
บาท
ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว บาท คิดเป็นร้อยละ คงเหลือรอการจัดสรร จ านวน บาท
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ระหวา่งวนัที ่1 ตุลาคม 2561     - จ านวน บาท คิดเป็นร้อยละ

     1.1 รายจ่ายประจ า  ส านักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว บาท
คิดเป็นร้อยละ และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จ านวน

     1.2 รายจ่ายลงทุน  ส านักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว บาท
คิดเป็นร้อยละ และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จ านวน

รายละเอียดแสดงตามตารางต่อไปนี้

หน่วย : บาท

%

1. งบบุคลากร 101.77

2. งบด าเนินงาน 74.11

3. งบลงทุน 99.98

4. งบเงินอุดหนุน 100.00

5. งบรายจ่ายอืน่ 69.37

93.37

2. รายจ่ายตามแผนงาน  ส านักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้ 4 แผนงาน โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณระหวา่ง

วนัที ่1 ตุลาคม 2561 - ดังนี้
     2.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั  รายการค่าใช้จ่ายบคุลากรภาครฐัรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยภายในประเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ

บาท
บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ     จ านวน บาท

บาท

บาท
     2.2 แผนงานพ้ืนฐานด้านความมัน่คง ผลผลิตการปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงนิ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ

บาท
บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ     จ านวน บาท

บาท

บาท
     2.3 แผนงานบรูณาการปอ้งกัน ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผู้ติดยาเสพติด  โครงการสืบสวน ปราบปรามเพ่ือด าเนินการกับทรพัย์สินหรอืผู้กระท าความผิดมูลฐานยาเสพติดตาม

กฎหมายฟอกเงนิ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จ านวนทัง้ส้ิน

บาท 

     2.4 แผนงานบรูณาการการต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ  โครงการสืบสวน ปราบปรามเพ่ือด าเนินการกับทรพัย์สินหรอืผู้กระท าความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าทีห่รอืทุจรติต่อหน้าที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จ านวนทัง้ส้ิน บาท 

บาท 

     2.5 แผนงานบรูณาการจัดการปญัหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย ์โครงการสืบสวน ปราบปรามเพ่ือด าเนินการกับทรพัย์สินหรอืผู้กระท าความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์
ตามกฎหมายฟอกเงนิ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จ านวนทัง้ส้ิน บาท 

บาท 

คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน   จ านวน 3,124,847.57-         คิดเป็นร้อยละ 1.55-           

 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว    จ านวน -                      คิดเป็นร้อยละ -            
  คงเหลือรอการจัดสรร จ านวน -                     205,110,447.57      คิดเป็นร้อยละ 101.55       

ตามเอกสารงบประมาณ จ านวนทัง้ส้ิน 201,985,600.00     บาท ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว 201,985,600.00      คิดเป็นร้อยละ 100.00       

31 กรกฎาคม 2562

จ านวน

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านงานงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561  -

-                         มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน
 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จ านวน

คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน   จ านวน

732,178.22           
-                     

73.22        
-           

26.78        
บาท
บาท

100.00      บาท

10,641,600.00       บาท คิดเป็นร้อยละ       ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว

คงเหลือรอการจัดสรร 
1,000,000.00         

คงเหลือรอการจัดสรร 

 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จ านวน
11.40        

10,641,600.00       บาท

คิดเป็นร้อยละ

8.68           26,880,899.08        และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว    จ านวน

8,636,645.13         คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน   จ านวน 2.79           

-                       คงเหลือรอการจัดสรร จ านวน 88.53         
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

309,640,900.00      ตามเอกสารงบประมาณ จ านวนทัง้ส้ิน

-                     

274,123,355.79      
100.00       

-                         มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 8,964,516.57         บาท

คิดเป็นร้อยละ

198,287,100 

138,308,000 

ประกอบด้วย

บาท คิดเป็นร้อยละ

บาท คิดเป็นร้อยละ

7,425,218.97        2.15              คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จ านวน

346,024,058.00     
27,305,968.28       7.89              89.96        

1. รายจ่ายภาพรวม  ส านักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเอกสารงบประมาณ จ านวนทัง้ส้ิน

27,344,488.28   5.22          บาท คิดเป็นร้อยละและได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จ านวน 
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพันจ านวน 7,425,218.97     บาท คิดเป็นร้อยละ 1.42          

524,279,100.00     

178,635,600 

1,475,200    

7,573,200    

524,279,100 

รายการ คงเหลือ

รวมทัง้ส้ิน -             

7,573,200        

524,279,100     

31 กรกฎาคม 2562

จ านวน

201,804,505.79   

102,845,476.35   

งบประมาณ

งปม. คงเหลือหลัง

การเบิกจ่ายและผูกพัน

3,517,405.79-         

8,953,284.49         

178,255,042.00     

-             

-             

-             

โอน/เปล่ียนแปลง

198,287,100.00      

178,255,042.00      -                      

-                      

ผลการเบิกจ่าย

1,989,340.27         

27,344,488.28        

ผูกพัน

งบประมาณ

-                      

7,425,218.97         

ได้รับจัดสรร

แล้ว

7,553,200.00          

524,279,100.00      

งบประมาณหลัง

138,780,229.12      

1,403,528.88          

รอการจัดสรร

-             

-             

198,287,100     

งบประมาณ

ตาม พรบ.

138,308,000     

178,635,600     

1,475,200        

-                    

31 กรกฎาคม 2562

99.98        

311,292,870.75     

38,520.00              

-                      

84.24        คิดเป็นร้อยละ
463,589.20           บาท

100.00      

บาท คิดเป็นร้อยละ

524,279,100.00     100.00       
489,509,392.75  93.37        

0.02              
บาท คิดเป็นร้อยละ
บาท คิดเป็นร้อยละ

คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จ านวน
38,520.00            

-               

คิดเป็นร้อยละ 4.36          
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน   จ านวน 1,213,494.23         

1,000,000.00         
บาท

178,216,522.00     

บาท ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว309,640,900.00     

324,500.00            

26,981,468.28        

178,216,522.00   

1,403,528.88      

5,239,359.73      

489,509,392.75   

คิดเป็นร้อยละ

267,821.78           คิดเป็นร้อยละ

จ านวน คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

       ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว

1,011,000.00         
       ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว 1,011,000.00         บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00      คงเหลือรอการจัดสรร 

จ านวน -                         มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 578,894.60           บาท คิดเป็นร้อยละ 57.26        
 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จ านวน -                     บาท คิดเป็นร้อยละ -           

คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน   จ านวน 432,105.40           บาท คิดเป็นร้อยละ 42.74        



ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

1. เปรียบเทยีบเปา้หมายการเบกิจา่ยทีร่ัฐบาลก าหนด กับ ผลเบกิจา่ยของส านักงาน ปปง. ของไตรมาสที ่4

รายจา่ยภาพรวม 100.00 93.37 -6.63

รายจ่ายประจ า 100.00 89.96 -10.04

รายจ่ายลงทุน 100.00 99.98 -0.02

2. สรุปผลการเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน ปปง. (จ าแนกตามประเภทรายจา่ย)

(บาท) (ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ)
รายจา่ยภาพรวม 524,279,100.00 524,279,100.00 489,509,392.75 93.37 27,344,488.28 5.22 7,425,218.97 1.42

1. รายจ่ายประจ า 345,643,500.00 346,024,058.00 311,292,870.75 89.96 27,305,968.28 7.89 7,425,218.97 2.15

2. รายจ่ายลงทุน 178,635,600.00 178,255,042.00 178,216,522.00 99.98 38,520.00 0.02 - 0.00

3. สรุปผลการเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน ปปง. (จ าแนกตามหมวดงบประมาณ)

(บาท) (ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ)
1. งบบคุลากร 198,287,100.00 198,287,100.00 201,804,505.79 101.77 - 0.00 3,517,405.79- -1.77

2. งบด าเนนิงาน 138,308,000.00 138,780,229.12 102,845,476.35 74.11 26,981,468.28 19.44 8,953,284.49 6.45

3. งบลงทุน 178,635,600.00 178,255,042.00 178,216,522.00 99.98 38,520.00 0.02 - 0.00

4. งบเงินอดุหนนุ 1,475,200.00 1,403,528.88 1,403,528.88 100.00 - 0.00 - 0.00

5. งบรายจ่ายอืน่ 7,573,200.00 7,553,200.00 5,239,359.73 69.37 324,500.00 4.30 1,989,340.27 26.34

รวมทัง้สิน้ 524,279,100.00 524,279,100.00 489,509,392.75 93.37 27,344,488.28 5.22 7,425,218.97 1.42

สรุป ผลการเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน ปปง.

ประเภท

รายจา่ย

ร้อยละ

เปา้หมายการ

เบกิจ่าย

ทีร่ัฐบาลก าหนด

(ไตรมาสที ่4)

ร้อยละ

ผลเบกิจ่าย

ของส านักงาน ปปง.

(ไตรมาสที ่4)

มากกว่า / น้อยกว่า

จาก ร้อยละ

เปา้หมายการ

เบกิจ่าย

ทีร่ัฐบาลก าหนด

ประเภทรายจา่ย

งปม. ป ี2562

ไดร้ับจดัสรร

(ตาม พ.ร.บ.)

งปม. ป ี2562

หลงั

โอน/เปลีย่นแปลง

เบกิจา่ยแลว้ ก่อหน้ีผูกพันแลว้
งปม. คงเหลอื

(หลงัการเบกิจา่ยและผูกพัน)

หมวด

งบประมาณ

งปม. ป ี2562

ไดร้ับจดัสรร

(ตาม พ.ร.บ.)

งปม. ป ี2562

หลงั

โอน/เปลีย่นแปลง

เบกิจา่ยแลว้ ก่อหน้ีผูกพันแลว้
งปม. คงเหลอื

(หลงัการเบกิจา่ยและผูกพัน)

80

100
100.00 100.00 100.00

93.37
89.96

99.98

ร้อยละ
เป้าหมายการเบิกจ่าย
ที่รัฐบาลก าหนด
(ไตรมาสที่ 4)

ร้อยละ
ผลเบิกจ่าย
ของส านักงาน ปปง.
(ไตรมาสที่ 4)



แผนทัง้ปี แผน แผน ผล รอ้ยละ

ของผลสะสม

(สะสม)

ณ ไตรมาส 4

(สะสม)

ณ ก.ค. 62

(สะสม)

ณ ก.ค.62

เทียบกบั

แผนสะสม

ณ ก.ค. 62

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ :

1 จ ำนวนเรื่องทีม่กีำรด ำเนินกำรกบัทรพัยส์นิทีเ่กี่ยวกบักำรกระท ำควำมผดิ (คด.1-4) เรื่อง 180 180 174 381         218.97 1

2 จ ำนวนเรื่อง/รำยชื่อบคุคลทีม่พีฤตกิำรณ์เกี่ยวขอ้งกบักำรก่อกำรรำ้ย หรอืสนบัสนุนทำง

กำรเงนิแก่กำรก่อกำรรำ้ยทีค่ณะกรรมกำรธุรกรรมมมีตใิหส้  ำนกังำน ปปง. ส่งเรื่อง/รำยชื่อให ้

พนกังำนอยักำรยืน่ค ำรอ้งฝ่ำยเดยีวต่อศำลแพ่งใหเ้ป็นบคุคลทีถู่กก ำหนด  (ขก.)

เรื่อง 37 37 35 37         105.71 1

ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ :

3 รอ้ยละของจ ำนวนเรื่องทีพ่นกังำนอยักำรยืน่ค ำรอ้งต่อศำลเทยีบกบัจ ำนวนเรื่องทีส่  ำนกังำน 

ปปง. ส่งให ้(คด.1-4)

รอ้ยละ 97 97 97 100  - 1

4  รอ้ยละของจ ำนวนเรื่องทีพ่นกังำนอยักำรยืน่ค ำรอ้งต่อศำลแพ่งเพือ่ประกำศรำยชื่อบคุคลที่

ถูกก ำหนดเทยีบกบัจ ำนวนเรื่องทีส่  ำนกังำน ปปง. ส่งให ้  (ขก.)

รอ้ยละ 90 90 90 100  - 1

5 ระดบัควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรทีส่อดคลอ้งกบัมำตรฐำนสำกล (คท.) ระดบั 5 5 - -  - 3

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ :

6 จ ำนวนเรื่องทีม่กีำรด ำเนินกำรกบัทรพัยส์นิทีเ่กี่ยวกบักำรกระท ำควำมผดิ (คด. 1-4) เรื่อง 103 103 103 145         140.78 1

ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ :

7 รอ้ยละของจ ำนวนเรื่องทีพ่นกังำนอยักำรยืน่ค ำรอ้งต่อศำลเทยีบกบัจ ำนวนเรื่องทีส่  ำนกังำน 

ปปง. ส่งให ้(คด. 1-4)

รอ้ยละ         97 97 97 100  - 1

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ :

8 จ ำนวนเรื่องทีม่กีำรด ำเนินกำรกบัทรพัยส์นิทีเ่กี่ยวกบักำรกระท ำควำมผดิ (คด. 1-4) เรื่อง 14 14 12 21         175.00 1

ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ :

9 รอ้ยละของจ ำนวนเรื่องทีพ่นกังำนอยักำรยืน่ค ำรอ้งต่อศำลเทยีบกบัจ ำนวนเรื่องทีส่  ำนกังำน 

ปปง. ส่งให ้(คด. 1-4)

รอ้ยละ         97 97 97 100              -   1

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ :

10 จ ำนวนเรื่องทีม่กีำรด ำเนินกำรกบัทรพัยส์นิทีเ่กี่ยวกบักำรกระท ำควำมผดิ (คด. 1-4) เรื่อง 14 14 12 43         358.33 1

ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ :

11 รอ้ยละของจ ำนวนเรื่องทีพ่นกังำนอยักำรยืน่ค ำรอ้งต่อศำลเทยีบกบัจ ำนวนเรื่องทีส่  ำนกังำน 

ปปง. ส่งให ้(คด. 1-4)

รอ้ยละ         97 97 97 100  - 1

ผลผลิตการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ :

12 จ ำนวนเรื่องทีด่  ำเนินกำรสบืสวนสอบสวนรวบรวมพยำนหลกัฐำนเพือ่เสนอคณะกรรมกำร

ธุรกรรมเพือ่พจิำรณำมมีตมิอบหมำย  (ขก.)

เรื่อง 286 286 260 430         165.38 1

ผลการปฏิบตัิงานตามตวัช้ีวดัตามเอกสารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 (ณ ไตรมาสที่ 4 เดือนที่ 1)

จ านวน

ตวัช้ีวดั

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน 

ผลผลิต/โครงการ

หน่วยนับ รวมทัง้สิ้น

หมายเหตุ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

1) มีผลการปฏิบตัิงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และการต่อตา้นการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูง ที่

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล

2) เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : เพือ่ด าเนินการเกี่ยวกบัทรพัยส์ินของผูก้ระท าความผิดดา้นยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงนิ/โครงการสืบสวน ปราบปรามเพือ่ด าเนินการกบั

ทรพัยส์ินของผูก้ระท าความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงนิ

3) เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : เพือ่ด าเนินการเกี่ยวกบัทรพัยส์ินของผูก้ระท าความผิดมูลฐานการคา้มนุษยต์ามกฎหมายฟอกเงนิ/โครงการสืบสวน ปราบปรามเพือ่

ด าเนินการกบัทรพัยส์ินของผูก้ระท าความผิดมูลฐานการคา้มนุษยต์ามกฎหมายฟอกเงนิ

4) เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : เพือ่ด าเนินการเกี่ยวกบัทรพัยส์ินของผูก้ระท าความผิดมูลฐานการทจุรติต่อต าแหน่งหนา้ที่ตามกฎหมายฟอกเงนิ/โครงการสืบสวน 

ปราบปรามเพือ่ด าเนินการกบัทรพัยส์ินของผูก้ระท าความผิดต่อต าแหน่งหนา้ที่หรอืทจุรติต่อหนา้ที่ตามกฎหมายฟอกเงนิ

เป้าหมายผลผลิต

หนา้ที ่1 จาก 2



แผนทัง้ปี แผน แผน ผล รอ้ยละ

ของผลสะสม

(สะสม)

ณ ไตรมาส 4

(สะสม)

ณ ก.ค. 62

(สะสม)

ณ ก.ค.62

เทียบกบั

แผนสะสม

ณ ก.ค. 62

จ านวน

ตวัช้ีวดั

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน 

ผลผลิต/โครงการ

หน่วยนับ รวมทัง้สิ้น

หมายเหตุ

13 จ ำนวนเรื่องทีต่รวจสอบ วเิครำะห ์สบืสวนรวบรวมพยำนหลกัฐำน เพือ่ด ำเนินกำรตำม

กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรสนบัสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรรำ้ยและกำรแพร่ขยำยอำวุธทีม่ ี

อำนุภำพท ำลำยลำ้งสูง  (ขก.)

เรื่อง 99 99 90 208         231.11 1

14 จ ำนวนเรื่องทีส่บืสวนสอบสวน รวบรวมพยำนหลกัฐำนเพือ่ด ำเนินกำรในคดอีำญำฟอกเงนิ

อย่ำงสอดคลอ้งกบัควำมเสีย่ง (กม.)

เรื่อง 28 28 25 27         108.00 1

ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ :

15 รอ้ยละของกลุม่เป้ำหมำยทีไ่ดร้บักำรอบรมหรอืสมัมนำมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในกำรป้องกนัและ

ปรำบปรำมกำรฟอกเงนิและสำมำรถน ำไปใชป้ระโยชนไ์ด ้(นย./กส./สอ.)

รอ้ยละ         97 97 97 98.45              -   1

กิจกรรมที่ 1 : การปราบปรามการฟอกเงนิ

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ :

16 จ ำนวนเรื่องทีต่รวจสอบ วเิครำะห ์สบืสวนรวบรวมพยำนหลกัฐำนเพือ่ด ำเนินกำรกบัทรพัยส์นิ

ตำมกฎหมำยฟอกเงนิ (ขก.)

เรื่อง 1,111          1,111        1,010        1,175         116.34 1

กิจกรรมที่ 2 : การป้องกนัการฟอกเงนิ .

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ :

17 จ ำนวนบทบญัญตัขิองกฎหมำย อนุบญัญตัทิีเ่กี่ยวขอ้ง และแนวปฏบิตัไิดร้บักำรแกไ้ขปรบัปรุง

ใหส้อดคลอ้งกบัมำตรฐำนสำกลและสถำนกำรณ์ปจัจบุนั (กม.)

ฉบบั 3 3 -            6  - 1

ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ :

18  ระดบัความส าเร็จในการก ากบัและตรวจสอบใหค้รอบคลุมทกุกลุม่ผูม้หีนา้ทีร่ายงานและ

เหมาะสมกบัระดบัความเสีย่ง (กส.)

ระดบั 5 5 5 5  - 1

ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ :

19 ระดบัควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศท.) ระดบั 5 5 - -  - 3

*หมายเหตุ

หมำยเลข 1 ผลงำนเป็นไปตำมแผน  

หมำยเลข 2 ผลงำนไม่เป็นไปตำมแผน

หมำยเลข 3 ยงัไม่ถงึแผนกำรด ำเนินงำน (เริ่มด ำเนินกำรแลว้แต่ยงัไม่ถงึแผนกำรรำยงำน)

เป้าหมายกิจกรรม

กิจกรรมที่ 3 : พฒันาและปรบัปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 - ท ัง้น้ีตวัชี้วดังบประมาณเชงิปรมิาณไดป้รบัเพิม่จ านวนเป้าหมายประมาณรอ้ยละ 10 ของแผนการด าเนินงาน แลว้

หนา้ที ่2 จาก 2


