
 
 

รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ 

ตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 
(พ.ศ. 2559 – 2564) 

 
กระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม 
2 

ตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 



 
 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 

 ชื่อกระทรวง/จังหวัด/องคกร หนวยงาน  กรมธนารักษ  กระทรวงการคลัง        

 สถานที่ตั้ง  ซอยอารียสัมพันธ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม.      

 ชื่อผูประสานงาน  นางสาวแสงเพ็ญนภา  สินาคม โทร 0 26186346     
 
โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการจริงในปงบประมาณ ๒๕๖2  2 โครงการ 
 จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนินการจริงในปงบประมาณ ๒๕๖2 รวม 880,000 บาท 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลสําเร็จ งบประมาณ 

ที่ใช 
(บาท) 

หนวยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

ปงบประมาณ ๒๕๖2 
หมายเหต ุผลลพัธ 

เชิงปริมาณ 
ผลลพัธ 

เชิงคณุภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.๖1) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖2) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.๖2) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖2) 

๑. โครงการฝกอบรมการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ของบุคลากรกรมธนารกัษ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 หลักสูตร “สงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
เพิ่มประสทิธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน” 

ผูเขารับการ
ฝกอบรม จํานวน 
80 คน  มี
กระบวนทัศน 
วัฒนธรรม และ
คานิยมในการ
ปฏิบัติงานที่มุง
เพิ่มสมรรถนะ 
โดยยึดหลัก
คุณธรรม 
จริยธรรม      
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงเปน
แนวทางในการ
ดําเนนิชีวิต 

บุคลากรของกรมธนารกัษ  ผูผาน
การฝกอบรม ไมมีผูใดกระทําผิด
วินัยหรือ  ฝาฝนประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรอืน 

800,000 
บาท 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
สวนวนิัย        
กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม 

- - ม.ค. 2562    
ขออนมุัติ
โครงการ
ฝกอบรม 
–  มี.ค. 2562
ดําเนนิการจัด
โครงการ
ฝกอบรม 

- เม.ย. 2562 
รายงานผลการ
ดําเนนิการจัด
โครงการ
ฝกอบรม 

- ก.ค. 2562 
ดําเนนิการ
ติดตามและ
ประเมนิผล
โครงการ 

 

๒. โครงการคัดเลือก
หนวยงานดีเดนดานการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
และธรรมาภิบาล          
และบุคคลผูมีคุณธรรม 
จริยธรรม ภายในหนวยงาน
ของกรมธนารกัษ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ไดหนวยงานและ
บุคคลที่ผาน
หลักเกณฑการ
คัดเลอืก ดังนี ้
- หนวยงานดเีดน 
จํานวน  2 
หนวยงาน 
- บุคคลผูมี
คุณธรรม 
จริยธรรม จํานวน 
17 ราย 

หนวยงานและเจาหนาที่ในสังกดั
กรมธนารักษ ที่ไดรับการ
คัดเลือก สามารถทําหนาที่ใน
การพัฒนา เสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
รวมถึงเปนแบบอยางที่ดีใหกับ
เจาหนาที่กรมธนารกัษ  

80,000 
บาท 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
สวนวนิัย        
กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม 

- - ม.ค. 2562 
ประชุมคณะ
กรรมการฯ
เพื่อแตงตั้ง
คณะทํางานฯ 
และกําหนด

หลักเกณฑการ
คัดเลือก 

-  ม.ิย. 2562       
1) ประชุม
คณะกรรมการและ
คณะทํางาน เพื่อ
พิจารณาคัดเลือก
หนวยงาน และ
บุคคล 
2) แจงเวียน
แนวทางและ
หลักเกณฑการ
คัดเลอืกฯ ให
หนวยงานตางๆ 
นําไปดําเนนิการ 
หนวยงานตางๆ 
เสนอรายชื่อ
หนวยงานและ
บุคคล 

-  ส.ค. 2562 
คณะกรรมการ
และ
คณะทํางาน
พิจารณา
คัดเลือก
หนวยงานและ
บุคคล  
-  ก.ย. 2562 
1) รวบรวม
รายชือ่หนวยงาน
และบุคคล 
เสนอทานอธิบดี
ใหความเห็นชอบ 
2) มอบรางวัล
แกหนวยงาน
และบุคคล 

 

 
 
 
 



 
 

สรุปผลที่ไดจากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง/จังหวัด/องคกร หนวยงาน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 จํานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ไดรับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสรางภูมิคุมกัน
ใหเขมแข็ง มีจํานวนรวม  80  คน 

 จํานวนหนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอกที่ใหความสําคัญสนับสนุนใหมีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
95  แหง 

 จํานวนหนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอกที่ใหการสนับสนุนหรือรวมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย  95  .แหง 

 จํานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเขารวมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
80  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม  
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

  
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 
 ชื่อกระทรวง/จังหวดั/องคกร หนวยงาน กรมบญัชีกลาง  สถานที่ตั้ง ถนนพระรามที ่6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
 ชื่อผูประสานงาน  นางสาวเทวพร  พุฒเกิดพันธุ    โทร.  0 2127 7214     
 

โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการจริงในปงบประมาณ ๒๕๖2 .............10.......................โครงการ 
 จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนินการจริงในปงบประมาณ ๒๕๖2 รวม ......12,626,677.20........... บาท 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลสําเร็จ 

งบประมาณ 
ที่ใช 

หนวยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

ปงบประมาณ ๒๕๖2 
หมายเหต ุผลลพัธ 

เชิงปริมาณ 
ผลลพัธ 

เชิงคณุภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.61) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖2) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.๖2) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖2) 

1. โครงการ “คนดีบัญชีกลาง” ระดับ 5 
(มีผูไดรับการ
คัดเลือกตาม
จํานวนที่กําหนด 
30 คน) 

ผูไดรับการคัดเลือกมี
ความภูมิใจ มีแรงจูงใจ
ในการประพฤติปฏิบัติ
ตนปฏิบัติงานและการ
มีสวนรวมของบุคลากร 
ทุกระดับ 
 

181,473.20 กรมบญัชกีลาง 
 

     

2. โครงการ “การคัดเลือก
ขาราชการพลเรอืนดเีดน”  

ระดับ 5  
  (คัดเลือกขาราชการ
พลเรือนดีเดน 
ประจําป พ.ศ.
2562 เสร็ จ 
เรียบรอยแลว) 

 

ไดรับการคัดเลือกมี
ความภูมิใจและเปนที่
ยอมรับกับบุคคลที่
เกี่ยวของ 

20,000 กรมบญัชกีลาง 
 

     

3. โครงการ “ผูประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต” 

ระดับ 5 
( คั ด เ ลื อ ก ผู
ประพฤติปฏิบัติ
ตน ช อบด ว ย
ความซื่อสัตย
สุจริต ประจําป
ง บ ป ร ะ ม า ณ  
พ.ศ. 2562 เสร็จ
เรียบรอยแลว) 

ผูไดรับการคัดเลือกมี
ความภูมิใจมีแรงจูงใจ
ในการประพฤติปฏิบัติ
ตนชอบด วยคว าม
ซื่อสัตยสุจริต 

10,000 กรมบญัชกีลาง      

๔. การรับทราบวินัยจรรยา
ขาราชการกรมบัญชกีลาง 
และประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรอืน 

รอยละ 100 ข า ร าชการที่ ได รั บ 
การบรรจุ ไดทราบ
วินัย จรรยาขาราชการ
กรมบัญชีกลาง และ
ประมวลจริยธรรม 

- กรมบญัชกีลาง 
 

     

5. โครงการ “สงตรงขาวสาร
วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
ประจําปงบประมาณ       

พ.ศ. 2562” 

12 ครั้ง บุคลากรของกรมบัญชีกลาง 
มีแนวทางการประพฤติ 
ปฏิบัติที่ดี มีความรูใน
เรื่องของวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมมากขึ้น 

- กรมบญัชกีลาง 
 

     

6. กิจกรรมเผยแพร “คลัง
ความรูคุณธรรมจริยธรรม 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

12 ครั้ง บุคลากรกรมบัญชีกลาง
ไดรับความรูเกี่ยวกับ
ปรั ชญ า เ ศร ษฐ กิ จ
พอเพียง  คุณธรรม
จริยธรรม  

- กรมบญัชกีลาง 
 

     

 
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

ม.ค. 62 – ก.ย. 62 

พ.ย. 61 – ก.พ. 62 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

พ.ย. 61 – ก.พ. 62 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 



 
 

โครงการ 
ผลสําเร็จ 

งบประมาณ 
ที่ใช 

หนวยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

ปงบประมาณ ๒๕๖2 
หมายเหต ุผลลพัธ 

เชิงปริมาณ 
ผลลพัธ 

เชิงคณุภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.61) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖2) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.๖2) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖2) 

7. โครงการ ฝกอบรม หลักสูตร 
การเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมใหกับบุคลากร
กรมบัญชีกลาง 

รอยละ 
84.98  

ผู เ ข ารับการอบรมมี
ความรูความเขาใจใน
หลักธรรมทางศาสนา 

210,204 
 

กรมบญัชกีลาง 
 

     

8. กิจกรรม “พิธทีําบุญ 
ตักบาตรขาวสารอาหารแหง 
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 
พ.ศ. 2562” 

รอยละ  
100 

บุคลากรกรมบัญชีกลาง
ใหความเคารพ นับถือ 
สักการะสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
ประจํากระทรวงการคลัง 
และมีสวนรวมในการ
สงเสริมศาสนา 

- กรมบญัชกีลาง 
 

     

9. กิจกรรม “จัดแสดง 
พระบรมฉายาลักษณ 
เพื่อเคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย” 

รอยละ 
100 

บุคลากรกรมบัญชีกลาง
เคารพเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย 

- กรมบญัชกีลาง 
 

     

10. โครงการ ขอตกลง
คุณธรรม  (Integrity Pact) 

รอยละ 
100 

(มีผูสังเกตการณ 
จํานวน 42 คน) 

ผูสังเกตการณที่เขารับ
การอบรมมีคุณภาพ
ผานการฝกอบรม 

12,205,000 
 

กรมบญัชกีลาง 
 

     

 
 
หมายเหต:ุ ผลสําเร็จเชิงปริมาณ คือ จํานวนคน จํานวนหนวยงานจํานวนชุมชน 
 ผลสําเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค

ของโครงการ 
 
 
สรุปผลที่ไดจากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง/จังหวัด/องคกร หนวยงาน  
ในปงบประมาณ ๒๕๖2 

 จํานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ไดรับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสรางภูมิคุมกัน
ใหเขมแข็ง มีจํานวนรวม   55    คน  

 จํานวนหนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอกที่ใหความสําคัญสนับสนุนใหมีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม   -    แหง 

 จํานวนหนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอกที่ใหการสนับสนุนหรือรวมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย     85     แหง 

 จํานวนบุคลากรและประชาชนทั้ งภายในและภายนอกเข าร วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา       
พระมหากษัตริย     125          คน 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 2 ม.ค. 62 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

27-30 มี.ค. 62 



 
 

 
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม  

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
  

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 
 ชื่อกระทรวง/จังหวัด/องคกร หนวยงาน  กรมศุลกากร  สถานที่ตั้ง เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
 ชื่อผูประสานงาน นายรามสูร  โสเขียว ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ โทร 0 - 2667 – 6890 
โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ...............5.............โครงการ 
 จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 รวม   *ไมไดใชจากเงินงบประมาณ   

- จากงบปกติของหนวยงาน รวมทุกโครงการจํานวน .........................บาท 
- จากงบอื่น ๆ รวมทุกโครงการจํานวน  ................... บาท 
- *เบิกจายจากเงินทุนสนับสนุนภารกิจของกรมศุลกากร 

 

โครงการ 

ผลสําเร็จ งบประมาณที่ใช 
(เบิกจายจากเงินทุน
สนับสนุนภารกิจของ

กรมศุลกากร) 

หนวยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

ปงบประมาณ ๒๕๖2 

หมายเหต ุผลลพัธ 
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ 
เชิงคณุภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.61) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖2) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖2) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖2) 

๑.โครงการ
เรียนรูประมวล
จริยธรรมดวย
ตนเอง 

เจาหนาที่ศุลกากรจํานวน
รอยละ  83 จากจํานวน
บุคลากรทั้งหมด 6,301 
คน  ผานเกณฑการเรียนรู
แบบทดสอบประมวล
จริยธรรมขององคการ
ศุลกากรโลก (WCO)   
และปฏิญญาอรชุา ฉบับ
ปรับปรุง 

เจาหนาที่ไดรับความรู
จากการเรียนรูและทํา
แบบทดสอบประมวล
จริยธรรมขององคการ
ศุลกากรโลก (WCO)  
และปฏิญญาอรชุา 
ฉบับปรับปรุง ผาน
ระบบ Intranet 
 

- กลุมคุมครอง
และสงเสริม
จริยธรรม 
กรมศุลกากร 

     

๒. โครงการคนดี
ศรีศุลกากร 

เจาหนาที่ศุลกากรจํานวน 
5 ราย ไดรับคัดเลอืกเปน 
คนดีศรีศุลกากร และ 
 11 ราย ไดรับคัดเลอืก
เปนคนดีศรีหนวยงาน 

มีการมอบรางวัล และ
ยกยองเชิดชเูจาหนาที่ 
ที่ประพฤติปฏิบัติตน 
เปนแบบอยางทีด่ีงาม
เปนที่ประจกัษ ในวนั
สถาปนากรมศุลกากร 
4 กรกฎาคม 2562  

87,536.65 กลุมคุมครอง
และสงเสริม
จริยธรรม 
กรมศุลกากร 

     

๓. โครงการ
ระฆังศุลกากร 

หนวยราชการสังกัดกรม
ศุลกากร จํานวน 70 
หนวยงานจัดตั้งศูนยรับ
เรื่องรองเรียนรองทกุข  
และมกีารตดิตั้งกลองระฆัง
ศุลกากรไวที่หนวยงาน 

เจาหนาที่ในพืน้ที่
สามารถแกปญหา 
ขอรองเรียนเบือ้งตนใน
การปฏิบัติงาน และเปน
การสรางมาตรฐานการ
รับขอรองเรียนไดอยาง
มีประสทิธิภาพ 

- กลุมคุมครอง
และสงเสริม
จริยธรรม 
กรมศุลกากร 

    
 
 

 

๔. โครงการ  
คิดดี ทําดี 
ศุลกากรทําได 

เจาหนาที่ศุลกากรจํานวน
ทั้งสิ้น 5,248 คน จาก
จํานวนบุคลากรทั้งหมด 
6,319 คน คิดเปน 
รอยละ 83 ไดทําแบบ
ประเมนิคุณธรรม
จริยธรรมตนเอง
(Integrity Self – 
Assessment)  

เสริมสรางทัศนคติให
เจาหนาที่ศุลกากร
ปฏิบัติงานดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตรักษาวินัย
และความถูกตอง โดย
ยึดประโยชนของ
ประเทศชาติ และ
ประชาชนเปนที่ตั้ง 

- กลุมคุมครอง
และสงเสริม
จริยธรรม 
กรมศุลกากร 

     

๕. โครงการ
ศุลกากร
คุณธรรม 

หนวยราชการสังกัด 
กรมศุลกากร จํานวน 70 
หนวยงานมกีารปฏิบัติ
ตามจริยปฏิบัติ ทัง้ 7 ขอ 
ภายใตคุณธรรม อัตลกัษณ 
คือ รับผิดชอบ สุจริต  
จิตบริการ  

มีการปรับเปลี่ยนแกไข
พฤติกรรมที่ไมพึง
ประสงคของเจาหนาที่
ในทางที่ดีขึน้ 

- กลุมคุมครอง
และสงเสริม
จริยธรรม 
กรมศุลกากร 

     



 
 

 
หมายเหต:ุ ผลสําเร็จเชิงปริมาณ คือ จํานวนคน จํานวนหนวยงานจํานวนชุมชน 
 ผลสําเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชวีิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคลองกับวตัถุประสงคของ
โครงการ 
 

ผลที่ไดจากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสงเสรมิคุณธรรมระดับกระทรวง/จังหวัด/องคกร หนวยงานในป ๒๕๖2 

 จํานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ไดรับการอบรมพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมและสรางภมูิคุมกัน
ใหเขมแข็ง มีจํานวนรวม  2,000  คน โดยเฉพาะเด็กอายุ ๕-๑๔ ป มีจํานวนรวม...-.....คน 

 จํานวนหนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอกท่ีใหความสําคัญสนับสนุนใหมีการจัดอบรมพัฒนาคณุธรรมจรยิธรรม 
70 แหง 

 จํานวนหนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอกท่ีใหการสนับสนุนหรือรวมจดักิจกรรมเทดิทูนสถาบนัชาติ ศาสนา  
พระมหากษตัริย……70…….แหง 

 จํานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเขารวมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
3,000  คน 

 จํานวนชุมชนคุณธรรม องคกร/หนวยงานคุณธรรมตนแบบในเครือขาย รวม....5...แหง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
สภาพทั่วไปและขอมลูพื้นฐาน 
 ชื่อกระทรวง / องคกร หนวยงาน กรมสรรพสามติ       
 สถานที่ต้ัง  1488 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดสุติ  กทม.10300   
 ชื่อผูประสานงาน  นางสาวพิกุล  บุตรดีขันธ  โทร. 02 243 2924 
     
โครงการ/กจิกรรมที่ดําเนินการ 
                    จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีด่ําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562      3    โครงการ/กิจกรรม 
                    จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  รวม    งบหนวยงาน    บาท 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลสําเร็จ งบประมาณ 

ที่ใช 
(บาท) 

หนวยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

ปงบประมาณ ๒๕๖2 
หมายเหต ุผลลพัธ 

เชิงปริมาณ 
ผลลพัธ 

เชิงคณุภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.๖1) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖2) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.๖2) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖2) 

1.โครงการเสริมสราง
ความรูและมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรมรวมถึง
ประสิทธภิาพการทํางาน
ของบุคลากรกรม
สรรพสามติ 

1.1 จํานวนบุคลากร 
เปาหมายที่ผานการ
อบรม จํานวน 
2,000 คน 

เพื่อใหขาราชการสามารถ 
ปฏิบัติงานเปนขาราชการ 
มืออาชีพที่สามารถสราง 
สมดุล ทั้งในดานทํางานอยาง
มีประสทิธิภาพและการดํารง
ตนอยางมีความสุขตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

งบหนวยงาน 
 

สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
กรมสรรพสามิต 

จํานวน  
486 คน 

จํานวน  
742 คน 

จํานวน 
468  คน 

จํานวน 
2,199 คน 

 

1.2 จํานวนบุคลากร 
เปาหมายที่ผานการ
ฝกอบรม จํานวน 
1,000 คน 

จํานวน 
332 คน 

จํานวน 
916 คน 

จํานวน 
561 คน 

จํานวน 
1,696 คน 

2.กิจกรรม/พิธถีวายสัตย
ปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการ
ที่ดีและพลังของแผนดิน 

ระยะเวลาดําเนินการ 
จํานวน 1 วนั 

สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อยางหาที่สุดมิได และแสดง
ความมุงมัน่แนวแนที่จะเปน
ขาราชการที่ดีและพลังของ
แผนดนิ ปฏิบัติหนาที่ตามรอย
พระยุคลบาทในฐานะ
ขาราชการของแผนดนิใหเกดิ
ประโยชนสขุแกประชาชน
และประเทศชาต ิ

- สํานักงาน
เลขานกุารกรม
สรรพสามติ 

- - - 1 วัน 
(วันที่ 26  

ก.ค.2562) 

ทั้งนี้ การ
กําหนดวนั
และเวลา
การจดั
กิจกรรม/
พิธีดังกลาว
ขึ้นอยูกับ
สํานัก
นายกรฐัมน
ตรีและ
กระทรวงกา
รคลัง
กําหนด 

3.โครงการกรมสรรพสามิต
คุณธรรม 

รอยละ 100 
ความสําเร็จของการ
ดําเนนิการ 

บุคลากรของกรมสรรพสามิต 
ทุกระดับปฏิบัติงานดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตมีความโปรงใส
ในการใหบรกิาร ยึดประโยชน
ของประเทศเปนหลกั 

งบหนวยงาน สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
กรมสรรพสามิต 

25 25 25 25  

 
เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 จํานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ไดรับการอบรมพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมและสรางภมูิคุมกัน
ใหเขมแข็ง  มีจํานวนรวม 2,000 คน โดยประมาณ 

 จํานวนหนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอก ที่ใหความสําคญัสนับสนุนใหมีการจัดอบรมพัฒนาคณุธรรม
จริยธรรม ทุกหนวยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต 

 จํานวนหนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอก ที่ใหการสนับสนุนหรือรวมจดักิจกรรมเทดิทูนสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ทุกหนวยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต 

 จํานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเขารวมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
บุคลากรสังกัดกรมสรรพสามิต 
 
 



 
 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 
 ชื่อกระทรวง/จังหวัด/องคกร หนวยงาน  กรมสรรพากร สถานที่ตั้ง 90 ถนนพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน 7 แขวงพญาไท    
เขตพญาไท กทม. 10400 
 ชื่อผูประสานงาน นายณัฐชัย  มากดํา โทร 0 2272 9527 
 
โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการจริงในปงบประมาณ ๒๕๖2 ..............4......................โครงการ 
 จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนินการจริงในปงบประมาณ ๒๕๖2 รวม ..............-....................... บาท 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
หนวยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 

ปงบประมาณ ๒๕๖2 
หมายเหต ุผลลพัธ 

เชิงปริมาณ 
ผลลพัธ 

เชิงคณุภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.๖1) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖2) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.๖2) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖2) 

1 ผูบริหารรวมกนั
ประกาศเจตนารม
ขับเคลื่อนองคกร
คุณธรรม 

ผูบริหารทกุทาน 
รวมกันประกาศฯ 

สรางจิตสํานึก
คุณธรรม

จริยธรรมใหแก
ผูบริหารและ
เจาหนาที ่

- ทุกหนวยงาน
ในสังกัด √     

2.  หนวยงาน 
ในสังกัดจัดทํา
คุณธรรม   
อัตลักษณของ
หนวยงาน 

ทุกหนวยงานม ี
จริยปฏิบัติของ
หนวยงาน ตาม
คุณธรรม 
อัตลักษณของ
กรมสรรพากร  

เจาหนาที่ปฏิบัติ
ตาม จริยปฏิบัติ
ของหนวยงาน 

- ทกหนวยงาน
ในสังกัด 

 √    

3. ประกาศ   จริย
ปฏิบัติของผูบริหาร
กรมสรรพากร 

ผูบริหารทกุทาน
รวมกันกําหนด
พฤติกรรม
คุณธรรม
จริยธรรม 

ผูบริหารและ
ผูบังคับบัญชา 
ปฏิบัติตนตาม

ประกาศ 

- กองบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล  

  √   

4. จัดทําคํา
ประกาศจริยปฏิบัติ
ของผูบริหาร ปดไว
ที่หนาหองทํางาน 

มีประกาศฯปดไว
ที่หนาหอง
ผูบริหารและ 
ผูบังคับบัญชา 
ทุกทาน 

ผูบริหาร
ประพฤติตนเปน
แบบอยางแกผูใต

บังคับ บัญชา 

- ทุกหนวยงาน
ในสังกัด 

   √  

หมายเหต:ุ ผลสําเร็จเชิงปริมาณ คือ จํานวนคน จํานวนหนวยงานจํานวนชุมชน 
 ผลสําเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของโครงการ 
 

สรุปผลที่ไดจากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง/จังหวัด/องคกร หนวยงาน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 จํานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ไดรับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสรางภูมิคุมกัน
ใหเขมแข็ง มีจํานวนรวม……18,811…………..…..คน 

 จํานวนหนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอกที่ใหความสําคัญสนับสนุนใหมีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม……152…………….แหง 

 จํานวนหนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอกที่ใหการสนับสนุนหรือรวมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย………………….แหง 

 จํานวนบุคลากรและประชาชนทั้ งภายในและภายนอกเข าร วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย………..………..คน 

 
 



 
 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 
 ชื่อกระทรวง/จังหวัด/องคกร หนวยงาน................สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ............... 
 สถานที่ตั้ง............๓๑๐ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ช้ัน ๒  
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐................ 
 ชื่อผูประสานงาน......นางสาวโชติรว.ี...สวางศรีสุทธิกุล....... โทร..........๐๒-๒๙๘-๕๘๘๐ ตอ ๒๑๐๖........... 
 ชื่อผูประสานงาน......นางสาวจุไรรัตน....ปรางคมณี.......... โทร...........๐๒-๒๙๘-๕๘๘๐ ตอ ๒๑๑๙.......... 
 ชื่อผูประสานงาน.....นายสิริวัฒน.....บุญทัน..................... โทร..........๐๒-๒๙๘-๕๘๘๐ ตอ ๒๑๑๙........... 

โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการจริงในปงบประมาณ ๒๕๖๒ .................๓...................โครงการ 
 จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนินการจริงในปงบประมาณ ๒๕๖๒ รวม .................-.................... บาท 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

ผลสําเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ปงบประมาณ ๒๕๖๒  
หมายเหตุ ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.๖๑) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖๒) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.๖๒) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖๒) 

๑.จัดทํา
ขอบังคับวา
ดวยจรรยา
ขาราชการ 
สคร. 

ขอบังคับวาดวย
จรรยาขาราชการ 

สคร. 

บุคลากร สคร.  
มีแนวทางในการ
ปฏิบัติตนอยาง

มีจริยธรรม 

- กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม 

ดําเนนิการ 
จัดทําราง
ขอบังคับ 

วาดวยจรรยาฯ 

จัดทํา 
และเผยแพร 
รางขอบังคับฯ 
เรียบรอยแลว 

จัดทํา 
และเผยแพร 
รางขอบังคับฯ 
เรียบรอยแลว 

จัดทํา 
และเผยแพร 
รางขอบังคับฯ 
เรียบรอยแลว 

 

๒. จัดทํา
นโยบายและ
มาตรการเพื่อ
เสริมสราง
วัฒนธรรม
สุจริต 

นโยบายและ
มาตรการเพื่อ
เสริมสราง

วัฒนธรรมสุจริต 

บุคลากร สคร.  
มีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานอยาง
ซื่อสัตยสุจรติ 

 กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม 

อยูระหวาง
ดําเนนิการ 

ดําเนนิการ 
สําเร็จ 

ดําเนนิการ 
สําเร็จ 

ดําเนนิการ 
สําเร็จ 

 

๓.จัดทําคูคูมอื
การปฏิบัตงิาน
เพือ่เสรมิสราง
ความโปรงใส 
ในการ
ปฏิบัติงาน 

คูมือการ
ปฏิบัติงานเพือ่
เสริมสรางความ

โปรงใส 
ในการปฏิบัตงิาน 

บุคลากร สคร.  
มีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานดวย
ความโปรงใส 

 สํานักงาน
เลขานกุารกรม 

และ 
กลุมงาน 
คุมครอง
จริยธรรม 

อยูระหวาง
ดําเนนิการ 

อยูระหวาง
ดําเนนิการ 

ดําเนนิการ 
สําเร็จ 

ดําเนนิการ 
สําเร็จ 

 

 

หมายเหต:ุ ผลสําเร็จเชิงปริมาณ คือ จํานวนคน จํานวนหนวยงานจํานวนชุมชน 
 ผลสําเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของโครงการ 
 

สรุปผลที่ไดจากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง/จังหวัด/องคกร หนวยงาน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 จํานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ไดรับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสรางภูมิคุมกัน
ใหเขมแข็ง มีจํานวนรวม…………-……..…..คน 

 จํานวนหนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอกที่ใหความสําคัญสนับสนุนใหมีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม………-………….แหง 

 จํานวนหนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอกที่ใหการสนับสนุนหรือรวมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย…122 คน………-……26….แหง/งาน 

 จํานวนบุคลากรและประชาชนทั้ งภายในและภายนอกเข าร วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย……….-.………..คน 

 
 



 
 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 
 ชื่อกระทรวง/จังหวัด/องคกร หนวยงาน สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  กระทรวงการคลัง 
 สถานที่ตั้ง ถนนพระรามที่ 6  แขวงพญาไท  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400 
 ชื่อผูประสานงาน   นางสาวเบญจวรรณ  มีไชย โทร. 02-265-8050 ตอ 5124 
 
โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการจริงในปงบประมาณ ๒๕๖2  5   โครงการ/กิจกรรม 
 โดยไดรับผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมโดยเฉลี่ย 4.53  ซึ่งถือวาอยูในระดับดีมากที่สุด 
 จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนินการจริงในปงบประมาณ ๒๕๖2 รวม 253,305 บาท 

- จากงบปกติของหนวยงาน  รวมทุกโครงการ จํานวน  109,775 บาท 
- จากงบอื่นๆ  รวมทุกโครงการ   จํานวน  143,530 บาท 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลสําเร็จ งบประมาณ 

ที่ใช 
(บาท) 

หนวยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

ปงบประมาณ ๒๕๖2 
หมายเหต ุผลลพัธ 

เชิงปริมาณ 
ผลลพัธ 

เชิงคณุภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.๖1) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖2) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.๖2) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖2) 

1.พิธีถวายผาพระกฐิน
พระราชทานสํานกังาน
บริหารหนี้สาธารณะ
ประจําป2562 ณ วัดเสา
ธงทอง (พระอารามหลวง) 
จังหวัดลพบุร ี

69 คน บุคลากรไดรวมอนุรกัษประเพณีและ
วัฒนธรรมอนัดีงามทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาใหคงอยูสืบไป
ตลอดจนสรางความสามัคคีในองคกร 

- สํานักงาน
เลขานกุารกรม 

17 พ.ย.
61     

2.การเยี่ยมชมงาน “อุนไอ
รัก คลายความหนาว 
สายน้ําแหงรัตนโกสินทร” 
ณ ลานพระราชวังดุสิต 
และสนามเสอืปา”  

38 คน บุคลากรไดเรียนรูประวัติศาสตรชาติ
ไทย ซึ่งเปนกุศโลบายในการพฒันา
ประเทศของรัชกาลที ่5 และรัชกาล 
ที่ 6 และไดเห็นบทบาทหนาที่ตาง ๆ 
ที่ทรงกอตั้ง 

- สํานักงาน
เลขานกุารกรม 

 8 ม.ค.62 
15 ม.ค.

62 

   

3.ศึกษาและดูงาน
นิทรรศการ ณ นทิรรศน
รัตนโกสนิทร 

32 คน บุคลากรไดเรียนรูประวัติศาสตร 
ศิลปะ วัฒนธรรมอนัทรงคุณคา และ
ประเพณอีันดีงามของชาติไทยทีม่ี
ความเปนเอกลักษณแสดงถึงความ
จงรกัภักดีตอพระมหากษัตริย พรอม
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมความเปน
ชาติไทยใหกับบุคลากร 
ความถึงพอใจของบุคลากร คะแนน
เฉลี่ย 4.45 ซึ่งอยูในเกณฑดีมาก
ที่สุด 

33,200 สํานักงาน
เลขานกุารกรม   19 มิ.ย. 62   

4.การบรรยาย 2 หัวขอ 
ไดแก หัวขอ “การแสดง
บัญชีทรัพยสนิและหนี้สิน
ตอสํานกังานปองกนัและ
ปราบปรามการทจุริต
แหงชาติ” และหัวขอ 
“ภาวะผูนํากับการทํางาน
เปนทมี และคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน” โดยนายณรงค
ศักดิ์ โอสถธนากร ผูวา
ราชการจังหวดัพะเยา ณ 
หองประชุมวายุภักษ 4 
กระทรวงการคลัง 

270 
คน 

บุคลากรไดรับการกระตุน ปลกูฝง 
คุณธรรม จริยธรรม และสงเสริมการ
ทํางานเปนทมีใหกับบุคลากร พรอม
ทั้งสนับสนุนคุณธรรมอัตลักษณ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
“รับผิดชอบ สามัคคี มีวนิัย” 
ความพึงพอใจของบุคลากร 
หัวขอ “การแสดงบัญชทีรัพยสินและ
หนี้สินตอสํานกังานปองกนัและ
ปราบปรามการทจุริตแหงชาต”ิ 
คะแนนเฉลี่ย 4.53 ซึ่งอยูในเกณฑดี
มากที่สุด 
หัวขอ “ภาวะผูนํากับการทํางานเปน
ทีม และคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน” คะแนนเฉลี่ย 4.67 ซึ่ง
อยูในเกณฑดีมากที่สุด  

110,330 สํานักงาน
เลขานกุารกรม    23 ส.ค.62  

 
 



 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลสําเร็จ งบประมาณ 

ที่ใช 
(บาท) 

หนวยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

ปงบประมาณ ๒๕๖2 
หมายเหต ุผลลพัธ 

เชิงปริมาณ 
ผลลพัธ 

เชิงคณุภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.๖1) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖2) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.๖2) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖2) 

5.โครงการฝกอบรม
กิจกรรมสงเสริมความดีเชิง
ปฏิบัติการ “รับผิดชอบ 
สามัคคี มีวนิัย” ณ 
โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา 

40 คน กระตุน ปลกูฝง คุณธรรมจริยธรรม 
และสงเสริมการทํางานเปนทีม พรอม
ทั้งสนับสนุนคุณธรรมอัตลักษณ สบน. 
“รับผิดชอบ สามัคคี มีวนิัย” และ
เสริมสรางความสามัคคีของบุคลากร 
สบน. 
ความพึงพอใจของบุคลากร คะแนน
เฉลี่ย 4.48 ซึ่งอยูในเกณฑดีมาก
ที่สุด 

109,775 สํานักงาน
เลขานกุารกรม    14-15 

ก.ย.62  

 
 
หมายเหต:ุ ผลสําเร็จเชิงปริมาณ คือ จํานวนคน จํานวนหนวยงานจํานวนชุมชน 
 ผลสําเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของโครงการ 
 

สรุปผลที่ไดจากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง/จังหวัด/องคกร หนวยงาน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 จํานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ไดรับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสรางภูมิคุมกัน
ใหเขมแข็ง มีจํานวนรวม 270 คน (บุคลากร สบน. 243 คน คิดเปนรอยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด และบุคลากรจาก
หนวยงานอื่นอีก 27 คน) 

 จํานวนหนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอกที่ใหความสําคัญสนับสนุนใหมีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
2 แหง ไดแก สํานักงาน ป.ป.ช. และโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 จํานวนหนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอกที่ใหการสนับสนุนหรือรวมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 2 แหง ไดแก สํานักพระราชวัง และนิทรรศนรัตนโกสินทร 

 จํานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเขารวมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
243 คน คิดเปนรอยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 
 ชื่อ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  กระทรวงการคลัง  สถานที่ตั้ง ถนนพระรามที ่6 แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400  
 ชื่อผูประสานงาน นางสาวพนารัตน  พรายเมฆ  โทร 02 – 2739020 ตอ 3358 
 

โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการจริงในปงบประมาณ ๒๕๖2 จํานวน 6 โครงการ 
 จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนินการจริงในปงบประมาณ ๒๕๖2 รวม - บาท 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลสําเร็จ 

งบประมาณ 
ที่ใช 

หนวยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

ปงบประมาณ ๒๕๖2 
หมายเหต ุผลลพัธ 

เชิงปริมาณ 
ผลลพัธ 

เชิงคณุภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.๖1) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖2) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.๖2) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖2) 

๑. การคัดเลือก
บุคลากรดีเดนดาน
จริยธรรมประจําป 

ความสําเร็จในการ
คัดเลือกบุคลากร

ดีเดนดาน
จริยธรรมประจําป  

รอยละ 100 

- - สํานักงาน
เลขานกุาร
กรม/กลุม

งานคุมครอง
จริยธรรม 

- - - ดําเนนิการ 
ไดรอยละ 

100 

 

2. ศึกษาดูงาน/ เขา
รวมกิจกรรม/จัดการ
บรรยายดานหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ทศพิธราชธรรม และ
พระบรมราโชวาท 
ที่พระราชทานแก
ขาราชการ/ดูงาน
หนวยงานปองกัน
ปราบปรามการทจุริต 

ความสําเร็จในการ
การจดักจิกรรม 
รอยละ 100 

- - สํานักงาน
เลขานกุาร

กรม/ 
กลุมพัฒนา

ระบบบริหาร 

- - ดําเนนิการ 
ไดรอยละ 

100 

-  

3. จัดกิจกรรมทาง
ศาสนา 

ความสําเร็จในการ
จัดกิจกรรมทาง

ศาสนา 
รอยละ 100 

- - สํานักงาน
เลขานกุาร

กรม/ 
กลุมพัฒนา

ระบบบริหาร 

- - - ดําเนนิการ 
ไดรอยละ 

100 

 

4. จัดทําแผนปฏิบัติ
การการปองกนัและ
ปราบปรามการทจุริต
ของ สศค. 

ความสําเร็จในการ
ดําเนนิกจิกรรม
ตามแผนปฏิบัติ

การรอยละ 100 

- 
 

 

- กลุมพัฒนา
ระบบบริหาร 

- - - ดําเนนิการ 
ไดรอยละ 

100 

 

๕. มีชองทางการรอง
ทุกขหรือการปรับ
กระบวนการ/วิธีการ
รองทุกขเพือ่ใหผูรอง
ทุกขไดรับความ
สะดวก รวดเรว็ 

จัดทํารายงานรับ
เรื่องรองเรียน  

12 ครั้ง 

- - กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม 

4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง  

6. ดําเนนิโครงการ 
สศค. คุณธรรม 

ความสําเร็จในการ
ดําเนนิโครงการ 
สศค. คุณธรรม 
รอยละ 100 

- - กลุมพัฒนา
ระบบบริหาร 

- ดําเนนิการได
รอยละ 50 

- ดําเนนิการได
รอยละ 100  

 

หมายเหต:ุ ผลสําเร็จเชิงปริมาณ คือ จํานวนคน จํานวนหนวยงานจํานวนชุมชน 
 ผลสําเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของโครงการ 
 
 



 
 

สรุปผลที่ไดจากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง/จังหวัด/องคกร หนวยงาน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 จํานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ไดรับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสรางภูมิคุมกัน
ใหเขมแข็ง มีจํานวนรวม 497คน 

 จํานวนหนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอกที่ใหความสําคัญสนับสนุนใหมีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
1 แหง 

 จํานวนหนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอกที่ใหการสนับสนุนหรือรวมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 1 แหง 

 จํานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเขารวมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
497 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 
 ชื่อกระทรวง/จังหวัด/องคกร หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 สถานที่ตั้ง ถนนพระรามที่ 6  แขวงพญาไท  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400 
 ชื่อผูประสานงาน    

1. เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ  โทร.  02-126-5800 ตอ 2627 
2. นางพนิดา  ศิริรัตน  โทร.  02-126-5800 ตอ 2560 
3. นางสาวจุฑารัตน  ชาญกวาง โทร.  02-126-5800 ตอ 2560 

โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการจริงในปงบประมาณ ๒๕๖2  7   โครงการ/กิจกรรม 
 จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนินการจริงในปงบประมาณ ๒๕๖2  รวม  -  บาท 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลสําเร็จ งบประมาณ 

ที่ใช 
(บาท) 

หนวยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

ปงบประมาณ ๒๕๖2 
หมายเหต ุผลลพัธ 

เชิงปริมาณ 
ผลลพัธ 

เชิงคณุภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.๖1) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖2) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.๖2) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖2) 

1.กิจกรรมตกับาตร
พระสงฆประจําทกุเดอืน 

200 
คน 

บุคลากรในสังกัดไดมีสวนรวมใน
การสงเสริม อนุรักษประเพณี
วัฒนาธรรมอันดี ทํานุบํารุงศาสนา
ใหคงอยูสืบไป 

- สํานักบริหาร
กลาง 

     

2.กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ 
ในงานพระราชพธิีสําคัญ
ตางๆ 

400 
คน 

บุคลากรในสังกัดมีจิตสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ และรวมแสดง
ความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

- สํานักบริหาร
กลาง 

     

3.งานเทศนมหาชาติเฉลมิ
พระเกียรติพระบาทสมเดจ็
พระเจาอยูหัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก 

40 คน บุคลากรในสังกัดไดมีสวนรวมใน
การสงเสริม อนุรักษประเพณี
วัฒนาธรรมอันดี ทํานุบํารุงศาสนา
ใหคงอยูสืบไป และแสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

- สํานักบริหาร
กลาง 

   19 ก.ย.62  

4.โครงการพิธมีอบโลและ
ประกาศเกียรติคณุ “ผู
ประพฤติปฏิบัติตนชอบ
ดวยความซื่อสัตยสุจริต” 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

11 คน บุคลากรที่ไดรับคัดเลือกเกิดความ
ภาคภูมิใจ และมีความตระหนัก
ตอการปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตสืบไป 

งบอื่นๆ 
41,250 

ศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต   1 เม.ย.62   

5.โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลกัสูตร 
“วิทยากรตัวคูณสงเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรม โปรงใส 
ไรทุจริต” ประจํากระทรวง 
การคลัง ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ในโครงการ
กระทรวงการคลังคุณธรรม 

80 คน บุคลากรในสังกัดไดรับองคความรู 
ไดพัฒนาตนเองเปนวิทยากรตัว
คูณ รวมถึงนําความรูที่ ไดรับจาก
การจัดอบรมดังกลาว ในการริเริ่มและ
ออกแบบโครงการไปเผยแพรภายใน
หนวยงานตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

เงินกองทุน
พัฒนา

บุคลากรของ
กระทรวงการ 

คลัง 
116,925 

ศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต 

  2-3 พ.ค.62   

6.โครงการอบรมสัมมนา
เสริมสรางความรูความ
เขาใจในการปองกนัและ
แกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมชิอบและปลูกฝง 
ทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีแก
ชาววายุภักษ กระทรวง 
การคลัง ประจําป
งบประมาณ 2562 

50 คน บุคลากรมีความรูความเขาใจในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ รวมถึงการ
ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม
จริยธรรมที่ดีใหมีความซือ่สัตย สุจริต
ในการปฏิบัติหนาทีร่าชการ 

งบอื่นๆ 
39,035 

ศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต 

  29-30 ส.ค.62   

 
 
 



 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลสําเร็จ งบประมาณ 

ที่ใช 
(บาท) 

หนวยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

ปงบประมาณ ๒๕๖2 
หมายเหต ุผลลพัธ 

เชิงปริมาณ 
ผลลพัธ 

เชิงคณุภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.๖1) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖2) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.๖2) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖2) 

7.โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสตูร การ
เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมเพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน 

120 
คน 

- บุคลากรไดรับการพัฒนาจิตใจ มีสติ 
มีความรอบคอบ ในการทํางานใหมี
ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น 
- นําหลักธรรมมาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานและใชในชีวิตประจําวนั 

เงินกองทุน
พัฒนา

บุคลากรของ
กระทรวงการ 

คลัง 

สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

   13-16 พ.ย.
62 

 

 
 
หมายเหต:ุ ผลสําเร็จเชิงปริมาณ คือ จํานวนคน จํานวนหนวยงานจํานวนชุมชน 
 ผลสําเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของโครงการ 
 

สรุปผลที่ไดจากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง/จังหวัด/องคกร หนวยงาน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 จํานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ไดรับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสรางภูมิคุมกัน
ใหเขมแข็ง มีจํานวนรวม 200 คน  

 จํานวนหนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอกที่ใหความสําคัญสนับสนุนใหมีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
5 แหง ไดแก สํานักงาน ป.ป.ช.  พิพิธภัณฑตานโกง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง มูลนิธิฟรีดริช เนามัน และ   
สถานฝกปฏิบัติธรรมไรเชิญตะวัน  

 จํานวนหนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอกที่ใหการสนับสนุนหรือรวมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 3 แหง ไดแก สํานักพระราชวัง สํานักนายกรัฐมนตรี และสํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

 จํานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเขารวมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
400 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


