
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๕๖๒๒ 

เทศบาลต าบลซ าสูง อ าเภอซ าสูง  จังหวัอขอนแกน่ 
--------------------------- 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

กิจกรรม/โครงการ  

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 
ความส าเร็จ 

เทียบกับเป้าหมาย 
โครงการคนดีศรีสังคม จ านวนคนดีศรีสังคม ไม่น้อย

กว่า ๓๐ คน 
คนดีศรีสังคม จ านวน ๓๐ 
คน 

๑. พิจารณาคัดเลือกบุคคลท าความดี
หรืออุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ จ านวน ๓๗ คน 
๒. ประกาศยกย่องให้เป็นคนดีศรีสังคม  
 

๑๐๐ 
(สูงกว่าเปา้หมาย) 

โครงการสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม  ๑. จ านวนคร้ังในการจัดงาน 
๒. จ านวนผู้เข้าร่วมงาน 
 

๑. จ านวน ๑ ครั้ง 
๒. จ านวน ๑๐๐ คน 

๑. จัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา มีการ
ถวายเทียนพรรษา พร้อมด้วยเจา้หน้าที่
เทศบาลต าบลซ าสงู ผูน้ าชุมชน คณะ
กรรมชุมชน โรงเรียนในเขตเทศบาล
และประชาชนทัว่ไป 
 

๑๐๐ 
(สูงกว่าเปา้หมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

กิจกรรม/โครงการ  
ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละความส าเร็จ 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ” 

๑. จ านวนครั้งในการจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
แนวทางในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบการด าเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ 
 
 
 
 
 
 
๒. ร้อยละของจ านวน
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาสามารถ
น าความรู้ไปใช้ในงาน 
 
 

๑. จัดสัมมนาจ านวน ๑ 
ครัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 
 
 

1. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตอบแบบ
ประเมินผลในหัวข้อ ความพึงพอใจ
และความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้ 
บริการ มีระดับความพึงพอใจในการ
น าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงานตาม แผนงาน/โครงการของ
ส่วนราชการได้ในมากเกินกว่าร้อยละ 
๘๐  

๑๐๐ 
(สูงกว่าเป้าหมายที่

ก าหนด) 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
(สูงกว่าเป้าหมายที่

ก าหนด) 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรม/โครงการ  

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 
ความส าเร็จ 

เทียบกับเป้าหมาย 
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการ
สร้างการมีวินัยการเงินการคลังให้แก่บุคลากรของ
ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑. จ านวนครั้งในการจัด
อบรมสัมมนาโครงการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและการสร้างการ
มีวินัยการเงินการคลังให้แก่
บุคลากรของส านักงานคณะ 
กรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ 
๒. จ านวนผู้เข้าร่วมการ
สัมมนา 
๓. จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ 
ที่น าความรู้ไปปฏิบัติงาน 
๔. ร้อยละของค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความรู้ความเข้าใจ
หลังการอบรมสัมมนาสูงกว่า
คะแนนความรู้ความเข้าใจ
ก่อนการอบรมสัมมนา 
 

๑. จัดสัมมนา ๑ ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. จ านวน ๕๐ คน 
 
๓. ร้อยละ ๘๐ 
 
๔. ร้อยละ ๕๐ 

๑. จัดสัมมนา จ านวน ๑ ครั้ง  
๒. มีผู้เข้าร่วมจ านวน ๘๐ คน 
๓. ผู้เข้าร่วมการสัมมนาน าความรู้ที่
ได้รับไปปฏิบัติงานทุกคน 
๔. ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความรู้
ความเข้าใจหลังการอบรมสัมมนาสูง
กว่าคะแนนความรู้ความเข้าใจก่อน
การอบรมสัมมนา คิดเป็นร้อยละ 
๕๓.๔๓ 
 
 

๑๐๐ 
(สูงกว่าเป้าหมายที่

ก าหนด) 
 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จ านวนเจ้าหน้าที่เทศบาล
ต าบลซ าสูพร้อมด้วยกลุ่ม
ผู้สูงอายุ 
 

ร้อยละ ๘๐ ด าเนินการส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยจัดฝึกอบรมส่งเสริม
สุขภาพจิตด้วยธรรมมะ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มากกว่า ร้อยละ ๘๐ 



 
 

กิจกรรม/โครงการ  

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 
ความส าเร็จ 

เทียบกับเป้าหมาย 
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อรณรงค์ป้องกันการ
ทุจริต คุณธรรม จริยธรรม 

๑. จ านวนครั้งในการเผย
ข้อมูลผ่านรายการเสียงตาม
สาย 
๒. การจัดท าบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
 

๑. ไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง/
เดือน 
 
๒. ไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการเสียง
ตามสายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
เช่น    
  -  - บทความการใช้ชีวิตอย่างมีสติ
ด้วยหลักธรรม ๔ ประการ 
- ช่องทางการรับเรื่องการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
๒. จัดท าโปสเตอร์ สปน. ร่วมรณรงค์
ต่อต้านการคอร์รัปชัน เพ่ือราชการ
โปร่งใส 
๔. เผยแพร่ข้อมูลแนวทาง/วิธีการ/
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนทางเวป
ไซต ์ 

๑๐๐ 
(สูงกว่าเป้าหมายที่

ก าหนด) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

กิจกรรม/โครงการ  

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 
ความส าเร็จ 

เทียบกับเป้าหมาย 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
- การบริหารจัดการและดูแลระบบการจัดการเรื่องราว 
ร้องทุกข์ 
 
- การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุ- กรรมการที่
เกี่ยวข้อง 
- สร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและมีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ก ากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือหน่วยงาน
ของรัฐในการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
- การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการด าเนินการรับฟังความคิดเห็น
ของหน่วยงานของรัฐเพ่ือใช้เป็นกรณีศึกษา 

๑. จ านวนข้อร้องเรียนของ
ประชาชนที่ได้รับการ
พิจารณาด าเนินการจนได้ 
ข้อยุติ 
 
๒. จ านวนครั้งในการประชุม 
 
๓. จ านวนครั้งของกิจกรรม
ที่จัดให้มีข้ึน 
 
๔. ร้อยละของหน่วยงาน
เป้าหมายตามแผนได้รับ
ค าแนะน าในการแก้ไข
ข้อบกพร่องในการปฏิบัติ
ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับ
ฟังความคิดเห็น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ครบถ้วนใน 
แต่ละปีงบประมาณ 
 

๑. ร้อยละ ๙๑ 
 
 
 
 
๒. จ านวน ๑๕ ครั้ง 
 
๓. จ านวน ๑ ครั้ง 
 
 
๔. ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มีจ านวนเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชนผ่านช่องทาง การร้อง
ทุกข์จ านวน ๓๐ เรื่องและได้รับ
การพิจารณาด าเนินการจนได้ข้อ
ยุติจ านวน ๓๐ เรื่อง คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ (- ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้จัดให้ประชุม
คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ จ านวน 
๕ ครั้ง 
- ได้จัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
- มีหน่วยงานขอรับค าแนะน าใน
การแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น 

๑๐๐ 
(สูงกว่าเป้าหมายที่

ก าหนด) 
 

 

 



 

 

กิจกรรม/โครงการ  

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 
ความส าเร็จ 

เทียบกับเป้าหมาย 
 ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การรับฟังความคิดเห็น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ได้รับค าปรึกษาจาก
ส านักนายกรฐัมนตรีครบถ้วน 
๖. ร้อยละของจ านวน
ข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการและส่ง
แบบทดสอบมีความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับ
ฟังความคิดเห็น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
๗. จ านวนเรื่องการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการรับฟัง
ความคิดเห็น 

 

 
 
 
 
๖. ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๗. จ านวน ๑ เรื่อง 
 

ของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
จ านวน ๑,๘๙๔ เรื่อง และได้ให้
ค าแนะน าครบถ้วน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ 
- - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ได้จัดให้  มีการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ผล
การทดสอบพบว่า ร้อยละ 
๙๕.๑๐ ของจ านวนข้าราชการที่
เข้าร่วมการประชุมและส่ง
แบบทดสอบมีความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบส านักนายก 
รัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 
๒๕๔๘  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

กิจกรรม/โครงการ  

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 
ความส าเร็จ 

เทียบกับเป้าหมาย 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๑. จ านวนช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน 
๒. ร้อยละเฉลี่ยของเรื่อง
ร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ 
ได้รับการตรวจสอบและ
ด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

๑. จ านวน ๕ ช่องทาง 
 
๒. ร้อยละ ๑๐๐ 

๑ จัดให้มีช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน ดังนี้  
(๑) www.samsung.go.th 
(๒) โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๑๙๐๙๗ 
(๓)  โทรสาร ๐๔๓-๒๑๙๓๐๐ 
(๕) จดหมายจ่าหน้าซองถึง
เทศบาลต าบลซ าสูง 

 (๖) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์    
   
 

๑๐๐ 
(สูงกว่าเป้าหมายที่

ก าหนด) 
 

การส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ
สถานการณ์ด้านการทจุริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลซ าสูง 

๑. ร้อยละของจ านวน
แบบสอบถามที่ส่งกลับมายัง
ส านักงานปลัด 
 ๒. การจัดท าสรุปผลการ
ส ารวจเสนอผู้บริหาร 

๑. ร้อยละ ๖๐ 
 
 
๒. ผู้บริหารรับทราบ 
ผลสรุปการส ารวจ 

๑. ได้ทราบผลแบบสอบถาม
ตามการรับรู้ของประชาชน 
 
๒. เสนอผู้บริหารรับทราบ - 
ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักช่องทาง
การรับเรื่องร้องเรียน ร้อยละ 
๗๖ 
 
 

๑๐๐ 
(สูงกว่าเป้าหมายที่

ก าหนด) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓    เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

กิจกรรม/โครงการ  

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 
ความส าเร็จ 

เทียบกับเป้าหมาย 
การจัดท ารายงานควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 

๑. มีแผนการควบคุมภายใน
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
๒. จ านวนครั้งในการราย
งายผลการควบคุมภายใน 

๑. หน่วยงานมีการจัดท า
รายงานตรวจสอบภายใน 
๒. มีการรายงานผลการ
ควบคุม ภายใน จ านวน 
๒ ครั้ง คือ รอบ ๖ เดือน 
และ ๑ ปี 

๑. จัดท าแผนการควบคุมภายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียบร้อยแล้ว 
  

๑๐๐ 
 

การตรวจสอบการปฏิบัติราชการภายในส านักงาน  
- ตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล
ทางการเงิน การบัญชี จากการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
และเงินนอกงบประมาณ 
- ตรวจสอบผลการด าเนินงานการบริหารพัสดุ 
- ตรวจสอบผลการด าเนินงานในการบริหารงาน
ยานพาหนะ 
- สอบทานการประเมินระบบการ ควบคุมภายในระดับ
หน่วยงานย่อย และระดับองค์กร 
- สอบทานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ จ านวน ๒ ครั้ง คือ รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน 
- 
 

๑. รายงานผลการตรวจสอบ
ภายในของแต่ละกิจกรรม/
โครงการที่ด าเนินการ
ตรวจสอบเสนอผู้บริหาร 
๒. จ านวนส านัก/กองที่ได้รับ
ทราบข้อเสนอแนะที่ได้จาก
ประเด็นการตรวจสอบ 

๑. ผู้บริหารรับทราบผล
การตรวจสอบ 
 
๒. ร้อยละ ๑๐๐  

๑. มีการตรวจสอบความถูกต้อง 
และความนา่เชื่อถือได้ของข้อมูลทาง
การเงิน การบัญชี จากการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณ 
๒. มีการตรวจสอบผลการด าเนินงาน
การบริหารพัสด ุ
๓. มีการตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ในการบริหารงานยานพาหนะ 
๔. มีการสอบทานการประเมินระบบ
การ ควบคุมภายในระดับหน่วยงาน
ย่อย และระดับองค์กร 
๕. มีการสอบทานผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน ๒ 
ครั้ง คือ รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ 
เดือน  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม/โครงการ  

ผลส าเร็จตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 
ความส าเร็จ 

เทียบกับเป้าหมาย 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ๑. ระดับความส าเร็จในการ

จัดท า 
แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

มีแผนยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

๑. ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
  

๑๐๐ 

การรักษาความปลอดภัยนอกเวลาราชการ - จ านวนค าสั่งการอยู่เวร
นอกเวลาราชการ 
- ร้อยละของจ านวนรายงาน
การอยู่เวรนอกเวลาราชการ 

- จ านวน ๑๒ ครั้ง 
 
- ร้อยละ ๑๐๐ 

๑. จัดท าค าสั่งการอยู่เวรนอก 
เวลาราชการ ๑๒ ครั้งต่อปี 
๒. มีการรายงานการอยู่เวรนอก
เวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา  
๑๖.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. จ านวน   
๓๖๕ วัน และวันหยุดราชการ   
วันนักขัตฤกษ์ ต้ังแต่เวลา 
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  จ านวน  
๙๗ วัน รวมทั้งสิ้น ๕๖๒ วัน 

๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

กิจกรรม/โครงการ  

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 
ความส าเร็จ 

เทียบกับเป้าหมาย 
การสัมมนาเสริมสร้างกลไกและแนวทางในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในระบบราชการ 

๑. จ านวนผู้เข้ารับการ
สัมมนา 
๒. จ านวนครั้งในการจัด
สัมมนา 
๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วมการ
สัมมนามีความรู้ความเข้าใจ 

๑. จ านวนไม่น้อยกว่า ๖๐ 
คน 
๒. จัดสัมมนาจ านวน ๑ 
ครั้ง 
๓. ร้อยละ ๘๕ 

๑. จัดสัมมนา เรื่อง การ
เสริมสร้างกลไกและแนวทางใน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในระบบ  
๒. จัดสัมมนา จ านวน ๑ ครั้ง 
๓. ผู้เข้าร่วมการสัมมนาตอบ
แบบทดสอบจ านวน ๖๖ คน คิด
เป็นร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้าร่วม
การสัมมนา 
๔. ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบคิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

๑๐๐ 

การจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนาภายนอกท่ี
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

จ านวนครั้งในการจัดส่ง
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนาตามท่ี
หน่วยงานอื่นได้ร้องขอ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม 
สัมมนาที่เก่ียวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตตามที่หน่วยงานอ่ืนร้องขอ 
จ านวน ๒๐ ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 

๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


