หมวด ค ผูด้ าเนินงาน

หมวด ข โครงการ

หมวด ก ความเชือ่ มโยง

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 34 กรมสรรพสามิตคุณธรรม
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4

บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 4.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ ...
วัตถุประสงค์

บริหารองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
1. เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัตหิ น้าที่ของเจ้าหน้าที่สรรพสามิตทุกคนในทุกระดับ
2. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติให้ปฏิบัตงิ านด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต รักษาวินัยและความถูกต้องโดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง
3. เพื่อยกระดับการยอมรับของผู้มสี ว่ นเกี่ยวข้อง และภาคประชาสังคม ในด้านความโปร่งใสในการให้บริการ
4. เพื่อปฏิรูปกรมสรรพสามิต ให้เป็นหน่วยงานที่มธี รรมาภิบาล

ตัวชี้วดั หลัก (Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้อตั ลักษณ์กรมสรรพสามิตคุณธรรม
บุคลากรของกรมสรรพสามิตทุกระดับปฏิบัตงิ านด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต ความโปร่งใสในการให้บริการ ยึดประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
บาท
บาท
□ เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีท้องถิ่น
□ เงินงบประมาณ

ผู้จดั ทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)

นางสาวชลิตา ผ่องอักษร

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

นางสาวชลิตา ผ่องอักษร

ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)

นางสิริพร ธนนันทนสกุล
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
กิจกรรมหลัก

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

1. ประชุมคณะทางานโครงการองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ประจากรมสรรพสามิตทบทวนผลการดาเนินการ
วิเคราะห์ และปรับปรุง เพื่อดาเนินการแผนงาน/โครงการต่อเนื่อง (ร้อยละ 10)

ตัวชี้วดั
Process : ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน

ตาแหน่ง นิตกิ รชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ง นิตกิ รชานาญการพิเศษ

53263

โทรศัพท์

53263

ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
53212
ส่วนวินัยและจริยธรรม
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
หน่วยนับ
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ร้อยละ

2. ส่วนราชการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ คณะทางานโครงการองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ประจากรม
สรรพสามิตกาหนด (ร้อยละ 60)

ร้อยละ

3. ทุกส่วนราชการรายงานการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ คณะทางานโครงการองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต
ประจากรมสรรพสามิตกาหนด(ร้อยละ 15)

ร้อยละ

4. คณะทางานโครงการฯ รวบรวมผลการดาเนินการรายงาน เพื่อสรุป วิเคราะห์ หาแนวทางในการพัฒนาองค์กรคุณธรรม
อย่างต่อเนื่องต่อไป ภายใน 10 ต.ค.62 (ร้อยละ 5)
5. รายงานผลการดาเนินโครงการเสนอกรมฯ ตามแนวทางการดาเนินการโครงการ“กระทรวงการคลัง : คุณธรรม โปร่งใส
ไร้ทุจริต” ภายใน 30 ต.ค.62 (ร้อยละ 10)

โทรศัพท์

5

5

5

5

5

5
5

5

5

5
5

5

5

5

5

5
100

5

ร้อยละ

5

ร้อยละ

10

Output :
รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
Outcome :

ฉบับ

ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้อตั ลักษณ์กรม
สรรพสามิตคุณธรรม

ร้อยละ

1

1

1

3
80

80

หมวด ข โครงการ

หมวด ก ความเชือ่ มโยง

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 48 พัฒนาทรัพยากรบุคคล
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4

บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 4.4.1

พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ ...
วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ ความสามารถและสมรรถนะในทุกๆ ด้านของงานในหน้าที่ตลอดจนทัศนคติที่ดี สามารถรองรับการปรับปรุงพัฒนา
เทคโนโลยีเทคนิคและวิธกี ารจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นมาตรฐานสากล
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และความร่วมมือประสานงานทั้งในและนอกหน่วยงาน
ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ านให้มปี ระสิทธิภาพ

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

ร้อยละของบุคลากรที่มคี วามรู้ความเข้าใจและทักษะเพิ่มขึ้น
บุคลากรของกรมสรรพสามิตมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม พร้อมที่จะปฏิบัตงิ านรองรับภารกิจขององค์กรให้บรรลุ
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และวิสยั ทัศน์ตามที่ได้กาหนดไว้
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
บาท
□ เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
□ เงินงบประมาณ

ผู้จดั ทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)

นายจตุพร คฤหบดี

ตาแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

โทรศัพท์

53351

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

นายจตุพร คฤหบดี

ตาแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

โทรศัพท์

53351

ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)

นางสิริพร ธนนันทนสกุล
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล

ตาแหน่ง

ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคลโทรศัพท์

53212

ตัวชี้วดั หลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หมวด ค ผูด้ าเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วดั

ส่วนบริหารงานฝึกอบรม
หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

1. ประชุมประเมินผลความต้องการพัฒนาบุคลากร (ร้อยละ20)

Process : ร้อยละความสาเร็จของ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ร้อยละ 20

2. กาหนดโครงการพัฒนาบุคลากร/ประมาณการค่าใช้จา่ ย (ร้อยละ20)

การดาเนินงาน

ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น
100

20

3. ขออนุมตั ดิ าเนินโครงการตามแผนงานต่อผู้บริหาร (ร้อยละ20)

ร้อยละ

4. ดาเนินการจัดอบรม (ร้อยละ20)

ร้อยละ

5

5

5

5

5. ประเมินผลการจัดอบรม (ร้อยละ20)

ร้อยละ

5

5

5

5

คน

300

450

450

300

1500

100

100

Output : จานวนผู้เข้าอบรม

10

10

Outcome :
ร้อยละของบุคลากรที่มคี วามรู้ความ
เข้าใจและทักษะเพิ่มขึ้น

ร้อยละ

หมวด ค ผูด้ าเนินงาน

หมวด ข โครงการ

หมวด ก ความเชือ่ มโยง

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 49 พัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษของกรมสรรพสามิต
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4

บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 4.4.1

พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ ...

-

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัตงิ าน

ตัวชี้วดั หลัก (Outcome)

ร้อยละของบุคลากรที่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80
บุคลากรของกรมสรรพสามิตเกิดการเรียนรู้และพัฒนา ทาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัตงิ าน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จดั ทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)

1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
□ เงินงบประมาณ
น.ส.ศิระกาญจน์ กาญจนภักดิ์

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท

ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)

นางสิริพร ธนนันทนสกุล

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)

สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
กิจกรรมหลัก

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

1. วิเคราะห์หาความจาเป็น เขียนโครงการและขออนุมตั โิ ครงการ (ร้อยละ 30)
2. ขออนุมตั เิ งินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีท้องถิ่น (ร้อยละ 30)

ตัวชี้วดั

□ เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีท้องถิ่น
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
โทรศัพท์
ตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
บาท

ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1

โทรศัพท์

ไตรมาสที่ 2

บาท
53331
53331
53212

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

Process :

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ร้อยละ 10 10 10

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

ร้อยละ

3. การดาเนินโครงการ (ร้อยละ 30)

ร้อยละ

4. รายงานผลการประเมินโครงการ (ร้อยละ 10)

ร้อยละ

10

10

รวมทั้งสิ้น
100

10
5

5

5

5

5

5
5

5

Output :
จานวนครั้งที่จดั อบรม

ครั้ง

1

1

1

1

1

5

Outcome :
ร้อยละของบุคลากรที่ผา่ นเกณฑ์การ
ประเมิน ร้อยละ 80

ร้อยละ

80

80

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ

80

80

หมวด ข โครงการ

หมวด ก ความเชือ่ มโยง

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 50 บริหารดาวเด่น (STAR Management)
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4

บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 4.4.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ ...

พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ

วัตถุประสงค์

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมสรรพสามิต ซึ่งเป็นผู้มคี วามรู้ และศักยภาพสูงในการ
ปฏิบัตงิ าน พร้อมกับเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัตติ นชอบด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต ซึ่งเป็นผู้มคี วามรู้ และศักยภาพสูงในการปฏิบัตงิ าน พร้อมกับเป็นผู้ที่
ประพฤติปฏิบัตติ นชอบด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม จนเป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม

ตัวชี้วดั หลัก (Outcome)

รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ าน
2. เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเป็นผู้ที่มศี ักยภาพสูงในปฏิบัตหิ น้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริตรักษาวินัยและความถูกต้องโดยยึดประโยชน์ประเทศชาติและ
ประชาชน
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

-

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้จดั ทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)

□ เงินงบประมาณ
นางศิริวรรณ พันธ์พิริยะ

ตาแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

โทรศัพท์

บาท
53332

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

นายคติ อาภากุลอนุ

ตาแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

โทรศัพท์

53332

ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)

นางสิริพร ธนนันทนสกุล
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล

ตาแหน่ง

ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคลโทรศัพท์

53212

หมวด ค ผูด้ าเนินงาน

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)

ตัวชี้วดั

กิจกรรมหลัก
1. ศึกษารวบรวมข้อมูล (ร้อยละ 30)

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดาวเด่น (ร้อยละ 20)

Process : ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน

บาท

□ เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีท้องถิ่น

ส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ร้อยละ 5 5 5 5 5 5
100
ร้อยละ
5 5 5 5

3. จัดการประชุมเพื่อกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธกี ารและจานวนของผู้ได้รับการคัดเลือก (ร้อยละ 30)
ร้อยละ

3.1 แจ้งให้หน่วยงานภายในกรมสรรพสามิตพิจารณาคัดเลือก

15

15

3.2 คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกและประกาศรายชื่อฯ
4. สรุปผลการดาเนินโครงการฯ เสนอกรมฯ (ร้อยละ 20)

ร้อยละ

20

Output :
ฐานข้อมูลประกอบการคัดเลือก

ชุด

1

หลักเกณฑ์วธิ กี ารคัดเลือก

ฉบับ

1

1

ฉบับ

1

1

1

Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ

หมวด ค ผูด้ าเนินงาน

หมวด ข โครงการ

หมวด ก ความเชือ่ มโยง

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 51 Excise Innovation Awards ครั้งที่ 9
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4

บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 4.4.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ ...

พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนา ปรับปรุง นาเสนอรูปแบบการให้บริการ

ตัวชี้วดั หลัก (Outcome)

ร้อยละของผลงาน/นวัตกรรมที่มกี ารเผยแพร่
นวัตกรรมใหม่ดา้ นบริการ

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จดั ทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)

1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
□ เงินงบประมาณ
นางศิริวรรณ พันธ์พิริยะ

ตาแหน่ง

□ เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีท้องถิ่น
โทรศัพท์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

นายคติ อาภากุลอนุ

ตาแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)

นางสิริพร ธนนันทนสกุล

ตาแหน่ง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)

สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
กิจกรรมหลัก

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

1. ประชุมคณะทางานดาเนินการเกี่ยวกับรางวัลนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงกรมสรรพสามิตเพื่อกาหนดกรอบการ
ประกวดและเงื่อนไขการประกวด (ร้อยละ 10)

ตัวชี้วดั
Process : ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน

บาท

หน่วยนับ

ร้อยละ

3. ดาเนินการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้มกี ารส่งผลงานเข้าประกวดอย่างทั่วถึง (ร้อยละ 20)

ร้อยละ

4. เริ่มส่งผลงานเข้าประกวด/ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานประเภทต่างๆ (ร้อยละ 15)

ร้อยละ

5. คณะกรรมการพิจารณาผลงานที่สง่ เข้าประกวดทุกประเภทและประกาศผลงานที่ผา่ นการคัดเลือก (ร้อยละ 30)

ร้อยละ

6. จัดให้มกี ารนาเสนอผลงานที่ผา่ นการคัดเลือก (ร้อยละ 15)

ร้อยละ

53332

โทรศัพท์

53332

ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์
ส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

53212

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ร้อยละ

2. จัดทาประกาศคณะทางานฯ กาหนดการส่งผลงานการประกวด และสถานที่นาเสนอผลงาน (ร้อยละ 10)

บาท

รวมทั้งสิ้น

10
10
2

2

2

2

2

2

2

2

2

15

15

2

100

15
15

Output :
ประกาศส่งผลงาน

ฉบับ

จานวนผลงานที่สง่ เข้าประกวด

เรื่อง

1

1
20

20

10

10

100

100

Outcome :
จานวนผู้ได้รับรางวัล/หน่วยงานที่ได้รับ
รางวัล

ราย

ร้อยละของผลงาน/นวัตกรรมที่มกี าร
เผยแพร่

ร้อยละ

