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ความน า 

 หลกัการและเหตผุล 

    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร  (ก.พ.ร.)   ก ำหนดประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรตำมค ำรบัรองกำรปฏิบติัรำชกำรของจงัหวดั  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  ตวัชี้ วดัท่ี 8 ระดบัควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต  โดยพิจำรณำจำกผลส ำเร็จ

ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบติักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครฐัของจงัหวดั เพื่อขบัเคล่ือนยุทธศำสตรช์ำติวำ่ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำม

กำรทุจริตภำครฐั และกำรจดักำรขอ้รอ้งเรียนเร่ืองกำรทุจริต กำรปฏิบติัหรือละเวน้กำรปฏิบติัหน้ำท่ีโดยมิชอบของเจำ้หน้ำท่ีของรฐัในสงักดั และขอ้กล่ำวหำ

เจำ้หน้ำท่ีของรฐัท่ีไมไ่ดป้ฏิบติัหน้ำท่ีรำชกำรดว้ยควำมรบัผิดชอบต่อประชำชน  ไมม่ีคุณธรรม  ไมม่ีจริยธรรม  ไมค่ ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง และไมม่ี 

ธรรมำภิบำล ตำมท่ีมีกฎหมำย ระเบียบ แบบแผนของทำงรำชกำรท่ีเกี่ยวขอ้ง  กำรตรวจสอบและน ำเร่ืองรอ้งเรียนเขำ้สู่กระบวนกำรสอบสวนขอ้เท็จจริง กำรแจง้

ตกัเตือน ด ำเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตำมระเบียบ ขอ้กฎหมำยท่ีก ำหนดไวใ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

    กำรจดัท ำแผนปฏิบติักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครฐัจงัหวดันครรำชสีมำ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561   ไดท้ ำกำรศึกษำ
และวิเครำะหข์อ้มลูจำกยุทธศำสตรช์ำติวำ่ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครฐั  พ.ศ. 2560-2564   โดยก ำหนดใหส้่วนรำชกำร/หน่วยงำน

ภำครฐัทุกองคก์รตอ้งจดัท ำแผนปฏิบติักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำนของตนเอง เพื่อสนับสนุนและสอดคลอ้งกบัยุทธศำสตรช์ำติวำ่ดว้ยกำร

ป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครฐั  4  ยุทธศำสตร ์ ดงัน้ี  

    ยุทธศำสตรท่ี์  1 เสริมสรำ้งจิตส ำนึก ค่ำนิยม ใหห้น่วยงำนภำครฐับริหำรงำนตำมหลกัธรรมำภิบำล 
    ยุทธศำสตรท่ี์  2 บรูณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วน ในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครฐั 

    ยุทธศำสตรท่ี์  3 เสริมสรำ้งควำมเขม้แข็งในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครฐั 
    ยุทธศำสตรท่ี์  4 พฒันำศกัยภำพเจำ้หน้ำท่ีของรฐั ในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครฐั     

 วิสยัทศัน ์  

  “สสอ.พิมำย บริหำรงำนตำมหลกัธรรมำภิบำล  เจำ้หน้ำท่ีของรฐัรว่มมือรว่มใจป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต”  
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 พนัธกิจ 

  1.  เสริมสรำ้งจิตส ำนึกและคำ่นิยม ใหก้บัเจำ้หน้ำท่ีของรฐัยึดหลกัธรรมำภิบำล 
  2.  บรูณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อเสริมสรำ้ง และพฒันำเครือขำ่ยดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครฐั  

  3.  ส่งเสริมบทบำทภำคประชำชนใหเ้ขำ้มำมีส่วนรว่มในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต 

  4.  สรำ้งกลไกและพฒันำระบบกำรตรวจสอบ  ถ่วงดุลกำรใชอ้ ำนำจของเจำ้หน้ำท่ีของรฐัใหม้ีควำมเขม้แข็งและมีประสิทธิภำพ 

  5.  ส่งเสริม สนับสนุนกำรจดักำรองคค์วำมรูด้ำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครฐัอยำ่งจริงจงัและต่อเน่ือง      

 วตัถุประสงค ์

1.  เพื่อส่งเสริมและพฒันำกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร/หน่วยงำนภำครฐัภำยในจงัหวดั  ใหม้ีควำมโปรง่ใส และเป็นธรรม   
2.  เพื่อส่งเสริมใหข้ำ้รำชกำรและเจำ้หน้ำท่ีของรฐั  ปฏิบติังำนดว้ยควำมซ่ือสตัย ์ สุจริต  และรบัผิดชอบต่อประชำชน   
3.  เพื่อส่งเสริมใหทุ้กส่วนรำชกำร/หน่วยงำน  ปฏิบติัตำมหลกัคุณธรรม  จริยธรรม  และน ำหลกัปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใชใ้นกำรปฏิบติั  
4.  เพื่อเสริมสรำ้งควำมเขม้แข็งและกำรมีส่วนรว่มของทุกภำคส่วนในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต  

 ยุทธศาสตรแ์ละมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

 ยุทธศาสตรท์ี ่1 :  เสริมสรำ้งจิตส ำนึก ค่ำนิยม ใหห้น่วยงำนภำครฐับริหำรงำนตำมหลกัธรรมำภิบำล  

  วตัถุประสงค ์
   มุง่ส่งเสริม  เสริมสรำ้งจิตส ำนึกและค่ำนิยม  ใหแ้กห่น่วยงำนภำครฐับริหำรงำนตำมหลกัธรรมำภิบำล  โดยมีทศันคติ วิสยัทศัน์ ในกำร

รว่มกนัแกไ้ขและรบัผิดชอบต่อปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบภำครฐั  รวมทั้งกำรรณรงค ์ เผยแพร ่ ประชำสมัพนัธ์  ใหทุ้กภำคส่วนมีวินัย  

เคำรพกฎหมำย  กฎ และระเบียบท่ีจะเป็นกลไกในกำรแกไ้ขปัญหำ กำรพฒันำ  ตลอดจนเป็นกำรวำงรำกฐำนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร

ทุจริตภำครฐัไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  
  มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
  1.  ส่งเสริมกำรปฏิบติังำนและกำรด ำเนินชีวิตตำมหลกัปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียง  
   1.1  เสริมสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจแกทุ่กภำคส่วน ใหป้ฏิบติังำนและด ำเนินชีวิตตำมหลกัปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.2  ประยุกตก์ำรน ำหลกัปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใชใ้หเ้กิดมรรคผลในทำงปฏิบติั 
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   1.3  จดัใหม้ีหลกัสตูรกำรเรียนรูห้รือกำรฝึกอบรมเกี่ยวกบักำรใชห้ลกัปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียงแกทุ่กภำคส่วน 
  2.  ส่งเสริมใหเ้จำ้หน้ำท่ีของรฐัทุกระดบัไดเ้รียนรูแ้ละปฏิบติังำนตำมหน้ำท่ีดว้ยหลกัธรรมำภิบำล 
   2.1  ส่งเสริมใหเ้จำ้หน้ำท่ีของรฐัมีควำมรู ้ ควำมเขำ้ใจ  รวมทั้งมีกำรฝึกอบรมเพื่อใหป้ฏิบติังำนตำมหลกัธรรมำภิบำล  
   2.2  ส่งเสริมใหเ้จำ้หน้ำท่ีของรฐัไดป้ระพฤติปฏิบติัตนตำมมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรม  
                                       2.3  ควบคุม ก ำกบั ดูแลกำรปฏิบติังำน  กำรประพฤติปฏิบติัตนของเจำ้หน้ำท่ีของรฐัใหเ้ป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำลและมำตรฐำนทำง

คุณธรรมและจริยธรรม 
  3.  ก ำหนดใหม้ีหลกัสตูรทำงกำรศึกษำ  เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครฐั 
   3.1  จดัใหม้ีหลกัสตูรทำงกำรศึกษำ/หลกัสูตรกำรฝึกอบรม ดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครฐั 
   3.2  ก ำหนดใหห้ลกัสูตรดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครฐั  เป็นหลกัสูตรบงัคบัท่ีใชฝึ้กอบรมเจำ้หน้ำท่ีของรฐัทุกระดบั 
   3.3  ส่งเสริมแหล่งเรียนรูท้ำงวิชำกำร  ตลอดจนขอ้มลูขำ่วสำรดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครฐั  
  4.  ส่งเสริมคำ่นิยมกำรยกยอ่งและเชิดชคูวำมดี ควำมซ่ือสตัยสุ์จริต และกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 
   4.1  ส่งเสริมกำรสรำ้งแรงจงูใจใหเ้จำ้หน้ำท่ีของรฐัปฏิบติัหน้ำท่ีรำชกำรดว้ยควำมซ่ือสตัว ์ สุจริต  เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
                                       4.2  รณรงค ์เผยแพร ่ประชำสมัพนัธ์  ใหส้งัคมมีคำ่นิยม ยกยอ่ง เชิดช ูและเห็นคุณคำ่ของกำรประพฤติปฏิบติัตนตำมหลกัคุณธรรม

และจริยธรรม 
   4.3  ส่งเสริม เชิดช ูหน่วยงำนหรือบุคคลท่ีมีผลงำนดีเด่นดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครฐั 
   4.4  ส่งเสริม  สนับสนุนใหทุ้กภำคส่วนรว่มกนัสรำ้งคำ่นิยมในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครฐั 
 
 

 ยุทธศาสตรท์ี ่2 :  บรูณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วน ในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครฐั 

  วตัถุประสงค ์
   มุง่ประสำนควำมรว่มมือระหวำ่งหน่วยงำนภำครฐักบัทุกภำคส่วนในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครฐั  ส่งเสริมบทบำทและ

กำรมีส่วนรว่มของภำคประชำชนในกำรติดตำม ตรวจสอบกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภำครฐั เสริมสรำ้งและพฒันำเครือข่ำยภำคประชำชน 

ใหเ้ป็นกลไกในกำรตรวจสอบ  ถ่วงดุล  รวมถึงกำรสรำ้งหลกัประกนัควำมปลอดภยัในกำรแจง้ขอ้มลูหรือเบำะแสในกำรป้องกนัและปรำบปรำม

กำรทุจริต 
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มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1.  บรูณำกำรหน่วยงำนภำครัฐกบัองคก์รทุกภำคส่วนในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครฐั 
   1.1  ประสำนควำมรว่มมือทำงดำ้นขอ้มลูและกำรปฏิบติังำนระหวำ่งหน่วยงำนภำครฐักบัองคก์รทุกภำคส่วน  
                             1.2  ส่งเสริม สนับสนุน องคก์รและบุคลำกรทำงดำ้นส่ือสำรมวลชนใหม้ีควำมเขม้แข็งและเป็นอิสระในกำรท ำหน้ำท่ีตรวจสอบและ

เผยแพรข่อ้มลูขำ่วสำรใหส้ำธำรณชนรบัทรำบ 
                             1.3  ส่งเสริม สนับสนุนใหห้น่วยงำนภำครฐัมีระบบอินเทอรเ์น็ต เพื่อท ำกำรเผยแพรป่ระชำสมัพนัธ์ในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร

ทุจริตภำครฐั  โดยใหม้ีเว็บบอรด์เพื่อติดต่อส่ือสำรระหวำ่งกนั 
                             1.4  เสริมสรำ้งและพฒันำเครือขำ่ยภำคประชำชน 
  2.  ส่งเสริมกำรมีส่วนรว่มของภำคประชำชนในกำรติดตำม ตรวจสอบ กำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภำครฐั  
   2.1  เสริมสรำ้งกระบวนกำรเรียนรูเ้พื่อใหภ้ำคประชำชนมีควำมต่ืนตวัต่อสภำพปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครฐั  
                             2.2  สรำ้งและพฒันำชอ่งทำงในกำรรบัแจง้ขอ้มลูหรือเบำะแส ใหม้ีควำมสะดวกหลำกหลำย รวมทั้งสรำ้งหลกัประกนัควำมปลอดภยั

ใหแ้กบุ่คคล หน่วยงำนหรือขอ้มลูน้ัน 
   2.3  ส่งเสริมสิทธิในกำรรบัรูแ้ละกำรเขำ้ถึงขอ้มลูขำ่วสำร 

   2.4  ก ำหนดมำตรกำรสรำ้งแรงจงูใจใหแ้กผู่แ้จง้ขอ้มลูหรือเบำะแส ใหไ้ดร้บัรำงวลัตอบแทน 
   2.5  ใหอ้งคก์รหรือบุคลำกรดำ้นส่ือสำรมวลชนเป็นส่ือกลำงในกำรแสวงหำควำมรว่มมือเพื่อป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครฐั  
    

 ยุทธศาสตรท์ี ่3 :  เสริมสรำ้งควำมเขม้แข็งในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครฐั  

  วตัถุประสงค ์
   มุง่พฒันำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุม  และถ่วงดุลกำรใชอ้ ำนำจใหเ้หมำะสมชดัเจนและมีประสิทธิภำพ  สรำ้งกลไกควำม

รว่มมือระหวำ่งหน่วยงำนภำครฐักบัภำคเอกชนใหม้ีศกัยภำพในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต  ส่งเสริมควำมรว่มมือดำ้นกำรป้องกนัและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตกบัหน่วยงำนทุกภำคส่วน  
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มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

  1.  พฒันำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุม พรอ้มทั้งสนับสนุนกำรจดัสวสัดิกำรและงบประมำณใหเ้หมำะสมชดัเจนและมีประสิทธิภำพ 
                             1.1  ใหห้น่วยงำนภำครฐัท่ีมีพนัธกิจดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต มีโครงสรำ้งของหน่วยงำน  อตัรำก ำลงั  กำรบริหำรงำน

บุคคล และงบประมำณท่ีเหมำะสม สอดคลอ้งกบัภำรกิจและควำมรบัผิดชอบ 
   1.2  สนับสนุนใหม้ีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใชอ้ ำนำจระหวำ่งหน่วยงำนภำครฐัดว้ยกนัเอง 
   1.3  ใหห้น่วยงำนภำครฐั ควบคุม ก ำกบั ติดตำม ประเมินผล กำรใชอ้ ำนำจในกำรปฏิบติังำนดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต  
  2.  สรำ้งกลไกควำมรว่มมือระหวำ่งหน่วยงำนภำครฐักบัภำคเอกชนใหม้ีศกัยภำพในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต 
   2.1  วำงแนวทำงและส่งเสริมบทบำทควำมรว่มมือระหวำ่งหน่วยงำนภำครฐักบัภำคเอกชน ในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต 
   2.2  ประสำนควำมรว่มมือกบัองคก์รภำคเอกชนเกี่ยวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครฐั 
  3.  ส่งเสริมกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครฐั  
                             3.1  สนับสนุนใหห้น่วยงำนภำครฐัด ำเนินกำรจดัหำเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้หรืออุปกรณ์ท่ีมีควำมทนัสมยัมำใชใ้นกำรด ำเนินกำรป้องกนั

และปรำบปรำมกำรทุจริต 
   3.2  สนับสนุนใหม้ีกำรศึกษำ คน้ควำ้ และวิจยังำนดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครฐั 
                             3.3  ใหม้ีกำรวำงระบบฐำนขอ้มลูดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครฐัของแต่ละหน่วยงำน เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในกำร

ด ำเนินกำรดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต 

  
  ยุทธศาสตรท์ี ่4 :  พฒันำศกัยภำพเจำ้หน้ำท่ีของรฐั ในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครฐั  

     วตัถุประสงค ์
   มุง่พฒันำสมรรถนะ  และขีดควำมสำมำรถเจำ้หน้ำท่ีของรฐั  ในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครฐัใหส้มัฤทธิผลไดอ้ยำ่งมี

ประสิทธิภำพ เพื่อแกไ้ขสภำพปัญหำกำรทุจริตใหเ้ป็นระบบอยำ่งต่อเน่ือง  สรำ้งมำตรฐำนทำงวิชำชีพใหส้ำมำรถรว่มมือหรือประสำนกำรปฏิบติั

กบัองคก์รทุกภำคส่วน  
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มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1.  พฒันำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถเจำ้หน้ำท่ีของรฐัในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต  
   1.1  ก ำหนดใหเ้จำ้หน้ำท่ีของรฐัฝึกอบรมหลกัสูตรดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครฐั  เพื่อใหม้ีควำมเชี่ยวชำญ 

   1.2  ก ำหนดใหม้ีหลกัสตูรกำรศึกษำ และหลกัสูตรกำรฝึกอบรมวิชำชีพดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครฐั   
   1.3  ส่งเสริมใหห้น่วยงำนภำครฐัมีกำรแลกเปล่ียนควำมรู ้และขอ้มลูขำ่วสำรดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต 
  2.  สรำ้งมำตรฐำนทำงวิชำชีพดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครฐั 
   2.1  ส่งเสริมใหห้น่วยงำนภำครฐัรว่มกนัสรำ้งมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพ 
   2.2  ก ำหนดใหม้ีหน่วยงำนหลกั เพื่อรบัผิดชอบในกำรติดตำมประเมินผล รวมถึงกำรลงโทษเจำ้หน้ำท่ีของรฐั    

  

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั 

1.  ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนภำยในจงัหวดัปฏิบติังำนดว้ยควำมโปรง่ใส   
2.  ขำ้รำชกำรและเจำ้หน้ำท่ีมีจิตส ำนึกในกำรปฏิบติังำนตำมระเบียบวินัย  มีควำมซ่ือสตัยสุ์จริต     
3.  ทุกภำคส่วนปฏิบติังำนตำมหลกัคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลกัปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทำงปฏิบติั   
4.  ทุกภำคส่วนมีควำมเขำ้ใจและใหค้วำมร่วมมือในกิจกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครฐั 

5.  ส่งผลต่อกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสงัคมในระดบัจงัหวดัไดอ้ยำ่งยัง่ยืน 
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บทสรุป 

        แผนปฏิบติักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครฐัจงัหวดัศรีสะเกษ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2553  จดัท ำขึ้ นเพื่อใชเ้ป็นแนวทำง

ในกำรด ำเนินงำนในดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตของจงัหวดั  และเพื่อใหส้ว่นรำชกำร/หน่วยงำนต่ำง ๆ  ทั้งภำครฐัและภำคเอกชนภำยใน

จงัหวดั  ปฏิบติังำนในดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตใหบ้รรลุตำมวตัถุประสงค ์  เกิดผลสมัฤทธ์ิตำมท่ีคำดหวงัไว ้  สำมำรถแกไ้ขปัญหำกำร

ทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงำนหรือเจำ้หน้ำท่ีของรฐัใหล้ดน้อยลงไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ และบงัเกิดผลอยำ่งเป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้ น      

                 ดงัน้ัน  ในกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครฐั  ตอ้งบรูณำกำรและอำศยัควำมรว่มมือจำกทุกภำคส่วน และ

จะตอ้งปฏิบติัอยำ่งต่อเน่ืองใหเ้ป็นระบบ    โดยหำกมีกำรบรูณำกำรควำมรว่มมือจำกทุกภำคส่วนอยำ่งจริงจงัและต่อเน่ือง  ก็จะส่งผลต่อกำรบรรลุตำม

ผลสมัฤทธ์ิท่ีคำดหวงั  รวมถึงส่งผลต่อกำรพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมในระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศใหย้ัง่ยืนไดอี้กดว้ย   

 

************************************* 


