แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555)
และแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552)
ของ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ที่มา หลักการและเหตุผล
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไปใชเปนกรอบทิศทางการประสาน
ความรวมมือในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนด
ไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ไดดําเนินการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) และแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2552 ดังขั้นตอนการดําเนินการ ดังตอไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห ขอมูล เพื่อใชเปนแนวทางดําเนินการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555) ของ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และแผนปฏิบัติการการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ประกอบดวย
ศึกษา วิเคราะหขอมูลยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่ง
ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 : ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน
ยุทธศาสตรที่ 2 : รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 : เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี 4 : สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต
1.2 วิเคราะหความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติ และ/หรือ ละเวน การปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ โดยวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทาํ ให
1) การปฏิบัตริ าชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ
2) การปฏิบัตหิ นาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมี
จริยธรรม
3) การปฏิบัตหิ นาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และ
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
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1.3

ขอมูลผลการตามมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในปงบประมาณ พ.ศ. 2551

1.4 ขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการหรือที่มีการรองเรียนผานศูนยดํารง
ธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ.
2551 กรมสงเสริมอุตสาหกรรมไมมีขอรองเรียน ผานศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือศูนยบริการ
ประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
1.5 วิเคราะหความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบตั ิและ/หรือละเวนการปฏิบตั หิ นาที่โดยมิ
ชอบของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 3 โครงการ โดย
คัดเลือกโครงการสอดคลองกับหลักเกณฑที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด คือ พิจารณาคัดเลือกจากโครงการที่ไดรับ
งบประมาณสูงสุด 3 อันดับแรก ประกอบดวย
อันดับที่ 1 การเสริมสรางผูประกอบการใหม (NEC)
อันดับที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแขงขัน (MDICP)
อันดับที่ 3 การพัฒนาผูประกอบการรายเดิม (คพอ.)
2. นําขอมูลไดจากขอ 1 ประกอบการพิจารณาจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555) ของ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และแผนปฏิบัติการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ตามแนวทางที่
กําหนด
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แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป
(ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555)
ของ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรที่ 1
- ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน (ป.ป.ช.)
- เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (ป.ป.ท.)
วัตถุประสงค
บุคลากรของ กสอ. มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัด
รอยละของบุคลากร กสอ. ที่ผานกระบวนการปลูกจิตสํานึก มีความเขาใจและประยุกตใชหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งหลักคุณธรรม จริยธรรมและวินัย ในการปฏิบัติราชการและการดําเนินชีวิต
มาตรการ/แนวทางดําเนินการ
1.1 สงเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสรางใหบุคลากร กสอ. ปฏิบัติงานและดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 สงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและวินัย
- สงเสริมใหบุคลากร กสอ.ประพฤติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมประพฤติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม และวินัย

ยุทธศาสตรที่ 2
- รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต(ป.ป.ช.)
- บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต(ป.ป.ท.)
วัตถุประสงค
สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ
ตัวชี้วัด
จํานวนขอมูลขาวสารดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ กสอ .
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มาตรการ/แนวทางดําเนินการ
2.1 ประชาสัมพันธตอตานการทุจริต
- จัดทําและเผยแพรสื่อสรางสรรคในการตอตานการทุจริต
- รวบรวมขอมูล ขาวสาร งานวิจัยและงานวิชาการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตรที่ 3
- เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต (ป.ป.ช.)
- เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ(ป.ป.ท.)
วัตถุประสงค
พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจายและถวงดุลอํานาจใหเหมาะสม ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการที่โปรงใสเปนธรรมของ กสอ.
มาตรการ/แนวทางดําเนินการ
3.1 สรางแบบสํารวจเพื่อวัดความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการที่โปรงใสเปนธรรมของ กสอ.
- โครงการ NEC
- โครงการ MDICP
- โครงการ คพอ.
- การจัดซื้อจัดจาง

ยุทธศาสตรที่ 4
- สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต(ป.ป.ช.)
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ กสอ. ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ(ป.ป.ท.)
วัตถุประสงค
พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถบุคลากรของ กสอ. ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตให
สัมฤทธิ์ผลไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
รอยละของบุคลากร กสอ. ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ผานเกณฑการพัฒนาศักยภาพ
ตามที่กําหนด
4

มาตรการ/แนวทางดําเนินการ
4.1 สงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร กสอ. ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
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แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 - 2555
ตารางที่ 1 ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และมาตรการ
ยุทธศาสตร
(ป.ป.ช.) / (ป.ป.ท.)
1.
ป.ป.ช.
ปลูกจิตสํานึก คานิยม
คุณธรรม จริยธรรม และ
สรางวินัยแกทุกภาคสวน

วัตถุประสงค
บุคลากรของ กสอ. มี
วินัย คุณธรรมและ
จริยธรรม

ป.ป.ท.
เสริมสรางจิตสํานึก
คานิยม ใหหนวยงาน
ภาครัฐ บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
2.
ป.ป.ช.
รวมพลังแผนดินปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
ป.ป.ท.
บูรณาการหนวยงานทุก

สงเสริมบทบาทและ
การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการ
ติดตาม ตรวจสอบการ
ทุจริต หรือประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ

คาเปาหมายตัวชี้วัด(ผลลัพธ)
มาตรการ/โครงการ
2552 2553 2554 2555
60
80 100 1. สงเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
รอยละของบุคลากร กสอ. 40
เศรษฐกิจพอเพียง
ที่ผานกระบวนการปลูก
จิตสํานึก มีความเขาใจ
- สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสรางใหบุคลากร กสอ.
และประยุกตใชหลัก
ปฏิบัติงานและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งหลักคุณธรรม
2. สงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและ
จริยธรรมและวินัย ในการ
วินัย
ปฏิบัติราชการและการ
- สงเสริมใหบุคลากร กสอ.ประพฤติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
ดําเนินชีวิต
ประพฤติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
ตัวชี้วัด(ผลลัพธ)

จํานวนขอมูลขาวสาร
ดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
กสอ .
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1. ประชาสัมพันธตอตานการทุจริต
- จัดทําและเผยแพรสื่อสรางสรรคในการตอตานการทุจริต
- รวบรวมขอมูล ขาวสาร งานวิจัยและงานวิชาการดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตร
(ป.ป.ช.) / (ป.ป.ท.)
ภาคสวนการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
3.
ป.ป.ช.
เสริมสรางความแข็งแกรง
แกหนวยงานตอตานการ
ทุจริต

คาเปาหมายตัวชี้วัด(ผลลัพธ)
2552 2553 2554 2555

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด(ผลลัพธ)

มาตรการ/โครงการ

พัฒนาระบบและกลไก
ในการตรวจสอบ
ควบคุม กระจายและ
ถวงดุลอํานาจให
เหมาะสม ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ

รอยละของความพึงพอใจ
ของผูรับบริการตอการ
ใหบริการที่โปรงใสเปน
ธรรมของ กสอ.

60

70

80

90

1. สรางแบบสํารวจเพื่อวัดความพึงพอใจของผูรับบริการตอการ
ใหบริการที่โปรงใสเปนธรรมของ กสอ.
- โครงการ NEC
- โครงการ MDICP
- โครงการ คพอ.
- การจัดซื้อจัดจาง

พัฒนาสมรรถนะและ
ขีดความสามารถ
บุคลากรของ กสอ. ใน
การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ใหสัมฤทธิ์ผลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

รอยละของบุคลากร กสอ.
ดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่
ผานเกณฑการพัฒนา
ศักยภาพตามที่กําหนด

70

80

90

100

1. สงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร กสอ. ดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต

ป.ป.ท.
เสริมสรางความเขมแข็งใน
การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ
4.
ป.ป.ช.
สรางบุคลากรมืออาชีพ
ดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ป.ป.ท.
พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่
ของรัฐในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ
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แบบฟอรม 1

แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555)
ยุทธศาสตร

กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ.
2552

1) ปลูกจิตสํานึก
คานิยม คุณธรรม
จริยธรรม และ
สรางวินัย
แกทุกภาคสวน

2) รวมพลัง
แผนดินปองกัน
และปราบปราม
การทุจริต

2553

2554

2555

1.1) สงเสริม
และสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อ
เสริมสรางให
เจาหนาที่
กสอ. ปฏิบัติ
งานและดําเนิน
ชีวิตตามหลัก

1.1) สงเสริม
และสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อ
เสริมสรางให
เจาหนาที่
กสอ. ปฏิบัติ
งานและดําเนิน
ชีวิตตามหลัก

1.1) สงเสริม
และสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อ
เสริมสรางให
เจาหนาที่
กสอ. ปฏิบัติ
งานและดําเนิน
ชีวิตตามหลัก

1.1) สงเสริม
และสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อ
เสริมสรางให
เจาหนาที่
กสอ. ปฏิบัติ
งานและดําเนิน
ชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.2) สงเสริม
ใหบุคลากร
กสอ.ประพฤติ
ตามหลัก
คุณธรรม
จริยธรรม
ประพฤติตาม
หลักคุณธรรม
จริยธรรม
และวินัย

1.2) สงเสริม
ใหบุคลากร
กสอ.ประพฤติ
ตามหลัก
คุณธรรม
จริยธรรม
ประพฤติตาม
หลักคุณธรรม
จริยธรรม
และวินัย

1.2) สงเสริม
ใหบุคลากร
กสอ.ประพฤติ
ตามหลัก
คุณธรรม
จริยธรรม
ประพฤติตาม
หลักคุณธรรม
จริยธรรม
และวินัย

1.2) สงเสริม
ใหบุคลากร
กสอ.ประพฤติ
ตามหลัก
คุณธรรม
จริยธรรม
ประพฤติตาม
หลักคุณธรรม
จริยธรรม
และวินัย

2.1) รวบรวม
ขอมูล ขาว
สาร งานวิจัย
และงานวิชา
การดานการ
ปองกันและ
ปราบปราม
การทุจริต

2.1) รวบรวม
ขอมูล ขาว
สาร งานวิจัย
และงานวิชา
การดานการ
ปองกันและ
ปราบปราม
การทุจริต

2.1) รวบรวม
ขอมูล ขาว
สาร งานวิจัย
และงานวิชา
การดานการ
ปองกันและ
ปราบปราม
การทุจริต

2.1) รวบรวม
ขอมูล ขาว
สาร งานวิจัย
และงานวิชา
การดานการ
ปองกันและ
ปราบปราม
การทุจริต

งบประมาณ
2552
1.1) วงเงิน
50,000
บาท

2.1) วงเงิน
2,000
บาท

2553
1.1) วงเงิน
50,000
บาท

2.1) วงเงิน
3,000
บาท
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2554
1.1) วงเงิน
50,000
บาท

2.1) วงเงิน
4,000
บาท

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ปงบประมาณ พ.ศ.
2553
2554

2555

2552

1.1) วงเงิน
50,000
บาท

1.1) รอยละ 40
ของบุคลากร กสอ.
ที่ผานกระบวนการ
ปลูกจิตสํานึก มี
ความเขาใจและ
ประยุกตใชหลัก

1.1) รอยละ 60
ของบุคลากร กสอ.
ที่ผานกระบวนการ
ปลูกจิตสํานึก มี
ความเขาใจและ
ประยุกตใชหลัก

1.1) รอยละ 80
ของบุคลากร กสอ.
ที่ผานกระบวนการ
ปลูกจิตสํานึก มี
ความเขาใจและ
ประยุกตใชหลัก

1.1) รอยละ 100
ของบุคลากร กสอ.
ที่ผานกระบวนการ
ปลูกจิตสํานึก มี
ความเขาใจและ
ประยุกตใชหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้ง

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้ง

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้ง

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้ง

2.1) วงเงิน
5,000
บาท

2555

หลัก

หลัก

หลัก

หลัก

คุณธรรม
จริยธรรมและวินัย
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ดําเนินชีวิต

คุณธรรม
จริยธรรมและวินัย
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ดําเนินชีวิต

คุณธรรม
จริยธรรมและวินัย
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ดําเนินชีวิต

คุณธรรม
จริยธรรมและวินัย
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ดําเนินชีวิต

2.1)จํานวนขอมูล
ขาวสารดานการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตของ กสอ .
(จํานวน 2 เรื่อง)

2.1)จํานวนขอมูล
ขาวสารดานการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตของ กสอ .
(จํานวน 3 เรื่อง)

2.1)จํานวนขอมูล
ขาวสารดานการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตของ กสอ .
(จํานวน 4 เรื่อง)

2.1)จํานวนขอมูล
ขาวสารดานการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตของ กสอ .
(จํานวน 5 เรื่อง)

ยุทธศาสตร

กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ.

งบประมาณ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย
ปงบประมาณ พ.ศ.
2553
2554

2552

2553

2554

2555

2552

2553

2554

2555

2552

3) เสริมสราง
ความแข็งแกรง
แกหนวยงาน
ตอตานการ
ทุจริต

3.1)สํารวจเพื่อ
วัดความพึงพอ
ใจของผูรับ
บริการตอการ
ใหบริการที่
โปรงใสเปน
ธรรมของ กสอ.
- โครงการ
NEC
- โครงการ
MDICP
- โครงการ
คพอ.
- การจัดซื้อจัด
จาง

3.1)สํารวจเพื่อ
วัดความพึงพอ
ใจของผูรับ
บริการตอการ
ใหบริการที่
โปรงใสเปน
ธรรมของ กสอ.

3.1)สํารวจเพื่อ
วัดความพึงพอ
ใจของผูรับ
บริการตอการ
ใหบริการที่
โปรงใสเปน
ธรรมของ กสอ.

3.1)สํารวจเพื่อ
วัดความพึงพอ
ใจของผูรับ
บริการตอการ
ใหบริการที่
โปรงใสเปน
ธรรมของ กสอ.

3.1) วงเงิน
10,000
บาท

3.1) วงเงิน
10,000
บาท

3.1) วงเงิน
10,000
บาท

3.1) วงเงิน
10,000
บาท

3.1) รอยละของ
ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
ตอการใหบริการ
ที่โปรงใสเปน
ธรรมของ กสอ.
(รอยละ 60)

3.1) รอยละของ
ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
ตอการใหบริการ
ที่โปรงใสเปน
ธรรมของ กสอ.
(รอยละ 70)

3.1) รอยละของ
ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
ตอการใหบริการ
ที่โปรงใสเปน
ธรรมของ กสอ.
(รอยละ 80)

3.1) รอยละของ
ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
ตอการใหบริการ
ที่โปรงใสเปน
ธรรมของ กสอ.
(รอยละ 90)

4) สรางบุคลากร
มืออาชีพปองกัน
และปราบปราม
การทุจริต

4.1) สงเสริม
สนับสนุนใน
การพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากร
กสอ. ดานการ
ปองกันและ
ปราบปราม
การทุจริต

4.1) สงเสริม
สนับสนุนใน
การพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากร
กสอ. ดานการ
ปองกันและ
ปราบปราม
การทุจริต

4.1) สงเสริม
สนับสนุนใน
การพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากร
กสอ. ดานการ
ปองกันและ
ปราบปราม
การทุจริต

4.1) สงเสริม
สนับสนุนใน
การพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากร
กสอ. ดานการ
ปองกันและ
ปราบปราม
การทุจริต

4.1) วงเงิน
10,000
บาท

4.1) วงเงิน
10,000
บาท

4.1) วงเงิน
10,000
บาท

4.1) วงเงิน
10,000
บาท

4.1)รอยละ 70
ของบุคลากร
กสอ. ดานการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตที่ผาน
เกณฑการพัฒนา
ศักยภาพตามที่
กําหนด

4.1)รอยละ 80
ของบุคลากร
กสอ. ดานการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตที่ผาน
เกณฑการพัฒนา
ศักยภาพตามที่
กําหนด

4.1)รอยละ 90
ของบุคลากร
กสอ. ดานการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตที่ผาน
เกณฑการพัฒนา
ศักยภาพตามที่
กําหนด

4.1)รอยละ 100
ของบุคลากร
กสอ. ดานการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตที่ผาน
เกณฑการพัฒนา
ศักยภาพตามที่
กําหนด
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