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คุณรัตติ กูล  ป ิย ะวงค ์วาณิชย ์ 

    กรรมการผู ้ จัดการใหญ ่

จากพันธกิจในการสร้างความม่ันคงทางพลังงาน

ให้ประเทศ ท�าให้ PTTLNG ต้องสร้างความเชื่อมั่น

ในการให้บริการ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้

น�าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มาเป็นเครื่องมอื 

ในการบริหารจัดการขององค์กร ตั้งแต่เร่ิมเปิด

ด�าเนินการ ในปี 2557 โดยขอรับการตรวจประเมิน

ในปี 2559 และน�าข้อมูลรายงานป้อนกลับ มาใช้

ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง 

PTTLNG  ได้รับรางวัล TQC 2 คร้ัง ในปี 2561 

และ 2563 รางวัลนี้แสดงให้เห็นว่า PTTLNG มีการ

บริหารจัดการท่ีดีเทียบได้กับองค์กรช้ันน�าของ

ประเทศ มีความสามารถในการแข่งขัน ปรับปรุง

ประสิทธภิาพขององค์กรอย่างบูรณาการ สอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ขององค์กร และ PTTLNG มคีวามมุ่งมั่น

ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กร

มีความยั่งยืนสืบต่อไป

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ�ากัด
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บริษัท พีทีทีแอลเอ็นจี จ�ำกัด (PTTLNG) เป็น LNG Receiving Terminal 

แห่งแรกใน ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือรองรับกำรน�ำเขำ้

ก๊ำซธรรมชำติเหลวจำกต่ำงประเทศ โดยมีพันธกิจเพื่อเสริมสร้ำง

ควำมมั่นคงทำงพลังงำนของประเทศที่มิได้มุ่งเน้นกำรสร้ำงก�ำไรสูงสุด 

ซึ่งจะต้องเตรียมควำมพร้อม ในกำรจ่ำยก๊ำซธรรมชำติเข้ำสู่ระบบ 

เพือ่ทดแทนปริมำณก๊ำซธรรมชำติในส่วนทีแ่หล่งก๊ำซธรรมชำติในอ่ำวไทย

และประเทศเมยีนมำไม่สำมำรถรองรบัได้ ให้เพยีงพอต่อควำมต้องกำรใช้

ในประเทศ โดยเปิดด�ำเนนิกจิกำรเชิงพำณิชย์ เม่ือวนัท่ี 6 กนัยำยน 2554 

บรษิทั PTTLNG ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จังหวัดระยอง 

ด�ำเนินธุรกิจ ให้บริกำรรับและแปรสภำพก๊ำซธรรมชำติเหลว ให้เป็น

ก๊ำซธรรมชำติ ประกอบด้วย 4 กระบวนกำรหลัก ได้แก่ 1. กำรรับ LNG 

จำกเรือขนส่ง 2. กำรจัดเก็บ LNG ในถังเก็บ  3. กำรแปรสภำพ LNG 

จำกของเหลวให้เป็นก๊ำซธรรมชำติและ 4. จ่ำยก๊ำซธรรมชำติ(RLNG) 

ลักษณะองค ์กร  

เข้ำระบบท่อส่ง หรือ กำรจ่ำย LNG ทำงรถขนส่ง โดยปัจจุบันมี

ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรที่11.5 ล้ำนตันต่อปี (MTPA) และยังมี

ภำรกิจในกำรก่อสร้ำง New LNG Receiving Terminal ทีบ้่ำนหนองแฟบ 

ต.มำบตำพุด จ.ระยอง รองรับกำรน�ำเข้ำ LNG ที ่7.5 ล้ำนตันต่อปี (MTPA) 

ให้แล้วเสรจ็ และเปิดด�ำเนนิกำรได้ในปี 2565 เพื่อให้ทันต่อควำมต้องกำร

ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่ำงรวดเร็ว รวมทั้งเป็นช่วงที่แหล่งผลิตในอ่ำวไทยมีกำร

เปลี่ยนผ่ำนผู้ผลิต PTTLNG จึงต้องเตรียมควำมพร้อมในกำรจ่ำยก๊ำซ

ธรรมชำติเข้ำสู่ระบบ ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้ในประเทศ รวมทัง้ล่ำสดุ

ในปี 2563 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีนโยบำยที่จะผลักดันให้ประเทศไทย 

เป็นศูนย์กลำงกำรซือ้ขำยก๊ำซธรรมชำติเหลวในภมูภิำคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ 

จงึได้มอบหมำยให้ PTT และ PTTLNG ปรับปรุงท่ำเทียบเรือ และรูปแบบของ

กำรให้บริกำร เพ่ือสนบัสนุนให้ประเทศไทยเป็น LNG Hub ในภมูภิำคเอเชีย

ตะวันออกเฉยีงใต้  
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บริษัท พีทีทีแอลเอ็นจี จ�ำกัด(PTTLNG) ก่อตั้งขึ้นโดยมี บริษัท ปตท. 

จ�ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ถือหุ้น 100% ดังนั้นกระทรวงพลังงำนในฐำนะที่

ก�ำกับดูแล ปตท. และกระทรวงกำรคลังในฐำนะผู้ถือหุ้นใหญ่ จะมีกำร

ก�ำหนดนโยบำยจำกภำครัฐ และกำรก�ำหนดกลยุทธ์ของ ปตท. ที่

ถ่ำยทอดผ่ำนฝ่ำยบริหำรบริษัทในเครือ (บษต.) มำยัง PTTLNG รวมทั้ง

นโยบำยจำกคณะกรรมกำรก�ำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) มำก�ำหนด

เป็นกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร PTTLNG มีโครงสร้ำงกำรบริหำร โดยมี

กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ (กจญ.) เป็นผู้บริหำรสูงสุด ที่คัดเลือกมำจำก

คณะกรรมกำรบริษัท (Board of Director; BOD) ให้ปฏิบัติหน้ำที่ 

กจญ. , คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยผู้แทนจำก ปตท. จ�ำนวน 4 คน 

ในปัจจุบัน PTTLNG มีลูกค้ำ 2 รำย คือ ปตท. และกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต

แห่งประเทศไทย (EGAT) และจำกนโยบำยภำครัฐที่ได้เปิดให้มีกำรท�ำ 

Third Party Access (TPA) เป็นกำรน�ำเข้ำ LNG อย่ำงเสรี ส่งผลให้คำด

ว่ำลูกค้ำในอนำคต คือ ผู้ที่มีควำมต้องกำร LNG เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

สำมำรถน�ำเข้ำ LNG เองได้ แต่จะต้องได้รบัใบอนญุำตจำก กกพ. ก่อน 

ซึ่งในปี 2563 ทำง กกพ. ได้ออกใบอนุญำต ให้สำมำรถน�ำเข้ำ LNG 

เพิ่มขึ้นอีก 3 รำย ได้แก่ Gulf, หินกองพำวเวอร์ และ B-GRIM 

ดังนั้นเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำและสร้ำงควำมสมดุล

ในกำรด�ำเนินธุรกิจกับผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย จึงได้จัดกลุ ่มลูกค้ำใน

กำรน�ำไปสู่กระบวนกำรหำควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ำ

ท้ังลูกค้ำในปัจจุบันและลูกค้ำในอนำคต รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เพื่อน�ำข้อมูลสำรสนเทศท่ีได้เข้ำสู่กระบวนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และ

วำงแผนกำรปฏบัิตงิำนในกำรตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวงั 

จนเกิดเป็นควำมสัมพันธ์ที่ดีและส่งผลต่อควำมพึงพอใจ ทั้งกับลูกค้ำ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ส่ิงส�าคัญท่ีมีผลต ่อ

การด�าเนินงาน

ความท ้าทายส�าคัญท่ี

องค ์กรเผชิญ

ผู้แทนกระทรวงกำรคลัง 1 คน มีวำระในกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 

3 ปี โดย BOD จะได้รับกำรคัดเลือกและแต่งตั้งตำมมติเห็นชอบใน

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น มีบทบำทหน้ำที่ที่ส�ำคัญ ได้แก่ กำรพิจำรณำ

วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบำย และแผนงำนที่ส�ำคัญของบริษัทฯ 

ปัจจัยควำมเสี่ยงและวำงแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรให ้มีควำม

เหมำะสมรวมถึงก�ำกับดูแลให้มั่นใจได้ในระบบบัญชี กำรเงิน กำรสอบ

บัญชีให้มีควำมน่ำเชื่อถือ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ตำมควำม

มุ่งมั่นต่อกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี (Good Corporate Gover-

nance; CG) มีมำตรฐำนทำงจริยธรรม และจรรยำบรรณในกำร

ด�ำเนินธุรกิจ
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ผู้น�ำระดับสูง(LT) มีควำมมุ่งม่ันสู่ควำมเป็นเลิศ จึงรวมกันก�ำหนด

วิถีกำรน�ำองค์กรท่ีเรียกว่ำ LEAD Model ประกอบด้วย 4 องค์

ประกอบหลัก คือ 1) Strategic Leadership กำรน�ำองค์กรของ LT 

ผ่ำนกำรจัดท�ำแผนกลยุทธ์องค์กร (SPP) 2) Execution กำรถ่ำยทอด

ไปยัง Stakeholder และส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบัติอย่ำงจริงจัง

การน�าองค ์กร  

 3) Analysis กำรติดตำม ประเมินผล และทบทวนผลกำรด�ำเนินงำน 

เพ่ือให้บรรลุ VMV และทันต่อกำรเปล่ียนแปลงที่ส� ำ คัญ และ 

4) Development & Learning ส่งเสริมและสนับสนุน น�ำไปสู่กำร

พัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำรสร้ำงนวัตกรรม 

1Strategy               

Review
.

2
Strategy &          

Business Plan 

Development (Overview)
. 

-

3BOD Review

. 

-

4Deploy 

Strategic Alignment
. 5

Develop Business 

Plans, Budget 

Requirements,            

KPIs and Risk Profile

-

6PTTLNG-MC 

and BOD Approval

. 
-

9Deployed

Action Plan
PTT LNG

7
Develop Department     

Action Plan

.

KPIs Alignment

8
Develop Division

Action Plan

KPIs Alignment

Strategy Monitoring 

Monthly Board Meeting 

Bi-weekly PTTLNG-MC Meeting

Mid-year Budget Review 

KPI Quarterly Report 

Risk Mitigation Quarterly Report 

Action Plan Monitoring & Performance Review

Management Review (PTTLNG-MSC) 

Business Impact Monitoring 

Monthly Business Review in PTTLNG-MC and BOD Meeting 

External and internal Context Information

Continuous Improvement Process 

Strategy 

Development

Action Plan 

Development

Strategic Planning Process (SPP)

Development & 
Learning

SUSTAINABLE GROWTH
Execution

Analysis
CG CSR

PTTLNG VMV
Strategic Objective & Goal
Business Plan
Benchmarking

 Strategic
eadership

Deploy
Communication
Engage
Motivate

Review & 
Monitoring

Improve
Share
Innovation

  Accountability
  Ethics & Legal
  Vision to Create Long-term Value
  Equitable Treatment
  Responsibility
  Transparency

  Society
  Community
  Safety
  Environmental

HPO

LEAD Model

L
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เพื่อก�ำหนด/ทบทวนVMVเป้ำหมำยระบบงำน ให้สำมำรถปรับตัวได้ทัน

ต่อสภำพแวดล้อม ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็เพ่ือควำมอยู่รอด (Survive) 

และควำมเตบิโต (Growth) ขององค์กร กระบวนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์

เป็นกลไกที่มีควำมส�ำคัญ โดยมีกำรก�ำหนดกรอบ เวลำท�ำแผนกลยุทธ์

แบ่งเป็น ระยะสัน้ 1 ปี, ระยะกลำง 5 ปี และระยะยำว 10 ปี ซึง่กระบวนกำร

วำงแผนเชิงกลยุทธิ์มี 9 ขั้นตอน (ตำมภำพ) มีวงรอบกำรจัดท�ำแผน

โดยบรูณำกำร ตั้งแต่กำรจัดท�ำแผนกลยุทธ์ขององค์กร (ขั้นตอนที่ 1-3) 

แผนธุรกิจของหน่วยงำนระดับฝ่ำย และส่วน (ขั้นตอนที่ 4-6) และ

ถ่ำยทอดไปสู่แผนปฏิบัติกำรสู่พนักงำนทุกระดับ (ขั้นตอนท่ี 7-9)

ด้วยที่ PTTLNG เป็นธุรกิจบริกำรเพื่อตอบสนอง กำรบรรลุวิสัยทัศน์

องคก์ร และยกระดับ ควำมพึงพอใจและผูกพันของลูกค้ำ จึงให้ 

ควำมส�ำคญักับกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ และกำรรับฟังเสียง

ของลูกค้ำทั้ง ปัจจุบันและอนำคต ผ่ำนกำรก�ำหนดแผน กิจกรรมต่ำงๆ 

เช่น กำรประชุม กำรสัมมนำ ประจ�ำปี , Lunch Talk , กำรเยี่ยมชมองค์กร 

กำรประเมนิควำมพึงพอใจ เป็นต้น จำกกิจกรรมเหล่ำน้ีท�ำให้ได้มำซึ่งข้อมูล

ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลกูค้ำ น�ำไปสู่กระบวนกำรวิเครำะห์

และปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำนหรือออกแบบกระบวนกำรท�ำงำนใหม่ 

และหำกประเด็นใดพบว่ำมคีวำมเสี่ยงหรอื เป็นโอกำสทำงธุรกิจจะถูก

ส่งต่อเข้ำสู่กระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ เพ่ือพิจำรณำเป็นแผนด�ำเนินงำน

พร้อมก�ำหนดผู้รับผิดชอบและให้กำรสนับสนุนด้ำนทรัพยำกรที่จ�ำเป็น

กลยุทธ ์ ลูกค ้า

Source Finding

Data 

Interpretation

Data 

Collection

Identify significant 
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VOC

CRM
Customer

Support

Customer
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Product

Request

Design

AnalyzeInput 1

2
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PTTLNG ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลควบคู่ไปกับ

กำรขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่มุ ่งม่ันไว้ โดยมีระบบ

กำรประเมนิควำมต้องกำรด้ำนขดีควำมสำมำรถและอตัรำก�ำลงัให้เพยีงพอ 

ตำมแผนกำรด�ำเนินงำนองค์กร และรองรับกำรเปลี่ยนแปลง/ทิศทำง

แผนธุรกิจในอนำคต เพื่อให้เกิดควำมส�ำเร็จในงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ใช้กระบวนกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับบริบทที่ส�ำคัญ

ต่ำงๆ ขององค์กร และน�ำไปเป็นข้อมูลป้อนเข้ำของกระบวนกำร SPP 

และน�ำข้อมูลจำก SPP มำทบทวนกระบวนกำรเป็นประจ�ำทุกปี

เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่ส�ำคัญอยำ่งมี

ประสิทธิภำพ ในกำรออกแบบบริกำรและก�ำหนดกระบวนกำร me 

งำนของ PTTLNG จ�ำเป็นต้องพจิำรณำ ข้อก�ำหนดต่ำงๆ ได้แก่ กฎหมำย 

ข้อบังคับ ควำมต้องกำรควำมคำดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และทิศทำงกลยุทธ์ ในกำรตัดสินใจผ่ำนคณะกรรมกำรบริหำร 

องค์กร (PTTLNG-MC) โดย PTTLNG ถกูก่อตั้งเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคง

ด้ำนพลงังำนของประเทศมิได้มุ่นเน้นกำรสร้ำงรำยได้หรือ ก�ำไรเป็นหลัก

ดงันั้นเพื่อตอบสนองวสิยัทศัน์ ขององค์กร PTTLNG จงึมุง่เน้นกำรบริหำร 

จดักำรต้นทนุและกำรปรบัปรงุอย่ำงต่อเนื่อง โดยใช้ข้อมลู Benchmarking 

และ GAP Analysis อกีทัง้เพือ่ให้กำรสนบัสนนุกระบวนกำร ให้บริกำรและ

ตอบสนองพันธกิจได้อย่ำงมีประสทิธภิำพ มีกำรก�ำหนดผู้รับผิดชอบใน 

กำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อปุทำน กำรให้ควำมส�ำคญัด้ำนควำมปลอดภัย 

โดยมกีำรก�ำหนดมำตรฐำน/ระเบยีบวธีิกำรในกำรปฏิบตังิำนท้ังในสภำวะ

ปกติไม่ปกติหรือ กรณเีกิดเหตุฉุกเฉินและกำรหยุดชะงักของกำรด�ำเนนิ

ธุรกิจเพื่อให้มั่นใจได้ว่ำพนักงำน ปฏิบัติงำนภำยใต้สภำพแวดล้อมที่

ปลอดภัย ควบคู่กับกำรส่งมอบบริกำรให้ลูกค้ำได้ตำมควำมต้องกำร

บุคลากร 

การปฏิ บัติการ
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จำกภำรกิจกำรให้บริกำรของ PTTLNG พบว่ำ มีควำมพร้อมและควำม

สำมำถในกำรให้ บริกำรกับลูกค้ำโดยคิดเป็น % Plant Reliability และ 

Plant Availability เฉลี่ยอยู่ที่ 99.997% ทั้งนี้ จำกกรณีฉุกเฉินต่ำงๆ

ไม่ว่ำจะเป็นจำกเหตุพำยุปำบึกเข้ำประเทศไทยหรือก๊ำซธรรมชำติจำก

พม่ำมีกำรหยุดบ�ำรุงรักษำ ท�ำให้ก๊ำซธรรมชำติในประเทศลดลง ส่งผล

ให้มีกำรเรยีกใช้ก๊ำซธรรมชำติจำก PTTLNG เข้ำทดแทน หรอื จำกนโยบำย

ของภำครัฐในปี 2563 ที่ต้องกำรทดสอบควำมพร้อมในกำรจ่ำย LNG 

ทำงเรือ เพ่ือรองรับควำมเป็น LNG Hub ในภูมิภำค ซึ่ง PTTLNG 

ได้เตรียมควำมพร้อมจนสำมำรถทดสอบและด�ำเนินกำรได้เมื่อ

มกรำคม 2564 นี้ ซึ่งกำรด�ำเนนิงำนดังกล่ำวได้แสดงถึงควำมพร้อม

ในกำรให้บริกำรของบริษัทฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

เช่นเดียวกัน มีกำรติดตำม ควบคุมมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยอย่ำง

เข้มงวด มีกำรเตรียมควำมพร้อมรองรับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ด้ำนกำรเกิด

เหตุฉกุเฉนิและกำรหยดุชะงักของกำรด�ำเนนิธุรกิจ ซึง่จะมกีำรจัดซ้อมทกุปี 

รวมทัง้ไม่มกีำรบำดเจ็บจำกกำรท�ำงำนถงึจนขัน้หยดุงำนหรือกำรเจ็บป่วย

จำกกำรท�ำงำน รวมถงึไม่มอีุบัติเหตุในกระบวนกำรผลติในระดับร้ำยแรง 

และยังสำมำรถควบคมุตวัชีว้ดัด้ำนสิ่งแวดล้อมและรักษำสภำพแวดล้อม

ในกำรท�ำงำนได้ตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก�ำหนด จำกผลส�ำเร็จในกำร

ด�ำเนินงำนเหล่ำนี ้ส่งผลให้สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมพึงพอใจ

ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ด้ำนอำชีอนำมัย

และควำมปลอดภัยและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

โดยตั้งแต่เริ่มด�ำเนินกำรไม่เคยได้รับกำรร้องเรียนใดๆ จำกผูม้สี่วนได้

ส่วนเสีย จึงท�ำให้ได้รับควำมไว้วำงใจจำกทำงภำครัฐที่ก�ำกบัดแูล ในกำร

พิจำรณำอนุมัติให้ขยำยก�ำลังกำรผลิตเพิ่มขึ้น นอกจำกนี้เพื่อรองรับ

กำรเปลี่ยนแปลงและ กำรขยำยตัวของธุรกิจในแต่ละปีได้จัดท�ำแผนกำร

พัฒนำศักยภำพพนักงำน ท�ำให้พบว่ำปัจจุบนัมพีนักงำนเติบโตก้ำวหน้ำ

ผ่ำนเกณฑ์และได้รับกำรพิจำรณำเล่ือนระดับมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น และ

หำกมองผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรเงิน เนื่องจำก PTTLNG อยู่ภำยใต้ 

กำรก�ำกับดูแลของ กกพ.ซึ่งอัตรำผลตอบแทนกำรลงทุนสะท้อนอยู่ใน

อตัรำค่ำบรกิำรทีต่้องควำมเห็นชอบจำก กกพ. เท่ำนัน้ ไม่ได้เปลี่ยนแปลง

ตำมรำคำกลไกตลำด โดยอัตรำค่ำบริกำรในส่วนต้นทุนคงที่จะคิดตำม

ประมำณกำรจองขอใช้บริกำร และอัตรำค่ำบรกิำรในส่วนต้นทุนผันแปร

จะคิดตำมปริมำณกำรส่งก๊ำซจริง จำกผลกำรด�ำเนนิงำนปัจจุบัน พบว่ำ

รำยได้และผลก�ำไรของ PTTNG มีแนวโน้มทีเ่พ่ิมขึน้ เนือ่งมำจำก 2 ปัจจัย

ได้แก่ กำรเพิม่-ปรับปรุงประสทิธภิำพของกำรให้บริกำรและกำรควบคุม

ค่ำใช้จ่ำยกำรด�ำเนินงำน ทั้งค่ำใช้จ่ำยในงำนปฏิบัติกำรและค่ำใช้จ ่ำย

ในกำรบริหำรให้มีประสิทธิภำพตำมเหตุผลสมควร ท�ำให้สำมำรถ

ควบคุมได้ต�่ำกว่ำแผนงบประมำณมำโดยตลอด

ผลลัพธ ์ 
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