แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
ของกระทรวงการคลัง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564)

แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคุณธรรมของกระทรวงการคลัง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ชื่อกระทรวง / องคกร หนวยงาน
กระทรวงการคลัง
สถานที่ตั้ง
ซอยอารียสัมพันธ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท
ชื่อผูประสานงาน
1. กรมธนารักษ
นางสาวสรัลพร จันสกุล
2. กรมบัญชีกลาง
นางสาวเทวพร พุฒเกิดพันธุ
3. กรมศุลกากร
นายรามสูร โสเขียว
4. กรมสรรพสามิต
นางสาวพิกุล บุตรดีขันธ
5. กรมสรรพากร
นายณัฐชัย มากดํา
6. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง นางสาวพนารัตน พรายเมฆ
7. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ขอมูลพื้นฐาน
ชื่อหนวยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการใน
แผนปฏิบัติการป 2562
1. กรมธนารักษ
2. กรมบัญชีกลาง
3. กรมศุลกากร
4. กรมสรรพสามิต
5. กรมสรรพากร
6. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
7. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

จํานวนบุคลากรใน จํานวนกลุมเปาหมาย จํานวนประชาชน
หนวยงาน
และภาคีเครือขาย
เปาหมาย
48
97
2,656
15
17
บุคลากรสังกัดกรม
ศุลกากรทุกคน
6,570
บุคลากรสังกัดกรม
สรรพสามิตทุกคน
22,285
22,285
464
บุคลากรสังกัด
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลังทุกคน
483
บุคลากรในสังกัด
30
ทุกคน

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม
 จากงบประมาณปกติของหนวยงาน ทุกโครงการจํานวน
 จากงบอื่น ๆ รวมทุกโครงการจํานวน

34
19,036,300
17,246,300
1,790,000

โครงการ
บาท
บาท
บาท

เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จํานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ไดรับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสรางภูมิคุมกัน
ใหเขมแข็ง มีจํานวนรวม 25,559
คน
 จํานวนหนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอก ที่ใหความสําคัญสนับสนุนใหมีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 342
แหง
 จํานวนหนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอก ที่ใหการสนับสนุนหรือรวมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย 426 แหง
 จํานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเขารวมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
3,044
คน
 จํานวนชุมชนคุณธรรม องคกร/หนวยงานคุณธรรมตนแบบในเครือขาย รวม
5 แหง ระยะเวลาที่ดําเนินการ
12 เดือน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562)
ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการในโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติของกระทรวง/องคกร หนวยงาน



แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ชื่อกระทรวง / องคกร หนวยงาน
กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง
สถานที่ตั้ง
ซอยอารียสัมพันธ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ชื่อผูประสานงาน
นางสาวสรัลพร จันทรสกุล
ขอมูลพื้นฐาน
ชื่อหนวยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการใน
แผนปฏิบัติการป 2562
กรมธนารักษ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สวนวินัย
กลุมงานคุมครองจริยธรรม

จํานวนบุคลากรใน จํานวนกลุมเปาหมาย จํานวนประชาชน
หนวยงาน
และภาคีเครือขาย
เปาหมาย
48
97
-

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
2
โครงการ
จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม
880,000
บาท
บาท
 จากงบประมาณปกติของหนวยงาน ทุกโครงการจํานวน
 จากงบอื่น ๆ รวมทุกโครงการจํานวน
880,000
บาท
เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จํานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ไดรับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสรางภูมิคุมกัน
ใหเขมแข็ง มีจํานวนรวม 80 คน
 จํานวนหนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอก ที่ใหความสําคัญสนับสนุนใหมีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 95 แหง
 จํานวนหนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอก ที่ใหการสนับสนุนหรือรวมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย 95 แหง
 จํานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเขารวมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
80 คน
2 แหง ระยะเวลาที่ดําเนินการ
 จํานวนชุมชนคุณธรรม องคกร/หนวยงานคุณธรรมตนแบบในเครือขาย รวม
12 เดือน
ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการในโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติของกระทรวง/องคกร หนวยงาน
สงเสริมใหหนวยงานและบุคลากรภาครัฐมีความตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ มีความรักและ
เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย




สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีการยกยองคนดีมีคุณธรรม เปนตัวอยาง/ตนแบบที่ดีในการปฏิบัติตน

แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ชื่อกระทรวง / องคกร หนวยงาน กรมบัญชีกลาง
สถานที่ตั้ง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ชื่อผูประสานงาน นางสาวเทวพร พุฒเกิดพันธุ
ขอมูลพื้นฐาน
ชื่อหนวยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการใน
แผนปฏิบัติการป 2562
1. กรมบัญชีกลาง
2.
3.

จํานวนบุคลากรใน จํานวนกลุมเปาหมาย จํานวนประชาชน
หนวยงาน
และภาคีเครือขาย
เปาหมาย
2,656
15
-

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
10
โครงการ
จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม
17,540,000
บาท
16,900,000
บาท
 จากงบประมาณปกติของหนวยงาน ทุกโครงการจํานวน
 จากงบอื่น ๆ รวมทุกโครงการจํานวน
640,000
บาท
เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จํานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ไดรับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสรางภูมิคุมกัน
ใหเขมแข็ง มีจํานวนรวม 30 คน
 จํ านวนหนว ยงาน/องค กรทั้ ง ภายในและภายนอก ที่ใ ห ค วามสํ า คัญ สนั บ สนุ น ให มีก ารจัด อบรมพั ฒ นาคุณ ธรรม
จริยธรรม 1 แหง
 จํานวนหนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอก ที่ใหการสนับสนุนหรือรวมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย 85 แหง
 จํานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเขารวมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
100 คน
 จํานวนชุมชนคุณธรรม องคกร/หนวยงานคุณธรรมตนแบบในเครือขาย รวม
- แหง ระยะเวลาที่ดําเนินการ
เดือน
ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการในโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติของกระทรวง/องคกร หนวยงาน



แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ชื่อหนวยงาน กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง สถานที่ตั้ง เลขที่ 1 ถ. สุนทรโกษา แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
ชื่อผูประสานงาน นายรามสูร โสเขียว ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ โทร 0 - 2667 – 6890
ขอมูลพื้นฐาน
ชื่อหนวยงานในสังกัด
ที่รับผิดชอบโครงการในแผนปฏิบตั ิการ
ป 2562

จํานวนบุคลากร
ในหนวยงาน

จํานวนกลุมเปาหมาย
และภาคีเครือขาย

กลุมคุมครองและสงเสริมจริยธรรม
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมศุลกากร

17 คน

บุคลากรสังกัดกรมศุลกากร
ทุกคน

จํานวนประชาชนเปาหมาย

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2562 ......5...... โครงการ
จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนินการในป 2562 รวม ..................120,000............. บาท
 จากงบปกติของหนวยงาน ทุกโครงการ จํานวน ..................-................. บาท
 จากงบอื่น ๆ รวมทุกโครงการ จํานวน ...............120,000................... บาท
เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จํานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ไดรับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และสรางภูมิคุมกันใหเขมแข็งมีจํานวนรวม ......500....... คน
 จํานวนหนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอกที่ใหความสําคัญสนับสนุนใหมีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ......70....... แหง
 จํานวนหนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอกที่ใหการสนับสนุนหรือรวมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย .......70...... แหง
 จํานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเขารวมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย .......2,000...... คน
 จํานวนชุมชนคุณธรรม องคกร/หนวยงานคุณธรรมตนแบบในเครือขาย รวม .......1..... แหง
ระยะเวลาที่ดําเนินการ .......12.... เดือน
ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการในโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของกระทรวง/องคกร หนวยงาน
 สงเสริมใหมีการกําหนดมาตรฐานคุณธรรมของภาครัฐ
 ทุ ก หน ว ยงานและบุ ค ลากรของภาครั ฐ ดํ า เนิ น กิ จ กรรมส ง เสริ ม และเทิ ด ทู น สถาบั น ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
 สงเสริมและขยายเครือขายการขับเคลื่อนคุณธรรม

แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ชื่อกระทรวง / องคกร หนวยงาน กรมสรรพสามิต
สถานที่ตั้ง 1488 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300
ชื่อผูประสานงาน นางสาวพิกุล บุตรดีขันธ โทร. 02 243 2924
ขอมูลพื้นฐาน
ชื่อหนวยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการใน
จํานวนบุคลากรใน จํานวนกลุมเปาหมาย จํานวนประชาชน
แผนปฏิบัติการป 2562
หนวยงาน
และภาคีเครือขาย
เปาหมาย
1. สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
2. สํานักงานเลขานุการกรม
6,570 คน
3. สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีด่ ําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 3 โครงการ/กิจกรรม
จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม งบหนวยงาน บาท
ตามที่ไดรับอนุมัติ บาท
 จากงบประมาณปกติของหนวยงาน ทุกโครงการจํานวน
 จากงบอื่น ๆ รวมทุกโครงการจํานวน
- บาท
เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จํานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ไดรับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสรางภูมิคุมกัน
ใหเขมแข็ง มีจํานวนรวม 2,000 คน โดยประมาณ
 จํานวนหนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอก ที่ใหความสําคัญสนับสนุนใหมีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ทุกหนวยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต
 จํานวนหนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอก ที่ใหการสนับสนุนหรือรวมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย ทุกหนวยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต
 จํานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเขารวมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
บุคลากรสังกัดกรมสรรพสามิต
 จํานวนชุมชนคุณธรรม องคกร/หนวยงานคุณธรรมตนแบบในเครือขาย รวม 1 แหง
ระยะเวลาที่ดําเนินการ ปงบประมาณ (ต.ค. – ก.ย. 62 )
ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการในโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติของกระทรวง/องคกร หนวยงาน
 บุคลากรของกรมสรรพสามิตมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต รักษาวินัย และความถูกตองโดย
ยึดประโยชนของประเทศชาติ และประชาชนเปนที่ตั้ง
 บุคลากรของกรมสรรพสามิตปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีความโปรงใสในการใหบริการ
ยึดประโยชนของประเทศเปนหลัก

แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ชื่อกระทรวง / องคกร หนวยงาน
กรมสรรพากร
สถานที่ตั้ง 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
ชื่อผูประสานงาน นายณัฐชัย มากดํา
ขอมูลพื้นฐาน
ชื่อหนวยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการใน
แผนปฏิบัติการป 2562
กรมสรรพากร

จํานวนบุคลากรใน จํานวนกลุมเปาหมาย จํานวนประชาชน
หนวยงาน
และภาคีเครือขาย
เปาหมาย
22,285 คน
22,285 คน

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
3
โครงการ
จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม
บาท
บาท
 จากงบประมาณปกติของหนวยงาน ทุกโครงการจํานวน
 จากงบอื่น ๆ รวมทุกโครงการจํานวน
บาท
เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จํานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ไดรับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสรางภูมิคุมกัน
ใหเขมแข็ง มีจํานวนรวม 22,285 คน
 จํานวนหนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอก ที่ใหความสําคัญสนับสนุนใหมีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 133 แหง
 จํานวนหนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอก ที่ใหการสนับสนุนหรือรวมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย 133 แหง
 จํานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเขารวมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
คน
 จํานวนชุมชนคุณธรรม องคกร/หนวยงานคุณธรรมตนแบบในเครือขาย รวม
แหง ระยะเวลาที่ดําเนินการ
เดือน
ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการในโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติของกระทรวง/องคกร หนวยงาน
เจาหนาที่ของกรมสรรพากร ไดเรียนรูในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและมีสวนรวมในการกําหนดคุณธรรม
อัตลักษณของหนวยงาน และรวมกันปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณที่ไดกําหนดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหมีความซื่อสัตย
รับผิดชอบ และมีจิตบริการที่ดี




แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ชื่อกระทรวง / องคกร หนวยงาน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
สถานที่ตั้ง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ชื่อผูประสานงาน นางสาวพนารัตน พรายเมฆ
ขอมูลพื้นฐาน
ชื่อหนวยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการ
ในแผนปฏิบัติการป 2562
1. กลุมพัฒนาระบบบริหาร
2. กลุมงานคุมครองจริยธรรม
3. สํานักงานเลขานุการกรม

จํานวนบุคลากรใน จํานวนกลุมเปาหมาย จํานวนประชาชน
หนวยงาน
และภาคีเครือขาย
เปาหมาย
464 คน
-

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
6
โครงการ
จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม
-ไมมีบาท
 จากงบประมาณปกติของหนวยงาน ทุกโครงการจํานวน
-ไมมีบาท
บาท
 จากงบอื่น ๆ รวมทุกโครงการจํานวน
เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จํานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ไดรับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสรางภูมิคุมกัน
ใหเขมแข็ง มีจํานวนรวม 464 คน
 จํานวนหนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอก ที่ใหความสําคัญสนับสนุนใหมีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 3 แหง
 จํานวนหนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอก ที่ใหการสนับสนุนหรือรวมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย 3 แหง
 จํานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเขารวมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
464 คน
 จํานวนชุมชนคุณธรรม องคกร/หนวยงานคุณธรรมตนแบบในเครือขาย รวม - แหง ระยะเวลาที่ดําเนินการ - เดือน
ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการในโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติของกระทรวง/องคกร หนวยงาน
 บุคลากรของ สศค. มีจิตสํานึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีศีลธรรมอันดี ซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบและประพฤติตน
เหมาะสมกับการเปนขาราชการที่ดี
 บุคลากรมีสวนรวมในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีไทย
 ดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว
 พฤติกรรมของบุคลากรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ชื่อกระทรวง / องคกร หนวยงาน
สํานักปลัดกระทรวงการคลัง
สถานที่ตั้ง
อาคารกระทรวงการคลัง ซอยอารียสัมพันธ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
ชื่อผูประสานงาน
1. เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ (ศปท.)
โทร. 02-1265800 ตอ 2627
2. นางพนิดา ศิริรัตน (ศปท.)
โทร. 02-1265800 ตอ 2560
3. นางสาววีรยา ฟองชล (สบค.)
โทร. 02-1265800 ตอ 2593
4. นางซานารียะห มั่นมานะเสรี
โทร. 02-1265800 ตอ 2215
ขอมูลพื้นฐาน
ชื่อหนวยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการ
ในแผนปฏิบัติการป 2562
1. สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล (สบค.)
2. สํานักบริหารกลาง (สบก.)
3. ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.)

จํานวนบุคลากร
ในหนวยงาน
483 คน

จํานวนกลุมเปาหมาย จํานวนประชาชน
และภาคีเครือขาย
เปาหมาย
150 คน

30 คน

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
5
โครงการ
จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม
496,300
บาท
346,300
บาท
 จากงบประมาณปกติของหนวยงาน ทุกโครงการจํานวน
 จากงบอื่น ๆ รวมทุกโครงการจํานวน
150,000
บาท
เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จํานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ไดรับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสรางภูมิคุมกัน
ใหเขมแข็ง มีจํานวนรวม 200 คน
 จํานวนหนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอก ที่ใหความสําคัญสนับสนุนใหมีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 40 แหง
 จํานวนหนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอก ที่ใหการสนับสนุนหรือรวมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย 40 แหง
 จํานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเขารวมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
400
คน
 จํานวนชุมชนคุณธรรม องคกร/หนวยงานคุณธรรมตนแบบในเครือขาย รวม
1 แหง ระยะเวลาที่ดําเนินการ
12
เดือน

ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการในโครงการ/กิจกรรมตางๆ ตามแผนปฏิบัติของกระทรวง/องคกร หนวยงาน
ผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรูและเขาใจในหลักธรรม และการปฏิบัติเบื้องตนตามแนวพุทธศาสนา และไดรับ
การพัฒนาจิตใจทางดานคุณธรรมและจริยธรรมไปในทางสรางสรรค อันจะสงผลใหเปนบุคลากรที่ดี และปฏิบัติงานดวยความ
มีสติ รอบคอบ มีความซื่อสัตย สุจริต เกิดประโยชนแกราชการและประเทศชาติโดยรวม ตลอดจนสามารถนําไปใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข


เพื่อใหเกิดความสัมพันธอันดีและความสามัคคีระหวางหนวยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และ
สํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ตลอดจนหนวยงานในสังกัดและหนวยงานในกํากับกระทรวงการคลัง


เพื่อสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ของสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักทางศาสนาตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวีถี
วัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาใชในการดํารงชีวิต


สรุปรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เปาหมาย
ยุทธศาสตร/โครงการ

จํานวนโครงการ/กิจกรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1) ยุทธศาสตรที่ 1 : วางระบบ
รากฐานการเสริมสรางคุณธรรม
ในกระทรวงการคลัง
1.1 กลยุทธ : วางระบบ
รากฐานการเสริมสรางคุณธรรม
ของหนวยงานในสังกัด
2) ยุทธศาสตรที่ 2 : สราง
ความเขมแข็งในระบบการ
บริหารจัดการดานการสงเสริม
คุณธรรมใหเปนเอกภาพ
2.1 กลยุทธ : เสริมสรางความ
เปนเอกภาพหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลังดวยคุณธรรม
3) ยุทธศาสตรที่ 3 : สราง
เครือขายความรวมมือในการ
สงเสริมคุณธรรม
3.1 กลยุทธ : ใชมาตรการ
ทางดานการเงิน และการคลังใน
การสงเสริมเครือขายคุณธรรม
รวม

19

งบประมาณ
ที่ใช

ผลลัพธ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ

7 หนวยงาน

-

-

2,006,300

10

7 หนวยงาน

-

-

380,000

5

5 หนวยงาน

-

-

16,650,000

34

7 หนวยงาน

-

-

19,036,300

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.
61

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค.-มี.ค.
(เม.ย.-มิ.ย.
62)
62)

ไตรมาส 4
(ก.ค. ก.ย.
62)

หมาย
เหตุ

ยุทธศาสตรที่ 1
วางระบบรากฐานการเสริมสรางคุณธรรมในกระทรวงการคลัง
กลยุทธ
วางระบบรากฐานการเสริมสรางคุณธรรมของหนวยงานในสังกัด

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตรที่ 1 : วางระบบรากฐานการเสริมสรางคุณธรรมในกระทรวงการคลัง
กลยุทธ : วางระบบรากฐานการเสริมสรางคุณธรรมของหนวยงานในสังกัด
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

1. โครงการฝ ก อบรมการส ง เสริ ม
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของบุ ค ลาก ร
กรมธนารั ก ษ ประจํ า ป ง บประมาณ
พ . ศ . 2 5 62 ห ลั ก สู ต ร “ส งเ ส ริ ม
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”

2.1 เพื่ อ เสริ ม สร า งการทํ า งานให
เจ า หน า ที่ ข องกรมธนารั ก ษ มี ก ระบวน
ทั ศ น วั ฒ นธรรม และค า นิ ย มในการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ มุ ง เพิ่ ม สมรรถนะในการ
ปฏิ บั ติ ง าน โดยน อ มนํ า หลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนตนแบบในการ
ดํ า เนิ น ชี วิ ต และมี จิ ต สํ า นึ ก ในการเป น
ขาราชการที่ดีตามรอยเบื้องพระยุคคลบาท
2.2 เพื่ อ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให
เจ า หน า ที่ ข องกรมธนารั กษส ามารถนํ า
หลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรม
ทางศาสนา มาประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน และปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข
2.3 ปลุกจิตสํานึกในการกระทําความดีให
เจาหนาที่ของกรมธนารักษไดเขามามีสวน
รวมในกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน
ดวยกัน
เพื่ อ คั ด เลื อ กบุ ค ลากรที่ มี จ รรยาบรรณ
ที่ดีงาม ตั้งใจทํางาน ยึด มั่นในคุ ณธรรม
จ ริ ยธ ร ร ม ปฏิ บั ติ หน าที่ อ ย าง เ ต็ ม
ความสามารถดวยความซื่อสัตย อุทิศตน
และเพื่อยกยองเชิดชูประกาศเกียรติคุณ
สร า งขวั ญ กํ า ลั ง ใจและความภาคภู มิ ใ จ
ใหแกผูไดรับการคัดเลือก

2. โครงการ คนดีบญ
ั ชีกลาง

เปาหมาย
ผลลัพธ
ผลลัพธ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
กรมธนารักษ
ผูเขารับการ
บุคลากรของกรม
กองบริหาร
ฝกอบรมจํานวน ธนารักษ ผูผานการ
ทรั พ ยากรบุ ค คล 80 ราย มี
ฝกอบรม ไมมีผูใด
สวนวินัย กลุมงาน กระบวนทัศน
กระทําผิดวินัย
คุมครองจริยธรรม วัฒนธรรม และ หรือฝาฝน
คานิยมในการ
ประมวลจริยธรรม
ปฏิบัติงานทีม่ ุง ขาราชการพล
เพิ่มสมรรถนะ
เรือน
โดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงเปน
แนวทางในการ
ดําเนินชีวติ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กรมบัญชีกลาง

มีผูไดรับการ
คัดเลือกตาม
จํานวนที่กาํ หนด

ผูไ ดรับการคัดเลือก
มีความภูมิใจ มี
แรงจูงใจในการ
ประพฤติปฏิบัติตน
ปฏิบัติงานและ
การมีสวนรวมของ
บุคลากร
ทุกระดับ

งบประมาณ
ที่ใช

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค. 61

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค.-มี.ค.62)
(เม.ย.-มิ.ย. 62)

800,000 บาท

610,000
บาท

ม.ค. – ก.ย. 62

ไตรมาส 4
(ก.ค. ก.ย. 62)

หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

3. โครงการ “การคัดเลือกขาราชการ
พลเรือนดีเดน”

เพื่อสงเสริม และยกยอง ขาราชการและ
ลู ก จ า งประจํ า ฝ า ยพลเรื อ นที่ ประพฤติ
ปฏิบัติงานเปนแบบอยางใหขาราชการอื่น
ได ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามและพั ฒ นาให ดี
ยิ่งขึ้นทั้งในดานการดํารงตน การปฏิบัติ
ตนใหเปนที่ยอมรับกับบุคคลที่เกี่ยวของ
ทั้งในหนาที่ราชการและสังคม

กรมบัญชีกลาง

4. โครงการ “ผูป ระพฤติปฏิบตั ติ นชอบ
ดวยความซื่อสัตยสุจริต”

เพื่อคัดเลือกผูที่สมควรไดรับการยกยอง
เปนผูประพฤติตนชอบดวยความซื่อสัตย
สุจริ ตใหปรากฏเปนแบบอยางตอสั งคม
อี ก ทั้ ง เป น การสร า งขวั ญ และกํ า ลั ง ใจ
ให กั บ บุ ค คลทั่ ว ไปและสั ง คมส ว นรวม
ในอั น ที่ จ ะประพฤติ ต นปฏิ บั ติ ต นใน
แนวทางแหง ความซื่อ สัตย สุจริ ต ยึ ดมั่ น
ในคุณธรรมและจริยธรรม
ใหความรูเกี่ยวกับวินัย จรรยาขาราชการ
กรมบัญชี ก ลาง และประมวลจริยธรรม
ให แ ก บุ ค ลาก รข องก รมบั ญ ชี ก ลาง
ในวันแรกที่มารายงานตัวปฏิบัติราชการ
พรอมลงลายมือชื่อรับทราบ

กรมบัญชีกลาง

5. โครงการ “การรับทราบวินัยจรรยา
ขาราชการกรมบัญชีกลาง และประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือน”

6 โครงการ “สงตรงขาวสารวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562”

เผยแพรและประชาสัมพันธความรู
เกี่ยวกับวินัย คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง
การประพฤติปฏิบัติตนทีอ่ าจเขาขายใน
เรื่องผลประโยชนทับซอนใหแกบุคลากร
กรมบัญชีกลางสงตรงไปยังบุคลากร
แตละคนผานระบบ e-office

เปาหมาย
ผลลัพธ
ผลลัพธ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
มีผูได รับการคัดเลือก ผูไดรับการ
ตามจํานวนที่กําหนด คัดเลือกมีความ
ภูมิใจและเปนที่
ยอมรับกับ
บุคคลที่
เกี่ยวของ

มีผูได รับการคัดเลือก ผูไดรับการ
ตามจํานวนที่กําหนด คัดเลือกมีความ
ภูมิใจมีแรงจูงใจ
ในการประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบ
ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต

กรมบัญชีกลาง

รอยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ

กรมบัญชีกลาง

จํานวนครั้งการ
เผยแพร

ขาราชการที่
ไดรับการบรรจุ
ไดทราบวินัย
จรรยาขาราชการ
กรมบัญชีกลาง
และประมวล
จริยธรรม

บุคลากรของ
กรมบัญชีกลาง
มีแนวทางการ
ประพฤติ
ปฏิบัติที่ดี มี
ความรูในเรือ่ ง
ของวินัย
คุณธรรม
จริยธรรมมากขึน้

งบประมาณ
ที่ใช
20,000 บาท

10,000 บาท

-

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค. 61

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค.-มี.ค.62)
(เม.ย.-มิ.ย. 62)

พ.ย. 61 – ก.พ. 62

พ.ย. 61 – ก.พ. 62

ต.ค. 61 – ก.ย. 62

ต.ค. 61 – ก.ย. 62
-

ไตรมาส 4
(ก.ค. ก.ย. 62)

หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เปาหมาย
ผลลัพธ
เชิงปริมาณ
จํานวนครั้งการ
เผยแพร

7. กิจกรรมเผยแพร “คลังความรู
คุณธรรมจริยธรรม และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”

เผยแพรและประชาสัมพันธความรู
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คุณธรรมจริยธรรม ใหแกบุคลากร
กรมบัญชีกลางสงตรงไปยังบุคลากร
แตละคนผานระบบ e – office

กรมบัญชีกลาง

8. โครงการ ฝกอบรม หลักสูตร
การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
ใหกับบุคลากรกรมบัญชีกลาง

เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจใน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและวิธกี าร
ปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานสามารถนําไป
ปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดดว ยตนเองและ
สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงานได
อยางมีความสุข

กรมบัญชีกลาง

9. โครงการเรียนรูป ระมวลจริยธรรม
ดวยตนเอง

เพื่อใหเจาหนาที่
กรมศุลกากรทุกคน
มีความรูความเขาใจและปฏิบัติตนตาม
ประมวลจริยธรรมขาราชการ
พลเรือนและจรรยาขาราชการกรม
ศุลกากร

กรมศุลกากร
กลุมคุมครองและ
สงเสริมจริยธรรม
สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

รอยละ 80
ของเจาหนาที่
กรมศุลกากร
มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับประมวล
จริยธรรมขาราชการ
พลเรือนและจรรยา
ขาราชการ
กรมศุลกากร

10. โครงการคนดีศรีศุลกากร

เพื่อสงเสริมยกยองบุคลากรที่ประพฤติตน
ตามจรรยาขาราชการกรมศุลกากรและ
ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
และสงเสริมเจาหนาที่ใหปฏิบัติหนาที่ดว ย
ความโปรงใส โดยการยกยองเชิดชู
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจ
และดํารงตนเปนแบบอยางที่ดียึดมั่นในกฎ
ระเบียบ มีความพากเพียรในการทํางาน
อุทิศตนและเวลาใหแกราชการและเพือ่
สรางขวัญกําลังใจใหแกเจาหนาทีท่ ี่เปน
แบบอยางที่ดี

กรมศุลกากร
กลุมคุมครองและ
สงเสริมจริยธรรม
สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

เจาหนาที่จํานวน
5 คน ซึ่งไดรับการ
คัดเลือกเปน
คนดีศรีศุลกากร

รอยละ
ความสําเร็จ

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ
บุคลากร
กรมบัญชีกลาง
ไดรับความรู
เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
คุณธรรม
จริยธรรม
ผูเขารับการ
อบรมมีความรู
ความเขาใจใน
หลักธรรมทาง
ศาสนา
เจาหนาที่
กรมศุลกากร
มีความรูความ
เขาใจและ
ปฏิบัติตนตาม
ประมวล
จริยธรรม
ขาราชการพล
เรือนและจรรยา
ขาราชการ
กรมศุลกากร
อยางเครงครัด
ตนแบบ
เจาหนาที่ซึ่ง
ปฏิบัติหนาที่ดวย
ความโปรงใส ยืน
หยัดทําในสิ่งที่
ถูกตองยึดมั่นใน
กฎระเบียบ มี
ความพากเพียร
ในการทํางาน
อุทิศตนและเวลา
ใหราชการ

งบประมาณ
ที่ใช
-

250,000
บาท

-

120,000
บาท

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค. 61

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค.-มี.ค.62)
(เม.ย.-มิ.ย. 62)
ต.ค. 61 – ก.ย. 62

ม.ค. 62 – มิ.ย. 62

ไตรมาส 4
(ก.ค. ก.ย. 62)

หมายเหตุ

วัตถุประสงคของโครงการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

11. โครงการศุลกากรคุณธรรม

เพื่อสรางการรับรูม าตรฐานการปฏิบัติงาน
ดานองคกรคุณธรรมของเจาหนาที่ศุลกากร
ในทุกระดับใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและ
ขับเคลื่อนหนวยงานของกรมศุลกากรให
เปนหนวยงานคุณธรรม

กรมศุลกากร
กลุมคุมครองและ
สงเสริมจริยธรรม
สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

12. โครงการเสริมสรางความรูและ
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมรวมถึง
ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร
กรมสรรพสามิต

เพื่อเสริมสรางและพัฒนามาตรฐานการ
กรมสรรพสามิต
ทํางานของบุคลากรกรมสรรพสามิต ใหมี สํานักบริหาร
จิตสํานึกที่ดี มีความพรอมดานสมรรถนะ ทรัพยากรบุคคล
ในการทํางาน เปนขาราชการมืออาชีพที่มี
ศักยภาพและความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐาน โปรงใสและ
รับผิดชอบตอตนเอง องคกรและสังคม
สวนรวม มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และมี
จิตสํานึกในการปองกันและตอตานการ
ทุจริต

13. โครงการ/กิจกรรม.. ขาราชการ
ผูป ระพฤติตนชอบดวยความซื่อสัตย
สุจริต

เพื่อสงเสริมใหเจาหนาที่ประพฤติตนเปน
คนดีและปฏิบัตริ าชการดวยความซื่อสัตย
สุจริต เปนที่เชือ่ ถือของผูเ สียภาษี และผู
มาติดตอราชการของกรมสรรพากร

กรมสรรพากร

14. โครงการ/กิจกรรม การคัดเลือก
บุคลากรดีเดนดานจริยธรรมประจําป

การสงเสริมและพัฒนาบุคลากรของ สศค.
ใหมีจิตสํานึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ศีลธรรมอันดี ซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบ
และประพฤติตนเหมาะสมกับการเปน
ขาราชการที่ดี

สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
(สศค.)
สํานักงาน
เลขานุการกรม/
กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย
ผลลัพธ
เชิงปริมาณ
หนวยงานของกรม
ศุลกากรอยางนอย
1 หนวยงาน
ประกาศเปน
หนวยงาน
คุณธรรม

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ
เจาหนาที่
ศุลกากรทุกคน
รับรูมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
ดานองคกร
คุณธรรมใน
ทิศทางเดียวกัน

จํานวนบุคลากร
ที่ผานการอบรม
จํานวน 2,000
คน

งบประมาณ
ที่ใช
-

เพื่อให
ขาราชการ
สามารถปฏิบัติงาน
เปนขาราชการมือ
อาชีพที่สามารถ
สรางสมดุล ทั้งใน
ดานทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพและ
การดํารงตนอยางมี
ความสุขตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ทุกหนวยงานใน
สรางขวัญและ
สังกัด
กําลังใจใหผูที่
กรมสรรพากรได
ไดรับการ
รวมคัดเลือก
คัดเลือกและ
บุคลากรผู
เปนแบบอยาง
ประพฤติชอบดวย ใหแกขาราชการ
ความซื่อสัตย
ทุกคน

-

ความสําเร็จในการ
คัดเลือกบุคลากร
ดีเดนดาน
จริยธรรมประจําป
รอยละ 100

-

-

-

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค. 61

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค.-มี.ค.62)
(เม.ย.-มิ.ย. 62)

ไตรมาส 4
(ก.ค. ก.ย. 62)

หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

15. โครงการ/กิจกรรม ศึกษาดูงาน/
เขารวมกิจกรรม/จัดการบรรยายดาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทศพิธราชธรรม และพระบรมราโชวาท
ทีพ่ ระราชทานแกขาราชการ/ดูงาน
หนวยงานปองกันปราบปรามการทุจริต

เพื่อสนับสนุนใหการพัฒนาบุคลากรของ
สศค. ประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดี

16. โครงการ/กิจกรรม จัดกิจกรรมทาง
ศาสนา

สนับสนุนบุคลากรใหทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีไทย

17. โครงการ/กิจกรรม ฝกอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ าร หลักสูตรการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรของ
กระทรวงการคลังไดนําหลักธรรมที่
สอดคลองกับหลักคุณธรรม มาปรับใชใน
การปฏิบัติงาน และการใชชีวิตประจําวัน

18. โครงการ/กิจกรรม การอบรม
หลักสูตรวิทยากรตัวคูณสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมประจํา
กระทรวงการคลัง

เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานสังกัด
กระทรวงการคลัง ตระหนักถึงปญหาการ
ทุจริตทีเ่ ปนการบอนทําลายชาติ และ
โครงสรางทางสังคมไทย ดวยการสราง
วิทยากรตัวคูณ เพื่อนําความรูท ี่ไดรับไป
เผยแพรใหแกบุคลากรในหนวยงานและ
สวนราชการตาง ๆ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
(สศค.)
สํานักงาน
เลขานุการกรม/
กลุมพัฒนาระบบ
บริหาร
สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
(สศค.)
สํานักงาน
เลขานุการกรม/
กลุมพัฒนาระบบ
บริหาร
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(สบค.)

สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
ศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต
(ศปท.)

เปาหมาย

งบประมาณ
ที่ใช

ผลลัพธ
เชิงปริมาณ
ความสําเร็จในการ
การจัดกิจกรรม
รอยละ 100

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ
-

ความสําเร็จในการ
จัดกิจกรรมทาง
ศาสนา
รอยละ 100

-

-

บุคลากรของ
กระทรวงการคลัง
ประมาณ 100
ราย

- บุคลากรไดรับ
การพัฒนาจิตใจ
มีสติ มีความ
รอบคอบในการ
ทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
- นําหลักธรรม
มาปรับใชใน
การปฏิบัติงาน
และในการใช
ชีวิต ประจําวัน
ไดบุคลากรทีท่ ํา
หนาที่เปน
วิทยากรตัวคูณ
สามารถนํา
ความรูท ี่ไดไป
เผยแพรตอ ไป

เงินกองทุน
พัฒนาบุคลากร
ของกระทรวง
การคลัง

จํานวนบุคลากรที่
เขารับการอบรม
มีความรูความ
เขาใจ รอยละ 80

-

เงินกองทุน
พัฒนาบุคลากร
ของกระทรวง
การคลัง
150,000
บาท

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค. 61

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค.-มี.ค.62)
(เม.ย.-มิ.ย. 62)

ไตรมาส 4
(ก.ค. ก.ย. 62)

หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม
19. โครงการ/กิจกรรม พิธีมอบโล
“ผูป ระพฤติปฏิบตั ติ นชอบดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต” ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562

รวม 19 โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อยกยอง เชิดชูเกียรติ และเปนขวัญ
กําลังใจ แกบุคลากรในสังกัด
กระทรวงการคลัง ที่มีความตั้งใจปฏิบัติ
หนาที่ดวยความรับผิดชอบและซือ่ สัตย
สุจริต

สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
ศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต
(ศปท.)

7 หนวยงาน

เปาหมาย
ผลลัพธ
เชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัด
กระทรวง การคลัง
ผูซึ่งไดรับการยก
ยองคัดเลือกให
เปนผูไดรับโล
รางวัลฯ จํานวน 9
คน

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ
มีบุคลากรใน
สังกัด
กระทรวงการค
ลัง เปนบุคคล
ตัวอยางในการ
ประพฤติปฏิบัติ
ตนชอบดวย
ความซื่อสัตย
สุจริต

งบประมาณ
ที่ใช
46,300 บาท

2,006,300
บาท

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค. 61

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค.-มี.ค.62)
(เม.ย.-มิ.ย. 62)

ไตรมาส 4
(ก.ค. ก.ย. 62)

หมายเหตุ

ยุทธศาสตรที่ 2
สรางความเขมแข็งในระบบการบริหารจัดการดานการสงเสริมคุณธรรม
ใหเปนเอกภาพ
กลยุทธ
เสริมสรางความเปนเอกภาพหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังดวยคุณธรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตรที่ 2 : สรางความเขมแข็งในระบบการบริหารจัดการดานการสงเสริมคุณธรรมใหเปนเอกภาพ
กลยุทธ : เสริมสรางความเปนเอกภาพหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังดวยคุณธรรม
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

1. โครงการคั ด เลื อ กหน ว ยงานดี เ ด น
ดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ
ธรรมาภิ บ าลและคั ด เลื อ กบุ ค คลผู มี
คุณ ธรรม จริย ธรรม ภายในหน วยงาน
ของกรมธนารักษ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562

กรมธนารักษไดตระหนักและเล็งเห็นถึง
ความสํ า คั ญ ของการส งเสริ ม สนั บสนุ น
กระตุ น และสร า งแรงจู ง ใจให บุ ค ลากร
กรมธนารั กษ มี จิตสํ านึก ซื่อสั ตย สุจริ ต
เสี ยสละ และมี ค วามเที่ ยงธรรมในการ
ปฏิ บัติ หน า ที่ เพื่ อ ผดุ ง ไว ซึ่ง เกี ยรติ แ ละ
ศักดิ์ศรี ประพฤติตนเหมาะสมตามกรอบ
แนวทางของประมวลจริยธรรมขาราชการ
พลเรือนและขอบังคับกรมธนารักษวาดวย
จรรยาขาราชการ พ.ศ. 2558 และดํารง
ตนตั้งมั่นเปนแบบอยางที่ดีสมกับการเปน
ข า ราชการ อี ก ทั้ ง ยั ง เป นการปลุ ก
จิตสํานึก กระตุน ผลักดัน ใหเกิดผลในทาง
ปฏิ บั ติ อ ย า งเป น รู ป ธรรมและต อ เนื่ อ ง
ดั ง นั้ น จึ ง จั ด ให มี โ ครงการคั ด เลื อ ก
หน วยงานดี เด นด านการพั ฒนาคุ ณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล และคัดเลือก
บุ ค คลผู มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ภายใน
หน ว ยงานของกรมธนารั ก ษ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เปนปที่ 5
ต อ เนื่ อ งกั น เพื่ อ ยกย อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ
หนวยงาน และบุคลากรของกรมธนารักษ
ที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีสืบ
ตอไป

เปาหมาย
ผลลัพธ
ผลลัพธ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
กรมธนารักษ
ไดหนวยงาน
ห น ว ย ง า น แ ล ะ
กองบริหาร
และบุคคลที่
เจาหนาที่ในสังกัด
ทรั พ ยากรบุ ค คล ผานหลักเกณฑ กรมธนารักษ ที่ไดรับ
สวนวินัย กลุมงาน การคัดเลือก
การคัดเลือก สามารถ
คุมครองจริยธรรม ดังนี้
ทํ าหน าที่ ในการ
- หนวยงาน
พั ฒนา เสริ มสร าง
ดีเดน จํานวน 2 คุณธรรม จริยธรรม
หนวยงาน
และธรรมาภิ บาล
- บุคคลผูมี
รวมถึงเปนแบบอยาง
คุณธรรม
ให กั บเจ าหน าที่
จริยธรรม จํานวน กรมธนารักษ
17 ราย
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
ที่ใช
80,000 บาท

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค. 61

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค.-มี.ค.62)
(เม.ย.-มิ.ย. 62)

ไตรมาส 4
(ก.ค. ก.ย. 62)

หมายเหตุ

เปาหมาย
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณ
ที่ใช

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

2. กิจกรรม “พิธที ําบุญตักบาตร
ขาวสารอาหารแหง เนื่องในโอกาสวัน
ขึ้นปใหม พ.ศ. 2562”

ทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหงและ
สักการะสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ประจํา
กระทรวงการคลัง เพื่อเปนสิรมิ งคล
สงเสริมศาสนา

กรมบัญชีกลาง

3. กิจกรรม “จัดแสดงพระบรมฉายา
ลักษณ เพือ่ เคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย”

เพื่อใหบุคลากรถวายพระพรเนือ่ งในวัน
สําคัญตาง ๆ อันเกี่ยวของกับสถาบัน
พระมหากษัตริย เปนการแสดงความ
เคารพเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย

กรมบัญชีกลาง

4 โครงการปลุกจิตสํานึก
ดานจริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อการ
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ

เพื่อเปนการปลุกจิตสํานึกดานคุณธรรม
จริยธรรม วัฒนธรรม คานิยม และการหลอ
หลอมความรูสึกในความรักความผูกพัน
ในผลประโยชนของชาติ สงเสริมและ
ปลูกฝงใหบุคลากรประพฤติปฏิบัตติ นตาม
หลักศาสนาที่ดงี ามโดยใชกิจกรรมทางศาสนา
เขามากลอมเกลาจิตใจ อันจะนําไปสู
การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

กรมศุลกากร
กลุมคุมครองและ
สงเสริมจริยธรรม
สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

รอยละ 80 ของ
เจาหนาที่ศุลกากร
เขารับการประเมิน
คุณธรรมจริยธรรม
ตนเอง
(Integrity selfAssessment)

เจาหนาที่ศุลกากร
ปฏิบัติงานดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตรักษา
วินัยและความ
ถูกตอง โดยยึด
ประโยชนของ
ประเทศชาติและ
ประชาชนเปนที่ตั้ง

-

5. กิจกรรม/พิธถี วายสัตยปฏิญาณ
เพื่อเปนขาราชการทีด่ แี ละพลังของ
แผนดิน

เพื่อใหขาราชการยึดถือและปฏิบัติตน
เปนขาราชการทีด่ ีในฐานะขาราชการ
ของแผนดินใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนและประเทศชาติ

กรมสรรพสามิต
สํานักงาน
เลขานุการกรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ
จํานวน 1 วัน

สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอยาง
หาที่สุดมิได และ
แสดงความมุงมัน่
แนวแนที่จะเปน
ขาราชการที่ดีและ
พลังของแผนดิน
ปฏิบัติหนาที่ตาม
รอยพระยุคลบาท
ในฐานะ
ขาราชการของ
แผนดินใหเกิด
ประโยชนสขุ แก
ประชาชนและ
ประเทศชาติ

-

ผลลัพธ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ

รอยละ
ความสําเร็จ
ในการ
ดําเนินการ

บุคลากร
กรมบัญชีกลาง
ใหความเคารพ
นับถือ สักการะ
สิ่งศักดิ์สทิ ธิ์
ประจํากระทรวง
การคลัง และมี
สวนรวมในการ
สงเสริมศาสนา
บุคลากร
กรมบัญชีกลาง
เคารพเชิดชู
สถาบัน
พระมหากษัตริย

รอยละ
ความสําเร็จ
ในการ
ดําเนินการ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค. 61

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.62)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย. 62)

ไตรมาส 4
(ก.ค. ก.ย.
62)

หมายเหตุ

ม.ค. 62
-

-

ต.ค. 61 – ก.ย. 62

ทั้งนี้ การกําหนด
วันและเวลาการ
จัดกิจกรรม/พิธี
ดังกลาวขึ้นอยูกับ
สํานัก
นายกรัฐมนตรี
และ
กระทรวงการคลัง
กําหนด

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

6. โครงการ/กิจกรรม...กิจกรรม
เทอดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย

เพื่อใหการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
ใหแกเจาหนาทีก่ รมสรรพากรเปนไป
อยางมีเอกภาพ

7. โครงการ/กิจกรรม จัดทําแผนปฏิบตั ิ
การการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของ สศค.

มีการกําหนดกิจกรรม/โครงการภายใต
แผนปฏิบัติฯ ที่สงเสริมคุณธรรมแก
บุคลากรของ สศค.

8. โครงการ/กิจกรรม มีชองทางการ
รองทุกขหรือการปรับกระบวนการ/
วิธกี ารรองทุกขเพื่อใหผูรองทุกขไดรบั
ความสะดวก รวดเร็ว
9. โครงการ/กิจกรรม
การจัดงานรัฐพิธตี างๆ

10. โครงการ/กิจกรรม ตักบาตร
พระสงฆประจําเดือน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562

รวม 10 โครงการ/กิจกรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กรมสรรพากร

สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
(สศค.)
กลุมพัฒนาระบบ
บริหาร
เพื่อใหระบบการรับเรือ่ งราวรองทุกขที่
สํานักงาน
เกี่ยวของกับการฝาฝนประมวลจริยธรรม เศรษฐกิจการคลัง
ฯ และขอบังคับวาดวยจรรยาฯ ไดรับ
(สศค.)
การพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทของ
กลุมงานคุมครอง
องคกร
จริยธรรม
1. เพื่ อ ส ง เสริ ม คุ ณ ธรรมละจริ ย ธรรม สํานักงานปลัด
ใหแกบุคลากรของทุกหนวยงาน
กระทรวงการคลัง
2. เพื่อใหทุกหนวยงานและบุคลากรของ สํานักบริหารกลาง
ภาครั ฐ มี หน า ที่ ดํ า เนิน กิ จ กรรมส ง เสริ ม
แ ล ะ เ ทิ ด ทู น ส ถ า บั น ช า ติ ศ า ส น า
พระมหากษัตริย
เพื่ อส งเสริ มประเพณีวั ฒนธรรมที่ดี งาม สํานักงานปลัด
และทํานุบํารุงพุทธศาสนาใหคงอยูสืบไป กระทรวงการคลัง
สํานักบริหารกลาง

7 หนวยงาน

เปาหมาย
ผลลัพธ
เชิงปริมาณ
เจาหนาที่ไดเขา
รวมกิจกรรม
เทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย

ความสําเร็จใน
การดําเนิน
กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการ
รอยละ 100
12 ครั้ง

มีจํานวนผูเขา
รวมกิจกรรม
และพิธกี าร
ตางๆ ในการ
สงเสริม
คุณธรรมตาม
เปาหมายที่
กําหนดไว
ดําเนินการเดือน
ละ 1 ครั้ง
จํานวนทั้งสิน้
12 เดือน

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ
เจาหนาที่มีสถาบัน
ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
เปนที่ยึดเหนี่ยว
ทางใจในการ
ประพฤติตนเปน
คนดีของสังคม
และเปน
ขาราชการที่ดี
-

งบประมาณ
ที่ใช
-

-

-

-

ขาราชการ
เจาหนาที่ในสังกัด
สป.กค. และ
สร.กค.
ปฏิบัติหนาที่ดวย
ความมีคุณธรรม
และจริยธรรม

-

ขาราชการ
เจาหนาที่ในสังกัด
สป.กค. สร.กค.
หนวยงานบริเวณ
ใกลเคียง และ
ประชาชนทั่วไป
ประพฤติปฏิบัติตน
อยูในศีลธรรม
จริยธรรม และ
คุณธรรมทีด่ ีงาม

300,000

380,000บาท

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค. 61

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค.-มี.ค.62)
(เม.ย.-มิ.ย. 62)

ไตรมาส 4
(ก.ค. ก.ย. 62)

หมายเหตุ

ยุทธศาสตรที่ 3
สรางเครือขายความรวมมือในการสงเสริมคุณธรรม
กลยุทธ
ใชมาตรการทางดานการเงิน และการคลังในการสงเสริมเครือขายคุณธรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตรที่ 3 : สรางเครือขายความรวมมือในการสงเสริมคุณธรรม
กลยุทธ : ใชมาตรการทางดานการเงิน และการคลังในการสงเสริมเครือขายคุณธรรม
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1. โครงการ ขอตกลงคุณธรรม
(Integrity Pact)

มีการนําขอตกลงคุณธรรม ซึ่งเปนขอตกลงที่
เปนลายลักษณอักษรรวมกัน 3 ฝาย
ระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่
สนใจมาเปนผูเสนอราคากับภาครัฐ วาจะ
ไมกระทําการใดที่สอไปในทางทุจริต โดย
ยอมรับใหมีบุคคลที่สามที่มาจากภาค
ประชาสังคมเขามามีสวนรวมเปนผู
สังเกตการณ (Observer)

กรมบัญชีกลาง

2. โครงการระฆังศุลกากร

เพื่อสงเสริมและขยายเครือขายการขับเคลื่อน
คุณธรรม
และเพื่อใหผูที่มาติดตอราชการไดรับการ
อํานวยความสะดวกสามารถเขาถึงการบริการ
ตามชองทางประชาสัมพันธ และเจาหนาที่
สามารถแกปญหาขอรองเรียนเบื้องตนในการ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

กรมศุลกากร
กลุมคุมครองและ
สงเสริมจริยธรรม
สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

3. โครงการกรมสรรพสามิตคุณธรรม

- เพื่อสรางมาตรฐานการปฏิบัติหนาที่
กรมสรรพสามิต
ของเจาหนาที่สรรพสามิตทุกคนในทุก
สํานักบริหาร
ระดับ
ทรัพยากรบุคคล
- เพื่อเสริมสรางทัศนคติใหปฏิบัติงานดวย
ความซื่อสัตยสุจริต รักษาวินัยและความ
ถูกตองโดยยึดประโยชนของประเทศชาติ
และประชาชนเปนทีต่ ั้ง
- เพื่อยกระดับการยอมรับของผูมีสว น
เกี่ยวของและภาคประชาสังคม ในดาน
ความโปรงใสในการใหบริการ
- เพื่อปฏิรูปกรมสรรพสามิต ใหเปน
หนวยงานทีม่ ีธรรมาภิบาล

เปาหมาย
งบประมาณ
ผลลัพธ
ผลลัพธ
ที่ใช
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
มีผูสังเกตการณ
ผูสังเกตการณ
เขารับการฝก
ที่เขารับการอบรม
อบรมหลักสูตร
มีคุณภาพผานการ
Independent
ฝกอบรม
16,650,000
of server
program
ประมาณ 20
คน
สวนราชการ
เจาหนาที่สามารถ
สังกัดกรม
ศุลกากรจํานวน
70
สวนราชการ
จัดตั้งศูนยรับเรื่อง
รองเรียนรองทุกข

แกปญหาขอรองเรียน
เบื้องตนในการปฏิบัติ
หนาที่ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
สรางมาตรฐาน
กระบวนงานในการ
รับขอรองเรียน และ
อํานวยความสะดวก
และความเปนธรรม
ใหแกผูมาติดตอ
ราชการ

รอยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ

บุคลากรของ
กรมสรรพสามิต
ทุกระดับ
ปฏิบัติงานดวย
ความซื่อสัตย
สุจริตมีความ
โปรงใสในการ
ใหบริการ ยึด
ประโยชนของ
ประเทศเปนหลัก

-

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค. 61

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค.-มี.ค.62)
(เม.ย.-มิ.ย. 62)
ต.ค. 61 – ก.ย. 62

ไตรมาส 4
(ก.ค. ก.ย. 62)

หมาย
เหตุ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

4. โครงการ/กิจกรรม.. ใหทกุ หนวยงาน
ในสังกัดกรมสรรพากร แปลงคุณธรรม
อัตลักษณ ซื่อสัตย รับผิดชอบ มอบใจ
บริการ ไปสูก ารปฏิบตั ิ

ใหเจาหนาทีท่ กุ คนมีสว นรวมในการ
กําหนดจริยปฏิบัติ ตามคุณธรรม
อัตลักษณ ซื่อสัตย รับผิดชอบ มอบใจ
บริการ แลวรวมกันปฏิบัติใหเปนไปตาม
คุณธรรมอัตลักษณ

กรมสรรพากร

5. โครงการ/กิจกรรม ดําเนินโครงการ
สศค. คุณธรรม

เพื่อใหผูบริหารตระหนักในบทบาทหนาที่
และเห็นคุณคาของการจัดกิจกรรมเรียนรู
เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากร เสริมสรางคานิยมใหบุคลากร
ปฏิบัติงานอยางซื่อสัตย สุจริต ตลอดจน
การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
อีกทั้งเพือ่ ใหบุคลากรของหนวยงานมี
คุณธรรมจริยธรรม มีทกั ษะในการดําเนิน
ชีวิตพึ่งตนเองและชวยเหลือสังคมได และ
เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริหาร
หนวยงาน และบุคลากรไปในทางที่ดีขนึ้

สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
(สศค.)
กลุมพัฒนาระบบ
บริหาร

รวม 5 โครงการ/กิจกรรม

5 หนวยงาน

เปาหมาย
ผลลัพธ
ผลลัพธ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ทุกหนวยงานใน ปรับเปลี่ยน
สังกัด
พฤติกรรม
กรมสรรพากร
เจาหนาที่ใหเปน
ไดขับเคลื่อนให คนดีของสังคม
คุณธรรม
และเปน
อัตลักษณ
ขาราชการที่มี
ซื่อสัตย
ความซื่อสัตย
รับผิดชอบ
สุจริตในการปฏิบัติ
มอบใจบริการ
หนาที่ราชการ
สําเร็จตาม
วัตถุประสงค
ความสําเร็จ
ในการดําเนิน
โครงการ สศค.
คุณธรรม รอย
ละ 100

งบประมาณ
ที่ใช
-

-

16,650,000
บาท

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค. 61

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค.-มี.ค.62)
(เม.ย.-มิ.ย. 62)

ไตรมาส 4
(ก.ค. ก.ย. 62)

หมาย
เหตุ

