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

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ (ธร.)
กรมบัญชีกลาง (บก.)
กรมศุลกากร (ศก.)
กรมสรรพสามิต (สม.)
กรมสรรพากร (สพก.)
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (สป.กค.)

สถานที่ตั้ง
ซ.อารียสัมพันธ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
ซ.อารียสัมพันธ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
1 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
1488 ถ.นครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
90 อาคารกรมสรรพากร ชั้น 16 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
ซ.อารียสัมพันธ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
ซ.อารียสัมพันธ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
ซ.อารียสัมพันธ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร

ชื่อผูประสานงาน

เบอรโทรศัพท

นายพัฒนปพงษ อินทรมั่น

0 2618 6346

นางสาวธารีรัตน ภูเพชร

0 2127 7000 ตอ 4332

นายศรุต สิทธคุณานนท

0 2667 7000 ตอ 4987

นางสาวพิกุล บุตรดีขันธ

0 2243 2924

นายอริยธัช เกื้อสกุล

0 2272 9794

นางสาวเบญจวรรณ มีไชย

0 2265 8050 ตอ 5124

นางสาวสุธิรัตน จิรชูสกุล

0 2273 9020 ตอ 3359

เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ
นางพนิดา ศิริรัตน

0 2126 5800 ตอ 2627,
2560

ชื่อหนวยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการ
ในแผนปฏิบัติการป ๒๕๖4
กรมธนารักษ
กรมบัญชีกลาง (บก.)
กรมศุลกากร (ศก.)
กรมสรรพสามิต (สม.)
กรมสรรพากร (สพก.)
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (สป.กค.)

จํานวนบุคลากร
ในหนวยงาน
53
2,642
6,777
6,639
21,848
259
465
484

จํานวนกลุมเปาหมาย
และภาคีเครือขาย
96
บุคลากรในสังกัดหนวยงาน
บุคลากรในสังกัดหนวยงาน
บุคลากรในสังกัดหนวยงาน
บุคลากรในสังกัดหนวยงาน
บุคลากรในสังกัดหนวยงาน
บุคลากรในสังกัดหนวยงาน
บุคลากรในสังกัดหนวยงาน

จํานวนประชาชน จํานวนโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ใช
เปาหมาย
ที่ดําเนินการ
ดําเนินการ (บาท)
2
720,000.8
10,000.6
195,000.4
งบหนวยงาน
3
งบหนวยงาน
6
400,000.5
งบหนวยงาน
4
งบหนวยงาน

เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
หนวยงาน
กรมธนารักษ
กรมบัญชีกลาง (บก.)
กรมศุลกากร (ศก.)
กรมสรรพสามิต (สม.)
กรมสรรพากร (สพก.)
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (สป.กค.)

หนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอก ที่ใหความสําคัญ
สนับสนุนใหมีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
จํานวน (แหง)
จํานวนผูที่ไดรับการอบรม (คน)
96
80
1
30
2
100
1
2,000
152
21,848
1
259
3
465
9
50

หนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอก ที่ใหการสนับสนุนหรือ
รวมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
จํานวน (แหง)
จํานวนผูที่เขารวมกิจกรรม (คน)
96
80
85
2,642
1
3,800
1
2,000
152
5,000
5
259
3
465
39
400

ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการในโครงการ/กิจกรรมตางๆ ตามแผนปฏิบัติของกระทรวง/องคกร หนวยงาน
เพื่อใหเกิดความสัมพันธอันดีและความสามัคคีระหวางหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และหนวยงานในกํากับกระทรวงการคลัง
เพื่อสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ของสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่
เพื่อสงเสริมการดําเนินกิจกรรมซึ่งแสดงถึงความรัก และเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีการยกยองคนดีมีคุณธรรม เปนตัวอยาง/ตนแบบที่ดีในการปฏิบัติตน กระตุนและปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม สรางวัฒนธรรม คานิยม ในการทํางานที่มีหลักธรรมเปนที่ตั้ง ใหเปนไปอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
บุคลากรของหนวยงานสามารถนําความรูความเขาใจในเรื่องของคุณธรรม และวินัยไปปรับใชในการทํางานและการดําเนินชีวิต เพื่อใหเหมาะสมกับการ
เปนขาราชการ/เจาหนาทีท่ ี่ดี
 บุคลากรของหนวยงานปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต รักษาวินัยและความถูกตอง โดยยึดประโยชนประเทศชาติและประชาชนเปนที่ตั้ง
 บุคลากรของหนวยงานมีสวนรวมในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีไทย สามารถนอมนําหลักธรรมคําสอนของศาสนาไปใชในชีวิตประจําวัน
และการปฏิบัติหนาที่ราชการ ซึ่งจะสงผลใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล โปรงใส และเปนธรรม
 ลดเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่







สรุปรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร/โครงการ

จํานวนโครงการ/กิจกรรม

1) ยุทธศาสตรที่ 1 : วางระบบ
รากฐานการเสริมสรางคุณธรรม
ในกระทรวงการคลัง
1.1 กลยุทธ : วางระบบ
รากฐานการเสริมสรางคุณธรรม
ของหนวยงานในสังกัด

15

2) ยุทธศาสตรที่ 2 : สราง
ความเขมแข็งในระบบการ
บริหารจัดการดานการสงเสริม
คุณธรรมใหเปนเอกภาพ
2.1 กลยุทธ : เสริมสรางความ
เปนเอกภาพหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลังดวยคุณธรรม

19

3) ยุทธศาสตรที่ 3 : สราง
เครือขายความรวมมือในการ
สงเสริมคุณธรรม
3.1 กลยุทธ : ใชมาตรการ
ทางดานการเงิน และการคลังใน
การสงเสริมเครือขายคุณธรรม
รวม

4

38

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ธร.
บก.
ศก.
สม.
สพก.
สบน.
สศค.
สป.กค.
ธร.
บก.
ศก.
สม.
สพก.
สบน.
สศค.
สป.กค.
บก.
ศก.
สพก.
สศค.
8 หนวยงาน

เปาหมาย
ผลลัพธ
ผลลัพธ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
-

งบประมาณ
ที่ใช (บาท)
งบหนวยงาน

-

-

งบหนวยงาน

-

-

งบหนวยงาน

-

-

งบหนวยงาน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 หมายเหตุ
(ต.ค.-ธ.ค. 62) (ม.ค.-มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย. 63) (ก.ค. ก.ย. 63)

ยุทธศาสตรที่ 1
วางระบบรากฐานการเสริมสรางคุณธรรมในกระทรวงการคลัง
กลยุทธ
วางระบบรากฐานการเสริมสรางคุณธรรมของหนวยงานในสังกัด

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตรที่ 1 : วางระบบรากฐานการเสริมสรางคุณธรรมในกระทรวงการคลัง
กลยุทธ : วางระบบรากฐานการเสริมสรางคุณธรรมของหนวยงานในสังกัด
เปาหมาย
ยุทธศาสตร/โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

1. โครงการฝกอบรมการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
กรมธนารักษ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
หลักสูตร “สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน”

2. การจัดทําขอกําหนดจริยธรรม
กรมบัญชีกลาง

1. เพื่อเสริมสรางการทํางานใหเจาหนาที่ของกรมธนารักษ
มีกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมในการปฏิบัติงานทีม่ ุงเพิม่
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปนตนแบบในการดําเนินชีวิต และมีจิตสํานึกในการ
เปนขาราชการทีด่ ีตามรอยเบื้องพระยุคคลบาท
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเจาหนาที่ของกรมธนารักษสามารถ
นํ า หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และหลั ก ธรรมทางศาสน า
มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน และปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพและมีความสุข
3. ปลุกจิตสํานึกในการกระทําความดีใหเจาหนาที่ของกรมธนารักษ
ไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชนดวยกัน
เพื่อกําหนดแนวทางประพฤติและการครองตนของบุคลากร
กรมบัญชีกลางที่ดีงาม เหมาะสมสอดคลองกับประมวลจริยธรรม

3. โครงการจัดหรือเขารวม
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย

เพื่อสงเสริมใหบุคลากรกรมบัญชีกลางและบุคคลอื่นทีเ่ กี่ยวของ
เชน เยาวชนรุนใหม มีจิตสํานึก เคารพเทิดทูนปกปอง หวงแหนตอ
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

งบประมาณ
ที่ใช

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ

ผลลัพธ
เชิงปริมาณ

กรมธนารักษ

ผูเขารับการฝกอบรม
จํานวน 80 ราย มีกระบวน
ทัศน วัฒนธรรม และ
คานิยมในการปฏิบัติงาน
ที่มุงเพิม่ สมรรถนะ โดย
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนแนวทางใน
การดําเนินชีวิต

บุคลากรของกรมธนารักษ 700,000
ผูผานการฝกอบรม
ไมมีผูใดกระทําผิด
วินัยหรือฝาฝน
ประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือน

กรมบัญชีกลาง

มีการดําเนินการจัดทํา
ขอกําหนดจริยธรรม 1
ฉบับ

กรมบัญชีกลาง

อยางนอง 4 ครั้งตอป

บุคลากร
กรมบัญชีกลางมี
ความประพฤติและ
การตรองตนที่ดีงาม
เหมาะสมสอดคลอง
กับประมวล
จริยธรรม
บุคลากร
กรมบัญชีกลางมี
ความประพฤติและ
การตรองตนที่ดีงาม
เหมาะสมสอดคลอง
กับประมวล
จริยธรรม

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ

-

-

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.
63)

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย. (ก.ค.-ก.ย.
64)
64)
64)

หมาย
เหตุ

เปาหมาย
ยุทธศาสตร/โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ

ผลลัพธ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช

4. โครงการจัดฝกอบรมใหความรู
เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

เพื่อสงเสริมใหบุคลากรกรมบัญชีกลางและบุคคลอื่นทีเ่ กี่ยวของ
เชน เยาวชนรุนใหม มีจิตสํานึก เคารพเทิดทูน ปกปอง หวงแหน
ตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

กรมบัญชีกลาง

อยางนอง 2 ครั้งตอป

บุคลากร
กรมบัญชีกลางและ
บุคคลอื่นทีเ่ กี่ยวของ
มีจิตสํานึก เคารพ
เทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย

-

5. โครงการเรียนรูประมวล
จริยธรรมดวยตนเอง

1. เพื่อใหเจาหนาที่ศุลกากรมีความรู ความเขาใจ ถึงความสําคัญของ
ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน จรรยาขาราชการกรมศุลกากร
ปฏิญญาอรุชาฉบับปรับปรุง (The Revised Arusha Declaration)
ประมวลระเบียบวาดวยจริยธรรมและความประพฤติของเจาหนาที่
(Model Code of Ethics and Conduct) ขององคการศุลกากรโลก
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณี
การใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอนื่ ใด และกรณีการเรี่ยไร
พรอมดวยแนวทางปฏิบัติเพือ่ ปองกันผลประโยชนทับซอน
2. เพื่อใหเปนไปตามทีก่ ําหนดไวในตัวชี้วัดของการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
3. เพื่อสงเสริมใหเจาหนาที่ศุลกากรปฏิบัติงานดวยความซือ่ สัตย
สุจริต รักษาวินัยและความถูกตอง โดยยึดประโยชนของ
ประเทศชาติและประชาชนเปนที่ตั้ง

กรมศุลกากร

รอยละ 80 ของ
เจาหนาที่ศุลกากรเขา
ศึกษาและเรียนรู
เกี่ยวกับประมวล
จริยธรรมดวยตนเอง

เจาหนาที่ศุลกากรมี
ความรูความเขาใจ
และปฏิบัติตนตาม
ประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือน
และจรรยาขาราชการ
กรมศุลกากรอยาง
เครงครัด

-

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย. (ก.ค.-ก.ย.
63)
64)
64)
64)

- ดําเนินการ - จัดเตรียม
ขออนุมัติ แบบทดสอบ
โครงการฯ ความรูกอ น
และหลังการ
เรียนรู
ประมวล
จริยธรรม
ดวยตนเอง

- ประสาน
ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสารเพื่อ
ดําเนินการ
นําแบบ
ทดสอบ
ความรูก อน
และหลัง
การเรียนรู
เขาในระบบ
Intranet
และเปด
ระบบให
เจาหนาที่
ศุลกากรเขา
ศึกษาเรียนรู
และทําแบบ
ทดสอบ
เกี่ยวกับ
ประมวล
จริยธรรม

- สรุปและ
ประเมินผล
การดําเนิน
โครงการฯ
เสนอกรมฯ

หมาย
เหตุ

เปาหมาย
ยุทธศาสตร/โครงการ

งบประมาณ
ที่ใช

วัตถุประสงคของโครงการ

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ

ผลลัพธ
เชิงปริมาณ

6. โครงการคนดีศรีศุลกากร

1. เพื่อสงเสริมยกยองเจาหนาที่ศุลกากรที่ประพฤติตนตามจรรยา
ขาราชการกรมศุลกากร และประมวลจริยธรรม ขาราชการพลเรือน
2. สงเสริมใหปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต รักษาวินัย และ
ความถูกตองโดยยึดประโยชนประเทศชาติ และประชาชนเปนที่ตั้ง
3. สงเสริมเจาหนาที่ศุลกากรใหปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส โดยการ
ยกยองเชิดชู เจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ ดวยความตั้งใจ และดํารงตนเปน
แบบอยางที่ดียึดมัน่ ในกฎ ระเบียบ มีความพากเพียรในการทํางาน
อุทิศตนและเวลาใหแกราชการ และเพือ่ สรางขวัญกําลังใจใหแก
เจาหนาที่ทเี่ ปนแบบอยางที่ดี

กรมศุลกากร

เจาหนาที่ศุลกากร
จํานวน 5 คน ไดรับการ
คัดเลือกเปนคนดีศรี
ศุลกากร

สรางตนแบบ
120,000
เจาหนาที่ศุลกากร ซึ่ง
ปฏิบัติหนาที่ดวย
ความโปรงใส ยืนหยัด
ทําในสิ่งที่ถกู ตองยึด
มั่นในกฎระเบียบ
มีความพากเพียรใน
การทํางาน อุทิศตน
และเวลาใหราชการ

7. โครงการศุลกากรคุณธรรม

1. เพือ่ สรางการรับรูมาตรฐานการปฏิบัตงิ านดานองคกรคุณธรรมของ
เจาหนาที่ศุลกากรในทุกระดับ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
2. เพือ่ เสริมสรางทัศนคติใหปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต รักษา
วินัยและความถูกตอง โดยยึดประโยชนของประเทศชาติและประชาชน
เปนที่ตั้ง
3. เพือ่ ขับเคลือ่ นหนวยงานของกรมศุลกากรใหดําเนินกิจกรรมภายใต
แนวทางองคกรศุลกากรคุณธรรม
4. เพื่อยกระดับการยอมรับของผูมีสว นเกี่ยวของและภาคประชา
สังคม ในดานความโปรงใสในการใหบริการ

กรมศุลกากร

หนวยงานในกรม
ศุลกากรดําเนิน
กิจกรรมตามตัวชี้วัด
คุณธรรมอัตลักษณไมนอย
กวารอยละ 80 ของแต
ละตัวชี้วัด

เจาหนาที่ศุลกากร
ทุกระดับ รับรู
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานดาน
องคกรศุลกากร
คุณธรรมในทิศทาง
เดียวกัน

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ

-

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.
63)
ขออนุมตั ิ
โครงการฯ

ดําเนินการ
ขออนุมัติ
โครงการฯ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
(ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย.
64)
64)
แจงให
คณะกรรม
หนวยงาน การคัดเลือก
ภายในกรม “คนดีศรี
ศุลกากร
ศุลกากร”
พิจารณา
พิจารณา
คัดเลือก และ คัดเลือก
สงรายชื่อ จํานวน
“คนดีศรี
5 ราย
หนวยงาน” และประกาศ
รายชื่อผูได
รับรางวัล
“คนดีศรี
ศุลกากร”
ประจําป
งบประมาณ
พ.ศ. 2564
ชี้แจง
สวนราชการ
ขั้นตอนและ ในสังกัดกรม
วิธีการ
ศุลกากร
ดําเนินงาน ดําเนิน
ใหทุกสวน กิจกรรม
ราชการ
องคกร
ดําเนินการ คุณธรรมตาม
ตามแผน
คูมือ
ปฏิบัติงาน “ศุลกากร
โครงการ
คุณธรรม”
พรอมทั้ง
รายงาน
ผลการ
ดําเนินงาน

ไตรมาส 4 หมาย
เหตุ
(ก.ค.-ก.ย.
64)
มอบรางวัล
“คนดีศรี
ศุลกากร”
ในวันคลาย
วันสถาปนา
กรม
ศุลกากร
- สรุปผล
การดําเนิน
โครงการฯ

-แจงการ
ประเมิน
คัดเลือก และ
ประกาศ
ยกยองสวน
ราชการทีม่ ี
ความพรอม
สามารถ
ดําเนิน
กิจกรรมตาม
แนวทาง
ศุลกากร
คุณธรรม
- สรุปผลการ
ดําเนินงาน
โครงการฯ
เสนอกรมฯ

เปาหมาย
งบประมาณ
ที่ใช

ยุทธศาสตร/โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ

ผลลัพธ
เชิงปริมาณ

8. โครงการเสริมสรางความรูแ ละ
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
รวมถึงประสิทธิภาพการทํางาน
ของขาราชการ กรมสรรพสามิต

- เพื่อเสริมสรางพัฒนามาตรฐานการทํางานของบุคลากรกรม
สรรพสามิตใหมีจิตสํานึกที่ดีมีความพรอมดานสมรรถนะในการ
ทํางานเปนขาราชการมืออาชีพมีศกั ยภาพและความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐานโปรงใสและความรับผิดชอบตอตนเอง
องคกรและสังคมสวนรวมมีคุณธรรม
จริยธรรมในการปองกันและตอตานการทุจริต

กรมสรรพสามิต

จํานวนบุคลากรที่ผาน
การฝกอบรม
2,000 คน

เพื่อใหขาราชการ
งบ
สามารถปฏิบัติงาน
หนวยงาน
เปนขาราชการมือ
อาชีพที่สามารถสราง
สมดุล ทั้งในดาน
ทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพและการ
ดํารงตนอยางมี
ความสุขตามหลัก
ธรรมาภิบาล

9. แผนการขับเคลื่อนกรมสรรพากร เพื่อขับเคลื่อนกรมสรรพากรสูการเปนองคกรคุณธรรม โดยพัฒนา
สูการเปนองคกรคุณธรรม
ใหบุคลากร เกง ดี มีความสุข และเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
ใหแกเจาหนาที่ ภายใตคุณธรรมอัตลักษณกรมสรรพากร “ซื่อสัตย
รับผิดชอบ มอบใจบริการ”

กรมสรรพากร

จํานวนหนวยงาน
ภายในสังกัด
กรมสรรพากรจํานวน
152 หนวย ที่มกี าร
ดําเนินการสรางองคกร
คุณธรรมมากกวา
รอยละ 80

สํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ

50 คน

เสริมสรางใหเจาหนาที่
มีคุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติหนาที่
และใหเจาหนาทีข่ อง
กรมสรรพากรลด
พฤติกรรมไมพึง
ประสงคครบตามHAS
และแกปญหาทีอ่ ยาก
แกของหนวยงาน และ
กระทําความดีทอี่ ยาก
ทําของหนวยงาน
บุคลากรไดนําธรรมะ 45,000
ของทานพุทธทาส ใช
ธรรมะเปนหลักใน
การดําเนินชีวิต
รวมทั้งมีกิจกรรมเพือ่
รักษาสิ่งแวดลอม
บริเวณรอบสวน
โมกข กรุงเทพเพือ่
แสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม

10. กิจกรรมธรรมะในสวน

เพื่อศึกษาและเรียนรูธรรมะของทานพุทธทาส ใชธรรมะเปนหลัก
ในการดําเนินชีวิต รวมทั้งมีกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดลอมบริเวณ
รอบสวนโมกข กรุงเทพ

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย. (ก.ค.-ก.ย.
63)
64)
64)
64)

มี.ค. 64

หมาย
เหตุ

เปาหมาย
งบประมาณ
ที่ใช

ยุทธศาสตร/โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ

ผลลัพธ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ

11.โครงการฝ ก อบรมกิ จ กรรม
สงเสริม ความดี ภายใตโ ครงการ
สบน. คุณธรรม (กิจกรรมทีมสราง
ทีม)

เสริมสรางความสามัคคี มีวินัย เสริมสรางความเปนผูน ํา สามารถ
วางแผนการแกไขปญหาบริหารเวลา สรางความสัมพันธระหวาง
ผูเขารวมกิจกรรมและสงเสริมและสรางเสริมความอดทนใหกับ
ผูเขารวมกิจกรรม

สํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ

40 คน

165,000

สํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ

259 คน

บุคลากรไดรับการ
กระตุน ปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม
และสงเสริมการ
ทํางานเปนทีมใหกับ
บุคลากรพรอมทั้ง
สนับสนุน
คุณธรรมอัตลักษณ
สบน. "รับผิดชอบ
สามัคคี มีวนิ ัย"
บุคลากรสามารถนํา
ประมวลจริยธรรมชา
ราชการพลเรือนและ
ขอบังคับวาดวย
จรรยาขาราชการ
สบน.
ความสําเร็จในการ
คัดเลือกบุคลากร
ดีเดนดานจริยธรรม
ประจําป
รอยละ 100
ความสําเร็จในการ
จัดกิจกรรม
รอยละ 100
มีบุคลากรในสังกัด
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
และสํานักงาน
รัฐมนตรีกระทรวง
การคลัง เปนบุคคล
ตัวอยางในการ
ประพฤติปฏิบัติตน
ชอบดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต

-

12. กิจกรรมการลงนามรับทราบ เพื่อปลูกฝงใหบุคลากร มีจิตสํานึกและมีหลักในการปฏิบัติงาน
ประมวลจริยธรรมขาราชการพล
เรือนและขอบังคับวาดวยจรรยา
ขาราชการ สบน.
13. การคัดเลือกบุคลากรดีเดน
ดานจริยธรรมประจําป

เพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากรของ สศค. ใหมีจิตสํานึกที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม มีศีลธรรมอันดี ซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบ
และประพฤติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการที่ดี

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

1 คน

14. การจัดกิจกรรมทางศาสนา

เพื่อสนับสนุนบุคลากรของ สศค. ใหมีการทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีไทย

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

465 คน

15. การคัดเลือก “ผูประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบดวยความซื่อสัตย
สุจริต” ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2564 ของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

เพื่อยกยอง เชิดชูเกียรติ และเปนขวัญกําลังใจ แกบุคลากรในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง ที่มีความตั้งใจปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ
และซื่อสัตยสุจริต

สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

บุคลากรไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูไดรับ
โลรางวัลฯ ของ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
จํานวน 1 คน

-

-

-

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย. (ก.ค.-ก.ย.
63)
64)
64)
64)
มิ.ย. 64

มี.ค. 64

หมาย
เหตุ

ยุทธศาสตรที่ 2
สรางความเขมแข็งในระบบการบริหารจัดการดานการสงเสริมคุณธรรม
ใหเปนเอกภาพ
กลยุทธ
เสริมสรางความเปนเอกภาพหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังดวยคุณธรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตรที่ 2 : สรางความเขมแข็งในระบบการบริหารจัดการดานการสงเสริมคุณธรรมใหเปนเอกภาพ
กลยุทธ : เสริมสรางความเปนเอกภาพหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังดวยคุณธรรม
เปาหมาย
ยุทธศาสตร/โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ

ผลลัพธ
เชิงปริมาณ

- เพื่อสงเสริม สนับสนุน กระตุน และสรางแรงจูงใจใหบุคลากร
กรมธนารักษ มีจติ สํานึก ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ และมีความเที่ยง
ธรรมในการปฏิบัติหนาที่ และเพือ่ ใหเกิดผลในทางปฏิบัตอิ ยางเปน
รูปธรรมและตอเนือ่ ง

กรมธนารักษ

ไดหนวยงานและบุคคล
ที่ผานหลักเกณฑการ
คัดเลือกดังนี้

2. โครงการแผนงานการมอบ
นโยบายดานคุณธรรม จริยธรรม
ใหแกบุคลากร โดยผูบริหาร
ระดับสูง

เพื่อใหบุคลากรไดรับทราบและใหความสําคัญของการมีคุณธรรม
จริยธรรม และการตระหนักถึงการดํารงตนเปนบุคลากรที่ดที ั้งดาน
กาย วาจา และใจ

กรมบัญชีกลาง

3. การจัดกิจกรรมเผยแพรขอ มูล
ขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม
ในลักษณะตอเนื่อง

เพื่อใหบุคลากรไดเพิ่มพูนและสัง่ สมความรูค วามเขาใจในเรื่องของ
คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงวินัยเชิงบวกและสามารถนําไปปรับใช
ในการทํางานและการดําเนินชีวิต

กรมบัญชีกลาง

4. โครงการคัดเลือกขาราชการ
พลเรือนดีเดน ประจําป ของ
กรมบัญชีกลาง

เพื่อคัดเลือกขาราชการที่มีความตั้งใจ ทุม เทในการทํางาน
ตลอดจนมีความประพฤติปฏิบัติดี อันเปนที่ประจักษและเปน
ที่ยอมรับในองคกรเขารับรางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน

กรมบัญชีกลาง

1. โครงการคัดเลือกหนวยงาน
ดีเดนดานการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลและ
คัดเลือกบุคคลผูมีคุณธรรม
จริยธรรม ภายในหนวยงานของ
กรมธนารักษ ประจําป
งบประมาณพ.ศ. 2564

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ

หนวยงานและ
เจาหนาที่ในสังกัด
กรมธนารักษ ที่ไดรับ
การคัดเลือก สามารถทํา
- หนวยงานดีเดน
หนาที่ในการพัฒนา
จํานวน 2 หนวยงาน
เสริมสรางคุณธรรม
- บุคคลผูมีคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมา
จริยธรรม จํานวน 17 ราย ภิบาล รวมถึงเปน
แบบอยางใหกับ
เจาหนาทีก่ รมธนารักษ
อยางนอย 2 ครั้งตอป บุคลากร
กรมบัญชีกลาง
ตระหนักถึง
ความสําคัญของการ
มีคุณธรรม จริยธรรม
และการดํารงตนเปน
บุคลากรที่ดี ทัง้ ทาง
กาย วาจา และใจ
อยางนอย 3 กิจกรรม บุคลากร
กรมบัญชีกลาง มี
แนวทางการ
ประพฤติปฏิบัติทดี่ ี มี
ความรูในเรือ่ งของ
วินัย คุณธรรม
จริยธรรมมากขึน้
มีผูไดรับการคัดเลือก ผูไดรับการคัดเลือกมี
ตามจํานวนทีก่ ําหนด ความภูมิใจและเปน
ที่ยอมรับกับบุคคลที่
เกี่ยวของ

งบประมาณ
ที่ใช
80,000

-

-

-

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.
63)

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย. (ก.ค.-ก.ย.
64)
64)
64)

หมาย
เหตุ

เปาหมาย
งบประมาณ
ที่ใช

ยุทธศาสตร/โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ

ผลลัพธ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ

5. โครงการคัดเลือกบุคลากรเพือ่
เสนอรายชื่อผูประพฤติตนชอบ
ดวยความซื่อสัตยสุจริต

เพื่อยกยองชมเชยบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติชอบดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตและเปนแบบอยางในการประพฤติปฏิบัติตนใน
การทํางาน

กรมบัญชีกลาง

มีผูไดรับการคัดเลือก
ตามจํานวนทีก่ ําหนด

ผูไดรับการคัดเลือกมี
ความภูมิใจและมี
แรงจูงใจในการ
ประพฤติปฏิบัติตน
ชอบดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต

-

6. โครงการปลุกจิตสํานึกดาน
จริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อ
การปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบในภาครัฐ

1. เพื่อเสริมสรางและปลุกจิตสํานึกใหเจาหนาที่ศุลกากร
ปฏิบัติราชการและปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาขาราชการ
2. เพื่อใหเจาหนาที่ศุลกากรนอมนําหลักธรรมคําสอนของ
ศาสนาไปปรับใชในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติหนาที่
ราชการ
3. เพื่อใหเจาหนาที่ศุลกากรไดเรียนรูและสืบสานพระบรม
ราโชวาทและพระราชดํารัส และยึดเปนหลักในการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ

กรมศุลกากร

รอยละ 80 ของ
เจาหนาที่ศุลกากร ทํา
แบบสอบถามความ
คิดเห็นและสิ่งที่ไดรับ
ตอหัวขอ พระบรม
ราโชวาท คติธรรม และ
คําสอน

เจาหนาที่ศุลกากร
ไดรับการพัฒนา
จิตใจตามหลัก
จริยธรรมทางศาสนา
ตามความเชื่อและ
ปรัชญาที่ดีงาม
และปฏิบัติงานดวย
ความซื่อสัตยสุจริต
รักษาวินยั และ
ความถูกตองโดย
ยึดประโยชนของ
ประเทศชาติและ
ประชาชนเปนที่ตั้ง

75,000

7. โครงการศุลกากรจิตอาสา
เพื่อสังคมที่ยั่งยืน โปรงใส เปน
ธรรม

1. ปลูกฝงความรับผิดชอบตอสังคมและหนาที่พลเมืองที่ดี
ใหแกเจาหนาที่ศุลกากร
2. สรางประโยชนใหกับสังคมในฐานะพลเมืองที่ดี ควบคูไป
กับการสอดแทรกความรูศุลกากรและภารกิจงานของกรมฯ
ใหเขาถึงประชาชนมากที่สุด

กรมศุลกากร

ทุกสวนราชการมีการ
จัดกิจกรรมจิตอาสา
อยางนอยปละ 2 ครั้ง

เจาหนาที่ศุลกากร มี
ความรูในเรื่อง จิต
อาสา รูจกั การมีจิต
อาสา และไดดําเนิน
กิจกรรมจิตอาสาใน
รูปแบบตาง ๆ

-

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย. (ก.ค.-ก.ย.
63)
64)
64)
64)

-ขออนุมัติ ประสาน
ดําเนิน
งานกับ
โครงการฯ หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
เพื่อดําเนิน
โครงการ
และแจง
เวียนให
ทุกสวน
ราชการ
สังกัดกรม
ศุลกากร
ทราบตาม
ระยะเวลา
ในการจัด
กิจกรรม
ขออนุมัติ เผยแพร
ดําเนิน
เอกสารให
โครงการฯ ความรูแก
เจาหนาที่
ศุลกากร ใน
การดําเนิน
กิจกรรมจิต
อาสาใน
รูปแบบ
ตาง ๆ

ดําเนิน
กิจกรรม
ตามโครงการ
ยอย
จํานวน 5
โครงการ

สรุปและ
ประเมินผล
การดําเนิน
โครงการ
เสนอกรมฯ

ทุกสวน
ราชการ
ดําเนินการ
และรายงาน
ผล

สรุปและ
ประเมินผล
การดําเนิน
โครงการฯ
เสนอกรมฯ

หมาย
เหตุ

เปาหมาย
ยุทธศาสตร/โครงการ

งบประมาณ
ที่ใช

วัตถุประสงคของโครงการ

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ

ผลลัพธ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ

เพื่อใหขาราชการและเจาหนาทีข่ องรัฐไดแสดงความมุงมั่นแนวแน
ที่จะเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน ใหเกิดประโยชนสขุ
แกประชาชนและประเทศชาติสืบไป

กรมสรรพสามิต

ระยะเวลาดําเนินการ
จํานวน 1 วัน

สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอยางหา
ที่สุดมิได และแสดง
ความมุงมัน่ แนวแนที่
จะเปนขาราชการที่ดี
และพลังของแผนดิน
ปฏิบัติหนาที่ตามรอย
พระยุคลบาทใน
ฐานะขาราชการของ
แผนดินให

-

9. โครงการสรรพสามิตใสสะอาด เปน การสร า งเสริ ม สามั ญ สํ า นึ ก ใหส ร า งความดี แ ละสร า งความ
รวมใจทําบุญตักบาตร
สามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน

กรมสรรพสามิต

จํานวน 6 ครั้ง
ที่จัดกิจกรรม

เพื่อทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาให
อยูคกู ับสังคมไทย
เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
แกบุคลากรทุกคน

-

10. โครงการปฏิบัติธรรม

กรมสรรพสามิต

จํานวน 2 ครั้ง
ที่จัดกิจกรรม

เพื่อใหมีความรูความ
เขาใจในหลักธรรม
ทางศาสนาสามารถ
นําไปปฏิบัติในชีวิต
ประจําวันไดดวย
ตัวเองและสามารถ
ประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให
ปฏิบัติงานอยางมี
ความสุขมีจิตสํานึก
พรอมที่จะพัฒนา
มาตรฐานทาง
จริยธรรม
จรรยาบรรณของ
บุคลากรและสราง
แบบอยางที่ดีใน
องคกร

-

8. กิจกรรม/พิธีถวายสัตย
ปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดี
และพลังของแผนดิน

เพื่อเสริมสรางและพัฒนาบุคลากรทางดานจริยธรรมและคุณธรรม
ใหแก ขาราชการพนักงานราชการและลู กจา งทุก ระดั บของกรม
สรรพสามิต

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย. (ก.ค.-ก.ย.
63)
64)
64)
64)

หมาย
เหตุ

เปาหมาย
ยุทธศาสตร/โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ

ผลลัพธ
เชิงปริมาณ

11. แผนงานคัดเลือกบุคลากรผู
ประพฤติปฏิบัติตนชอบดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต ของกรมสรรพากร

เพื่อสรรหาบุคลากรกรมสรรพากรที่ปฏิบัติงานดวยความซือ่ สัตย
สุจริต โปรงใส ยึดมัน่ ในจริยธรรม ยกยองเชิดชูประกาศเกียรติคุณ
สรางขวัญกําลังใจ และความภาคภูมิใจแกผไู ดรับการคัดเลือก และ
เพื่อเปนแรงบันดาลใจใหบุคคลากรมีความเชื่อมัน่ ศรัทธาในการทํา
ความดี ยึดมัน่ คุณธรรม ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต
โปรงใส ตามประมวลจริยธรรม

กรมสรรพากร

จํานวนบุคลากรจาก
หนวยงานทัว่ ประเทศ
คัดเลือกเหลือ 4 คน
ตอป

12. พิธีถวายผาพระกฐิน
พระราชทานสํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ ประจําป พ.ศ. 2563

เพื่ อ ส ง เสริ ม ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมอั น ดี ง าม ทํ า นุ บํ า รุ ง
พระพุทธศาสนาใหคงอยูสืบตอไปตลอดจน
ยังเปนการสรางความสามัคคีภายในองคกร

สํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ

90 คน

13. กิจกรรมการศึกษาดูงาน
เรียนรูพระราชกรณียกิจ
ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวาง
ประเทศ

เพื่อเรียนรูพระราชกรณียกิจตามโครงการสงเสริมศิลปาชีพ ใน
สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ิติ์พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพนั ปหลวง

สํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ

50 คน

14. โครงการอบรมการพัฒนา
บุคลากรในการตอตานการทุจริต

เพื่อสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรในการดําเนินการให
ถูกตองและสอดคลองกับกฎหมายทีเ่ กี่ยวของในดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ

30 คน

15. การจัดทําแผนปฏิบัตกิ าร
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
(แผนปฏิบัติการฯ) ของ สศค.

เพื่อใหมกี ารกําหนดกิจกรรม/โครงการภายใตแผนปฏิบัตกิ ารฯ
ที่สงเสริมคุณธรรมแกบุคลากรของ สศค.

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

-

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช

จะทําใหบุคลากรของ
กรมสรรพากรมีความ
ซื่อสัตยสุจริตในการ
ปฏิบัติราชการอยาง
พากเพียรเขมแข็ง
และเปยมดวย
คุณธรรม
บุคลากรไดรว มอนุรกั ษ
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาน
ทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาคงอยู
สืบไปและยังเปนการ
สงเสริมความเปน
เอกภาพขององคกร
บุคลากรไดแสดง
50,000
ความจงรักภักดีตอ
พระมหากษัตริย
พรอมปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม
และความเปนชาติ
ไทยใหกับบุคลากร
สบน.
บุคลากรไดรับความรู 140,000
ดานการตอตานการ
ทุจริตที่มีความ
สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการตาม
ยุทธศาสตรการ
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของ สบน.
ความสําเร็จในการ
ดําเนินกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการฯ
รอยละ 100

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย. (ก.ค.-ก.ย.
63)
64)
64)
64)

พ.ย.63

ก.ย. 64

ก.ย. 64

หมาย
เหตุ

เปาหมาย
งบประมาณ
ที่ใช

ยุทธศาสตร/โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ

ผลลัพธ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ

16. การมีชองทางการรองทุกข
หรือการปรับกระบวนการ/วิธกี าร
รองทุกข เพือ่ ใหผูรองทุกขไดรับ
ความสะดวก รวดเร็ว

เพื่ อ ใหร ะบบการรั บเรื่ อ งราวร อ งทุ ก ข ที่ เ กี่ ยวข อ งกั บการฝ า ฝ น
ประมวลจริยธรรมฯ และข อ บัง คับว าด วยจรรยาของสํา นั กงาน
เศรษฐกิจการคลัง

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

-

จัดทํารายงาน
รับเรือ่ งรองเรียน
12 ครั้ง

-

17. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
เนื่องใน พระราชพิธีสําคัญตางๆ

เพื่อสงเสริมใหทุกหนวยงานและบุคลากรของภาครัฐ ไดดําเนิน
กิจกรรมทีแ่ สดงถึงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

มีจํานวนผูเขารวม
กิจกรรมและพิธกี าร
ตางๆ ในการสงเสริม
คุณธรรมตามเปาหมาย
ที่กําหนดไว

-

18. กิจกรรมศาสนพิธเี นื่องในวัน
สําคัญตางๆ

1. เพื่อสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหแกบุคลากรของทุก
หนวยงาน
2. เพื่อสงเสริม อนุรกั ษประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม และทํานุบํารุง
พุทธศาสนาใหคงอยูสืบไป

สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

มีจํานวนผูเขารวม
กิจกรรมและพิธกี าร
ตางๆ ในการสงเสริม
คุณธรรมตามเปาหมาย
ที่กําหนดไว

19. พิธีมอบโล “ผูประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบดวยความซื่อสัตย
สุจริต” ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2563

เพื่อยกยอง เชิดชูเกียรติ และเปนขวัญกําลังใจ แกบุคลากรในสังกัด
กระทรวงการคลัง ที่มีความตั้งใจปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ
และซื่อสัตยสุจริต

สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

บุคลากรในสังกัด
กระทรวงการคลัง ผูซึ่ง
ไดรับการ ยกยอง
คัดเลือกใหเปนผูไดรับ
โลรางวัลฯ จํานวน 9
คน

ขาราชการเจาหนาที่
ในสังกัด สป.กค.
และ สร.กค.
ปฏิบัติหนาที่ดวย
ความมีคณ
ุ ธรรมและ
จริยธรรม
ขาราชการเจาหนาที่
ในสังกัด สป.กค.
และ สร.กค.
ปฏิบัติหนาที่ดวย
ความมีคณ
ุ ธรรมและ
จริยธรรม
มีบุคลากรในสังกัด
กระทรวงการคลัง
เปนบุคคลตัวอยางใน
การประพฤติปฏิบัติ
ตนชอบดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต

-

36,000
บาท

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย. (ก.ค.-ก.ย.
63)
64)
64)
64)

หมาย
เหตุ

ยุทธศาสตรที่ 3
สรางเครือขายความรวมมือในการสงเสริมคุณธรรม
กลยุทธ
ใชมาตรการทางดานการเงิน และการคลังในการสงเสริมเครือขายคุณธรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตรที่ 3 : สรางเครือขายความรวมมือในการสงเสริมคุณธรรม
กลยุทธ : ใชมาตรการทางดานการเงิน และการคลังในการสงเสริมเครือขายคุณธรรม
เปาหมาย
ยุทธศาสตร/โครงการ

งบประมาณ
ที่ใช

วัตถุประสงคของโครงการ

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ

ผลลัพธ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ

1. โครงการกรมบัญชีกลางเพือ่
สาธารณประโยชน

เพื่อใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการบําเพ็ญสาธารณประโยชน
หรือจิตอาสาหรือรวมบริจาค เพื่อสาธารณกุศล ไดมีสวนรวม
ในการรับผิดชอบตอสังคม

กรมบัญชีกลาง

อยางนอย 2 ครั้งตอป

บุคลากรของ
กรมบัญชีกลางไดมี
สวนรวมในการ
บําเพ็ญ
สาธารณประโยชน
และมีสว นรวมตอ
การรับผิดชอบตอ
สังคม

-

2. โครงการระฆังศุลกากร

1. เพื่อใหผูที่มาติดตอราชการไดรับการอํานวยความสะดวก
สามารถเขาถึงการบริการตามชองทางประชาสัมพันธ และ
เจาหนาที่สามารถแกปญหาขอรองเรียนเบื้องตนในการปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสรางมาตรฐานกระบวนงานในการรับขอรองเรียนของ
ผูมาติดตอราชการในกรณีที่ไมไดรับความสะดวกในการ
ปฏิบัติพธิ ีการทางศุลกากร ในทุกสวนราชการสังกัดกรม
ศุลกากร
3. เพื่อเปนชองทางประชาสัมพันธโดยสรางมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและจัดลําดับในการติดตอประสานงานตามลาดับ
สายการบังคับบัญชาใหผูมาติดตอราชการกับหนวยงาน
ราชการในสังกัดกรมศุลกากรไดรับทราบ

กรมศุลกากร

สวนราชการสังกัดกรม
ศุลกากรจํานวน 73
หนวยงานจัดตั้งศูนย
รับเรื่องรองเรียนรอง
ทุกข

เจาหนาที่ศุลกากร
สามารถแกไขปญหา
ขอรองเรียนเบือ้ งตน
ในการปฏิบัตหิ นาที่
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และ
อํานวยความสะดวก
และความเปนธรรม
ใหแกผมู าติดตอ
ราชการ

-

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.
63)

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
(ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย.
64)
64)

ดําเนินการ - ซักซอม
ขออนุมัติ ความเขาใจ
โครงการฯ เกีย่ วกับ
โครงการ
“ระฆัง
ศุลกากร”
- ปรับปรุง
ขอมูลรายชื่อ
เจาหนาที่
ประจําศูนย
ประสานงาน
แกไขปญหา
เรื่องรองเรียน
ใหเปน
ปจจุบัน

- รวบรวม
รายชือ่
หัวหนาและ
เจาหนาที่
ประจําศูนย
ประสานงาน
และเผยแพร
ใน Intranet
และ
Sandee
Chat bot

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.
64)

- สรุปและ
ประเมินผล
การดําเนิน
โครงการ
เสนอกรมฯ

หมาย
เหตุ

เปาหมาย
ยุทธศาสตร/โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ

ผลลัพธ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ

3. แผนงานการจัดทําขอตกลง
คุณธรรมความโปรงใสและ
ผลประโยชนทบั ซอนในการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุของกรมสรรพากร

เพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางงานพัสดุของกรมสรรพากร มี
ความโปรงใส ไรทจุ ริต ไมมผี ลประโยชนทับซอนใด ๆ และไมเปนผูมี
สวนไดเสียในการดําเนินการ และกอใหเกิดความเปนธรรมและเปน
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกหนวยงานและบุคคลภายนอกที่
เปนคูสัญญา

กรมสรรพากร

ทุกโครงการที่มกี าร
จัดซื้อจัดจางพัสดุของ
กรมสรรพากรทุก
หนวยงานทัว่ ประเทศ

4. การดําเนินโครงการ สศค.
คุณธรรม

เพื่อใหผูบริหารตระหนักในบทบาทหนาที่ และเห็นคุณคาของการ
จัดกิจกรรมเรียนรูเพือ่ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร
เสริมสรางคานิยมใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางซื่อสัตย สุจริต
ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี อีกทั้งเพื่อให
บุคลากรของหนวยงาน
มีคุณธรรมจริยธรรม มีทกั ษะ
ในการดําเนินชีวติ พึ่งตนเองและชวยเหลือสังคมได และเพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริหารหนวยงาน
และบุคลากรไปในทางที่ดีขนึ้

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ความสําเร็จ
ในการดําเนินโครงการ
สศค. คุณธรรม
รอยละ 100

สงผลใหมีการสราง
ความตระรู และยืน
หยัดกระทําการ
ประมูลจัดซือ้ จัดจาง
พัสดุของ
กรมสรรพากรกับ
ผูประกอบการ
เอกชนคูสญ
ั ญาดวย
ความโปรงในและ
ปราศจาก
ผลประโยชนทับซอน
ในการเนินการ
-

งบประมาณ
ที่ใช

-

-

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.
63)

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
(ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย.
64)
64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.
64)

หมาย
เหตุ

