พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน งานทุกอย่างจึงต้องมีผู้ปฎิบัติและมีผู้รับช่วง
เพื่อให้งานดาเนินต่อเนื่องไปไม่ขาดสาย ดังนั้น ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการทุกฝ่ายทุกระดับ จึงไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ทามาก่อน หรือใครเป็นผู้รับ
ช่วงงาน ขึ้นเป็นข้อสาคัญนัก จะต้องถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลั กใหญ่ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทา ด้วยความอุตสาหะเสียสละ แลด้วยความ
สุจริตจริงใจ งานทุกอย่างจึงจะดาเนินไปได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด และสาเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
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- ประกาศมูลนิธปิ ระเทศไทยใสสะอาด ที่ ๐๖/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและรับแจ้งเบาะแสความไม่โปร่งใส (ปรับปรุง) ....
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- ประกาศมูลนิธปิ ระเทศไทยใสสะอาด ที่ ๐๗/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างทาระบบสารสนเทศมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด .............
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คำนำ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เป็นองค์กรที่ทาหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งเร้าให้ประเทศไทย ใสสะอาด เพื่อให้ภาครัฐและภาคเอกชน ดาเนินงานด้วย
ความโปร่งใสปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นองค์กรสาคัญในการสร้างแนวร่วมเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริต ดังที่ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธาน
องคมนตรีและรัฐบุรุษ ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ได้กล่าวไว้ว่า
“ กำรฉ้อรำษฎร์บังหลวง เปรียบเสมือนกำรปล้นเงินของชำติ คนปล้นร่ำรวย แต่ทำให้ชำติเสียหำยใหญ่หลวง ทำให้คนในชำติยำกจน จึงเป็นหน้ำที่
ของคนไทยทั้งมวลต้องช่วยกันกำจัดคนโกงเหล่ำนี้ให้หมดสิ้นไปโดยเร็วที่สุด อย่ำนิ่งเฉย เพรำะกำรนิ่งเฉยก็เท่ำกับกำรส่งเสริมกำรทำลำยชำติ”
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ได้ให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนมาโดยตลอด นับตั้งแต่เริ่มตั้ งมูลนิธิฯ
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นต้นมา โดยได้จัดทายุทธศาสตร์มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน สาหรับในปี ๒๕๕๙ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติแผนการดาเนินงานของมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ประจาปี ๒๕๕๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปลูกจิตสานึกให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน และถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ เพื่อสร้างแนวร่วมในการหยุดยั้งการทุ จริตประพตติมิชอบใน
สังคมไทย

นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์
ประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแนวทางการดารงชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด นาน
กว่า ๓๐ ปี เป็นการชี้แนะแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนามาประยุกต์ใ ช้ได้ตลอดเวลา
และเป็นการมองโลกและสรรพสิ่งต่างๆ ในเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นทางสายกลางที่พอประมาณ ใช้หลักวิช าการที่มีเหตุผล และสร้างภูมิคุ้มกัน
เพื่อรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพื่อสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา
การตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้ ความรอบคอบ ระมัดระวัง และคุณธรรมเป็นพื้นฐา นโดย
เงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย







มีความตระหนักในคุณธรรม
มีความซื่อสัตย์สุจริต
มีความอดทน
มีความเพียร
ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
ไม่โลภ แบ่งปัน และไม่ตระหนี่

การนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา เป็นหลักการสาคัญที่จะช่วยวางรากฐาน
การบริหารราชการแผ่นดินอย่างสุจริต เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับให้ภาคราชการทางานด้วยความตระหนัก
ในหลักคุณธรรม มีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ทางานด้วยความสุจริตโปร่งใส ประหยั ด ใช้หลักความรู้ หลักเหตุผล เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีจิตสานึกใน
การทางานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทางสายกลาง
พอประมาณ
มีเหตุผล

มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

(ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน สติปัญญา แบ่งปัน)

นาสู่
ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม
สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน
ที่มา : “เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร”
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พฤศจิกายน ๒๕๔๙, หน้า ๑๕

ยุทธศาสตร์มลู นิธิประเทศไทยใสสะอาด
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
๑. ยุทธศาสตร์มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เป็นองค์กรที่ทาหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและเร่งเร้าให้ประเทศไทยใสสะอาด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนดาเนินงาน
ด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่ น และเป็นองค์กรสาคัญในการสร้างแนวร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริต ดังที่ ฯพณฯ พลเอกเปรม
ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ได้กล่าวไว้ว่า
“การฉ้อราษฎร์บังหลวง เปรียบเสมือนการปล้นเงินของชาติ คนปล้นร่ารวย แต่ ทาให้ชาติเสียหายใหญ่หลวง ทาให้คนในชาติยากจนลง จึงเป็น
หน้าที่ของคนไทยทั้งมวล ต้องช่วยกันกาจัดคนโกงเหล่านี้ ให้หมดสิ้นไปโดยเร็วที่สุด อย่านิ่งเฉย เพราะการนิ่งเฉยก็เท่ากับส่งเสริมการทาลายชาติ”
ภารกิจมูลนิธิฯ
๑. สร้างอุดมการณ์ร่วม โดยหาแนวร่วมจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ทั้งการร่วมกันดาเนินกิจกรรมและสนับสนุน
เงินทุน เพื่อให้คนไทยทั่วประเทศหันมาให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและร่วมกันแก้ปัญหาทุจริต คอร์รัปชัน
๒. รณรงค์และขยายผลกิจกรรมการเสริมสร้างประเทศไทยใสสะอาด
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
๑. ปลุกจิตสานึกให้คนไทย มีจริยธรรม มีคุณธรรม รังเกียจการทุจริต ถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสาคัญ รวมทั้งประกาศเกียรติคุณ บุคคล
และองค์กรที่มีความใสสะอาด
๒. สร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย

๓. ให้ความช่วยเหลือในการให้คาปรึกษาแนะนา การจัดฝึกอบรมดูงาน ผลิตเอกสารเผยแพร่เรื่องเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในสังคมไทย
๔. จัดให้มีการศึกษา วิจัยและสัมมนาเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย
๕. ร่วมมือกับสถาบันและองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน
๖. ดาเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์อื่น รวมทั้งให้ความร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ และ ไม่ดาเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายระดับสูง/ภาครัฐ/ นักวิชาการ/เอกชน/องค์กรอิสระ/สื่อมวลชน ในการกาหนดนโยบายหรือ
แนวทางการทางานระดับชาติด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น หลากหลายรู ป แบบให้ ส อดคล้ อ งกั บ
กลุ่มเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายระดับบุคคลและองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันทั้งเชิง
รุกและ เชิงรับเป็นไปอย่ามีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

๒. โครงการ/กิจกรรมและผู้รับผิดชอบงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

๑

โครงการความร่วมมือเครือข่ายระดับสูงในการส่งเสริมจริยธรรมและการแก้ไขปัญหาการทุจริต
กิจกรรมที่ ๑ : กิจกรรมเสวนาโต๊ะกลมเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความโปร่งใสและธรรมาภิบาล
- พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

ผู้รับผิดชอบ

๑. นายต่อตระกูล ยมนาค
๒. นายมานิจ สุขสมจิตร

หมายเหตุ

โครงการใหม่

- การแต่งตั้งข้าราชการ
กิจกรรมที่ ๒ : กองทุนต่อต้านคอร์รัปชัน
๒

๑. นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสาหรับเยาวชน
กิจกรรมที่ ๑ : กิจกรรมพอเพียงเพื่อพ่อ

โครงการต่อเนื่อง
๑. นายพุธทรัพย์ มณีศรี

สู่สถานศึกษา และชุมชน
กิจกรรมที่ ๒ : กิจกรรมลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด

๑. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์
๒. นายเกริกเกียรติ์ เอกพจน์

โครงการใหม่

ยุทธศาสตร์
๓

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรมเพื่อไทยใสสะอาด
กิจกรรมที่ ๑ : กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจังหวัดใสสะอาด

หมายเหตุ
โครงการต่อเนื่อง

๑. นายวิชัย ศรีขวัญ
๒. นางจิตรา ปานอ่อน

กิจกรรมที่ ๒ : กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ประชาชนด้านคุณธรรม จริยธรรม

๑. นางสาวรสนา โตสิตระกูล
๒. นายภาส ภาสสัทธา

กิจกรรมที่ ๓ : กิจกรรมโรงเรียนโตไปไม่โกงในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น

๑. ดร.จุรี วิจิตรวาทการ

กิจกรรมที่ ๔ : กิจกรรมเครือข่ายท้องถิ่นไทยใสสะอาด

๑. นายภาส ภาสสัทธา
๒. นายมานิจ สุขสมจิตร
๓. นายวิชัย ศรีขวัญ

๔

โครงการบริหารจัดการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
กิจกรรม
๑. การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

๑. นายปรีชา วัชราภัย
๒. น.ส.รังสิมา จารุภา

๒. การพัฒนาฐานข้อมูลสมาชิกมูลนิธิฯ

๓. นายเกริกเกียรติ์ เอกพจน์

๓. งานการรณรงค์เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์

๔. นางจิตรา ปานอ่อน

๔. การบริหารจัดการ

โครงการใหม่

แผนปฏิบัติการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
ประจาปี ๒๕๕๙

แผนปฏิบตั กิ าร
มูลนิธปิ ระเทศไทยใสสะอาด
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่
ยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
๑ เสริมสร้างความร่วมมือ ๑.๑ โครงการความร่วมมือ
เครือข่ายระดับสูง/ภาครัฐ/ เครือข่ายระดับสูงในการ
นักวิชาการ/เอกชน/
ส่งเสริมจริยธรรมและการ
องค์กรอิสระ/สื่อมวลชน

การดาเนินการ

เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

ระยะเวลา

แก้ไขปัญหาการทุจริต

ในการกาหนดนโยบาย
กิจกรรมที่ ๑ : กิจกรรม
หรือแนวทางการทางาน เสวนาโต๊ะกลมเพื่อหา
ระดับชาติด้านการแก้ไข แนวทางส่งเสริมความ
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โปร่งใสและธรรมาภิบาล

ผู้รับผิดชอบ
- รศ.ดร.ต่อตระกูล
ยมนาค
- นายมานิจ
สุขสมจิตร

๑) กาหนดประเด็น การเสวนาโต๊ะกลมฯ
ข้อเสนอในการ
๕๐,๐๐๐ นาผลการประชุม ต.ค. ๕๘ ๒) จัดทาโครงการ
ปรับปรุงไม่นอ้ ย
เสวนาโต๊ะกลม เสนอ ก.ย. ๕๙
๓) ศึกษาปัญหาอุปสรรคของหัวข้อตามประเด็น
กว่า ๑-๓ ข้อเสนอ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
๔) จัดประชุมเสวนาโต๊ะกลม เพื่อหาแนวทางปรับปรุง
ไม่นอ้ ยกว่า ๑-๓
แก้ไข และขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
ข้อเสนอ
เจตนารมณ์ของประเด็นที่ศึกษา
๕) สรุปผลการประชุม จัดทาข้อเสนอเพื่อเสนอหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ

แผนปฏิบตั กิ าร
มูลนิธปิ ระเทศไทยใสสะอาด
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม
การดาเนินการ
เป้าหมาย งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
ระยะเวลา
กิจกรรมที่ ๒ :
๑) สนับสนุนการดาเนินงานของอนุกรรมการต่อต้าน กิจกรรมผลักดันให้ ๕๐,๐๐๐ จัดตั้งกองทุนส่งเสริม ต.ค. ๕๘ กองทุนส่งเสริมธรรมาภิบาล การทุจริตแห่งชาติ ด้านการป้องกันการทุจริต โดย เกิดการก่อตั้ง
ธรรมาภิบาลและขจัด ก.ย. ๕๙
และขจัดการทุจริต
- ส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ร่วมเป็นอนุกรรมการฯ เพื่อ กองทุน ๑ กองทุน
การทุจริตสาเร็จ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานเกี่ยวกับกองทุน
- ติดตามการดาเนินงานของกองทุน
- สรุปผลการดาเนินงานของกองทุนเสนอคณะ
กรรมการมูลนิธิฯ เนือ่ งจากการก่อตั้งกองทุนเป็น
ผลมาจากการประชุมเสวนาโต๊ะกลมของมูลนิธิฯ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบตั กิ าร
มูลนิธปิ ระเทศไทยใสสะอาด
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่
ยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
การดาเนินการ
๒ พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม ๒.๑ โครงการส่งเสริม
จริยธรรมและแก้ไขปัญหา คุณธรรม จริยธรรม สาหรับ
การทุจริตคอร์รัปชัน
เยาวชน
หลากหลายรูปแบบให้
กิจกรรมที่ ๑ : กิจกรรม ๑) หารือกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเกี่ยว
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลัง กับความร่วมมือในการจัดทาโครงการ
สร้างสังคมไทยใสสะอาด ๒) จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม สาหรับเยาวชน เพื่อกาหนดแนวทางและ
วางแผนการดาเนินกิจกรรม
๓) ประชุมหารือความร่วมมือกับมูลนิธิอุทกพัฒน์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิมนั่ พัฒนา บริษัทปูน
ซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ในการจัดกิจกรรมเพื่อ
เยาวชน
๔) จัดทาโครงการ
๕) การดาเนินการ รุ่นที่ ๑
- ตรวจเยี่ยม โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทราบการ
ดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ปัจจัยสนับสนุนและ
เสนอแนะแนวทางดาเนินงานต่อไป
- แจ้งโรงเรียนเรื่องรายละเอียดการส่งผลงาน

เป้าหมาย

งบประมาณ

๑. จัดงานประกาศ ๒,๒๖๙,๒๘๒
เกียรติคุณและ
มอบรางวัล รุ่นที่๑
๒. จัดสัมมนาฯ
รุ่นที่ ๒ จานวน
๑๒๐ คน และรุ่น
ที่ ๓ จานวน ๑๒๐
คน

ตัวชีว้ ัด

ระยะเวลา

๒ พ.ย. ๕๘

ผู้รับผิดชอบ

- คุณหญิงทิพาวดี
เมฆสวรรค์
มกราคม ๒๕๕๙ - นายเกริกเกียรติ์
เอกพจน์

มกราคม ๒๕๕๙

แผนปฏิบตั กิ าร
มูลนิธปิ ระเทศไทยใสสะอาด
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

การดาเนินการ
- จัดงานประกาศเกียรติคุณ แสดงผลงานและมอบ
รางวัล ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทย
ใสสะอาด ดีเด่น
๖) การดาเนินการ รุ่นที่ ๒
- คัดเลือกโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จานวน
๑๐ โรงเรียน
- ประสานโรงเรียนแต่ละโรงเรียนส่งนักเรียน ๑๐ คน
ครู ๒ คน เข้าอบรม
- ประสานวิทยากร สถานที่จัดอบรม
- จัดเตรียมเสื้อแจกผู้เข้าร่วมโครงการฯ สูจิบตั ร
ทาเนียบผู้เข้าอบรม วัสดุ อุปกรณ์
- ประสานการเดินทาง
- ดาเนินการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ "ลูกสาวของแผ่น
ดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด" รุ่นที่ ๒
- ติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะๆ
- ติดตาม ประเมินผล เพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุงการ
สัมมนาฯ ครั้งต่อไป

เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

ระยะเวลา
มีนาคม ๒๕๕๙

มกราคม ๒๕๕๙

มีนาคม ๒๕๕๙

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบตั กิ าร
มูลนิธปิ ระเทศไทยใสสะอาด
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

การดาเนินการ
- จัดงานประกาศเกียรติคุณ แสดงผลงานและมอบ
รางวัล ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทย
ใสสะอาด ดีเด่น
๗) การดาเนินการ รุ่นที่ ๓
- คัดเลือกโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จานวน
๑๐ โรงเรียน
- ประสานโรงเรียนแต่ละโรงเรียนส่งนักเรียน ๑๐ คน
ครู ๒ คน เข้าอบรม
- ประสานวิทยากร สถานที่จัดอบรม
- จัดเตรียมเสื้อแจกผู้เข้าร่วมโครงการฯ สูจิบตั ร
ทาเนียบผู้เข้าอบรม วัสดุ อุปกรณ์
- ประสานการเดินทาง
- ดาเนินการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ "ลูกสาวของแผ่น
ดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด" รุ่นที่ ๒
- ติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะๆ
- ติดตาม ประเมินผล เพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุงการ
สัมมนาฯ ครั้งต่อไป

เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

ระยะเวลา
เมษายน ๒๕๕๘

เม.ย.-มิ.ย. ๕๙

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบตั กิ าร
มูลนิธปิ ระเทศไทยใสสะอาด
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๒ :
กิจกรรมเทิด ด้วย ทา

การดาเนินการ
๘) ประเมินผล สรุปเสนอคณะกรรมการมูลนิธปิ ระเทศ
ไทยใสสะอาด
๙) จัดทารายงานส่งหน่วยงานที่ร่วมดาเนินโครงการ
และสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่ กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด
(มหาชน)

๑) ประชุมหารือความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกับ
มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิมนั่ พัฒนา
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) และธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จากัด
๒) ศึกษาดูงานโครงการ เทิด ด้วย ทา ของมูลนิธิ
อุทกพัฒน์ฯ ที่จังหวัดราชบุรี และที่บา้ นศาลาดิน
จังหวัดนครปฐม

เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบตั กิ าร
มูลนิธปิ ระเทศไทยใสสะอาด
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

การดาเนินการ
๓) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน เทิด ด้วย ทา ในวันที่ ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่สนามเสือป่า โดยมีผู้เข้าร่วมงาน
กว่า ๑๐,๐๐๐ คน ด้วยการจัดนิทรรศการผลการ
ดาเนินงานของมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และร่วม
จัดกิจกรรมต่างๆ
๔) บรรจุเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่น น้า ดิน ป่า
ไว้ในหลักสูตรการอบรมโครงการลูกสาวของแผ่นดิน
เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน

เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบตั กิ าร
มูลนิธปิ ระเทศไทยใสสะอาด
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่
ยุทธศาสตร์
๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายระดับบุคคล
และองค์กร เพื่อให้การ
ปฏิบตั ิงานแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันทั้งเชิง
รุกและ เชิงรับเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อจังหวัด
ใสสะอาด
กิจกรรมที่ ๑ : กิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อจังหวัดใส
สะอาด

การดาเนินการ

เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

ระยะเวลา

๑) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลสัมมนาเสริมสร้าง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ได้รับงบประมาณสนับ ธันวาคม ๕๘ เพื่อราชการไทยใสสะอาด และศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม เครือข่ายคุณธรรม
สนุนจาก สปร.
กันยายน ๕๙
สานักงาน ก.พ. เพื่อวางแนวทาง กาหนดกลุม่ เป้าหมาย จริยธรรม เพื่อจัง
พื้นที่ดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการเสริมสร้าง หวัดใสสะอาด
ผู้เข้าร่วมสัมมนาเสนอ
ธรรมาภิบาล เพื่อราชการไทยใสสะอาด
จานวน ๔ ครั้ง
แนวทางการสร้าง
๒) จัดทาโครงการ
ในพื้นที่
จังหวัดใสสะอาด
๓) จัดทาเรื่องขอสนับสนุนงบประมาณดาเนินการจาก ๑) สุโขทัย
จังหวัดละไม่นอ้ ยกว่า
สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ ๒) สุราษฎร์ธานี
๓ แนวทาง
(สปร.)
๓) ชัยภูมิ
๔) ประสานจังหวัดเป้าหมาย เพื่อเชิญกลุ่มเป้าหมาย ๔) ประจวบคีรีขันธ์
เข้าร่วมสัมมนา
ผู้เข้าร่วมสัมมนา
๕) ประสานวิทยากร สถานที่จัดสัมมนา
จังหวัดละ ๒๕๐ คน
๖) ประสานจังหวัดเชิญผู้เข้าสัมมนาและจัดเตรียม ๔ จังหวัด
รายชื่อลงทะเบียนผู้เข้าสัมมนา
๑,๐๐๐ คน

ผู้รับผิดชอบ

- นายวิชัย
ศรีขวัญ
- นางจิตรา
ปานอ่อน

แผนปฏิบตั กิ าร
มูลนิธปิ ระเทศไทยใสสะอาด
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

การดาเนินการ
๗) จัดเตรียมพื้นที่และวัสดุอุปกรณ์ลงนามร่วมใจ
ใสสะอาด
๘) จัดเตรียมเอกสารแจก ค่าพาหนะของผู้เข้าสัมมนา
และเอกสารรับสมัครสมาชิก แบบประเมิน วัสดุอุปกรณ์
๙) ประสานการเดินทาง
๑๐) สรุป ประเมินผล เสนอคณะกรรมการมูลนิธิ
ประเทศไทยใสสะอาด

เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

ระยะเวลา

กิจกรรมที่ ๒ : กิจกรรม
๒๐๐,๐๐๐
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
เนือ่ งจาก
ในการมีส่วนร่วมของเครือ
กิจกรรมนีอ้ ยู่
ข่ายประชาชนด้านคุณธรรม
(นอกแผนงาน
จริยธรรม
ที่ได้รับอนุมัติ
๒.๑ จัดทาระบบเฝ้าระ ๑) จัดทาโครงการอาสาเฝ้าไทยใสสะอาด
เปิดช่องทางรับ ตามมติที่ประ - ดาเนินการเรื่อง พ.ย. ๕๘ วังและรับแจ้งเบาะแสความ ๒) ประชุมวางกรอบแนวทาง ขอบเขต ขั้นตอน ระยะ เรื่องร้องเรียน แจ้ง ชุมสามัญ ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะก.ย. ๕๙
ไม่โปร่งใส
เวลาการปฏิบตั ิงาน
เบาะแส ๓ ช่องทาง ประจาปี แสได้ตามกรอบระยะ
ระยะที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
- ส่งหนังสือถึง
๒๕๕๗ เวลาที่กาหนด
๓) ตรวจสอบระบบรับเรื่องร้องเรียนทางอิเลคทรอ มูลนิธิ
เมือ่ วันที่ ๒๕
นิกส์ (IT)
- ส่งเรื่อง/หนังสือ ก.ย. ๕๘)

ผู้รับผิดชอบ

อนุกรรมการพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังและ
รับแจ้งเบาะแส
ความไม่โปร่งใส

แผนปฏิบตั กิ าร
มูลนิธปิ ระเทศไทยใสสะอาด
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

การดาเนินการ
เป้าหมาย งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
ระยะเวลา
๔) เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ๓ ช่องทาง ได้แก่ ผ่านทางเว็บไซต์ จังหวัดจ่าย
- ส่งหนังสือถึงมูลนิธิ
ของมูลนิธิฯ
จากงบประ
- ส่งเรื่อง/หนังสือผ่านทางเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ
- มาร้องด้วย
มาณหมวด
- มาร้องด้วยตนเอง ที่มูลนิธิฯ
ตนเอง ที่มูลนิธิฯ ค่าใช้จ่ายอื่น
๕) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน แจ้ง
เงินสนับสนุน
เบาะแส
ทั่วไป
๖) จัดทามาตราฐานคุณธรรม จริยธรรม สาหรับ
เจ้าหน้าที่
๗) อบรม เครือข่ายอาสาเฝ้าไทยใสสะอาด ใช้เวลา ผูเ้ ข้าอบรม ๕๐ คน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ กุมภาพันธ์ ๖๐
๒ วัน เพื่อให้รู้และเข้าใจบทบาทของผู้ทาหน้าที่แจ้ง
และเข้าใจการทาหน้า
เบาะแส หลักการ กระบวนการตรวจสอบทุจริต รวม
ที่เฝ้าระวังและรับแจ้ง
ถึงหลักกฎหมายเพื่อการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย
เบาะแส
๘) สรุปเรื่องร้องเรียน ตามทะเบียนคุมเป็นประจาทุก
เดือน และสรุปเรื่องร้องเรียนพร้อมผลการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค ปัจจัยสนับสนุน ทุก ๓ เดือน
(ไตรมาส) เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้า
ระวังและรับแจ้งเบาะแสความไม่โปร่งใส

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบตั กิ าร
มูลนิธปิ ระเทศไทยใสสะอาด
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

การดาเนินการ
ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เป้าหมาย งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ผูเ้ ข้าอบรม ๕๐ คน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ พฤศจิกายน ๖๐
๑) อบรมเครือข่ายอาสาเฝ้าไทยใสสะอาด
และเข้าใจการทาหน้า
๒) ดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสฯ
ที่เฝ้าระวังและรับแจ้ง
๓) สรุป ประเมินผล เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนา
เบาะแส
ระบบเฝ้าระวังและรับแจ้งเบาะแสความไม่โปร่งใส
และคณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
๒.๒ ส่งเสริมและให้การ ๑) สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายภาครัฐ สนับสนุนการเข้า
สานักงานมูลนิธิฯ
สนับสนุนการดาเนินงาน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เช่น สานักงาน ร่วมกิจกรรมไม่
ของเครือข่ายต่างๆ
ก.พ. มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิ น้อยกว่า ๕ ครั้ง
มัน่ พัฒนา ศูนย์คุณธรรม องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
(ประเทศไทย) เป็นต้น
๒) สนับสนุนวิทยากร และให้คาปรึกษาเกี่ยวกับ
สนับสนุนวิทยากร
ผู้เข้าอบรมและ/หรือ
สานักงานมูลนิธิฯ
คุณธรรม จริยธรรม การต่อต้านการทุจริตประพฤติ และให้คาปรึกษา
ผู้ขอคาปรึกษามีความ
มิชอบ การสร้างประเทศไทยใสสะอาด ฯลฯ ให้แก่ ไม่นอ้ ยกว่า ๓ ครั้ง
พึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า
หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
ร้อยละ ๘๐
สังคม ที่ขอรับการสนับสนุน

แผนปฏิบตั กิ าร
มูลนิธปิ ระเทศไทยใสสะอาด
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม
การดาเนินการ
เป้าหมาย
กิจกรรมที่ ๓ : กิจกรรม ๑) ติดตามผลการดาเนินงานของโรงเรียนนาร่องโตไป ติดตามผลการ
โรงเรียนโตไปไม่โกงในระดับ ไม่โกง ตามกิจกรรมของมูลนิธิฯ เมือ่ ปีงบประมาณ ดาเนินงาน ๔
ภูมิภาคและท้องถิ่น
๒๕๕๘ จานวน ๔ โรงเรียน ได้แก่
หน่วยงาน
- เทศบาลเมืองกาฬสินธ์
- เทศบาลตาบลร่องคา จังหวัดกาฬสินธ์
- เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
- เทศบาลนครรังสิต

งบประมาณ
๕๐,๐๐๐

ตัวชีว้ ัด

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

๒) สรุปผลการดาเนินงานรายงานคณะกรรมการมูลนิธิฯ

กิจกรรมที่ ๔ :
๑) ศึกษาวัตถุประสงค์ และแนวทางการดาเนินการ ร่วมกิจกรรมตาม
- บันทึกข้อตกลงความร่วม และกิจกรรมความร่วมมือ
บันทึกข้อตกลง
มือโครงการส่งเสริมคุณธรรม๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้ความร่วมมือตามแนวทางการ
จริยธรรม ในองค์กรปกครอง ดาเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ
ส่วนท้องถิ่น
๓) สรุปผลการส่งเสริมสนับสนุน
- บันทึกข้อตกลงความร่วม
ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการ
ทุจริตกับอธิบดี ผูอ้ านวยการ
สถานศึกษา และมูลนิธิ

ให้ความร่วมมือโดย ต.ค. ๕๘การเข้าร่วมกิจกรรม ก.ย. ๕๙
ไม่นอ้ ยกว่า ๒ ครั้ง

สานักงานมูลนิธิฯ

แผนปฏิบตั กิ าร
มูลนิธปิ ระเทศไทยใสสะอาด
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่
ยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
การดาเนินการ
เป้าหมาย
๔ การพัฒนาและปรับปรุง โครงการบริหารจัดการ ๑) ศึกษาองค์ความรู้เกีย่ วกับธรรมาภิบาล การต่อต้าน งานศึกษาวิจัย
ระบบการบริหารจัดการ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด การทุจริตคอร์รัปชัน และการเสริมสร้างคุณธรรม จานวน ๑ เรื่อง
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด กิจกรรมที่ ๑ : กิจกรรม จริยธรรม จากงานศึกษาวิจัย และการดาเนินงานของ
การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยว หน่วยงานต่างๆ
กับธรรมาภิบาลการต่อต้าน ๒) จัดตั้งคณะทางานวิจัย ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
การทุจริตคอร์รัปชัน และ ที่มีประสบการณ์ด้านการทาวิจัย เรื่องคุณธรรม
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เจ้าหน้าที่จากสานักงาน ก.พ. และมูลนิธิ
จริยธรรม
ประเทศไทยใสสะอาด
๓) ประชุมวางกรอบแนวทางการดาเนินงาน
๔) ศึกษาหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค ที่ปฏิบตั ิงาน
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนได้อย่างเป็น
รูปธรรม และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
๕) ดาเนินการศึกษาวิจัย พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม
๖) สรุปรวบรวม วิเคราะห์ เพื่อจัดทารูปแบบการขับ
เคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ในส่วน
ราชการที่หลากหลาย เหมาะสมกับสภาวะของส่วน
ราชการนัน้ ๆ

งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
๒๐๐,๐๐๐ ได้แนวทางข้อเสนอ ต.ค. ๕๘ - ดร.จุรี
แนะในการขับเคลื่อน ก.ย. ๕๙
วิจิตรวาทการ
ประมวลจริยธรรม
- นายภาส
ข้าราชการพลเรือน
ภาสสัทธา
ไม่นอ้ ยวกว่า ๓
- นายมานิจ
แนวทาง
สุขสมจิตร
- นายวิชัย
ศรีขวัญ

แผนปฏิบตั กิ าร
มูลนิธปิ ระเทศไทยใสสะอาด
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

การดาเนินการ
เป้าหมาย งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
๗) เผยแพร่ในรูปแบบของเอกสารแผ่นพับ เว็บไซต์
เฟสบุค ของมูลนิธิฯ
กิจกรรมที่ ๒ : การพัฒนา๑) ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกที่มีอยู่ในปัจจุบนั ว่า
จัดทาฐานข้อมูล
สามารถตรวจสอบ ต.ค. ๕๘ - สานักงานมูลนิธิฯ
ฐานข้อมูลสมาชิกมูลนิธิ สื่อสารได้หรือไม่ และให้คงไว้เฉพาะสมาชิกที่ติดต่อ สมาชิกเป็น ๒
รายชื่อสมาชิกได้ง่าย ก.ย. ๕๙
ประเทศไทยใสสะอาด
สื่อสารได้
ระบบ
สะดวก รวดเร็ว
๒) จัดทาทะเบียนสมาชิก ทั้งในรูปเอกสารและไฟล์ - ระบบดิจิตอล
ดิจิตอล
- ระบบเอกสาร
๓) สร้างระบบการรับสมาชิกใหม่ ทั้งรูปแบบเอกสาร
และonline เชื่อมโยงข้อมูลสมาชิกที่สมัครทาง
online เข้าฐานข้อมูลที่มีอยู่และบันทึกข้อมูลที่สมัคร
ในรูปแบบเอกสารไว้ในฐานข้อมูล
๔) ตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบนั เสมอ
กิจกรรมที่ ๓ : กิจกรรม ๑) จัดทาแผ่นพับมูลนิธิ โดยทบทวนข้อมูลของแผ่นพับ จัดทาแผ่นพับ
๒๐๐,๐๐๐ มีสื่อประชาสัมพันธ์ ต.ค. ๕๘ สานักงานมูลนิธิฯ
งานรณรงค์เผยแพร่/
ที่มีอยูเ่ ดิม ปรับแก้ให้เป็นปัจจุบนั ทันสมัย และน่าสนใจ จานวน ๕,๐๐๐
งานของมูลนิธิฯ
ก.ย. ๕๙
ประชาสัมพันธ์
๒) จัดทาแผ่นพับ รวมถึงจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชา แผ่น
สัมพันธ์งานมูลนิธิ
๓) จัดทาเสื้อมูลนิธิฯ ราคาตัวละประมาณ ๒๗๐ บาท จานวน ๕๐๐ ตัว

แผนปฏิบตั กิ าร
มูลนิธปิ ระเทศไทยใสสะอาด
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

การดาเนินการ
๓) ปรับข้อมูลเว็บไซต์ เฟสบุค ที่เป็นสื่อออนไลน์ของ
มูลนิธิให้เป็นปัจจุบนั เสมอ
กิจกรรมที่ ๔ : กิจกรรม ๑) ด้านการบริหารงานบุคคล
การบริหารจัดการ
- ทบทวนระเบียบข้อบังคับการปฏิบตั ิงานของเจ้า
หน้าที่
๒) ด้านการเงิน

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

ระยะเวลา

ต.ค. ๕๘ ก.ย. ๕๙

๒.๑ วางแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุน และ
ดาเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนการดาเนินงาน
ของมูลนิธิฯ
๒.๒ ศึกษาการบริหารการเงินในปัจจุบนั
๒.๓ พิจารณาการเก็บรักษาเงินของมูลนิธิฯ เพื่อ
ปรับปรุงให้ได้ประโยชน์สูงสุด รัดกุม โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และสะดวกต่อการปฏิบตั ิงาน
๓) ด้านธุรการ
๓.๑ นาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการรับ-ส่ง
หนังสือ การจัดเก็บเอกสาร
๓.๒ จัดเอกสารให้เป็นระบบ ระเบียบ สะดวก
ในการค้นหาและปฏิบตั ิงาน

งบประมาณ

๑ ระบบ

ผู้รับผิดชอบ

สานักงานมูลนิธิฯ

แผนปฏิบตั กิ าร
มูลนิธปิ ระเทศไทยใสสะอาด
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

การดาเนินการ
๓.๓ จัดประชุมมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และ
อนุกรรมการฯ ๔ เดือน/ครั้ง

เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ภาคผนวก

