ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน)
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ก.พ.ร.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สรุปภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน)
• สรุปภาพรวมผลคะแนนจากการประเมินการปฏิบัติงาน

ปานกลาง
; ดี
ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัตงิ านของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน)

ผลประเมินแยกตามมิติ

ดีมาก

น้ําหนัก

ผลคะแนน

70%

4.4951

มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ

5%

3.9286

3.0000

ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน

10%

5.0000

2.0000

15%

3.9547

100%

4.4362

มิติที่ 1

มิติที่ 3

ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน

มิติที่ 4 การพัฒนาองคกร
รวมทุกมิติ

ต่ํา

ต่ํามาก

ระดับคะแนน
5.0000
4.0000

1.0000
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4 รวมทุกมิติ

สรุปประเด็นสําคัญของผลการดําเนินงานของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน)
1. สรุปผลการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
 ผลคะแนนรวมขององคการมหาชน : ผลคะแนนโดยภาพรวมทุกมิติของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน)
อยูในเกณฑดี
 ผลคะแนนของการปฏิบัติงานตามมิติ : เมื่อพิจารณาผลคะแนนรายมิติ ปรากฏวาสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคการ
มหาชน)สามารถทํ า คะแนนได ดี ใ นมิ ติ ที่ 1 ประสิ ท ธิ ผ ลของการปฏิ บั ติ ง าน มิ ติ ที่ 2 คุ ณ ภาพการให บ ริ ก าร มิ ติ ที่ 4
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน สําหรับมิติที่ 3 มีผลคะแนนดีที่สุดเมื่อเทียบกับมิติอื่นๆคือ มีผลงานอยูในระดับดีมาก
2. ขอสังเกตของที่ปรึกษาประเมินผล
 ฐานขอมูล : สบพ. มีระบบการจัดเก็บขอมูลที่ดี ซึ่งจากรายงานผลการปฏิบัติงาน (รายงานตัวชี้วัด) มีความ ถูกตอง และ
นาเชื่อถือ ตรงตามรายละเอียดตัวชี้วัด
 ระดับการมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูง (Top Management Commitment) : : ผูบริหารระดับสูงไดใหความสําคัญใน
การถายทอด วิสัยทัศน ยุทธศาสตร พันธกิจ วัตถุประสงค ของสบพ. ไปสูภาคปฏิบัติ รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงาน
อยางใกลชิด
 อื่น ๆ : สําหรับการประเมินผล สบพ. ไดนําเสนอตัวชี้วัดที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและเปาประสงคขององคกร ซึ่งตัวชี้วัด
ดังกลาวสามารถสะทอนถึงเปาหมายความสําเร็จขององคกรได

บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด

10-1

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน)
สรุปประเด็นสําคัญของผลการดําเนินงานของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องคการมหาชน)
3. ขอเสนอแนะ
 สบพ. ควรเพิ่มเติมการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความรูของคณะกรรมการในดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงหลักเกณฑ/
ประเด็นการประเมินผลคุณภาพการกํากับดูแลกิจการใหคณะกรรมการทราบ เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการดําเนินงานใน
ปตอไป
หมายเหตุ :

1. คําอธิบายผลการประเมิน : ดีมาก = 4.5000-5.0000 คะแนน ดี = 3.5000-4.4999 คะแนน
ต่ํา = 1.5000-2.4999 คะแนน ต่ํามาก = 1.0000-1.4999 คะแนน
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ก.พ.ร.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
หนวยวัด
(รอยละ)

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนัก : รอยละ 70)
1 อัตราสวนระหวางกระแสเงินสดเขาตอกระแสเงินสดออก

1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ

คาคะแนน

คะแนน

ดําเนินงาน

ที่ได

ถวงน้ําหนัก

70
เทา

15

4.4951
1.00 1.00 1.00 1.00
1.00
+/-0.20 +/-0.15 +/-0.10 +/-0.05

0.986

4.7200

0.7080

70.00 75.00 80.00 85.00 90.00

89.43

4.8856

0.4886

0.00

-

-0.50

-1.00

-1.50

-1.00

4.0000

0.6000

2.00

1.75

1.50

1.25

1.00

0.95

5.0000

0.7500

A-

A

A+

AA-

AA

AA-

4.0000

0.6000

2 รอยละของจํานวนเงินที่จายชดเชยการตรึงราคาน้ํามันดีเซล
รอยละ
10
และกาซปโตรเลียมเหลวเทียบกับจํานวนเงินที่
ผูประกอบการยื่นขอรับชดเชย
3 อัตราดอกเบี้ยเงินกูต่ํากวาตลาดโดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินกูไม
15
เกินอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ํา (MLR)ของธนาคารกรุงไทย ลบไม รอยละ
ต่ํากวา 1%
4 อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ตองไมเกินอัตราผลตอบแทน
รอยละ
15
ของพันธบัตรรัฐบาลบวกไมเกิน 1%
5 ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของพันธบัตรและตราสาร
อันดับ
15
หนี้อยูในระดับไมต่ํากวา AA
5
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนัก : รอยละ 5)
6 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
รอยละ
5
10
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนัก : รอยละ 10)
7 รอยละของงบดําเนินงานที่สามารถประหยัดได
รอยละ
10
15
มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร (น้ําหนัก : รอยละ 15)
8 ระดับคุณภาพการกํากับดูแลกิจการ
ระดับ
10
9 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
ระดับ
5
3 ปใหสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดินและแผน
ของหนวยงานตนสังกัด
น้ําหนักรวม 100
ผลคะแนน ณ กรกฎาคม พ.ศ. 2549

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

22.14

1

2

3

4

5

3.43

3.9286
3.9286
5.0000
5.0000
3.9547
3.4320

1

-

3

-

5

5

5.0000

0.2500

คาคะแนนที่ได

4.4362

60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 89.29

0.1964
0.5000
0.3432

หมายเหตุ : 1 หมายถึง ตัวชี้วัดที่ยังรอผลการประเมิน โดยใชขอมูลจากหนวยงานอื่น
หมายเหตุ : 2 หมายถึง ตัวชี้วัดที่ยังรอผลการประเมิน โดยใชขอมูลที่องคการมหาชนจัดเก็บเอง
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ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
ดีมาก ; ดี
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
 ผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดีมาก หรือที่ระดับคะแนน 4.7200 โดยมีอัตราสวนอยูที่ 0.986 ซึ่ง
1. อัตราสวนระหวาง
คํานวณผลจากการนํารายงานการรับ-จายเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงที่นําสงกระทรวงพลังงานตาม
กระแสเงินสดเขาตอ
ระเบียบกระทรวงพลังงาน วาดวยการฝากและการเบิกจายเงินกองทุนน้ํามันน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.
กระแสเงินสดออก
2546 หมวด 5 ขอ 19 วรรค 2 มารวบรวมสรุปตามปงบประมาณมาคํานวณหาอัตราสวนระหวาง
กระแสเงินสดออกจํานวนเทากับ 88,460,214,787 บาท ตอกระแสเงินสดเขาจํานวนเทากับ
89,712,130,052 บาท
 สบพ. สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย โดย
1) การดําเนินการการวางแผนประมาณงบกระแสเงินสดของกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงอยาง
สม่ําเสมอ
2) ติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในตลาดโลกอยางใกลชิด เพื่อประเมิน
อัตราชดเชยไดอยางถูกตอง แมนยํา
2. รอยละของจํานวนเงิน  ผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดีมาก หรือที่ระดับคะแนน 4.8856 โดยมีผลการดําเนินงานอยูที่รอย
ละ 89.43 ซึ่งรวบรวมขอมูลจากงบการเงินของกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดรับการตรวจสอบจาก
ที่จายชดเชยการตรึง
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน โดยนําคาใชจายชดเชยทั้งหมดของป 2548 บวกดวยคาใชจายชดเชย
ราคาน้ํามันดีเซลและ
คางจาย ป 2547 ลบคาใชจายชดเชยคางจาย ป 2548 เปนเงินที่ไดจายชดเชยไปแลว จํานวนเทากับ
กาซปโตรเลียมเหลว
เทียบกับจํานวนเงินที่
73,331,740,694.88 บาท มาเทียบกับคาใชจายชดเชย ป 2548 บวกคาใชจายคางจาย ป 2548 เปนเงิน
ผูประกอบการยื่น
ชดเชยที่ผูประกอบการยื่นขอรับชดเชย จํานวนเทากับ 82,000,612,196.84 บาท
 สบพ. สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย โดยมีปจจัยสนับสนุนคือ รัฐบาลมีนโยบายลดอัตราการ
ขอรับชดเชย
ชดเชยอยางตอเนื่อง และไดยกเลิกการชดเชยน้ํามันเบนซินในเดือนตุลาคม 2547 และน้ํามันดีเซล
ในเดือนกรกฎาคม 2548 โดยมีแนวโนมวาจะยกเลิกการชดเชยกาซปโตรเลียมเหลว ภายในป 2549
3. อัตราดอกเบี้ยเงินกูต่ํา  ผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดี หรือที่ระดับคะแนน 4.0000 โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินกูต่ํากวาตลาด
อยูที่รอยละ 1 โดยคํานวณผลจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูขั้นต่ําตามประกาศของธนาคารกรุงไทยตั้งแต
กวาตลาดโดยมีอัตรา
ลงนามสัญญาเงินกู (3 พฤศจิกายน 2548) เฉลี่ยเทากับ 6.375% ลบดวยอัตราดอกเบี้ยเงินกูของ
ดอกเบี้ยเงินกูไมเกิน
สบพ.ซึ่งเทากับ 5.375%
อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ํา
 สบพ. สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย โดยมีปจจัยสนับสนุนคือ
(MLR)ของ
1) การสนับสนุนจากรัฐบาลโดยมีมติคณะรัฐมนตรีชวยเสริมความแข็งแกรงในการกูเงิน
ธนาคารกรุงไทย ลบ
ใหกับสบพ.
ไมต่ํากวา 1%
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ก.พ.ร.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด

4. อัตราดอกเบี้ยของตรา 
สารหนี้ตองไมเกิน

อัตราผลตอบแทน
ของพันธบัตรรัฐบาล
บวกไมเกิน 1%
5. ผลการจัดอันดับความ 

นาเชื่อถือของ
พันธบัตรและตราสาร
หนี้อยูในระดับไมต่ํา
กวา AA

สรุปผลการประเมิน
2) กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงมีเงินนําสงเขากองทุนที่สม่ําเสมอและสามารถปรับอัตราเงินนําสง
ใหมีความเหมาะสมกับการชําระหนี้
3) เจาหนี้สถาบันการเงินมีสิทธิเทียบเทาเจาหนี้พันธบัตรของ สบพ.
ผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดีมาก หรือที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีอัตราดอกเบี้ยของตราสาร
หนี้มากกวาอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเทากับรอยละ 0.95
สบพ. สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย โดยมีปจจัยสนับสนุนคือ
1) รัฐบาลสนับสนุนการออกพันธบัตร โดยมีมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเสริมความแข็งแกรงของ
การออกพันธบัตร
2) นโยบายของรัฐบาลในการยกเลิกการชดเชยราคาน้ํามันเชื้อเพลิงทั้งระบบ
ผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดี หรือที่ระดับคะแนน 4.0000 โดยมีผลการดําเนินงาน คือ AAสบพ. สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย โดยมีปจจัยสนับสนุนคือ
1) รัฐบาลมีแนวโนมที่จะยกเลิกการตรึงราคาและชดเชยราคาน้ํามันเชื้อเพลิง และกาซ
ปโตรเลียมเหลว
2) สถาบันฯมีเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงอยางสม่ําเสมอ
3) สถาบันการเงินยังใหการสนับสนุนในการใหเงินกูแกสถาบันฯ

ดีมาก ; ดี
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก
คุณภาพการใหบริการ
• คุณภาพการใหบริการ
 ผลการดํ าเนินงานอยูในเกณฑดี หรือ ที่ร ะดับคะแนน 3.9286 โดยมีผลการดําเนินงานอยูที่
6. รอยละของระดับ
รอยละ 89.29 ซึ่ง สบพ.เสนอเกณฑการใหคะแนนระดับคะแนนที่ 5 คือรอยละ 100 และมีชวง
ความพึงพอใจของ
คะแนน +/- 10 โดยมีประเด็นการสํารวจมี 3 ดาน คือ 1) ดานการใหบริการ 2) ดานเจาหนาที่ผู
ผูรับบริการ
ใหบริการ 3) ดานการอํานวยความสะดวก ทั้งนี้ เนื่องจาก สบพ.ไมมีงบประมาณที่จะจัดจาง
ผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเขามาทําการสํารวจความพึงพอใจ สถาบันฯจึงไดดําเนินการออกแบบ
สอบถามการบริการของสถาบันฯในดานตางๆและดําเนินการสอบถามจากผูใชบริการโดยสถาบัน
ฯเอง และนําผลการสํารวจประเมินเปนคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว
 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยมีการสํารวจความพึงพอใจในงานบริการ 2
ดาน
1) ดานการสงเงินเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง โดยมีผูรับบริการ ดังนี้
1.1 กรมสรรพสามิต
1.2 กรมศุลกากร
1.3 บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน)
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ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด

สรุปผลการประเมิน
2) ดานการรับเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง โดยมีผูรับบริการ ดังนี้
2.1 กรมสรรพสามิต
2.2 กรมศุลกากร
2.3 สํานักปลัดกระทรวงพลังงาน
2.4 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
2.5 บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน)
2.6 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 สบพ. สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย โดยมีปจจัยสนับสนุนคือ
1) มีผูรับบริการจํานวนไมมากสามารถดําเนินการสํารวจไดรวดเร็ว
ผู รั บ บริ ก ารต อ งดํ า เนิ น การให บ ริ ก ารสถาบั น ฯตามระเบี ย บที่ ไ ด กํ า หนดไว ชั ด เจนอยู แ ล ว ทํ า ให
ผูรับบริการสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง
ดี
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
; ดีมาก
 ผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดีมาก หรือที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีผลการดําเนินงานอยูที่
7. รอยละของงบ
รอยละ 22.14 โดยงบดําเนินงานที่ไดจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงมีจํานวนเทากับ 6,566,900 บาท
ดําเนินงานที่สามารถ
และคาใชจายดําเนินงานจริงมีจํานวนเทากับ 5,112,693.25 บาท
ประหยัดได
 สบพ. สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย โดยมีปจจัยสนับสนุนคือ
1) ประกาศใชมาตรการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพลังงาน
2) รวบรวมคาใชจายการดําเนินงานเปรียบเทียบกับงบประมาณทุกเดือน
ดีมาก ; ดี
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก
การพัฒนาองคกร
 ผลการดํา เนิ น งานของ สบพ. อยูใ นเกณฑป านกลาง โดยมี ผ ลการประเมิ น อยู ที่ร ะดับ คะแนน
8. ระดับคุณภาพการ
3.4320 โดยมีหัวขอหลักที่ใชในการประเมินผล 4 หัวขอ ไดแก 1)บทบาทของคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ
องคการมหาชน 2) รายงานทางการเงิน 3) การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส 4) การ
ดําเนินงานอื่นๆ ทางดานการกํากับดูแลกิจการ
 จากการประเมินผลสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้
1) คณะกรรมการเปนผูมีบทบาทสําคัญในการพิจารณาใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร
อยางไรก็ตาม ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ทําใหองคกร
ขาดความชัดเจนสําหรับการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรดังกลาว ในชวงตน
ปงบประมาณพ.ศ.2548
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ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด

สรุปผลการประเมิน
2) ควรเพิ่มเติมการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความรูของคณะกรรมการในดานการกํากับดูแล
กิจการที่ดี รวมถึงหลักเกณฑ/ประเด็นการประเมินผลคุณภาพการกํากับดูแลกิจการให
คณะกรรมการทราบ
3) ควรจัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ เพื่อทบทวนผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการและพิจารณารูปแบบ/แบบฟอรมการประเมินผลตนเอง
9. ระดับความสําเร็จของ  ผลการดําเนินงานของ สบพ. อยูในเกณฑดีมาก โดยมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000
โดยดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไดครบถวน และมีเอกสารหลักฐานอางอิงถึงการดําเนินการ
การจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงาน 3 ป ให
ชัดเจน เชื่อถือได
 สบพ. สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมาย โดยสามารถจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 3 ป ที่สอดคลอง
สอดคลองกับแผน
กับแผนบริหารราชการแผนดินและแผนของกระทรวงพลังงาน
บริหารราชการ
แผนดินและแผนของ
หนวยงานตนสังกัด
(ป 2549-2551)
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