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ประเด็นยุทธ์ศาสตร/์ งบประมาณ 

กลยุทธ/์ผลผลิต (บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 1       KPI-1.1 ร้อยละ แผนงาน ร้อยละ 75 - - - - - - - - - - - 75 กพบ.

ก าหนดยุทธศาสตร์การ ระดับความเชือ่มัน่
พัฒนาอุตสาหกรรมของ ของผู้บริหาร อก. 
ประเทศให้ทันต่อการ ต่อนโยบาย แผน
เปล่ียนแปลง และ ยุทธศาสตร์ ที่
ผลักดันไปสู่การปฏิบัติ  สศอ. จดัท า

KPI-1.2 ร้อยละ แผนงาน ร้อยละ 70 - - - - - - - - - - - 70 สม.

ระดับความ
เชือ่มัน่ของผู้น า
ภาคอุตสาหกรรม
หน่วยงาน
ที่เกีย่วข้อง และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อนโยบาย แผน 
ยุทธศาสตร์ 
ที่ สศอ. จดัท า
KPI-1.3 จ านวน แผนงาน 2 เร่ือง - - - - - - - - - - - 2 สขอ.

นโยบายที่เสนอ สม. สร.1
ที่สามารถผลักดัน สร.2  สท.
เข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งชาติ
(กอช.) หรือคณะ
รัฐมนตรี (ครม.)

พิจารณาให้

กิจกรรม/งาน/โครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ปงีบประมาณ 2559

หน่วย : ล้านบาท

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

เปา้หมาย
ตัวชีว้ัดประเด็น

ยุทธศาสตร์และผลผลิต

แผนปฏิบตัิการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ สศอ.
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร/์ งบประมาณ 

กลยุทธ/์ผลผลิต (บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรม/งาน/โครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ปงีบประมาณ 2559 ผู้รับผิดชอบ

หลัก
เปา้หมาย

ตัวชีว้ัดประเด็น
ยุทธศาสตร์และผลผลิต

ผลผลิตที่ 1 จ านวนนโยบาย แผน แผนงาน 115 เรื่อง 9 10 10 8 10 9 9 9 10 10 11 10 สม. สร.1

การจดัท า มาตรการ เร่ืองที่ให้ สร.2 สท. สขอ.
นโยบาย แผน ความเห็นหรือ
และมาตรการ ข้อเสนอแนะ    1) กิจกรรมที่ 1 : เสนอแนะ แผนงาน 17 เร่ือง 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 สม. สขอ.

ด้านอุตสาหกรรม แก่ผู้บริหารกระทรวง นโยบายและแผนพัฒนา
อุตสาหกรรม (เร่ือง) อุตสาหกรรมระดับมหภาค

    2) กิจกรรมที่ 2 : เสนอแนะ แผนงาน 36 เร่ือง 3 4 2 2 3 3 3 2 2 4 4 4 สร.1 สร.2

นโยบายและแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมระดับสาขา
     3) กิจกรรมที่ 3 : เสนอแนะ แผนงาน 62 เร่ือง 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 5 5 สท.

ท่าทีด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ระหวา่งประเทศ
โครงการ/งานส าคัญ ภายใต้งบรายจ่ายอ่ืน สม. สร.1

 สร.2 สท. สขอ.
   1) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนงาน สร.1

เพื่อรองรับป้ายข้อมูลรถยนต์ (Eco Sticker) แผนเงิน 1.7955 1.2825 1.2825 5.4000
   2) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก แผนงาน สร.1

แผนเงิน 8.6436 6.1740 3.7040 25.2000
   3) โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม แผนงาน สร.1
ยานยนต์ แผนเงิน 6.1740 4.4100 4.4100 2.6460 18.0000
   4) โครงการศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่าย แผนงาน สร.2

การผลิตในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับการ แผนเงิน 1.4250 0.9500 1.4250 0.9500 5.0000
ขยายตัวในตลาดใหม่
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร/์ งบประมาณ 

กลยุทธ/์ผลผลิต (บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรม/งาน/โครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ปงีบประมาณ 2559 ผู้รับผิดชอบ

หลัก
เปา้หมาย

ตัวชีว้ัดประเด็น
ยุทธศาสตร์และผลผลิต

   5) โครงการศึกษาการเชือ่มโยงคลัสเตอร์ แผนงาน สร.2

อุตสาหกรรมแฟชัน่ไทยกับระบบการผลิต แผนเงิน 2.9750 2.1250 2.2150 1.2750 9.0000

การตลาดและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน

   6) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยาง แผนงาน สร.2

พาราภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหวา่ง แผนเงิน 2.3720 1.4825 1.1860 0.8895 6.3000
ผู้ประกอบการและหน่วยงานวจิยั
   7) โครงการพัฒนาเครือข่ายนวตักรรม แผนงาน สร.2
ภาคอุตสาหกรรม แผนเงิน 2.5836 1.7220 2.5830 1.7220 9.0000
   8) โครงการเตรียมความ แผนงาน สท.
พร้อม ภาคอุตสาหกรรมไทย แผนเงิน 1.1400 1.5200 1.7480 1.7480 1.4440 8.0000
เพื่อรองรับการเชือ่มโยงในภูมิภาค
ด้วยเศรษฐกิจดิจติอล (โครงการ
บูรณาการ AEC)

   9) โครงการศึกษากลยุทธก์ารสร้าง แผนงาน สท.

ความเชือ่มโยงอุตสาหกรรมการผลิตและ แผนเงิน 2.3940 1.7100 1.3680 1.3680 4.5000

อุตสาหกรรมบริการของไทยภายใต้

สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวา่งประเทศ

   10) โครงการศึกษา แผนงาน สท.

ยุทธศาสตร์ภาคอุตสาหกรรมของ แผนเงิน 0.6413 0.8550 0.9833 0.9833 0.8123 4.5000

ประเทศภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ เพื่อพัฒนาและก าหนด

ต าแหน่งยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไทย

ในอนาคต
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร/์ งบประมาณ 

กลยุทธ/์ผลผลิต (บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรม/งาน/โครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ปงีบประมาณ 2559 ผู้รับผิดชอบ

หลัก
เปา้หมาย

ตัวชีว้ัดประเด็น
ยุทธศาสตร์และผลผลิต

   11) โครงการจดัท า แผนงาน สม.
แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรม แผนเงิน 0.9000 1.2000 1.2000 1.8000 0.9000 6.4000
ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนที่มีศักยภาพ
สูง ตามนโยบายของรัฐบาล
 (จงัหวดัเชียงรายและนครพนม)
   12) โครงการศึกษาโอกาส แผนงาน สร.1
การพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ แผนเงิน 1.4648 1.0463 1.0463 0.6278 4.5000
เพื่อตอบสนองสังคมผู้สูงอายุ

    13) โครงการพัฒนาความร่วมมือด้าน แผนงาน สท.
อุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน (ยุทธศาสตร์ แผนเงิน 0.8978 1.1970 1.3766 1.3766 1.1372 6.3000
การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม
กับประเทศจนีรายมณฑล ระยะที่ 2)
    14) โครงการศึกษาและประเมินรูปแบบ แผนงาน สร.1
การสร้างศูนย์กระจายสินค้า ผลิตภัณฑ์เหล็ก แผนเงิน 1.1968 1.0688 1.0688 0.6413 4.5000
เพื่อรุกตลาดอาเซียน (ระยะที่ 2)
    15) โครงการจดัท าแบบจ าลอง เพื่อการวเิคราะห์ แผนงาน สว.
การเชือ่มโยงห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไทย แผนเงิน 2.6660 1.9000 1.5200 1.5200 8.0000
ในตลาดอาเซียน
    16) โครงการศึกษาการเตือนภัย แผนงาน สว.
ภาคอุตสาหกรรมไทยและสร้างความร่วมมือ แผนเงิน 2.6600 2.6600 1.5200 0.7600 8.0000
กับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
    17) โครงการศึกษาการแสวงหาโอกาสและ แผนงาน สว.
ความร่วมมือจากนโยบายและยุทธศาสตร์ แผนเงิน 2.3608 2.3608 1.3490 0.6745 7.1000
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศในกลุ่ม
อาเซียนที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมไทย
(โครงการบูรณาการ AEC)
    18) โครงการศึกษาเพื่อวางแนวทางในการจดั แผนงาน
ต้ังศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวางยุทธศาสตร์แห่ง แผนเงิน 0.6000 0.9000 0.9000 0.6000 3.0000 สขอ.
อนาคต
ภารกิจอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย สม. สร.1

สร.2 สท. สขอ.
    1) การพัฒนาอุตสาหกรรมมหภาค สม.
    2) การพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค สม.
    3) การพัฒนาปัจจยัแวดล้อม เช่น ก าลังคน สม.
พลังงาน ฯลฯ เพื่อรองรับการพัฒนาภาค สม.
อุตสาหกรรม สม.
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร/์ งบประมาณ 

กลยุทธ/์ผลผลิต (บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรม/งาน/โครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ปงีบประมาณ 2559 ผู้รับผิดชอบ

หลัก
เปา้หมาย

ตัวชีว้ัดประเด็น
ยุทธศาสตร์และผลผลิต

    4) การจดัท าแผนงาน งบประมาณ สม.
    5) การติดตาม รายงานและประเมินการพัฒนา สม.
ภาคอุตสาหกรรม

    6) การศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริม
อุตสาหกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติ (Automation)
 ของไทยให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่ม CLMV

สม.

    7) การยกเวน้อากรขาเข้ารถยนต์ สร.1
ต้นแบบ หรือของที่น าเข้ามาเพื่อการ
วจิยัและพัฒนาเพื่อทดสอบ
    8) การเร่งจดัต้ังศูนย์ทดสอบยานยนต์และ สร.1
ยางล้อแห่งชาติ เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานรองรับ
 Standard & Innovation ของ Cluster
 ยานยนต์และยางล้อสมัยใหม่ ณ จ. ฉะเชิงเทรา
     9) ขยายสาขาสถาบันพัฒนาบุคลากรใน สร.1
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วน (AHRDA)
     10) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สร.1
เพื่อรองรับป้ายข้อมูลรถยนต์ (Eco Sticker)
     11) การพัฒนาโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มตาม สร.2
นโยบายบริหารจดัการวตัถุดิบปาล์มน้ ามัน
ของประเทศ
     12) แผนแม่บท/ยุทธศาสตร์การ สร.1 สร.2
พัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา :
         12.1) การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร สร.2
         12.2) การศึกษาแนวทางการพัฒนา สร.1
ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
         12.3) การผลักดันมาตรการเขตปลอด สร. 1
อากร (Free Zone) เพื่อส่งเสริมการ
สร้างฐานการผลิตยานยนต์และชิน้ส่วน
ในประเทศ
    13) การขับเคล่ือนการพัฒนา แผนงาน ไตรมาสละ 1 คร้ัง สขอ.
อุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.)
    14) แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธภิาพ แผนงาน น าเสนอ ปกอ. * สขอ.
และผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม น าเสนอ กอช. *
พ.ศ. 2559-2564 น าเสนอ ครม. *
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร/์ งบประมาณ 

กลยุทธ/์ผลผลิต (บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรม/งาน/โครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ปงีบประมาณ 2559 ผู้รับผิดชอบ

หลัก
เปา้หมาย

ตัวชีว้ัดประเด็น
ยุทธศาสตร์และผลผลิต

    15) การเร่งรัดนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สขอ. สร.1 
ในรูปแบบคลัสเตอร์ ซ่ึงได้แก่ คลัสเตอร์ยาน สร.2
ยนต์และชิน้ส่วน  คลัสเตอร์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม
คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม  คลัสเตอร์ดิจทิัล  คลัสเตอร์เกษตร
แปรรูป  คลัสเตอร์ส่ิงทอและเคร่ืองนุง่ห่ม
คลัสเตอร์หุ่นยนต์ คลัสเตอร์การแพทย์ครบวงจร 
คลัสเตอร์อากาศยานและชิน้ส่วน
    16) แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรม แผนงาน น าเสนอ ปกอ. * สขอ.
ไทย พ.ศ. 2559-2564 น าเสนอ กอช. *

     17) การจดัท าแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม
กับต่างประเทศและความร่วมมือระหวา่งประเทศ
ของกระทรวงอุตสาหกรรม

สท.

    18) การศึกษาเพื่อวางแนวทางในการจดัต้ัง
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวางยุทธศาสตร์ชาติแห่ง
อนาคต (Center of Excellence for Foresight)

สขอ.

    19) การพัฒนาข้าราชการส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ให้เป็นก าลังคนคุณภาพ รองรับการ
สืบทอดต าแหน่ง

กบท.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 KPI-2.1 ร้อยละ แผนงาน ร้อยละ 80 - - - - - - - - - - - 80 สว./ศส./สบก.

ให้บริการระบบ ของระดับความ
สารสนเทศเศรษฐกิจ พึงพอใจของผู้รับ
อุตสาหกรรมและระบบ บริการสารสนเทศ
เตือนภัยที่เชือ่ถือได้ เศรษฐกิจ
 ทันสถานการณ์และ อุตสาหกรรมและ
ตรงตามความต้องการ ระบบเตือนภัย

ที่ สศอ. จดัท า
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KPI-2.2 ร้อยละ แผนงาน ร้อยละ 70 - - - - - - - - - - - 70 สว./ศส./สบก.

ของการด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขการให้
บริการสารสนเทศ
และระบบเตือนภัย

ที่ผู้รับบริการประสงค์
ให้ปรับปรุงที่สามารถ
ด าเนินการได้

ผลผลิตที่ 2 จ านวนผู้ได้รับบริการ แผนงาน 117,850 ราย 8,600 9,200 10,550 13,200 8,900 10,050 9,000 9,300 10,150 9,300 9,300 10,300 สว./ศส.

การบริการข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศ (ราย)
สารสนเทศด้าน    1) กิจกรรมที่ 1 : บริการด้าน แผนงาน 65,000 ราย 5,000 5,200 5,200 9,000 4,900 5,100 4,800 5,200 5,200 5,000 5,200 5,200 สว./ศส.

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดัชนีอุตสาหกรรม (ศส.)
   2) กิจกรรมที่ 2 : บริการสารสนเทศเศรษฐกิจ แผนงาน 52,850 ราย 3,600 4,000 5,350 4,200 4,000 4,950 4,200 4,100 4,950 4,300 4,100 5,100 สว./ศส.

อุตสาหกรรม (สว./กปส.)
โครงการ/งานส าคัญ ภายใต้งบรายจ่ายอ่ืน สว./ศส.
   1) โครงการจดัท า Purchasing Managers แผนงาน ศส.
Index (PMI) แผนเงิน 0.6840 1.0260 1.0260 3.6000
   2) โครงการจดัท าตารางความเชือ่มโยง แผนงาน 1.7100 สว.
ระหวา่งสินค้าอุปโภคบริโภคและการผลิต แผนเงิน 2.3940 1.3680 1.3680 7.2000
ภาคอุตสาหกรรม
   3) โครงการจดัท าและพัฒนา แผนงาน สว.
แบบจ าลองเพื่อการวเิคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ แผนเงิน 1.4960 1.0685 0.8548 0.8548 4.5000
อุตสาหกรรมและผลกระทบภาคอุตสาหกรรม
   4) โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูล แผนงาน สม./สร.1

เชิงลึกอุตสาหกรรม แผนเงิน สร. 2/สขอ.
           4.1 โครงการสร้างระบบข้อมูล แผนงาน สม.

และองค์ความรู้ด้านมาตรฐาน ระบบการจดัการ แผนเงิน 0.3675 0.4900 0.4900 0.7350 0.3675 2.5000

และการเตือนภัย
           4.2 โครงการพัฒนาศูนย์วเิคราะห์ แผนงาน สร.1
ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหการ แผนเงิน 1.3720 0.9800 0.9800 0.5880 4.0000
           4.3 โครงการพัฒนาศูนย์วเิคราะห์ แผนงาน สร.1
ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก แผนเงิน 1.3860 0.9900 0.9900 0.5940 4.0000

           4.4 โครงการพัฒนาสารสนเทศ แผนงาน สร.1

ยานยนต์ แผนเงิน 1.3720 0.9800 0.9800 0.5880 4.0000
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           4.5 โครงการพัฒนาระบบฐาน แผนงาน สร.1
ศูนย์วเิคราะห์ข้อมูลเชิงลึกส าหรับ แผนเงิน 1.3020 0.9300 0.9300 0.5580 4.0000
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
           4.6 โครงการพัฒนาศูนย์วเิคราะห์ แผนงาน สร.1
ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล แผนเงิน 1.3580 0.9700 0.9700 0.5820 4.0000
           4.7 โครงการพัฒนาศูนย์วเิคราะห์ แผนงาน สร.1
ข้อมูลเชิงลึกส าหรับอุตสาหกรรมวสัดุอุปกรณ์ แผนเงิน 1.3860 0.9900 0.9900 0.5940 4.0000
ทางการแพทย์
          4.8 โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ แผนงาน สร.2
อัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร แผนเงิน 1.5200 0.9500 0.7600 0.5700 4.0000
          4.9 โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ แผนงาน สร.2
อัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชัน่ (อุตสาหกรรมส่ิงทอ แผนเงิน 1.5200 0.9500 0.7600 0.5700 4.0000
และเคร่ืองนุง่ห่ม เคร่ืองหนังและรองเท้า
อัญมณีและเคร่ืองประดับ)
          4.10 โครงการพัฒนาข้อมูลเชิงลึก แผนงาน สร.2
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา แผนเงิน 1.3300 0.9500 0.9500 0.5700 4.0000
          4.11 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล แผนงาน 1.5200 0.9500 0.7600 0.5700 4.0000 สร.2
เชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจภุัณฑ์ แผนเงิน
ภารกิจอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย สว./ศส.

    1) การพัฒนาศูนย์วเิคราะห์ข้อมูลเชิงลึก สว.
อุตสาหกรรม (IU)
    2) การแถลงข่าวดัชนีอุตสาหกรรม ศส./กปส.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 KPI-3.1 จ านวน แผนงาน ร้อยละ 0 - - - - - - - - - - - 0 กพบ.
การเสริมสร้าง หมวดที่ได้รับรางวลั แผนเงิน
องค์ความรู้ด้าน คุณภาพ การบริหาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม จดัการภาครัฐ
และพัฒนาองค์กร KPI-3.2 ร้อยละของ แผนงาน ร้อยละ 72 - - - - - - - - - - - 72 สบก.

ระดับความพึงพอใจ แผนเงิน
ของบุคลากรใน สศอ.
KPI-3.3 ร้อยละของ แผนงาน ร้อยละ 70 - - - - - - - - - - - 70 สบก.
ระดับการประเมิน แผนเงิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนิน
งานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)
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โครงการ/งานส าคัญต่างๆ สว./ศส./กบท.

    1) PMQA แผนงาน กพบ.
แผนเงิน 1.5000

    2) KM แผนงาน สว.
แผนเงิน 1.9500

    3) โครงการพัฒนาบุคลากร แผนงาน กบท.
แผนเงิน 1.9500


