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สรุปผลสรุปผล

การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอ

การบริหารงานของรัฐบาลการบริหารงานของรัฐบาล  เมื่อบริหารงานครบเมื่อบริหารงานครบ  11  ปป  
((  มกราคมมกราคม  พพ..ศศ.. 25532553 ))

สํานักงานสถิติแหงชาติสํานักงานสถิติแหงชาติ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กุมภาพันธ  2553
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เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ

การตดิตามการบรหิารงานของรัฐบาลการตดิตามการบรหิารงานของรัฐบาล

ความคิดเหน็ตอการบริหารงานของรัฐบาลดานเศรษฐกิจและดานสังคมความคิดเหน็ตอการบริหารงานของรัฐบาลดานเศรษฐกิจและดานสังคม

ความพึงพอใจตอการบริหารงานของรัฐบาลความพึงพอใจตอการบริหารงานของรัฐบาล

ปญหาทีต่องการใหรฐับาลดําเนนิการอยางเรงดวนปญหาทีต่องการใหรฐับาลดําเนนิการอยางเรงดวน

ขอคิดเห็นขอคิดเห็น//ขอเสนอแนะตอการบริหารงานของรัฐบาลขอเสนอแนะตอการบริหารงานของรัฐบาล

วัตถุประสงควัตถุประสงค

เพื่อเปนขอมูลใหรัฐบาล และหนวยงานที่เกี่ยวของ นําไปใชเปนแนวทางในการ
ติดตาม ประเมินผล และกําหนดแนวทางการบริหารประเทศตอไป
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ระเบียบวิธีการสํารวจระเบียบวิธีการสํารวจ

  คุมรวมคุมรวม    :: ประชาชนที่มีอายุตั้งแตประชาชนที่มีอายุตั้งแต  1818 ปขึ้นไปปขึ้นไป  ทั่วประเทศทั่วประเทศ

  แผนการสุมตัวอยางแผนการสุมตัวอยาง    :: แบบแบบ  Stratified three   Stratified three -- stage sampling  stage sampling  

มีมีจําจํานวนนวนประชาชนประชาชนตวัอยางทั้งสิน้ตวัอยางทั้งสิน้  7,7,800 800 คนคน  กระจายไปในทกุจงัหวักระจายไปในทกุจงัหวัดด

ทั่ทั่ววประเทศประเทศ

  การเสนอผลการสํารวจการเสนอผลการสํารวจ    :: เสนอผลในระดับเสนอผลในระดับกทมกทม..  ภภาคาค  (4(4  ภาคภาค))  และและ

ทั่วประเทศทั่วประเทศ  ในรูปรอยละในรูปรอยละ

  คาบการคาบการเก็บรวบรวมขอมูลเก็บรวบรวมขอมูล    :: ระหวางวันที่ระหวางวันที่  44 –– 1515  มกราคมมกราคม  25532553
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•• นโยบายสนับสนุนการศึกษาฟรีนโยบายสนับสนุนการศึกษาฟรี  1515  ปป    ตั้งแตอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งประเภทสามัญศึกษา  และอาชีวศึกษา

รัฐสนับสนุนทั้งคาเลาเรียน หนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน เริ่มตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552

•• นโยบายชุมชนพอเพียงนโยบายชุมชนพอเพียง    โดยใหประชาชนรวมตัวกันในชุมชนและเสนอโครงการที่สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ                
พอเพียงโครงการชวยเหลือเกษตรกรหรือโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  เขาไปหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อจะ                  
ไดมีการอนุมัติเงินนําไปใชจายในโครงการ

•• นโยบายชวยเหลือคาครองชีพประชาชนนโยบายชวยเหลือคาครองชีพประชาชน  55  มาตรการมาตรการ    เปนการลดคาใชจายของประชาชน ไดแกการใชน้ําประปาฟรี               
20ล.บ.ม./ด.การใชไฟฟาฟรี90 หนวย/เดือน รถไฟชั้น 3 ไมปรับอากาศฟรี การโดยสาร รถประจําทางไมปรับอากาศฟรี            
และการชะลอปรับราคากาซหุงตม(LPG) เปนเวลา 6 เดือน ในชวงมกราคม – ธันวาคม 2552

•• นโยบายการใหเบี้ยยังชีพกับผูสูงอายุนโยบายการใหเบี้ยยังชีพกับผูสูงอายุ    ผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ที่ไมใชขาราชการบํานาญหรือไดรับคาตอบแทน         
จากราชการมีสิทธิลงทะเบียนเพื่อขอคายังชีพ ในอัตราเดือนละ 500 บาท เริ่มดําเนินการในเดือนเมษายน 2552

•• นโยบายการเพิ่มศักยภาพผูวางงานนโยบายการเพิ่มศักยภาพผูวางงาน  เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน  โดยรัฐบาลจะมีการฝกอบรม
แรงงานเพื่อชะลอการเลิกจาง ซึ่งรัฐจะสนับสนุนคาใชจายในการฝกอบรมแรงงานเพื่อชวยเหลือผูประกอบการในการชะลอการ
เลิกจาง เปนคาเบี้ยเลี้ยง 4,800 บาท ตอคน คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาน้ํา คาไฟ และคาอาหาร คนละ 5,000 บาท คา
พาหนะระหวางการอบรม 720 บาทตอคน

•• นโยบายการจดัสรรคาตอบแทนใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานนโยบายการจดัสรรคาตอบแทนใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  ((อสอสมม.).) การจายคาตอบแทนให อสม.ในอัตรา
เดือนละ 600 บาท เพื่อสราง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานการดูแลผูปวยในโรงพยาบาล การเฝาระวังโรคในชุมชน เริ่ม
ดําเนินการในเดือนมีนาคม 2552

คําอธิบายคําอธิบาย
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คําอธิบายคําอธิบาย  ((ตอตอ))

•• นโยบายการเพิ่มคาครองชีพกํานันนโยบายการเพิ่มคาครองชีพกํานัน  ผูใหญบานฯผูใหญบานฯ    เปนการเพิ่มคาตอบแทนใหแกกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจํา               
ตําบล  สารวัตรกํานัน  ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบโดยกํานันจะไดปรับ                  
เงินเดือนในปงบประมาณ 2553 จาก 5,000 บาท/เดือน เปน 7,500 บาท และในปงบประมาณ 2554 จะปรับขึ้น                 
เปน 10,000 บาท/เดือน สวนผูใหญบานจะไดปรับเงินเดือนในปงบประมาณ 2553 จาก 4,000 บาท/เดือน                         
เปน 6,000 บาท และในปงบประมาณ 2554 จะปรับขึ้นเปน 8,000 บาท/เดือน แพทยผูชวยจะไดปรับเงินเดือนใน                 
ปงบประมาณ 2553 จาก 2,500 บาท/เดือน เปน 3,750 บาทและในปงบประมาณ 2554 จะปรับขึ้นเปน                       
5,000 บาท/เดือน 

• นโยบายนมโรงเรียน เปนการจัดซื้อนมใหแกเด็กอนุบาล -ประถมศึกษาปที่ 6 ดื่มนมฟรี โดยรัฐบาลจัดสรร                     
งบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาไปขยายการดื่มนมฟรี จาก 230 วันตอป เปน 260 วันตอป

•• การสรางความปรองดองสมานฉันทการสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย โดยการเสริมสรางความเขาใจ                      
รวมกันของประชาชนในชาติใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจ                   
ในการแกไขปญหาวิกฤติของประเทศ สรางเสถียรภาพทั้งทางดานการเมือง การปกครอง สังคมและเศรษฐกิจ

• แกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต   โดยนอมนําแนวทางพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”
มาดําเนินการในดานความมั่นคงและดานการพัฒนา ใหสอดคลองกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเชื่อของประชาชน

• การเรงรัดแกปญหายาเสพติด  รัฐบาลจะเรงรัดปราบปรามการคายาเสพติด ลดปริมาณผูเสพยาเสพติด ปองกัน                     
มิใหกลุมเสี่ยงเขาไปเปนเหยือ่ของยาเสพติด โดยบังคับใชกฏหมายอยางเปนธรรม
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คําอธิบายคําอธิบาย  ((ตอตอ))

• การแกไขปญหาพื้นที่ทับซอนชายแดน การเสริมสรางสันติภาพของการอยูรวมกันกับประเทศเพื่อนบาน                        

มุงเนนการแกไขปญหาความขัดแยงดวยการเจรจาโดยสันติวิธี ใหความสําคัญกับการสํารวจและการปกปน                           

เขตแดนกับประเทศเพื่อนบานอยางถูกตองตามตามขอตกลงและสนธิสัญญา

• ดําเนินมาตรการในการแกไขปญหาความเดือดรอนดานเศรษฐกิจของประชาชนและผูประกอบการ โดยดูแลเสถียรภาพ    

ของคาเงินบาท ระดับราคาสินคาอุปโภคบริโภค และราคาพลังงานใหอยูในระดับที่เหมาะสม เปนธรรมแกผูบริโภคและผูผลิต

• การประกันราคาพืชผลทางการเกษตร เปนการสรางระบบประกันความเสี่ยงใหเกษตรกรเพื่อลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจาก

ผลกระทบความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสรางกลไกในการสรางเสถียรภาพราคาของสินคาเกษตรที่เปนธรรม 

• การแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชน โดยเฉพาะหนี้นอกระบบ เพื่อชวยเหลือใหประชาชนที่มีหนี้นอกระบบเขาเปนหนี้ใน

ระบบ เพื่อชวยลดภาระคาใชจายดอกเบี้ยเงินกูนอกระบบที่สงูมากเกินปกติ  ซึ่งมีธนาคารของรัฐบาลเขารวมโครงการรวม 6 

แหง  ไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  ธนาคารออมสิน  ธนาคารอาคารสงเคราะห  ธนาคารพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย และธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน)

• การแกปญหาดานสิ่งแวดลอมของโครงการมาบตาพุด จ.ระยอง เปนการชวยเหลือชุมชนในพื้นที่ดังกลาว โดยมีการเรงรัด     

จะดําเนินการจัดการปญหาขยะ และพื้นที่ขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค โดยปจจุบันมีการจัดทําโครงการตางๆ          

ไดแก โครงการกอสรางขยายเขตจําหนายน้ําประปาพื้นที่ อ.เมืองระยอง โครงการกอสรางปรับปรุงทอและขยายขอบเขต      

จําหนายน้ําพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุดและเทศบาลเมืองบานฉาง เปนตน 
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การติดตามการปฏิบัติงานการติดตามการปฏิบัติงาน//การนําเสนอผลการปฏิบัติงานของรัฐบาลการนําเสนอผลการปฏิบัติงานของรัฐบาล
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ใตทั่วประเทศ กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น.
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การติดตามรายการ “เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์”

ภาค0

รอยละ
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ใตทั่วประเทศ กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น.

มีนาคม 52

มกราคม 53
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20.9 4.14.1•• เวลาออกอากาศไมเหมาะสมเวลาออกอากาศไมเหมาะสม  //เปลี่ยนเวลาออกอากาศเปนเปลี่ยนเวลาออกอากาศเปน 18 18.00 .00 นน..

-13.113.1•• ควรชี้แจงขอมูลดานเศรษฐกิจควรชี้แจงขอมูลดานเศรษฐกิจ    การตางประเทศการตางประเทศ  และดานการศึกษาและดานการศึกษา 

1.6 10.310.3•• ควรมีนโยบายในการชวยเหลือเกษตรกรควรมีนโยบายในการชวยเหลือเกษตรกร  และเพิ่มคาครองชีพของประชาชน

0.8 --• ควรเนนเรื่องความสามัคคีของประชาชน 

70.970.9

--

--

3.13.1

6.96.9

11.711.7

3.43.4

24.424.4

26.526.5

29.129.1

100.0100.0

มีนาคมมีนาคม5252

4.8 •• ควรมีการสัมภาษณประชาชนที่เดือดรอนควรมีการสัมภาษณประชาชนที่เดือดรอน//ตองการความชวยเหลือตองการความชวยเหลือ 

0.5 • ควรจัดรายการเดือนละครั้ง 

11.5 •• ควรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบเรื่องราวตางๆควรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบเรื่องราวตางๆ  อยางทั่วถึงอยางทั่วถึง 

46.6•• ควรปรับเพิ่มเนื้อหาสาระใหเขมขนควรปรับเพิ่มเนื้อหาสาระใหเขมขน 

62.762.7  ผูไมแสดงความคิดเห็นผูไมแสดงความคิดเห็น

4.8 •• ควรถายทอดทางโทรทัศนทุกชองควรถายทอดทางโทรทัศนทุกชอง 

8.0 •• การนําเสนอขอมูลมีความเปนกลางการนําเสนอขอมูลมีความเปนกลาง 

11.0•• ควรจัดรายการใหกระชับและใหประชาชนมีสวนรวมในรายการควรจัดรายการใหกระชับและใหประชาชนมีสวนรวมในรายการ 

-•• ควรปรับเพิ่มเวลาการนําเสนอรายการควรปรับเพิ่มเวลาการนําเสนอรายการ 

37.337.3ผูแสดงความคิดเห็นผูแสดงความคิดเห็น

100.0100.0  รวมรวม

มกราคมมกราคม5533
ขอคิดเห็นขอคิดเห็น//ขอเสนอแนะของประชาชนที่ติดตามรายการขอเสนอแนะของประชาชนที่ติดตามรายการ                                  

“เชือ่มัน่ประเทศไทยกับนายกฯเชือ่มัน่ประเทศไทยกับนายกฯ  อภิสิทธิ์อภิสิทธิ์”””

หมายเหตุหมายเหตุ    :: ตอบไดมากกวาตอบไดมากกวา  11  คําตอบคําตอบ
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ความคิดเห็นตอการแกไขปญหาดานเศรษฐกิจ

ไมทราบ/ไมแนใจ 15.9 %

38.5 % ปานกลาง

9.7 % นอย

แกไขได 
60.6 %

ไมสามารถแกไขได 23.5 %

12.4 % มาก

ไมทราบ/ไมแนใจ 10.5 %

49.7 % ปานกลาง

19.9 % นอย

แกไขได 
77.6 %ไมสามารถแกไขได 11.9 %

8.0 % มาก

มกราคม  53

มนีาคม  52
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ความคิดเห็นตอการแกไขปญหาดานสังคมของรัฐบาล

13.1

17.8

20.3

44.1

4.7

69.1

100.0

กทม.

ภาค

10.3

17.8

23.1

44.3

4.5

71.9

100.0

กลาง

12.7

14.1

21.5

46.4

5.3

73.2

100.0

เหนือ

13.0

20.9

23.9

37.6

4.6

66.1

100.0

ต.อ.น.

9.2

6.3

12.9

57.8

13.8

84.5

100.0

ใต

21.5นอย

44.2ปานกลาง

5.8มาก

71.5• แกไขได  ในระดบั

16.7• ไมสามารถแกไขได

100.0 รวม

11.8• ไมทราบ/ไมแนใจ

ทั่วประเทศความคิดเห็น
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ความพึงพอใจโดยรวมตอการดําเนินนโยบายของรัฐบาลความพึงพอใจโดยรวมตอการดําเนินนโยบายของรัฐบาล

96.8

85.8

88.2

86.8

81.2

87.3

พึงพอใจ

มกราคม 53

1.5

4.5

4.5

3.6

7.1

4.2

ไมทราบ/
ไมแนใจ

กทม.

ต.อ.น.

ใต

กลาง

เหนอื

1.7

9.7

7.3

9.6

11.7

8.5

ไมพึงพอใจ

98.8

89.8

96.2

94.1

91.4

93.4

พึงพอใจ

มีนาคม 52

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

รวม

ทั่วประเทศ

ภาค

1.2

10.2

3.8

5.9

8.6

6.6

ไมพึงพอใจ
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นโยบายของรัฐบาลทีป่ระชาชนชื่นชอบ 5 อันดับแรก

การแกปญหาหนีน้อกระบบ

การใหเบี้ยยังชีพกับผูสูงอายุฯ

การจัดการศึกษาฟรี 15 ป

นโยบายชวยเหลือคาครองชีพ 5 มาตรการ

การประกันราคาพืชผลทางการเกษตร

0 10 20 30 40 50 60

นโยบาย

หมายเหตุหมายเหตุ    :: ตอบไดมากกวาตอบไดมากกวา  11  คําตอบคําตอบ

59.4

53.9

47.7

21.4

13.0

รอยละ
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นโยบายของรัฐบาลที่นโยบายของรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบประชาชนชื่นชอบ  33  อันดับแรกเปนรายภาคอันดับแรกเปนรายภาค

51.351.31.1. การใหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุการใหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

46.546.52.2. การจัดการศึกษาฟรีการจัดการศึกษาฟรี  1515  ปป

41.241.23.3. การชวยเหลือคาครองชีพการชวยเหลือคาครองชีพ

รอยละรอยละทั่วประเทศทั่วประเทศ

54.754.71.1. การใหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุการใหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

46.346.32.2. การจัดการศึกษาฟรีการจัดการศึกษาฟรี  1515  ปป

40.640.63.3. การชวยเหลือคาครองชีพการชวยเหลือคาครองชีพ

รอยละรอยละกลางกลาง

44.944.91.1. การใหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุการใหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

43.643.62.2. การจัดการศึกษาฟรีการจัดการศึกษาฟรี  1515  ปป

36.236.23.3. การชวยเหลือคาครองชีพการชวยเหลือคาครองชีพ

รอยละรอยละตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงเหนือ

41.641.61.1.  การจัดการศึกษาฟรีการจัดการศึกษาฟรี  1515  ปป

41.541.52.2.  การใหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุการใหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

40.140.13.3. การชวยเหลือคาครองชีพการชวยเหลือคาครองชีพ

รอยละรอยละกทมกทม..

59.559.51.1.  การใหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุการใหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

50.350.32.2.  ชวยเหลือคาครองชีพชวยเหลือคาครองชีพ

48.148.13.3.  การจัดการศึกษาฟรีการจัดการศึกษาฟรี  1515  ปป

รอยละรอยละเหนอืเหนอื

57.657.61.1. การใหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุการใหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

56.556.52.2. การจัดการศึกษาฟรีการจัดการศึกษาฟรี  1515  ปป

42.242.23.3. การชวยเหลือคาครองชีพการชวยเหลือคาครองชีพ

รอยละรอยละใตใต

หมายเหตุ  : ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
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36.036.01.1.  ปญหาเศรษฐกิจของประเทศปญหาเศรษฐกิจของประเทศ

30.930.92.2.  ปญหายาเสพติดปญหายาเสพติด

23.523.53.3.  ปญหาความไมสงบเรียบรอยปญหาความไมสงบเรียบรอย

รอยละรอยละกทมกทม..

ปญหาทีต่องการปญหาทีต่องการใหรัฐบาลดําเนินการอยางเรงดวนใหรัฐบาลดําเนินการอยางเรงดวน  33  อันดับแรกอันดับแรก

32.832.81.1.  ปญหาเศรษฐกิจของประเทศปญหาเศรษฐกิจของประเทศ

32.132.12.2.  ปญหายาเสพติดปญหายาเสพติด

25.125.13.3.  ปญหาดานการเกษตรปญหาดานการเกษตร

รอยละรอยละเหนอืเหนอื

37.437.41.1.  ปญหายาเสพติดปญหายาเสพติด

32.632.62.2.  ปญหาเศรษฐกิจของประเทศปญหาเศรษฐกิจของประเทศ

24.424.43.3.  ปญหาความไมสงบเรียบรอยปญหาความไมสงบเรียบรอย

รอยละรอยละกลางกลาง

28.028.01.1.  ปญหายาเสพติดปญหายาเสพติด

26.926.92.2.  ปญหาเศรษฐกิจของประเทศปญหาเศรษฐกิจของประเทศ

23.223.23.3.  ปญหาความไมสงบเรียบรอยปญหาความไมสงบเรียบรอย

รอยละรอยละตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงเหนือ

46.546.51.1.  ปญหาปญหา  33  จังหวัดชายแดนภาคใตจังหวัดชายแดนภาคใต

39.239.22.2.  ปญหายาเสพติดปญหายาเสพติด

28.928.93.3.  ปญหาเศรษฐกิจของประเทศปญหาเศรษฐกิจของประเทศ

รอยละรอยละใตใต

32.832.81.1.  ปญหายาเสพติดปญหายาเสพติด

30.730.72.2.  ปญหาเศรษฐกิจของประเทศปญหาเศรษฐกิจของประเทศ

23.723.73.3.  ปญหาความไมสงบเรียบรอยปญหาความไมสงบเรียบรอย

รอยละรอยละทั่วประเทศทั่วประเทศ

หมายเหตุ  : ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
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12.6การแกปญหาดานเศรษฐกิจ 

22.5การไมเลือกปฏิบัติ/ไมปฏิบัติ 2 มาตรฐาน 

30.2ควรทํางานดวยความตั้งใจ เปนระบบ 

33.4• ผูแสดงความคิดเห็น

100.0รวม 

66.6• ผูไมแสดงความคิดเหน็ 

9.6การสรางความสมานฉันทภายในประเทศ

5.7การแกปญหาความขัดแยงทางการเมือง

4.8การปราบปรามยาเสพตดิอยางจริงจัง

3.0การแกปญหาดานการเกษตร เชน ราคาพืชผลตกต่ํา ปุย/ยาปราบศัตรูพืชราคาสงู

3.6การจัดนโยบายชวยเหลือคาครองชีพของประชาชน เชน  ฝกอบรมอาชีพ

1.8การแกปญหาราคาสนิคาอุปโภค - บริโภคมีราคาสูง

2.7การแกปญหาเด็กและเยาวชน

รอยละขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะตอการบริหารงานของรฐับาล

หมายเหตุ  : ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ


