
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 99.06

2. งบด าเนินงาน 93.71

3. งบลงทุน 100.00

4. งบเงินอุดหนุน 100.00

5. งบรายจ่ายอืน่ 97.52

98.03

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 3,437.01              บาท คิดเป็นร้อยละ 0.34          
 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จ านวน -                     บาท คิดเป็นร้อยละ -           

คงเหลือรอการจัดสรร 
จ านวน -                         มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 1,007,562.99         บาท คิดเป็นร้อยละ 99.66        

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

คิดเป็นร้อยละ

8,027.78              คิดเป็นร้อยละ

จ านวน คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

       ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว

178,255,042.00     

บาท ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว309,640,900.00     

177,000.00            

8,340,168.31          

178,255,042.00   

1,403,528.88      

7,273,423.84      

562,783,697.15   

คิดเป็นร้อยละ -           
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน   จ านวน 7,129.38              

1,000,000.00         
บาท

574,101,800.00     100.00       
562,783,697.15  98.03        

-               
บาท คิดเป็นร้อยละ
บาท คิดเป็นร้อยละ

คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จ านวน
-                     

-               

99.93        คิดเป็นร้อยละ
-                     บาท

100.00      

บาท คิดเป็นร้อยละ

-                    

30 กันยายน 2562

100.00       

384,528,655.15     

-                      

-                      

198,287,100     

งบประมาณ

ตาม พรบ.

138,308,000     

178,635,600     

1,475,200        

ได้รับจัดสรร

แล้ว

7,458,684.03          

574,101,800.00      

งบประมาณหลัง

139,949,745.09      

1,403,528.88          

รอการจัดสรร

-             

-             

-                      

-                      

ผลการเบิกจ่าย

8,260.19               

8,517,168.31          

ผูกพัน

งบประมาณ

-                      

2,800,934.54         

-             

-             

-             

โอน/เปล่ียนแปลง

247,034,800.00      

178,255,042.00      

30 กันยายน 2562

จ านวน

244,710,610.35   

131,141,092.08   

งบประมาณ

งปม. คงเหลือหลัง

การเบิกจ่ายและผูกพัน

2,324,189.65         

468,484.70            

178,255,042.00     

178,635,600 

1,475,200    

7,573,200    

524,279,100 

รายการ คงเหลือ

รวมทัง้ส้ิน -             

7,573,200        

524,279,100     

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

8,517,168.31     1.48          บาท คิดเป็นร้อยละและได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จ านวน 
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพันจ านวน 2,800,934.54     บาท คิดเป็นร้อยละ 0.49          

524,279,100.00     

ประกอบด้วย

บาท คิดเป็นร้อยละ

บาท คิดเป็นร้อยละ

2,800,934.54        0.71              คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จ านวน

395,846,758.00     
8,517,168.31        2.15              97.14        

-                     

301,061,374.22      
100.00       

-                         มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 10,634,470.62       บาท

คิดเป็นร้อยละ

198,287,100 

138,308,000 

-                       คงเหลือรอการจัดสรร จ านวน 97.23         
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

309,640,900.00      ตามเอกสารงบประมาณ จ านวนทัง้ส้ิน

10,641,600.00       บาท

คิดเป็นร้อยละ

2.75           8,517,168.31          และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว    จ านวน

62,357.47             คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน   จ านวน 0.02           

10,641,600.00       บาท คิดเป็นร้อยละ       ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว

คงเหลือรอการจัดสรร 
1,000,000.00         

คงเหลือรอการจัดสรร 

 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จ านวน
0.07          

99.20        
-           

0.80          
บาท
บาท

100.00      บาท
-                         มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน

 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จ านวน
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน   จ านวน

991,972.22           
-                     

30 กันยายน 2562

จ านวน

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านงานงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561  -

ตามเอกสารงบประมาณ จ านวนทัง้ส้ิน 251,808,300.00     บาท ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว 251,808,300.00      คิดเป็นร้อยละ 100.00       

-            
  คงเหลือรอการจัดสรร จ านวน -                     249,088,317.10      คิดเป็นร้อยละ 98.92         

คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน   จ านวน 2,719,982.90         คิดเป็นร้อยละ 1.08           

 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว    จ านวน -                      คิดเป็นร้อยละ



ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

1. เปรียบเทยีบเปา้หมายการเบกิจา่ยทีร่ัฐบาลก าหนด กับ ผลเบกิจา่ยของส านักงาน ปปง. ของไตรมาสที ่4

รายจา่ยภาพรวม 100.00 98.03 -1.97

รายจ่ายประจ า 100.00 97.14 -2.86

รายจ่ายลงทุน 100.00 100.00 0.00

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

(บาท) (ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ)
รายจา่ยภาพรวม 524,279,100.00 574,101,800.00 562,783,697.15 98.03 8,517,168.31 1.48 2,800,934.54 0.49

1. รายจ่ายประจ า 345,643,500.00 395,846,758.00 384,528,655.15 97.14 8,517,168.31 2.15 2,800,934.54 0.71

2. รายจ่ายลงทุน 178,635,600.00 178,255,042.00 178,255,042.00 100.00 - 0.00 - 0.00

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

(บาท) (ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ)
1. งบบคุลากร 198,287,100.00 247,034,800.00 244,710,610.35 99.06 - 0.00 2,324,189.65 0.94

2. งบด าเนนิงาน 138,308,000.00 139,949,745.09 131,141,092.08 93.71 8,340,168.31 5.96 468,484.70 0.33

3. งบลงทุน 178,635,600.00 178,255,042.00 178,255,042.00 100.00 - 0.00 - 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 7,458,684.03 7,273,423.84 97.52 177,000.00 2.37 8,260.19 0.11

รวมทัง้สิน้ 524,279,100.00 574,101,800.00 562,783,697.15 98.03 8,517,168.31 1.48 2,800,934.54 0.49

งปม. คงเหลอื

(หลงัการเบกิจา่ยและผูกพัน)

หมวด

งบประมาณ

งปม. ป ี2562

ไดร้ับจดัสรร

(ตาม พ.ร.บ.)

งปม. ป ี2562

หลงั

โอน/เปลีย่นแปลง

เบกิจา่ยแลว้ ก่อหน้ีผูกพันแลว้
งปม. คงเหลอื

(หลงัการเบกิจา่ยและผูกพัน)

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

95

100
100.00 100.00 100.00

98.03
97.14

100.00

ร้อยละ
เป้าหมายการเบิกจ่าย
ที่รัฐบาลก าหนด
(ไตรมาสที่ 4)

ร้อยละ
ผลเบิกจ่าย
ของส านักงาน ปปง.
(ไตรมาสที่ 4)



แผนทัง้ปี แผน ผล รอ้ยละ

ของผลสะสม

(สะสม)

ณ ไตรมาส 4

(สะสม)

ณ ไตรมาส 4

เทยีบกบั

แผนสะสม

ณ ไตรมาส 4

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ :

1 จ ำนวนเรื่องทีม่กีำรด ำเนินกำรกบัทรพัยส์นิทีเ่กี่ยวกบักำรกระท ำควำมผดิ (คด.1-4) เรื่อง 180 180 580         322.22 1

2 จ ำนวนเรื่อง/รำยชื่อบคุคลทีม่พีฤตกิำรณ์เกี่ยวขอ้งกบักำรก่อกำรรำ้ย หรือสนบัสนุนทำง

กำรเงนิแก่กำรก่อกำรรำ้ยทีค่ณะกรรมกำรธุรกรรมมมีตใิหส้  ำนกังำน ปปง . ส่งเรื่อง/รำยชื่อให ้

พนกังำนอยักำรยืน่ค ำรอ้งฝ่ำยเดยีวต่อศำลแพง่ใหเ้ป็นบคุคลทีถู่กก ำหนด  (ขก.)

เรื่อง 37 37 39         105.41 1

ตวัช้ีวดัเชิงคณุภาพ :

3 รอ้ยละของจ ำนวนเรื่องทีพ่นกังำนอยักำรยืน่ค ำรอ้งต่อศำลเทยีบกบัจ ำนวนเรื่องทีส่  ำนกังำน 

ปปง. ส่งให ้(คด.1-4)

รอ้ยละ 97 97 100  - 1

4  รอ้ยละของจ ำนวนเรื่องทีพ่นกังำนอยักำรยืน่ค ำรอ้งต่อศำลแพง่เพือ่ประกำศรำยชื่อบคุคลที่

ถูกก ำหนดเทยีบกบัจ ำนวนเรื่องทีส่  ำนกังำน ปปง. ส่งให ้  (ขก.)

รอ้ยละ 90 90 100  - 1

5 ระดบัควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรทีส่อดคลอ้งกบัมำตรฐำนสำกล (คท.) ระดบั 5 5 5         100.00 1

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ :

6 จ ำนวนเรื่องทีม่กีำรด ำเนินกำรกบัทรพัยส์นิทีเ่กี่ยวกบักำรกระท ำควำมผดิ (คด. 1-4) เรื่อง 103 103 233         226.21 1

ตวัช้ีวดัเชิงคณุภาพ :

7 รอ้ยละของจ ำนวนเรื่องทีพ่นกังำนอยักำรยืน่ค ำรอ้งต่อศำลเทยีบกบัจ ำนวนเรื่องทีส่  ำนกังำน 

ปปง. ส่งให ้(คด. 1-4)

รอ้ยละ         97 97 100  - 1

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ :

8 จ ำนวนเรื่องทีม่กีำรด ำเนินกำรกบัทรพัยส์นิทีเ่กี่ยวกบักำรกระท ำควำมผดิ (คด. 1-4) เรื่อง 14 14 29         207.14 1

ตวัช้ีวดัเชิงคณุภาพ :

9 รอ้ยละของจ ำนวนเรื่องทีพ่นกังำนอยักำรยืน่ค ำรอ้งต่อศำลเทยีบกบัจ ำนวนเรื่องทีส่  ำนกังำน 

ปปง. ส่งให ้(คด. 1-4)

รอ้ยละ         97 97 100              -   1

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ :

10 จ ำนวนเรื่องทีม่กีำรด ำเนินกำรกบัทรพัยส์นิทีเ่กี่ยวกบักำรกระท ำควำมผดิ (คด. 1-4) เรื่อง 14 14 68         485.71 1

ตวัช้ีวดัเชิงคณุภาพ :

11 รอ้ยละของจ ำนวนเรื่องทีพ่นกังำนอยักำรยืน่ค ำรอ้งต่อศำลเทยีบกบัจ ำนวนเรื่องทีส่  ำนกังำน 

ปปง. ส่งให ้(คด. 1-4)

รอ้ยละ         97 97 100  - 1

ผลผลติการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ :

12 จ ำนวนเรื่องทีด่  ำเนินกำรสบืสวนสอบสวนรวบรวมพยำนหลกัฐำนเพือ่เสนอคณะกรรมกำร

ธุรกรรมเพือ่พจิำรณำมมีตมิอบหมำย  (ขก.)

เรื่อง 286 286 546         190.91 1

ผลการปฏบิตังิานตามตวัช้ีวดัตามเอกสารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นเดือน กนัยายน 2562 (ณ ไตรมาสที่ 4)

จ านวน

ตวัช้ีวดั

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน 

ผลผลติ/โครงการ

หน่วยนับ รวมทัง้สิ้น

หมายเหตุ

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

1) มีผลการปฏบิตังิานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และการตอ่ตา้นการสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ยและการแพร่ขยายอาวธุที่มีอานุภาพ

ท าลายลา้งสูง ที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล

2) เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน : เพื่อด าเนินการเกี่ยวกบัทรพัยส์นิของผูก้ระท าความผิดดา้นยาเสพตดิตามกฎหมายฟอกเงนิ/โครงการสบืสวน ปราบปรามเพื่อ

ด าเนินการกบัทรพัยส์นิของผูก้ระท าความผิดมูลฐานยาเสพตดิตามกฎหมายฟอกเงนิ

3) เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน : เพื่อด าเนินการเกี่ยวกบัทรพัยส์นิของผูก้ระท าความผิดมูลฐานการคา้มนุษยต์ามกฎหมายฟอกเงนิ/โครงการสบืสวน ปราบปราม

เพื่อด าเนินการกบัทรพัยส์นิของผูก้ระท าความผิดมูลฐานการคา้มนุษยต์ามกฎหมายฟอกเงนิ

4) เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน : เพื่อด าเนินการเกี่ยวกบัทรพัยส์นิของผูก้ระท าความผิดมูลฐานการทจุริตตอ่ต าแหน่งหนา้ที่ตามกฎหมายฟอกเงนิ/โครงการ

สบืสวน ปราบปรามเพื่อด าเนินการกบัทรพัยส์นิของผูก้ระท าความผิดตอ่ต าแหน่งหนา้ที่หรือทจุริตตอ่หนา้ที่ตามกฎหมายฟอกเงนิ

เป้าหมายผลผลติ

หนา้ที ่1 จาก 2



แผนทัง้ปี แผน ผล รอ้ยละ

ของผลสะสม

(สะสม)

ณ ไตรมาส 4

(สะสม)

ณ ไตรมาส 4

เทยีบกบั

แผนสะสม

ณ ไตรมาส 4

จ านวน

ตวัช้ีวดั

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน 

ผลผลติ/โครงการ

หน่วยนับ รวมทัง้สิ้น

หมายเหตุ

13 จ ำนวนเรื่องทีต่รวจสอบ วเิครำะห ์สบืสวนรวบรวมพยำนหลกัฐำน เพือ่ด ำเนินกำรตำม

กฎหมำยว่ำดว้ยกำรสนบัสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรรำ้ยและกำรแพร่ขยำยอำวุธทีม่ ี

อำนุภำพท ำลำยลำ้งสูง  (ขก.)

เรื่อง 99 99 245         247.47 1

14 จ ำนวนเรื่องทีส่บืสวนสอบสวน รวบรวมพยำนหลกัฐำนเพือ่ด ำเนินกำรในคดอีำญำฟอกเงนิ

อย่ำงสอดคลอ้งกบัควำมเสีย่ง (กม.)

เรื่อง 28 28 29         103.57 1

ตวัช้ีวดัเชิงคณุภาพ :

15 รอ้ยละของกลุม่เป้ำหมำยทีไ่ดร้บักำรอบรมหรือสมัมนำมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในกำรป้องกนัและ

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

รอ้ยละ         97 97 98.44              -   1

กจิกรรมที่ 1 : การปราบปรามการฟอกเงนิ

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ :

16 จ ำนวนเรื่องทีต่รวจสอบ วเิครำะห ์สบืสวนรวบรวมพยำนหลกัฐำนเพือ่ด ำเนินกำรกบัทรพัยส์นิ

ตำมกฎหมำยฟอกเงนิ (ขก.)

เรื่อง 1,111          1,111          1,478         133.03 1

กจิกรรมที่ 2 : การป้องกนัการฟอกเงนิ .

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ :

17 จ ำนวนบทบญัญตัขิองกฎหมำย อนุบญัญตัทิีเ่กี่ยวขอ้ง และแนวปฏบิตัไิดร้บักำรแกไ้ขปรบัปรุง

ใหส้อดคลอ้งกบัมำตรฐำนสำกลและสถำนกำรณ์ปจัจบุนั (กม.)

ฉบบั 3 3               6         200.00 1

ตวัช้ีวดัเชิงคณุภาพ :

18  ระดบัความส าเร็จในการก ากบัและตรวจสอบใหค้รอบคลมุทกุกลุม่ผูม้หีนา้ทีร่ายงานและ

เหมาะสมกบัระดบัความเสีย่ง (กส.)

ระดบั 5 5 5         100.00 1

ตวัช้ีวดัเชิงคณุภาพ :

19 ระดบัควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศท.) ระดบั 5 5 5         100.00 1

*หมายเหตุ

หมำยเลข 1 ผลงำนเป็นไปตำมแผน  

หมำยเลข 2 ผลงำนไมเ่ป็นไปตำมแผน

หมำยเลข 3 ยงัไมถ่งึแผนกำรด ำเนินงำน (เริ่มด ำเนินกำรแลว้แต่ยงัไมถ่งึแผนกำรรำยงำน)

เป้าหมายกจิกรรม

กจิกรรมที่ 3 : พฒันาและปรบัปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 - ท ัง้น้ีตวัชี้วดังบประมาณเชิงปริมาณไดป้รบัเพิม่จ านวนเป้าหมายประมาณรอ้ยละ 10 ของแผนการด าเนินงาน แลว้

หนา้ที ่2 จาก 2


