR Card)  
   รอบ 9 เดือนเข้าระบบใน    
   www.opdc.go.th 

 

สํานักงานสถิติ
แห่งชาติสํารวจ 
ความพึงพอใจ 

 

       มิ.ย. – ส.ค. 55 
ภายใน 

31 ต.ค. 55 

สํานักงาน ก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระ ให้
คําปรึกษาแนะนําแก่ส่วนราชการเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามคํา

รับรองการปฏบิตัิราชการของส่วนราชการ 
ภายหลังการรายงานการประเมินผลตนเอง 
รอบ 6 เดอืน (ตามที่ส่วนราชการรอ้งขอ) 

ภายใน 
16 ก.ค.55 

สํานักงาน ก.พ.ร.  
และผู้ประเมินอิสระติดตาม

ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ
ตาม 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ  

 

พ.ย. – ธ.ค. 55 

สํานักงาน ก.พ.ร.และ 
ผู้ประเมินอิสระร่วมกัน 

วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน 
 

แจ้งผลการประเมิน 
ให้ส่วนราชการทราบ 

 

จัดทําสรุปผลคะแนนตาม 
คํารับรองการปฏิบัติราชการของ

ส่วนราชการ 

สรุปผลการประเมิน 
นําเสนอ  

อ.ก.พ.ร./ก.พ.ร. 

สํานักงาน ก.พ.ร. 
นําเสนอ

คณะรัฐมนตร ี
เพ่ือรับทราบ 

นําผลการประเมินไป
เช่ือมโยง 

กับสิ่งจูงใจ 
 

30 เม.ย. 55 

สํานักงาน ก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระ
วิเคราะห์ผลและปรับคะแนนการ
ประเมินผลให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน 

ภายใน 
2 เม.ย. 55 

การติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบตัิราชการ 


