แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ประจาปี พ.ศ. 2565
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี ประจาปี พ.ศ. 2565
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้เป็นการจัดทาเพื่อขับเคลื่อนการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต โดยจั ด ท าให้ ส อดคล้ อ งตามกรอบแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580) ที่ได้กาหนดวิสัยทัศน์มุ่งสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดี มี 2 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป้าหมายที่ 3 ภาครัฐมี
ความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุก รูปแบบ สาหรับแผนแม่บทแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ข้อ 2.1 การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กาหนดเป้าหมายไว้ 3 เป้าหมาย ได้แก่ (1) ภาครัฐมี
ความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (2) ให้ความสาคัญกับพฤติกรรมบุคคลในทุกกลุ่มสังคม ให้มี
จิ ต ส านึ ก และยึ ด มั่ น ในความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต (3) ส่ งเสริม การพั ฒ นานวั ต กรรมในการต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต ใน
หน่วยงานภาครัฐ ให้เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตรการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน
สาหรับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ทีค่ ณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 30
สิ ง หาคม 2559 และต่ อ มาได้ มี ม ติ เห็ น ชอบ เมื่ อ วั น ที่ 2 มกราคม 2563 ให้ ข ยายกรอบระยะเวลาของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ให้ใช้ต่อไปถึง
วันที่ 30 กันยายน 2565 โดยยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 นี้ ได้กาหนด
วิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” และ มีพันธกิจ การสร้างวัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล และบรรลุถึงเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ชาติ คื อ ประเทศไทยมี ค่ า คะแนนดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต (Corruption Perceptions Index: CPI)
สูงกว่าร้อยละ 50 ผ่านประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย
เพื่อให้การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สสปน. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
แผนงานดั งกล่ าวข้างต้ น และท าให้ แผนขั บ เคลื่ อนการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ของ สสปน. มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สสปน. จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สสปน.
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม และบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งเป็นแผนงานที่ดาเนินการต่อเนื่องจากปี 2564 เพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่าง
เป็นรูปธรรม
1. หลักการและเหตุผล
ปั ญ หาการทุ จ ริ ต ในระบบราชการส่ งผลกระทบต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ระบบสั งคม ระบบการเมื อ ง
การปกครองและการบริหารราชการอย่างมาก แม้หน่วยงานในภาครัฐจะได้กาหนดนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ
ในการหยุดยั้งการทุจริต แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังดารงอยู่ ทาให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์การทุจริตสูงในสายตา
ของนานาประเทศ โดยผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่ น (Corruption Perceptions Index: CPI)
ขององค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศ (Transparency International: TI) ปี 2564 ประเทศไทยได้คะแนน
35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดลาดับได้ลาดับที่ 110 จาก 180 ประเทศทั่วโลก
การแก้ ปั ญ หาการทุ จริ ตจึ งเป็ น นโยบายเร่ งด่ วนส าคั ญที่ ทุ กรั ฐบาลให้ ความส าคั ญ ในการแก้ ปั ญ หา
ซึ่งการดาเนิ นการที่ให้ บั งเกิดผลเป็ นรูปธรรม ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่ วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง มีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต
การไม่รั บทรัพย์ สิ นหรื อประโยชน์ อื่นใดของเจ้ าหน้ าที่ ของหน่วยงานของรัฐ การปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้าง
การแต่ งตั้ งโยกย้ ายข้ าราชการ การบริ หารราชการหน่ วยงานของรัฐ รั ฐวิสาหกิ จ และองค์ การมหาชน ให้ มี
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนกฎหมายให้มีความทันสมัย และมีการลงโทษ
ผู้ ที่กระท าความผิ ดอย่ างจริงจั ง เพื่อให้ บุ คลากรและภาคประชาสั งคมมี จิตส านึ กต่ อต้านการทุ จริต รวมทั้ งมี
ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สสปน. บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม จึงจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สสปน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้นไว้เป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม สสปน. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงการบริหารงานโดยสุจริต ต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบงานเพื่อการดาเนินงานของ สสปน. โปร่งใส และมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีการพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสมรรถนะ เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยได้กาหนดวัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน และลูกจ้างของ สสปน. มีจิตสานึกและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้าน
การทุ จริต และปฏิ บั ติหน้ าที่ ด้วยความซื่อ สั ตย์ สุ จริต โปร่งใส และประพฤติปฏิ บั ติตนตามหลั ก
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คุณธรรม จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือตามกฎ ระเบียบที่
สสปน. กาหนด
3. เพื่อป้องกันมิให้พนักงาน และลูกจ้างของ สสปน. กระทาการทุจริตประพฤติมิชอบ
4. เพื่ อประสานความร่ วมมื อกั บ เครื อข่ ายทุ กภาคส่ วนในการร่ วมกั นป้ องกั นมิ ให้ เกิ ดการทุ จริ ต
ประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ
2. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สสปน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1) ผลผลิต :
มีแผนปฏิบัติ การเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สสปน. ประจาปี
2565 และมีการดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ การเพื่อการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
2) งบดาเนินงาน : เบิ ก จ่ ายจากงบประมาณในยุท ธศาสตร์ ของ สสปน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ว่าด้ว ยการ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในขององค์กร
3) โครงการ :
แผนงานป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และส่ ง เสริ \มคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเบิ ก ตามกลยุ ท ธ์ 5.1 ยกระดั บ ศั ก ยภาพ
บุคลากรของ สสปน. ให้มีความพร้อมต่อการพัฒนาองค์กร และกลยุทธ์ที่ 5.2 ใช้
นวัตกรรม การจัดการความรู้ และการบูรณาการร่วมกันภายใน สสปน. เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภ าพการทางานตามหลั กธรรมาภิบาล ขึ้นกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้
งบประมาณประจ าปี โ ดยประมาณการทั้ ง สิ้ น 300,000.00 บาท ส าหรั บ การ
ฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมต่างๆ
4) เป้าหมาย :
4.1) พนั กงาน และลูกจ้างของ สสปน. มีคุณ ธรรม มีความซื่อสั ตย์สุจริต ปฏิบัติห น้าที่ด้วยความ
โปร่งใส เป็นธรรม และยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
4.2) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
 ร้อยละของบุคลากรของ สสปน. ที่เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ได้
ตามรายละเอียดการดาเนินงานแต่ละโครงการกาหนดตัวชี้วัดไว้
 เป้าหมายการดาเนินงานเพื่อสร้างวัฒ นธรรมสุจริต ป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้
ตามรายละเอียดการดาเนินงานแต่ละโครงการกาหนดตัวชี้วัดไว้
 ผลคะแนนเฉลี่ ย ระดับ คุณ ธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ของ สสปน. ในปีการประเมิน พ.ศ. 2565 มากกว่าร้อยละ 85
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้าง
สังคม สสปน. ทีไ่ ม่ทน
ต่อการทุจริต เป็นสังคม
ที่มีวัฒนธรรมสุจริต

สสปน. เป็นสังคมไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อ
ปัญหาการทุจริต และร่วมต่อต้านการทุจริตใน
ทุกรูปแบบ ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรม และสร้างวินัย

ร้อยละของ
บุคลากรของ สส
ปน. ทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรม/อบรม
มีทัศนคติ และ
ค่านิยมที่ดไี ม่
ยอมรับการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ผู้บริหารของหน่วยงานแสดงเจตจานงในการ
ผู้บริหาร พนักงาน
ยกระดับเจตจานงการ
ต่อต้านการทุจริต และมีนโยบาย No Gift Policy และผู้ที่เกี่ยวข้อง มี
บริหารงานโดยสุจริต
ในปีงบประมาณ 2565
ส่วนร่วมในการ
แสดงเจตจานงใน
การต่อต้านการ
ทุจริตต่อ
สาธารณชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา เพื่อการพัฒนางานของ สสปน. ให้โปร่งใส และ ความพึงพอใจใน
ระบบงานเพื่อการ
มีส่วนร่วมจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
การให้บริการจากผู้
ดาเนินงานของ สสปน.
มีส่วนได้ส่วนเสีย
โปร่งใส และมีส่วนร่วม
และแผนการ
ของผู้มีส่วนได้ ส่วน
ปรับปรุงการ
เสีย
ให้บริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา พัฒนากลไกการป้องการทุจริตให้เท่าทันต่อ
ผลคะแนน ITA
ระบบป้องกันการทุจริต สถานการณ์การทุจริต และมีประสิทธิภาพ
ของ
เชิงรุก
สสปน.
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มสี มรรถนะ
จานวนบุคลากร
สมรรถนะเพื่อเพิ่มขีด
และขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ ของ สสปน. ที่เข้า
ความสามารถบุคลากร การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อช่วย รับการเสริมสร้าง
ในการป้องกันและ
เฝ้าระวัง และลดโอกาสการเกิดการทุจริตขึ้นใน องค์ความรู้ด้านการ
ปราบปราม การทุจริต สสปน.
ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต และร้อยละ
ของบุคลากรที่ผ่าน
การเข้าร่วม
กิจกรรม/อบรม
และมีองค์ความรู้
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หน่วยนับ
ร้อยละ

ค่าเป้าหมายปี
2565
80

ประกาศ
1 ฉบับ / 1 ฉบับ
เจตจานงการ
บริหารโดยสุจริต
1 ฉบับ และ
ประกาศ No Gift
Policy
ร้อยละความพึง
พอใจ/แผนการ
ปรับปรุงการ
ให้บริการ

ร้อยละ 80 /
1 แผนงานการ
ปรับปรุง

คะแนน

มากกว่า 85

งานด้านต่าง ๆ
ที่มีความเสี่ยง
จากการทุจริต
ได้มีการปรับปรุง

4 ด้าน

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายปี
2565

เพิ่มขึ้น
หมายเหตุ: เนื่องด้วยประเทศไทยพบกับสถานการณ์การแพร่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบ
กับนายกรัฐมนตรีอาจมีการออกข้อกาหนด และข้อปฏิบัติเพื่อมิให้เหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ดังนั้นระยะเวลาดาเนินการ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์

สร้างสังคม สสปน. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมสุจริต
สสปน. เป็ นสั งคมไม่ทน และไม่เพิกเฉยต่ อปั ญหาการทุ จริต และร่วมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ปลู กจิตส านึ ก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และสร้างวินัย
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/อบรม มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต
กลยุทธ์
1) ปรับฐานความคิดให้
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวม การให้ความรู้
พื้นฐานการปฏิบัติงาน
ตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมการให้องค์
ความรู้เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต
ในหน่วยงาน การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริตในการ
ปฏิบัติงาน

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

1) การจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
1) กิจกรรมส่งเสริมการสร้างบรรยากาศ สร้างค่านิยม
เข้าใจด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดย วัฒนธรรมองค์กร องค์กรคุณธรรม จัดร่วมกับกิจกรรม
มุ่งเน้นการปลูกจิตสานึกภายในบุคคลปรับฐาน
พนักงานสัมพันธ์
ความคิดให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมและสร้างค่านิยม
ร่วมต้านการทุจริต
2) การจัดอบรมภายใน หลักสูตรการประเมินความเสีย่ ง
จากการทุจริต และการรับทราบการเผยแพร่มาตรการ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานเพื่อให้บุคลากร
ของสสปน. ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติ

3) การจัดปฐมนิเทศ มีเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
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ตัวชี้วัด
ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมมีทัศนคติ และ
ค่านิยมที่ดีไม่ยอมรับ
การทุจริต

ค่าเป้าหมาย

1) มีผู้เข้าร่วมร้อย
ละ 80 ของ
เป้าหมายที่กาหนด
2) ประเมินผล
ผู้เข้าร่วมมีทัศนคติ
และค่านิยมที่ดี
ร้อยละ 80
ร้อยละของบุคลากรที่ 1) มีผู้เข้าร่วมร้อย
ผ่านการเข้าร่วม
ละ 100 ของ
กิจกรรมมีทัศนคติและ เป้าหมายที่กาหนด
ค่านิยมที่ดไี ม่ยอมรับ 2) ประเมินผล
การทุจริต หรือได้รับ ผู้เข้าร่วมมีทัศนคติ
ทราบผ่านช่องทาง
และค่านิยมที่ดี
ต่าง ๆ ที่ สสปน.
ร้อยละ 80
กาหนดไว้
ร้อยละของบุคลากรที่ 1) มีผู้เข้าร่วมร้อย

ระยะเวลา
ดาเนินการ
เม.ย. 2565

งบประมาณ
(บาท)
10,000
สนับสนุน
อุปกรณ์การ
เรียน

เม.ย. 2565

150,000

ไตรมาสที่

ไม่ใช้

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

2) การรณรงค์/เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมองค์กรที่ดีทางช่องทางสื่อสารต่าง ๆ

3) ส่งเสริมค่านิยมการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล ค่านิยม ประมวลจริยธรรมแก่
พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

4) ส่งเสริมการปฏิบัติงานของพนักงานให้มี
จิตสานึกรักการให้บริการสร้างวัฒนธรรมสุจริต
ขึ้นในองค์กร โดยการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พนักงานใหม่ของ สสปน.
ผ่านการเข้าร่วม
ละ 100 ของ
1-4
กิจกรรมมีทัศนคติและ เป้าหมายที่กาหนด ปีงบประมาณ
ค่านิยมที่ดไี ม่ยอมรับ 2) ประเมินผล
2565 ตาม
การทุจริต
ผู้เข้าร่วมมีทัศนคติ ระยะเวลาที่มี
และค่านิยมที่ดี
การรับ
ร้อยละ 80
พนักงานใหม่
การรณรงค์ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ เช่น ระบบสื่อสารทั้งภายใน รับรู้ข้อมูลจากช่อง
มีการเผยแพร่อย่าง
ไตรมาสที่
(TCEB Intranet) และระบบสื่อสารภายนอก ผ่านช่องทางสื่อ ทางการเผยแพร่
น้อย 2 ช่องทางต่อ
1–4
สังคมออนไลน์และเว็บไซด์ของสานักงาน
ข้อมูลข่าวสารของ
เรื่อง/ครั้ง ให้
ดาเนินการ
สสปน.
ติดตาม และ
ตลอด
นาเสนออย่างน้อย ปีงบประมาณ
4 เรื่อง/ครั้ง ต่อปี
2565
เผยแพร่การปฏิบตั ิงานตามระบบธรรมาภิบาลในรูปแบบ
รับรู้ข้อมูลจากช่อง
มีการเผยแพร่อย่าง ไตรมาสที่
Clip VDO เพื่อถ่ายทอดสดเนื้อหาให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึง
ทางการเผยแพร่
น้อย 2 ช่องทาง
1–4
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในการทางานที่เหมาะสม ผ่าน
ข้อมูลข่าวสารของ
ดาเนินการ
ช่องทาง TCEB Connection Line Group และ Intranet สสปน.
ตลอด
ปีงบประมาณ
2565
1) กิจกรรมการรับฟังบรรยายธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ร้อยละของบุคลากร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไตรมาสที่
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
ของ สสปน. ที่เข้าร่วม เป็นบุคลากรของ
3 -4
กิจกรรม
สสปน. เกินกว่า
ร้อยละ 80 ของ
โครงการ/กิจกรรม
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

10,000

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ไตรมาสที่ 4

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไตรมาสที่
3-4

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไตรมาส2

ไม่ใช้
งบประมาณ

เม.ย. 2565

จัดร่วมกับ
กิจกรรม
พนักงาน
สัมพันธ์

ไตรมาสที่

ไม่ใช้

พนักงาน
กลุ่มเป้าหมาย
2) การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการองค์กรคุณธรรม ภายใต้
หน่วยงานภายใต้สังกัด สานักนายกรัฐมนตรีและมีผลการ
ประเมินในระดับส่งเสริมคุณธรรม
3) สสปน. และ ผู้บริหาร สสปน. ได้รับการเชิดชูเกียรติ
เกี่ยวกับ การบริหารจัดการองค์กรด้านธรรมาภิบาล
4) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี ๒๕๖๕
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.
๒๕๖๔

2) ประยุกต์หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นเครื่องมือ
ต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และ
เป็นเครื่องมือในการ
ดารงชีวิต

1) การให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการดารงชีวิตและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังจิตสานึกความ
ซื่อสัตย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การ
ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ระบบเรียนรู้
แบบออนไลน์และสื่อ social)

สสปน. ได้รับประกาศ
เป็นองค์กรส่งเสริม
คุณธรรม
รางวัลเชิดชูเกียรติ

ได้รับการประกาศ
เป็นองค์กร
คุณธรรม ระดับ 1
สสปน. ได้รับการ
เชิดชูเกียรติจาก
หน่วยงานภายนอก
ผู้บริหาร สสปน.
ได้รับพระราชทาน
เครื่องราช
อิสริยาภรณ์

ที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองและ
รับรองการนาเสนอขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
มีมติ เห็นชอบในการ
เสนอขอพระราชทานฯ
1) การส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละบุคลากรของ
มีผู้เข้าร่วมร้อยละ
สสปน. ได้เข้าร่วม
80 ของเป้าหมายที่
กิจกรรม/ศึกษาดูงาน/
กาหนด
อบรม หรือได้รับ
ความรู้จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
2) เผยแพร่ข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องให้บุคคลกรของ สสปน. ได้รับ มีการรับรู้ข้อมูลจาก มีการเผยแพร่อย่าง
9

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
ทราบอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การเผยแพร่
ผ่านทางสื่อต่างๆ ทาง Knowledge Management (KM)
หรือ Social Media เป็นต้น
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ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)
ช่องทางการเผยแพร่ น้อย 2 ช่องทาง ให้
1–4
งบประมาณ
ข้อมูลข่าวสารของ สส บุคลากร สสปน.
ดาเนินการ
ปน. ผ่านช่องทางให้ ได้ตดิ ตาม
ตลอด
ติดตามอย่างน้อย 2
ปีงบประมาณ
ช่องทาง
2565
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับเจตจานงการบริหารงานโดยสุจริต
เป้าประสงค์
ผู้บริหารของหน่วยงานแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมร่วมในการแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
กลยุทธ์
1) ผู้บริหารแสดง
เจตจานงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อ
สาธารณชน และมีการ
กาหนด นโยบาย
มาตรการ แผนงานหรือ
โครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรม และความ
โปร่งใส

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

1) ผู้บริหาร/พนักงาน และผู้ที่ เกี่ยวข้อง มีส่วน
1) การประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริตของ
ร่วมแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตต่อ
ผอ. สสปน. และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แสดงเจตจานง
สาธารณชน และมีการกาหนดนโยบาย มาตรการ/ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
แผนงาน หรือ โครงการ/กิจกรรม/เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม
และความโปร่งใส

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงานมีการ
ประกาศเจตจานงใน
การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

1 ประกาศ

2) ผู้บริหารแสดงกิจกรรมเพื่อแสดงเจตจานงการบริหารงาน มีการเผยแพร่กิจกรรม
ด้วยความสุจริต ต่อต้านการทุจริต เพื่อเผยแพร่ต่อ
ที่ ผอ. สสปน.
สาธารณชนผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ดาเนินการในการให้
ความสาคัญต่อการ
ส่งเสริมให้ สสปน. เป็น
หน่วยงานที่ส่งเสริม
งานด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน

11

อย่างน้อย 2
กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. 64

งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

ไตรมาสที่
1–4
ดาเนินการ
ตลอด
ปีงบประมาณ
2565

ไม่ใช้
งบประมาณ

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
3) การประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
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ตัวชี้วัด
มีการประกาศเป็น
นโยบายว่าผู้บริหาร
และผูป้ ฏิบัติงาน
ไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy)
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ค่าเป้าหมาย
1 ประกาศ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. 64

งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาระบบงานเพื่อการดาเนินงานของ สสปน. โปร่งใส และมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป้าประสงค์
เพือ่ การพัฒนางานของ สสปน. ให้โปร่งใส และมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ความพึงพอใจในการให้บริการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแผนการปรับปรุงการให้บริการ
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

1) มีการพัฒนา
1) มีการดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากผู้มี
ระบบงานเพื่อการ
ส่วนได้ส่วนเสีย และมีแผนงานเพือ่ การปรับปรุง
ดาเนินงานของ สส
การบริการ
ปน. โปร่งใส และมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1) มีการดาเนินงานสารวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดาเนินงาน
2) มีแผนงานการปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อสนองตอบต่อ
ผู้รับบริการ

มีรายงานผลการสารวจ
ความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียประจาปี
2564 และแผนงานการ
ปรับปรุงการให้บริการ

ความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการ
มากกว่าร้อยละ
80
รายงานการ
ปรับปรุงการ
ให้บริการ 1
รายงาน
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ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)
ไตรมาสที่ 1 -2
ไม่ใช้
ของ
งบประมาณ
ปีงบประมาณ โดยสารวจ
2565
ร่วมกับ
การสารวจ
ความพึง
พอใจต่อการ
ให้บริการ
ของ สสปน.

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์
พัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ 1. ร้อยละความสาเร็จของผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ สสปน.
2. ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดาเนินงานของ สสปน.
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

1) สร้างกลไกการ
ป้องกันเพื่อยับยั้งการ
ทุจริตและพัฒนา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อลดปัญหาการ
ทุจริต

1) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และรวบรวม
ข้อมูล เพื่อทบทวน และปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ และนโยบาย กฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) การกากับ/ติดตาม/ประเมินผล และรายงาน
ผลการดาเนินงาน ตามแผนฯ และมีการนา
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุง

มีการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และติดตามประเมินผล การดาเนินงานของ สสปน.

มีแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตฯ ประจาปี
พ.ศ. 2565

มีการรายงานผลการดาเนินงานการติดตามรอบระยะเวลา
6 เดือน

มีรายงานผลการ
ดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันฯ การทุจริต
ประจาปี พ.ศ. 2565

3) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนว
ทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการ
ดาเนินการตามมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตที่กาหนด

1) มีการจัดการประชุมและได้รายงานสรุปการประเมิน
ความเสีย่ งการทุจริต และมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริต

หน่วยงานได้
มาตรการเพื่อจัดการ
ความเสีย่ งการทุจริต
ประจาปี 2565
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ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาสที่
1-2
ของปีงบประมาณ
2565

งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

1 รายงาน
เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของ
สสปน.

ไตรมาสที่ 2
ของปีงบประมาณ
2565

ไม่ใช้
งบประมาณ

1 ฉบับ
เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของ
สสปน.

ไตรมาสที่
3-4
ของปีงบประมาณ
2565

ไม่ใช้
งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
1 แผน

กลยุทธ์

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาสที่
3-4
ของปีงบประมาณ
2565

งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

ม.ค. – เม.ย. 65

ไม่ใช้
งบประมาณ

1 รายงาน ต.ค. 64 - ก.ย. 65
เผยแพร่บน
เว็บไซต์
ของ สสปน.
5) จัดให้มีระบบตรวจสอบภายใน และรายงาน จัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในดาเนินการตามระเบียบ มีการจัดทาแผนและ รายงานผล
ไตรมาสที่ 1 – 4
ผลการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการ
ข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและ
รายงานผลการ
การตรวจสอบ ดาเนินการตลอด
ตรวจสอบในคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) และฝ่ายตรวจสอบจะต้อง
ตรวจสอบภายใน
ภายใน
ปีงบประมาณ
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ทราบ จัดทาแผนงาน จัดทารายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม และ นาเสนอต่อ
ปีละ 2
2565
และให้ความเห็น
ข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการ
รายงาน
ตรวจสอบอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง

ไม่ใช้
งบประมาณ

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
1 ฉบับ
เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของ
สสปน.

1) จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเรื่องการทุจริต ร้องเรียนทั่วไป
และกาหนดแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน

มีการจัดทารายงาน
การดาเนินการตาม
มาตรการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต
ที่กาหนด
มีช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนที่
เหมาะสมอย่างน้อย
3 ช่องทาง และมี
แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียน
ที่เผยแพร่สาธารณะ

2) มีการจัดทารายงานสรุปผลการร้องเรียนการทุจริตของ
บุคลากร สสปน. เป็นรายเดือน

รายงานเปิดเผยบน
เว็บไซต์ของ สสปน.

2) มีการดาเนินการตามมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตที่กาหนด

4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูม้ ีสว่ นได้
ส่วนเสียในการตรวจสอบการละเว้นการ
ปฏิบัติงาน การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
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มีช่องทางรับ
เรื่องร้องเรียน
อย่างน้อย 3
ช่องทาง และ
มีแนวปฏิบัติที่
ชัดเจน

ไม่ใช้
งบประมาณ

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

2) ส่งเสริม พัฒนา
จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ
มาตรฐานและเครื่องมือ ทีส่ าคัญรวมทั้งงานตามพันธกิจ ของ สสปน.
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภายในและภายนอก
หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม
มีแนวทางการปฏิบัติงาน หรือคู่มอื กาหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่สาคัญ ทั้งที่เป็นคู่มือปฏิบัติงานและ
คู่มือการให้บริการ
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

มีการจัดทามาตรฐาน
คู่มือและ
การปฏิบัติงานด้าน มาตรฐานการ
ต่าง ๆ เสร็จสิ้น
ปฏิบัติงานทั้ง
คู่มือ
ปฏิบัติงาน
สาหรับ
เจ้าหน้าที่และ
คู่มือการ
ให้บริการแก่
ผู้รับบริการ
เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของ
สสปน.

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1 – 4
ดาเนินการตลอด
ปีงบประมาณ
2565

งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

3) การพัฒนาวิเคราะห์
และบูรณาการ ระบบ
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของ
หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยง
กับแนวทางการ
ยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศ
ไทย

การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ และนาข้อเสนอแนะจากผลการ
ดาเนินงานปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงและพัฒนา
องค์กรให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสเพิ่มขึ้น

การยกระดับพัฒนาคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ของ สสปน.
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ตัวชี้วัด
จัดกิจกรรม
Workshop
ผู้บริหารและ
พนักงาน สสปน.
ร่วมกันกาหนด
มาตรการเพื่อ
ขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย
มีผู้บริหารเข้า
ร่วมไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3
ของผู้บริหาร
ทั้งหมด และมี
พนักงาน
จากฝ่ายต่าง ๆ
อย่างน้อย
ฝ่ายละ 1 คน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
มี.ค. – เม.ย. 65

งบประมาณ
(บาท)
150,000
(งบประมาณ
ร่วมกับ
ยุทธศาสตร์ 1)

ยุทธศาสตร์ที่ 5
เป้าประสงค์

พัฒนาสมรรถนะ เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อช่วยเฝ้า
ระวัง และลดโอกาสการเกิดการทุจริตขึ้นในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ จานวนด้านของการปฏิบัติงานในหน้าที่ของหน่วยงานที่เข้ารับการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

1) พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรด้าน
ต่าง ๆ ที่หน่วยงานมี
ความเสี่ยงทางด้านการ
ทุจริต ให้บุคลากรมีขีด
ความสามารถในด้าน
นั้น ๆ สูงขึ้น

1) เสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมาย
จรรยาบรรณ ตามบรรทัดฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
กับการทางานและมีส่วนช่วยป้องกันการทุจริต

2) การอบรมกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ให้แก่พนักงาน

โครงการ/กิจกรรม
ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ
เช่น
- ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- ด้านการเงิน/บัญชี
- ด้านการตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน
- ด้านความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการทุจริต
- ด้านการประเมิน ITA
- ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการจัดการแบบธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหาร เป็นต้น
มีการจัดอบรมให้ความรู้เกีย่ วข้องกับการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติจดั ซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 รวมทั้ง เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ด้านจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่ม ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
เพื่อช่วยเฝ้าระวัง และลดโอกาสการเกิดการทุจริตขึ้นใน
สสปน.
18

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

มีการจัดส่งบุคลากร
เข้ารับการส่งเสริม
องค์ความรู้ด้าน
ต่าง ๆ และผ่าน
เกณฑ์การอบรมทีผ่ ู้
จัดกาหนด (ถ้ามี)

4 ด้าน

ร้อยละของบุคลากร
ที่ผ่านการเข้าร่วม
อบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้น

1) มีผู้เข้าร่วม
ร้อยละ 80
ของเป้าหมาย
ที่กาหนด
2) ประเมินผล
ผู้เข้าร่วมมี

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1 – 4
ดาเนินการตลอด
ปีงบประมาณ
2565

งบประมาณ
(บาท)
50,000

ไตรมาสที่ 1 – 4
ดาเนินการตลอด
ปีงบประมาณ
2565

ไม่ใช้
งบประมาณ
อบรมภายใน
ผ่านระบบ
ZOOM
MEETING

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ความรู้ในเรื่อง
ที่อบรมอย่าง
น้อยร้อยละ
75
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ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

