แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อหนวยงาน กรมศุลกากร
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการปลุก
จิตสํานึกดานจริยธรรม
และธรรมาภิบาล เพื่อ
การปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ

วัตถุประสงคของโครงการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กลุม
1. เพื่อเสริมสรางและปลุก
คุมครอง
จิตสํานึกใหบุคลากรของ
กรมศุลกากรปฏิบัติราชการและ และสงเสริม
จริยธรรม
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาขาราชการ กองบริหาร
ทรัพยากร
2. เพื่อใหบุคลากรของ
บุคคล
กรมศุลกากรมีการประเมิน
ตนเอง (Integrity SelfAssessment) เปนระยะที่มี
การตรวจสอบ และประเมิน
ดานสมรรถภาพ และการบริการ
ที่เหมาะสม เพื่อชวยเสริมสราง
มาตรฐาน ดานการปฏิบัติหนาที่
ที่ดีและเปนมืออาชีพ

ผลลัพธเชิง
ปริมาณ

ผลลัพธเชิงคุณภาพ

ขาราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจาง
ของกรมศุลกากร
ไดรับการพัฒนาจิตใจ
ตามหลักจริยธรรม
2. มีรายงาน ทางศาสนาตาม ความ
เชื่อและปรัชญาที่ดีงาม
ประเมินผล
และปฏิบัติงานดวย
การดําเนิน
โครงการเสนอ ความซื่อสัตยสุจริต
รักษาวินัย และ
กรมฯ
ความถูกตอง
โดยยึดประโยชน
ของประเทศชาติ
และประชาชนเปนที่ตั้ง

1. ระดับ
ความสําเร็จ
ของการดําเนิน
โครงการ 5
ระดับ

การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565
จํานวน
เงิน
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
หมาย
สนับสนุน
1
2
3
4
เหตุ
ฯ
(ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย. (ก.ค.-ก.ย.
ที่ใช
64)
65)
65)
65)
-

3. เพื่อใหบุคลากรนอมนํา
หลักธรรม คําสอน ของศาสนาไป
ปรับใชในชีวิตประจําวันและ
การปฏิบัติหนาที่ราชการ
4. เพื่อใหบุคลากรไดเรียนรู
และสืบสาน พระบรมราโชวาท
และพระราชดํารัส และยึด
เปนหลักในการปฏิบัติหนาที่
ราชการ
5. เพื่อเผยแพรคุณธรรม
และจริยธรรมที่เปนหลัก
ในการทํางานของขาราชการ
ที่จะเกษียณอายุราชการ
ใหไดรับการถายทอดและ
สงตอไปยังบุคลากรของ
กรมศุลกากรที่ยังคงปฏิบัติ
ราชการตอไป
2. โครงการเรียนรู
ประมวลจริยธรรม
ดวยตนเอง

กลุม
1. เพื่อใหเจาหนาที่ศุลกากรมี
คุมครอง
ความรู ความเขาใจถึง
และสงเสริม
ความสําคัญของ
จริยธรรม
พระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
กองบริหาร
จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
ทรัพยากร
ประมวลจริยธรรมขาราชการ
บุคคล
พลเรือน จรรยาขาราชการกรม
ศุลกากร ปฏิญญาอรุชาฉบับ
ปรับปรุง (The Revised

1. ระดับ
ความสําเร็จ
ของการดําเนิน
โครงการ 5
ระดับ
2. รอยละ
80 ของ
เจาหนาที่
ศุลกากร

เจาหนาที่ศุลกากร
ทุกคน มีความรู
ความเขาใจและปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือน
จรรยาขาราชการ

-

Arusha Declaration)
ประมวลระเบียบวาดวย
จริยธรรมและความประพฤติ
ของเจาหนาที่ (Model Code
of Ethics and Conduct) ของ
องคการศุลกากรโลก แนวทาง
การปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือน
กรณีการใหหรือรับของขวัญ
หรือประโยชนอื่นใด
และกรณีการเรี่ยไร พรอมดวย
แนวทางปฏิบัติ เพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอน
2. เพื่อใหเปนไปตามที่กําหนด
ไว ใ นตั ว ชี้ วั ด ของการจั ด ทํ า
แผนปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565
3. เพื่อสงเสริมใหเจาหนาที่
ศุลกากรปฏิบัติงานดวย
ความซื่อสัตยสุจริต รักษาวินัย
และความถูกตอง โดยยึด
ประโยชนของประเทศชาติ
และประชาชนเปนที่ตั้ง

เขาศึกษาและ
เรียนรู
เกี่ยวกับ
ประมวล
จริยธรรม
พรอมเขาทํา
แบบทดสอบ
ความรู
กอนและหลัง
การเรียนรูฯ
ในระบบ
Intranet และ
ผานเกณฑการ
ทดสอบ
ไมนอยกวา
รอยละ 80
ของจํานวน
เจาหนาที่
ศุลกากร
ทั้งหมด
3. มีรายงาน
ประเมินผล
การดําเนิน
โครงการเสนอ
กรมฯ

กรมศุลกากร ปฏิญญา
อรุชาฉบับปรับปรุง
(The Revised
Arusha Declaration)
ประมวลระเบียบวา
ดวยจริยธรรม และ
ความประพฤติของ
เจาหนาที่ (Model
Code of Ethics and
Conduct) ของ
องคการศุลกากรโลก
แนวทางการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือน
กรณีการใหหรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน
อื่นใดและกรณีการ
เรี่ยไร พรอมดวย
แนวทางปฏิบัติเพื่อ
ปองกันผลประโยชน
ทับซอนอยางเครงครัด

3. โครงการคนดีศรี
ศุลกากร

1. เพื่อสงเสริมยกยองบุคลากร
กลุม
ที่ประพฤติตน ตามจรรยา
คุมครอง
ขาราชการกรมศุลกากรและ
และสงเสริม
ประมวลจริยธรรมขาราชการ
จริยธรรม
พลเรือน
กองบริหาร
2. เพื่อสงเสริมใหปฏิบัติหนาที่ ทรัพยากร
บุคคล
ดวยความซื่อสัตยสุจริต รักษา
วินัยและความถูกตองโดยยึด
ประโยชน ประเทศชาติและ
ประชาชนเปนที่ตั้ง

3. เพื่อสงเสริมเจาหนาที่ให
ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส
โดยการยกยองเชิดชู เจาหนาที่
ที่ปฏิบัติหนาที่ ดวยความตั้งใจ
และดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี
ยึดมั่นในกฎ ระเบียบ
มีความพากเพียรในการทํางาน
อุทิศตนและเวลาใหแกราชการ
และเพื่อสรางขวัญกําลังใจ
ใหแกเจาหนาที่ที่เปน
แบบอยางที่ดี

1. ระดับ
ความสําเร็จ
ของการดําเนิน
โครงการ 5
ระดับ
2. มีรายชื่อ
คนดี
ศรีศลุ กากร
จํานวน 5 ราย
3. มีรายงาน
ประเมินผล
การดําเนิน
โครงการเสนอ
กรมฯ

ตนแบบเจาหนาที่
ซึ่งปฏิบัติหนาที่ดวย
ความโปรงใส ยืนหยัด
ทําในสิ่งที่ถูกตอง
ยึดมั่นใน กฎ ระเบียบ
มีความพากเพียร
ในการทํางาน อุทิศตน
และเวลาใหแกราชการ

-

4. การดําเนินงานการ เพื่อเสริมสรางการปฏิบัติตาม
ประกาศเจตนารมณ วินยั ของบุคลากรอยาง
เครงครัด
ใหการรักษา
มาตรฐานวินัย
ของบุคลากรในสังกัด
เปนวาระสําคัญ
“สัญญาประชาคม”
ขององคกร

สวนวินัย
และ
ความรับผิด
ทางละเมิด
กองบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

ระดับ
บุ ค ลากรกรมศุ ล กากร
ความสําเร็จ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการ
ของการ
ดวยความโปรงใส
ดําเนินงาน/
รอยละ 100
ของบุคลากร
กรมศุลกากร
ใหคํามั่นเปน
ลายลักษณ
อักษร แก
ผูบังคับบัญชา

-

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
เปาหมาย
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

5. โครงการ
1. เพื่อสรางการรับรูมาตรฐานการ
ศุลกากรคุณธรรม ปฏิบัติงาน ดานองคกรคุณธรรม
ของเจาหนาที่ศุลกากรในทุกระดับ
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
2. เพื่อเสริมสรางทัศนคติให
ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
รักษาวินัยและความถูกตองโดยยึด
ประโยชนของประเทศชาติและ
ประชาชนเปนที่ตั้ง
3. เพื่อขับเคลื่อนหนวยงานของ
กรมศุลกากร ใหดําเนินกิจกรรม
ภายใตแนวทางองคกรศุลกากร
คุณธรรม
4. เพื่อยกระดับการยอมรับของผูมี
สวนเกี่ยวของและภาคประชาสังคม
ในดานความโปรงใส ในการ
ใหบริการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กลุม
คุมครอง
และสงเสริม
จริยธรรม
กองบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

ผลลัพธเชิง
ปริมาณ

ผลลัพธเชิง
คุณภาพ

1. ระดับ
ความสําเร็จ
ของการดําเนิน
โครงการ 5 ระดับ

ขาราชการ
พนักงานราชการ
และลูกจาง
ของกรมศุลกากร
รับรูมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
ดานองคกร
ศุลกากรคุณธรรม
ในทิศทางเดียวกัน

2. หนวยงานใน
กรมศุลกากร
ดําเนินกิจกรรม
ตามตัวชี้วัด
คุณธรรม
อัตลักษณ ไมนอย
กวารอยละ 80
ของแตละตัวชี้วัด
3. มีรายงาน
ประเมินผล
การดําเนิน
โครงการเสนอ
กรมฯ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
จํานวน
เงิน
ไตรมาส
หมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
สนับสนุน
4
เหตุ
(ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย.
ฯ
(ก.ค.-ก.ย.
64)
65)
65)
ที่ใช
65)
-

ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เปาหมาย
โครงการ/
กิจกรรม

6. โครงการ
กรอบเสนทาง
ความกาวหนาใน
สายอาชีพ
(Career Path)
ของกรมศุลกากร

วัตถุประสงคของโครงการ

1. เพื่อสรางเสนทางการ
เติบโตและความกาวหนาที่
ชัดเจนใหแกขาราชการ
กรมศุลกากร
2. เพื่อใหขาราชการสามารถ
วางแผนเสนทางการเติบโต
ในสายอาชีพของตนเอง
และ มีการพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง
3. เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการวางแผนเตรียมกําลังคน
เพื่อเขาสูตําแหนงที่สําคัญ
(Succession Plan)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สวนบริหาร
งานบุคคล
กองบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

ผลลัพธเชิงปริมาณ
1. ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินโครงการ
5 ระดับ

ผลลัพธเชิง
คุณภาพ

สวนราชการได
บุคลากรเขาสู
สายงาน
ตําแหนง และ
2. กรมศุลกากรมีการ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ ระดับสอดคลอง
และแนวทางการพิจารณา กับความจําเปน
คุณสมบัติของขาราชการ ของภารกิจ
ภาครัฐ
ประเภทตาง ๆ เขาสู
ตําแหนง ตามกรอบ
เสนทางความกาวหนาใน
สายอาชีพ (Career
Path) ของกรมศุลกากร
และหลักเกณฑ วิธีการ
ที่ ก.พ. กําหนด
ที่มีการเผยแพร
ใหขาราชการทราบ

จํานวน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เงิน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หมาย
สนับสนุน
เหตุ
(ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย. (ก.ค.-ก.ย.
ฯ
64)
65)
65)
65)
ที่ใช
-

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
เปาหมาย
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

7. โครงการ 1. เพื่อใหผูที่มาติดตอราชการไดรับการ
ระฆังศุลกากร อํานวยความสะดวก สามารถเขาถึงการบริการ
ตามชองทางประชาสัมพันธ และเจาหนาที่
สามารถแกปญหาขอรองเรียนเบื้องตนในการ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสรางมาตรฐานกระบวนงานในการ
รับขอรองเรียนของผูมาติดตอราชการในกรณี
ที่ไมไดรับความสะดวกในการปฏิบัติพิธีการ
ทางศุลกากรในทุกสวนราชการสังกัดกรม
ศุลกากร
3. เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีในการปฏิบัติ
หนาที่ของกรมศุลกากร
4. เพื่อเปนชองทางประชาสัมพันธโดยสราง
มาตรฐานในการปฏิบัติงานและจัดลําดับ
ในการติดตอ ประสานงานตามลําดับสาย
การบังคับบัญชาใหผูมาติดตอราชการกับ
หนวยงานราชการในสังกัดกรมศุลกากรได
รับทราบ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

กลุม
คุมครอง
และ
สงเสริม
จริยธรรม
กองบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

ผลลัพธเชิง
ปริมาณ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
จํานวน
เงิน
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
หมาย
สนับสนุน
1
2
3
4
เหตุ
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
ฯ
(ต.ค.(ม.ค.(เม.ย.- (ก.ค.-ก.ย.
ที่ใช
ธ.ค. 64) มี.ค.65) มิ.ย. 65)
65)

เจาหนาที่สามารถ
แกไขปญหา
ขอรองเรียนเบื้องตน
ในการปฏิบัติหนาที่
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. มีรายงาน
เปนการอํานวย
ประเมินผล
ความสะดวกและ
การดําเนิน
โครงการเสนอ ใหความเปนธรรม
แกผูมาติดตอ
กรมฯ
ราชการ

1. ระดับ
ความสําเร็จ
ของการดําเนิน
โครงการ 5
ระดับ

-

8. โครงการ
พันธมิตร
ศุลกากร
(Customs
Alliances)

1. เพื่อเพิ่มชองทางในการสื่อสารระหวาง
ภาคเอกชนกับกรมศุลกากรโดยสรางภาคี
เครือขาย ผานพันธมิตรศุลกากร
2. ประสานงาน แกไขปญหา และสราง
ความชัดเจน ลดขอโตแยงที่จะเกิดขึ้น
ในดานตาง ๆ ทั้งปญหาเชิงนโยบายและ
ปญหา หนางานปกติ อาทิ พิธีการศุลกากร
พิกัดอัตราศุลกากร ราคา ถิ่นกําเนิด กฎหมาย
ศุลกากร สิทธิประโยชน และปญหาอื่น ๆ
3. เพื่อแกปญหาและใหคําปรึกษาอยาง
รวดเร็วทันตอเหตุการณ ซึ่งเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน ประหยัดเวลา
และลดคาใชจาย
4. การสรางความโปรงใสและเปนธรรมใหแก
ผูประกอบการ และผูมีสวนไดสวนเสีย

9. โครงการ
ประสาน
ความรวมมือ
ภาครัฐและ
ภาคเอกชน

1. เพื่อเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของกับ
การนําเขาและสงออก ไดรวมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา
การนําเขาและสงออก

มีการประสานงาน
แกไขปญหา ทั้งใน
เชิงนโยบาย และเชิง
ปฏิบัติเพิ่มขึ้น
อันเปนการเพิ่ม
ความรวมมือ
2. มีการ
ประสานงาน ระหวางภาครัฐและ
แกปญหา/ปด เอกชน ในการรวมกัน
งานหรือสงตอ แกปญหาและสราง
ใหหนวยงานที่ ความโปรงใส
เกี่ยวของ
ดําเนินการตอ
ไมนอยกวา
รอยละ 80

สํานักงาน 1. ระดับ
เลขานุการ ความสําเร็จ
กรม
ของการดําเนิน
โครงการ 5
ระดับ

คณะทํางาน
รวมภาครัฐ
และ
ภาคเอกชน
2. เพื่อเปนการสงเสริมการเขามามีบทบาท หรือ เพื่ออํานวย
ความ
สวนรวม ตลอดจนประสานงานและแกไข
สะดวก
ปญหาเกี่ยวกับ การนําเขาและสงออกรวมกัน
ในการ
3. เพื่อสรางความสัมพันธระหวางภาครัฐ และ
นําเขา
ภาคเอกชนไดอยางเหมาะสมและสามารถ
สงออก
ทํางานรวมกัน ในฐานะหุนสวนการพัฒนา
(ครอ.)

1. ระดับ
ความสําเร็จ
ของการดําเนิน
โครงการ 5
ระดับ
2. ประเด็น
ปญหา/
อุปสรรค/
ขอรองเรียน
ซึ่ง ครอ. เสนอ

ประเด็นปญหา/
อุปสรรค /
ขอรองเรียน
ซึ่ง ครอ. เสนอตอ
ที่ประชุมไดรับ
การแกไข

-

-

ตอที่ประชุม
ไดรับการแกไข
ไมนอยกวา
รอยละ 60
ของประเด็น
ทั้งหมด

4. เพื่อปรับปรุงรูปแบบหรือวิธีการทํางาน ที่จะ
ทําใหเกิดการทํางานรวมกันอยางบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความ
ตองการและสรางความสะดวกในการนําเขา
และสงออก
10. โครงการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
Local
Profile
สํานักงาน
ศุลกากรและ
ดานศุลกากร

1. เพื่อศึกษาใหทราบถึงสภาพการณ
ในปจจุบันของการใชระบบ Local Profile
ของสํานักงานศุลกากรและดานศุลกากรใน
ความรับผิดชอบของสํานักงานศุลกากรจัดเก็บ
รายไดหลัก
2. เพื่อทราบถึงปญหาอุปสรรคและขอจํากัด
ของระบบ Local Profile ของสํานักงาน
ศุลกากร และดานศุลกากร ในความรับผิดชอบ
ของสํานักงานศุลกากรจัดเก็บรายไดหลัก
3. เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบ Local Profile
ของสํานักงานศุลกากรจัดเก็บรายไดหลัก
ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ศูนย
ประมวล
ขอมูลการ
ขาวทาง
ศุลกากร

1. ระดับ
ความสําเร็จ
ของการดําเนิน
โครงการ 5
ระดับ

ระบุสภาพการณ
ในปจจุบัน ปญหา
อุปสรรค ขอจํากัด
และพัฒนา
การกําหนดเงื่อนไข
2. คณะทํางาน ความเสี่ยงของระบบ
Local Profile ของ
ลงพื้นที่
สํานักงานศุลกากร
สํานักงาน
จัดเก็บรายไดหลัก
ศุลกากร
จัดเก็บรายได
หลักอยางนอย
2 สํานักงาน
3. รายงานผล
การปรับปรุง
ระบบ Local
Profile ของ
สํานักงาน
ศุลกากร
จัดเก็บ
รายไดหลัก

-

11. โครงการ
เสริมสราง
เครื่องมือ
สําหรับการ
ดําเนินการ
ทางวินัย

สรางระบบฐานขอมูลที่ใหคณะกรรมการหรือ
ผูที่เกี่ยวของสืบคนและดาวนโหลดแบบฟอรม
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ กับ
การดําเนินการทางวินัยไดโดยสะดวก ทั้งนี้
เพื่อความถูกตอง ครบถวน และรวดเร็ว ในการ
ดําเนินการทางวินัยและความรับผิด ทางละเมิด

สวนวินัย
และ
ความรับผิด
ทางละเมิด
กองบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

1. ระดับ
ความสําเร็จ
ของการดําเนิน
โครงการ 5
ระดับ

ไดรับความรูที่ไดจาก
การ สืบคนขอมูล
จากแหลงขอมูล
นําไปประยุกตใชใน
การปฏิบัติงาน และ
2. มีฐานขอมูล เผยแพรตอบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวของ
ให
คณะกรรมการ
หรือผูที่
เกี่ยวของ
สืบคนขอมูล
ตาง ๆ ในการ
ดําเนินการ
ทางวินัยและ
ความรับผิด
ทางละเมิด

-

12. โครงการ
สัมมนา
ผูบังคับบัญชาตาม
หลักเกณฑ วิธีการ
เสริมสรางพัฒนา
ใหขาราชการมี
วินัยและปองกัน
มิใหขาราชการ
กระทําผิดวินัย

1. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับ
ความรู นําไปเสริมสรางและพัฒนา
ใหผูใตบังคับบัญชามีวินัยและปองกัน
มิใหผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย

13. โครงการสื่อ
สรางสรรค
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและวินัย
ขาราชการ หัวขอ
“Be Proud”
และ “Ethics
Boosting”

บุคลากรกรมศุลกากร มีคุณธรรม
จริยธรรม และวินัยขาราชการ มีความ
ภาคภูมิใจที่ไดปฏิบัติหนาที่อยางถูกตอง
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และคําสั่ง
ของกรมศุลกากร โดยมีชองทางการ
เผยแพรผานกิจกรรมตาง ๆ ของ
กรมศุลกากร เชน การอบรม
คณะกรรมการ หรือการอบรม
ขาราชการใหม เปนตน

2. เพื่อรับทราบนโยบายของ
กรมศุลกากรในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชา
ไดแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและ
2. รอยละ 80 ของ ชวยกันหาแนวทาง
หรือมาตรการเพื่อ
ผูเขารวมสัมมนา
ผานการประเมินผล ปองกันการกระทําผิด
ความรูความเขาใจ วินัยและการทุจริต
เกี่ยวกับเรื่องวินัย ประพฤติมิชอบ

สวนวินัย
และ
ความรับผิด
ทางละเมิด
กองบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

1. ระดับ
ความสําเร็จ
ของการดําเนิน
โครงการ 5 ระดับ

สวนวินัย
และความ
รับผิด
ทางละเมิด
และกลุม
คุมครอง
และ
สงเสริม
จริยธรรม
กองบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

1. ระดับ
ความสําเร็จ
ของการดําเนิน
โครงการ 5 ระดับ

3. เพื่อสรางแนวคิดในการแกไข
ปญหาการกระทําผิดวินัยภายใน
หนวยงาน

บุคลากรกรมศุลกากร
มีทัศนคติที่ดีขึ้นตอ
การทําความเขาใจ
กฎหมาย กฎ
2. มีวีดิทัศน (Video ระเบียบ คําสั่งตาง ๆ
Clip) หรือ Motion อันเกี่ยวกับ
Infographic เผยแพร การดําเนินการทาง
วินัยและความรับผิด
ไมนอยกวาปละ
ทางละเมิด อันจะ
2 เรื่อง
นํามาซึ่งการปฏิบัติ
3. บุคลากร
ตามกฎหมาย กฎ
กรมศุลกากร ไมนอย ระเบียบ คําสั่งตาง ๆ
กวารอยละ 80
อยางถูกตองและ
ไดศึกษาและทํา
ครบถวน
ความเขาใจขอมูล
จากสื่อที่จัดทําขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธเชิง
ปริมาณ

ผลลัพธเชิง
คุณภาพ

จํานวน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เงิน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หมาย
สนับส
เหตุ
นุนฯ (ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย. (ก.ค.-ก.ย.
64)
65)
65)
65)
ที่ใช

14. โครงการระบบ
ลงทะเบียนและ
บริหารจัดการเรื่อง
รองเรียน
ทางอิเล็กทรอนิกส

มีกระบวนการจัดการขอรองเรียน กลุมคุมครอง
และสงเสริม
และรองทุกขที่เปนระบบดวย
จริยธรรม
การใชเทคโนโลยีดิจิทัลมา
กองบริหาร
สนับสนุนการทํางานวาง
มาตรการและแกปญหาในเชิงรุก ทรัพยากร
บุคคล

จํานวนผูใชระบบ
ลงทะเบียนและ
บริหารจัดการ
เรื่องรองเรียนของ
กรมศุลกากร
ไมนอยกวา
รอยละ 10
ของจํานวนเรื่อง
รับเขาทั้งหมด
ตอปงบประมาณ

มีการดําเนินการ
ตรวจสอบ และ
แกไขขอรองเรียน
ไดรวดเร็ว
ผูรองเรียน
มีความเชื่อมั่น
และความพึง
พอใจตอระบบ
การจัดการ
ขอรองเรียนและ
รองทุกข

-

15. โครงการให
ความรูและเผยแพร
การดําเนินการทาง
วินัยและความรับผิด
ทางละเมิดของ
เจาหนาที่

1. เพื่อใหบุคลากรกรมศุลกากร
สวนวินัย
รับทราบพฤติกรรมการกระทําอัน
และ
เปนความผิดวินัย และความรับผิด ความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่
ทางละเมิด
กองบริหาร
2. เพื่อเสริมสรางและพัฒนา
ทัศนคติ จิตสํานึก และพฤติกรรม ทรัพยากร
บุคคล
ของบุคลากรกรมศุลกากรใหเปน

1. ระดับ
ความสําเร็จ
ของการดําเนิน
โครงการ 5 ระดับ

บุคลากร
กรมศุลกากร
มีความรูดานวินัย
และความรับผิด
ทางละเมิด

-

2. บุคลากรกรม
ศุลกากร ไมนอย
กวารอยละ 80

มีความรูดานวินัย
และความรับผิด
ทางละเมิด และ
ผานการประเมิน
ความรูจาก
แบบทดสอบ
ความรูดานวินัย
และความรับผิด
ทางละเมิดของ
เจาหนาที่

ผูมีวินัย หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการ
กระทําผิดวินัยและความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่
3. เพื่อใหบุคลากรกรมศุลกากร
ทราบถึงแนวการพิจารณาโทษ
และอัตราโทษ เมื่อมีการกระผิด
วินัยและความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่

16. การดําเนินงาน
การยื่นบัญชี
ทรัพยสินและหนี้สิน
ของขาราชการ
กรมศุลกากร

เพื่อใหขาราชการกรมศุลกากร
ที่ไมตองยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สนิ ตอ ป.ป.ช.
แจงบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน
ตอผูบังคับบัญชาโดยตรง

สวนวินัย
และ
ความรับผิด
ทางละเมิด
กองบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

ระดับความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินงาน/
รอยละ 100
ของขาราชการ
กรมศุลกากรที่มี
สวนเกี่ยวของใน
การจัดเก็บรายได
และหนวยงาน
ที่ตรวจสอบระดับ
ชํานาญการขึ้นไป
ยื่นบัญชี แสดง
รายการทรัพยสิน
และหนี้สินของตน
ตอผูบังคับบัญชา

1. ปญหาการ
ทุจริตประพฤติ
มิชอบของ
เจาหนาที่
ลดนอยลง
2. มีการแสดง
ฐานะทางการเงิน
ของขาราชการ
กรมศุลกากร
ที่ตรวจสอบได

-

ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย
เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

17. แตงตั้งคณะทํางานศึกษา
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของกรมศุลกากร
(Integrity and Transparency
Assessment : ITA)
ตามคําสั่งกรมศุลกากร
ที่ 204/2562 ลงวันที่
22 เมษายน 2562
(ศาสตราจารย ดร. สกนธ
วรัญูวัฒนา เปนที่ปรึกษา
คณะทํางาน)

1. ศึกษาและกํากับติดตาม
การยกระดับดัชนีการรับรู
การทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย
2. บูรณาการเปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี
การรับรูการทุจริต
(Corruption Perceptions
Index : CPI)
ของประเทศไทย

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กลุมคุมครอง
และสงเสริม
จริยธรรม
กองบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

ผูประสานงาน
ชื่อ-สกุล นายประวิตร โมสิกะ
เบอรโทร 0-2667-7000 ตอ 204988 หรือ 084-962-6601

ผลลัพธเชิง
ปริมาณ

ผลลัพธเชิง
คุณภาพ

จํานวน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เงิน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หมาย
สนับสนุน
เหตุ
(ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย. (ก.ค.-ก.ย.
ฯ
64)
65)
65)
65)
ที่ใช
-

ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อหนวยงาน กรมธนารักษ
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงคของ
โครงการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวนเงิน
สนับสนุนฯ

ผลลัพธ

ผลลัพธ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

(บาท)

ที่ใช

การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หมายเหตุ
(ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.- (ก.ค.-ก.ย.
64)
65)
มิ.ย. 65)
65)

เพื่อใหสังคมมีพฤติกรรม
รวมตานการทุจริต
ในวงกวาง

สวนวินัย
กองบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

รอยละของจํานวน
บุคลากรผูเขารวม
โครงการไดเขารับ
การอบรมเกี่ยวกับ
ผลเสียของการทุจริต

ผูเขารวมโครงการ
ไดรับความรูและ
เขาใจผลเสียของ
การทุจริต

5,000

ปรับ
รูปแบบ
การจัด
โครงการ
เปนแบบ
ออนไลน

เพื่อใหสังคมมีพฤติกรรม
2. ใหความรู
เกี่ยวกับการดําเนิน รวมตานการทุจริต
ในวงกวาง
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

สวนวินัย
กองบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

รอยละของจํานวน
บุคลากรผูเขารวม
โครงการไดเขารับ
การอบรมเกี่ยวกับ
การดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ผูเขารวมโครงการ
ไดนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใชใน
การดําเนินชีวิต

3,000

ปรับ
รูปแบบ
การจัด
โครงการ
เปนแบบ
ออนไลน

1. ใหความรู
เกี่ยวกับผลเสีย
ของการทุจริต

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

3. โครงการคัดเลือก/
ยกยอง ขาราชการ
และ/หรือลูกจางประจํา
ดีเดน

วัตถุประสงคของ
โครงการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อใหเกิดวัฒนธรรม
ทางการเมือง
(Political Culture)
มุงตานการทุจริต
ในทุกภาคสวน

สวนวินัย
กองบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

ผลลัพธ

ผลลัพธ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ความสําเร็จใน
การคัดเลือก
ขาราชการและ/
หรือลูกจางประจํา
ดีเดน
จํานวน 2 คน

คัดเลือกขาราชการ
และ/หรือ
ลูกจางประจําดีเดน
จํานวน 2 คน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จํานวนเงิน
สนับสนุนฯ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ที่ใช
(ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. (เม.ย. -มิ.ย. (ก.ค. ก.ย.
(บาท)
64)
65)
65)
65)
-

หมาย
เหตุ

ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เปาหมาย
วัตถุประสงคของ
โครงการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

4. ใหความรูเพื่อ
ปองกันผลประโยชน
ทับซอนในการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ

เพื่อใหการทุจริตถูก
ยับยั้งอยางเทาทัน
ดวยนวัตกรรม กลไก
ปองกันการทุจริตและ
ระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

สวนวินัย
กองบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

รอยละของจํานวน
บุคลากรผูเขารวม
โครงการไดรับการ
อบรมเกี่ยวกับการ
ปองกันผลประโยชน
ทับซอน

5. เผยแพรแผนปฏิบัติ
การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕65

เพื่อใหการทุจริต
ถูกยับยั้งอยางเทาทัน
ดวยนวัตกรรม กลไก
ปองกันการทุจริตและ
ระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

สวนวินัย
กองบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

จํานวนชองทางการ
ประชาสัมพันธ
แผนปฏิบัติการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต เชน website
กรมธนารักษ
วารสารกรมธนา
รักษ หนังสือเวียน
ภายใน เปนตน

โครงการ/กิจกรรม

ผลลัพธ

ผลลัพธ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จํานวนเงิน
สนับสนุนฯ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ที่ใช
(ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. (เม.ย. - (ก.ค. ก.ย.
(บาท)
64)
65)
มิ.ย. 65)
65)
5,000

สามารถ
ประชาสัมพันธ
แผนปองกันฯ
ไดอยางนอย
๒ ชองทาง

-

หมาย
เหตุ
ปรับ
รูปแบบ
การจัด
โครงการ
เปน
แบบ
ออนไลน

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม
6. โครงการเสริมสราง
ความรูดานวินัย
แกขาราชการ ลูกจาง
และพนักงานราชการ”

วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อใหการปราบปรามการ
ทุจริตและการบังคับใช
กฎหมาย มีความรวดเร็ว
เปนธรรมและไดรับ
ความรวมมือจากประชาชน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนวินัย
กองบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

ผลลัพธ
เชิงปริมาณ
รอยละของจํานวน
บุคลากรผูเขารวม
โครงการ
ไมกระทําผิดวินัย
ของทางราชการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จํานวนเงิน
ผลลัพธ สนับสนุนฯ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ที่ใช
(ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. (เม.ย. - (ก.ค. ก.ย.
เชิงคุณภาพ (บาท)
64)
65)
มิ.ย. 65)
65)

เจาหนาที่
ผูเขารวม
โครงการไม
มีการกระทํา
ผิดวินัยของ
ทางราชการ

2,000

หมาย
เหตุ
ปรับ
รูปแบบ
การจัด
โครงการ
เปน
แบบ
ออนไลน

ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

7. การเสริมสราง
เครือขายตอตาน
การทุจริต

วัตถุประสงคของโครงการ

เพื่อใหการปราบปราม
การทุจริตและการบังคับใช
กฎหมายมีความรวดเร็ว
เปนธรรม และไดรับ
ความรวมมือจากประชาชน

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สวนวินัย
กองบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลลัพธ

ผลลัพธ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

รอยละของ
จํานวนบุคลากร
ผูเขารวม
โครงการไดเขา
รับการอบรม
เกี่ยวกับ
การปองกันและ
ปราบปราม
การทุจริต

บุคลากรผูเขารวม
โครงการไดเขารับ
การอบรมเกี่ยวกับ
การปองกันและ
ปราบปราม
การทุจริต

จํานวนเงิน
ไตรมาส ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส 3
สนับสนุนฯ
1
2
4
ที่ใช
(เม.ย.(บาท) (ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. มิ.ย. 65) (ก.ค.-ก.ย.
64)
65)
65)
5,000

หมาย
เหตุ
ปรับ
รูปแบบ
การจัด
โครงการ
เปน
แบบ
ออนไลน

ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย
เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

8. โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ
(Integrity &
TransparencyAssessm
ent:ITA)ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565

วัตถุประสงคของ หนวยงานที่
โครงการ
รับผิดชอบ
เพื่อใหดัชนี
กลุมงาน
การรับรูการทุจริต คุมครอง
จริยธรรม
(Corruption
สวนวินัย
Perceptions
กองบริหาร
Index: CPI) ของ ทรัพยากร
ประเทศไทย มีคา
บุคคล
คะแนนในระดับ
ที่สูงขึ้น

ผูประสานงาน
ชื่อ นายธงทอง เวณุจันทร ตําแหนง นิติกรชํานาญการ

ผลลัพธ

ผลลัพธ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ระดับคะแนนของ
การประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสใน
การดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ
(Integrity &
Transparency
Assessment:ITA)

คะแนนของการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส
ในการดําเนินงาน
ของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity
& Transparency
Assessment:ITA
เปนไปตาม
หลักเกณฑที่
สํานักงาน ป.ป.ช.
กําหนด

เบอรโทร 0-2618-6346

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จํานวนเงิน
สนับสนุนฯ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หมาย
เหตุ
ที่ใช
(ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. (เม.ย. - (ก.ค. ก.ย.
(บาท)
64)
65)
มิ.ย. 65)
65)
-

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อหนวยงาน กรมสรรพากร
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

1. แตงตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมประจํา
กรมสรรพากร

หนวยงาน
ที่
วัตถุประสงคของโครงการ
รับผิดชอบ
เพื่อใหการขับเคลื่อน
กองบริหาร
กรมสรรพากร
ทรัพยากร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
บุคคล
ประสิทธิผลและ
เพื่อบุคลากรในสังกัด
มีคุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน
ตามคานิยมขาราชการ
กรมสรรพากร เพื่อให
การบริหารองคกร
เปนไปตามหลัก
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
หรือหลักธรรมาภิบาล

ผลลัพธ

ผลลัพธ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ใชขับเคลื่อน
กรมสรรพากร
ใหกับ
เจาหนาที่
หนวยงาน
ทั่วประเทศ
จํานวน 154
หนวยงาน

เพื่อบุคลากรในสังกัด
มีคุณธรรม
จริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน
ตามคานิยมราชการ
กรมสรรพากร
เพื่อใหการบริหาร
องคกรเปนไป
ตามหลักบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
หรือ
หลักธรรมาภิบาล

จํานวน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เงิน
สนับสนุน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หมาย
เหตุ
ฯ
(ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.- (ก.ค.-ก.ย.
64)
65)
มิ.ย. 65)
65)
ที่ใช

ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เปาหมาย
โครงการ/
กิจกรรม

2. ขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองคกร
“สรรพากร
คุณธรรม”

วัตถุประสงค
ของโครงการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อขับเคลื่อนกรมสรรพากร
กองบริหาร
ใหมีวัฒนธรรมองคกร
ทรัพยากรบุคคล
“สรรพากรคุณธรรม”
เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม ใหแกเจาหนาที่
ภายใตคุณธรรมอัตลักษณ
กรมสรรพากร “ซื่อสัตย
รับผิดชอบ มอบใจบริการ”
และเสริมสรางคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการ
ดําเนินงานใหกับหนวยงาน
ทั่วประเทศ

ผลลัพธ

ผลลัพธ

จํานวนเงิน
สนับสนุนฯ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ที่ใช

จํานวนหนวยงาน
ภายในสังกัด
กรมสรรพากร
154 หนวยงาน
มีการดําเนินการ
ขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองคกร
“สรรพากร
คุณธรรม”

เสริมสรางให
เจาหนาที่
มีพฤติกรรม
ในการทํางาน
(ซื่อสัตย
รับผิดชอบ
มอบใจบริการ)
และกรมสรรพากร
มีคุณธรรมและ
ความโปรงใส
ในการดําเนินงาน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย.
64)
65)
65)

(ก.ค.-ก.ย.
65)

หมาย
เหตุ

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
เปาหมาย
โครงการ/
กิจกรรม

3. กําหนด
จริยธรรมประจํา
หนวยงาน

วัตถุประสงคของโครงการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผลลัพธ

ผลลัพธ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

คณะกรรมการ จํานวนหนวยงาน
เพื่อกําหนดแนวทางในการ
สงเสริมพัฒนาและประสิทธิภาพ จริยธรรม ภายในสังกัด
ประจํา
กรมสรรพากร
ใหเจาหนาที่ของรัฐ มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
กรมสรรพากร 154 หนวยงาน
ดําเนินการ
ทางจริยธรรมและยึดแนวทาง
เผยแพรจริยธรรม
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ประจําหนวยงาน
รวมทั้งปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
มาตรการในการเพิ่มพูน
ของกรมสรรพากร
ประสิทธิภาพและเสริมสราง
แรงจูงใจในการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมแกหนวยงาน
ของรัฐ

เสริมสรางให
เจาหนาที่
มีจริยธรรม
ในการปฏิบัติ
หนาที่ทาง
ราชการและ
เปนมาตรฐาน
เดียวกัน

จํานวน
เงิน
สนับสนุน
ฯ
ที่ใช

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.
64)

(ม.ค.-มี.ค.
65)

(เม.ย.-มิ.ย.
65)

(ก.ค.-ก.ย.
65)

หมาย
เหตุ

ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย
เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงคของ
โครงการ

4. เผยแพรสื่อความรู ใหเจาหนาที่เกิดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
ทางวินัยและทาง
ละเมิดใหแกเจาหนาที่ ขอมูลทางวินัยและ
ละเมิดใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ถูกตอง
และเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลลัพธ

ผลลัพธ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

สื่อในการ
เผยแพรความรู
เกี่ยวกับวินัย
และละเมิด

เพื่อใหเจาหนาที่
ตระหนักรูถึงโทษ
ของการกระทํา
ความผิดทางวินัย
และละเมิด
ตลอดจน
ชวยลดปญหา
การทุจริต
ตอการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ

จํานวนเงิน
สนับสนุนฯ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ที่ใช

(ต.ค.-ธ.ค.
64)

(ม.ค.-มี.ค.
65)

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หมาย
เหตุ
(เม.ย.-มิ.ย. (ก.ค.-ก.ย.
65)
65)

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อหนวยงาน กรมบัญชีกลาง

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการสงตรง
ขาวสาร วินัย คุณธรรม
จริยธรรม

วัตถุประสงคของ
โครงการ
สรางจิตสํานึก และ
ปลูกฝงคานิยม
ตอตานการทุจริต

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

เปาหมาย
ผลลัพธ
เชิงปริมาณ
จํานวนครั้งใน
การเผยแพร
และประชา
สัมพันธ

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ

บุคลากรมีแนวทาง
การประพฤติ ปฏิบัติ
และมีความรูเรื่องวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
มากขึ้น
ระดับคะแนน มีการพัฒนาและ
2. การประเมินคุณธรรม เพื่อประเมินผล
กอง
และความโปรงใสในการ การบริหารจัดการ
บริหาร ตามผล
ปรับปรุงการปฏิบัติ
ดําเนินงานของหนวยงาน การปรับปรุงและ
ทรัพยากร การประเมินฯ งานใหมปี ระสิทธิภาพ
ภาครัฐ (Integrity and พัฒนาหนวยงานใหมี บุคคล ประจําป
มากยิ่งขึ้น
ประสิทธิภาพ และมี
งบประมาณ
Transparency
ความโปรงใสในการ
พ.ศ. 2565
Assessment : ITA)
ปฏิบัติงานลดโอกาส
ประจําปงบประมาณ
การเกิดทุจริตใน
พ.ศ. 2565
หนวยงานทุกรูปแบบ

การดําเนินงานในปงบประมาณ
จํานวน
พ.ศ. 2565
เงิน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
สนับสนุน
(ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.(ก.ค.-ก.ย.
ที่ใช
64)
65)
มิ.ย. 65)
65)
3 ครั้ง
3 ครั้ง
3 ครั้ง
3 ครั้ง

-

-

-

-

85 คะแนน
ขึ้นไป

หมาย
เหตุ
-

-

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก

โครงการ/กิจกรรม
3. โครงการพัฒนา
ระบบความโปรงใส
ในการกอสรางภาครัฐ
(Construction
Sector
Transparency
Initiative : CoST)

วัตถุประสงคของ
โครงการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กองความ
มุงเนนการเปดเผย
ขอมูลการมีสวนรวม
รวมมือและ
ทุกภาคสวน เพื่อเพิ่ม ความโปรงใส
ความโปรงใสและลด
ในการจัดซื้อ
การทุจริตในการจัดซื้อ
จัดจาง
จัดจางภาครัฐ
ภาครัฐ

การดําเนินงานในปงบประมาณ
พ.ศ. 2565
จํานวนเงิน
สนับสนุน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผลลัพธ
ผลลัพธ
ที่ใช
(ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.- (ก.ค.-ก.ย.
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
64)
65)
มิ.ย. 65)
65)
6,822,000 รอยละ
รอยละความสําเร็จ ยกระดับ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
ในการดําเนินงาน ความ
20
40
80
100
โครงการ
โปรงใส
ไตรมาสที่ 1
ในการจัดซื้อ
พัฒนาระบบ
จัดจาง
ไตรมาสที่ 2
ภาครัฐ
พัฒนาระบบ
และลดการ
ไตรมาสที่ 3
ทุจริต
1. พัฒนาระบบ
คอรรัปชัน
2. ถายโอนขอมูล
จากระบบเดิมมายัง
ระบบใหม
3. ติดตั้งและ
ทดสอบระบบ
ไตรมาสที่ 4
จัดอบรมการใชงาน
ระบบใหผูที่
เกี่ยวของ
เปาหมาย

หมาย
เหตุ
-

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อหนวยงาน กรมสรรพสามิต
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงคของ หนวยงานที่
โครงการ
รับผิดชอบ

ผลลัพธ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ

1. โครงการสรรพสามิตใส
สะอาดรวมใจทําบุญตักบาตร
- การทําบุญตักบาตร

เพื่อเปนการสราง สํานักบริหาร จํานวน 6 ครั้ง เพื่อทํานุบํารุง
เสริมสามัญสํานึก การคลังและ ทีจ่ ัดกิจกรรม พระพุทธศาสนา
ใหสรางความดี
รายได
ใหอยูคูกบั
สังคมไทย
เปนที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจแก
บุคลากรทุกคน

2. โครงการปฏิบัติธรรม
- เปนการปลูกจิตสํานึกใหกับ
ขาราชการและลูกจางของ
กรมสรรพสามิตในเรื่องของ
คุณธรรมจริยธรรมดานการ
ประพฤติตนและปฏิบัติหนาที่
ดวยความซื่อสัตยสุจริต

เพื่อเสริมสราง
และพัฒนา
บุคลากรทางดาน
จริยธรรมและ
คุณธรรมใหแก
ขาราชการ
พนักงานราชการ
และลูกจาง
ทุกระดับของ
กรมสรรพสามิต

การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

จํานวน
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
เงิน
1
2
3
4
หมาย
สนับสนุน
(ต.ค.(ม.ค. - (เม.ย. - (ก.ค. เหตุ
ฯ
ธ.ค. 64) มี.ค. 65) มิ.ย. 65) ก.ย. 65)
ที่ใช

-

สํานักบริหาร อยางนอย
เพื่อใหมีความรู ตามที่ไดรับ
ทรัพยากร จํานวน 2 ครัง้ ความเขาใจใน
อนุมตั ิ
บุคคล ที่จดั กิจกรรม หลักธรรมทาง
ศาสนาสามารถ
นําไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน
ไดดวยตัวเอง
และสามารถ
ประยุกตใชใน
การปฏิบัติงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เพื่อใหปฏิบัติงาน
อยางมีความสุข
มีจิตสํานึกพรอม
ที่จะพัฒนา
มาตรฐานทาง
จริยธรรม
จรรยาบรรณของ
บุคลากรและ
สรางแบบอยาง
ที่ดีในองคกร

3. โครงการเผยแพรขอมูล
ทางกฎหมาย
- เปนวิทยากรใหความรูและ
เผยแพรทางวิชาการแก
ขาราชการกรมสรรพสามิตหรือ
สวนราชการอื่นและภาคเอกชน
- มีหลักเกณฑ ระเบียบหรือ
แนวทางปฏิบัติที่เอื้อตอการ
ปฏิบัติงานที่โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได

- เพื่อเผยแพร
ขอมูลดาน
กฎหมาย พ.ร.บ.
ภาษีสรรพสามิต
- เพื่อใหเกิดความ
เปนธรรมใน
การจัดเก็บภาษี

สํานัก
กฎหมาย

- จํานวน 5 - เพื่อใหขาราชการ
ครั้งที่บรรยาย กรมสรรพสามิต
หรือสวนราชการ
อื่นและภาค
- จํานวน 4 ประชาชนมี
กฎ ระเบียบ ความรูความ
คําสั่งที่
เขาใจเกี่ยวกับ
เปลี่ยนแปลง กฎหมาย พ.ร.บ.
แกไข
ภาษีสรรพสามิต

ตามที่
ไดรับ
อนุมัติ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. โครงการเสริมสรางความรู
และมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม ของบุคลากรใน
สังกัดกรมสรรพสามิต
รวมถึงการดําเนินการจัดสง
ขาราชการ และลูกจางของ
กรมสรรพสามิตไปอบรม
ในหลักสูตรที่เกี่ยวของและ
สนับสนุนในเรื่องตาง ๆ ตาม
วัตถุประสงคของโครงการ
กรมสรรพสามิตใสสะอาด
และมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
- จัดสงขาราชการและ
ลูกจางของกรมสรรพสามิต
ไปอบรมในหลักสูตร
ที่เกี่ยวของและสนับสนุน
ในเรื่องตาง ๆ ตาม
วัตถุประสงคของโครงการ
กรมสรรพสามิตใสสะอาด
และมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

เพื่อเสริมสรางพัฒนา สํานัก ไมนอยกวา
มาตรฐานการทํางาน บริหาร 3 โครงการ
ของบุคลากร
ทรัพยากร
กรมสรรพสามิตใหมี บุคคล
จิตสํานึกที่ดีมีความ
พรอมดานสมรรถนะ
ในการทํางานเปน
ขาราชการมืออาชีพ
มีศักยภาพและ
ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานอยาง
มีมาตรฐานโปรงใส
และความรับผิดชอบ
ตอตนเอง องคกร
และสังคมสวนรวม
มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
ในการปองกันและ
ตอตานการทุจริต

เพื่อใหขาราชการ
ตามที่ไดรับ
สามารถปฏิบัติงาน
อนุมตั ิ
เปนขาราชการ
มืออาชีพที่สามารถ
สรางสมดุลทั้งในดาน
การทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ และ
การดํารงตนอยาง
มีความสุขตาม
หลักธรรมาภิบาล

-

-

-

-

-

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงคของ
โครงการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ
เชิงปริมาณ

5. โครงการสรรพสามิตใส
สํานัก
สะอาดจัดซื้อจัดจางโดย
บริหาร
วิธีประกวดราคาทาง
การคลัง
อิเล็กทรอนิกส
และรายได
- ดําเนินการจัดซื้อ
- เพื่อใหการจัดซื้อจัด
- จํานวน 8
จัดจางทางอิเล็กทรอนิกส จางภาครัฐเปนไปอยาง
รายการ
มีประสิทธิภาพ โปรงใส
ตรวจสอบได ลดปญหา
- เผยแพรขอมูลทาง
การทุจริตคอรรัปชั่น
- จํานวน 16
เว็บไซด
ในกระบวนการจัดซื้อ
ครั้งที่ทําการ
จัดจางและมีมาตรฐาน
เผยแพร
เดียวกัน

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ

การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565
จํานวนเงิน
สนับสนุนฯ
ที่ใช

- ทําใหการจัดซื้อ ตามที่ไดรับ
จัดจางมีความ
อนุมตั ิ
โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส หมาย
1
2
3
4
เหตุ
(ต.ค.(ม.ค.- (เม.ย.- (ก.ค.ธ.ค.64) มี.ค.65) มิ.ย.65) ก.ย.65)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. โครงการสรรพสามิตสัญจร
จัดทําโครงการประชาสัมพันธ
สัญจร
- กําหนดพื้นที่เปาหมายเพื่อ
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธสัญจร
- จัดทําโครงการประชาสัมพันธ
สัญจรเพื่อขออนุมัติโครงการ
- จัดเตรียมเอกสารเผยแพร
เพื่อการประชาสัมพันธ
- จัดเตรียมขอมูลและตัวอยาง
สินคาหลบเลี่ยงภาษีสรรพสามิต
- ประสานงานเพื่อขอเจาหนาที่
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
- ประชุมรวมกับสํานักงาน
สรรพสามิตภาค/พื้นที่เพื่อ
เตรียมการปฏิบัติงาน
- ดําเนินการประชาสัมพันธ
ตามเวลา และสถานที่ที่กําหนด
- ประเมินผลการประชาสัมพันธ
หลังเสร็จการปฏิบัติงาน
- รายงานการสรุปผลการ
ประชาสัมพันธสัญจรมายัง
กรมสรรพสามิต

- เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับกรม
สรรพสามิต

สํานักงาน
เลขานุการ
กรม

- จํานวน 4
ครั้ง

- ประชาชนในสวน
ตามที่
ภูมิภาคมีความรู
ไดรับ
ความเขาใจที่ถูกตอง
อนุมัติ
เกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิต
- ผูมีหนาที่เสียภาษี
และประชาชนทั่วไป
มีสวนรวมในการปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
ของกรมสรรพสามิต

-

-

-

-

-

ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

7. โครงการศูนยบริการ
ประชาชนของกรมสรรพสามิต
(ศูนยรองเรียน)
การตอบสนองขอรองเรียนผาน
ชองทางตาง ๆ ดังนี้
- สายดวน 1713
- โทรศัพทหมายเลข
0 2668 6619
- E-mail :
excise_hotline@excise.go.th
- เว็บไซตกรมสรรพสามิต
www.excise.go.th
- ตูรับความคิดเห็นและรองเรียน
- เปดตู ปณ. 10
- ศูนยบริการประชาชน
- หนังสือราชการ/หนังสือทั่วไป
- โทรศัพทเคลื่อนที่ของ
สรรพสามิตพื้นที่

วัตถุประสงคของ
โครงการ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

- เพื่อใหมั่นใจวากระบวน สํานักงาน
การจัดการขอรองเรียนได เลขานุการ
มีการปฏิบัติตามขั้นตอน
กรม
ที่สอดคลองกับขอกําหนด
ระเบียบ หลักเกณฑที่
กําหนดไวอยางครบถวน
และมีประสิทธิภาพ
- เพื่อใหบุคลากรหรือ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบใช
เปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแกไขปญหา
โดยมีกระบวนการและ
วิธีการดําเนินงานเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน
- เพื่อใชประกอบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

ผลลัพธ
เชิง
ปริมาณ

- ไมต่ํากวา
รอยละ 80
ของเรื่อง
รองเรียน
ที่ไดรับการ
ตอบสนอง

การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

จํานวน
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
เงิน
หมาย
1
2
3
4
ผลลัพธ
สนับสนุน
(ต.ค.- (ม.ค.- (เม.ย.- (ก.ค.เชิงคุณภาพ
เหตุ
ฯ
ที่ใช ธ.ค.64) มี.ค.65) มิ.ย.65) ก.ย.65)

- เพื่อใหมั่นใจวา
ไดมีการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด
ระเบียบ
หลักเกณฑ
เกี่ยวกับ
การจัดการ
ขอรองเรียนที่
กําหนดไวอยาง
สม่ําเสมอและมี
ประสิทธิภาพ

ผูประสานงาน ชื่อ นางสาวพิกุล บุตรดีขันธ ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล เบอรโทร 0-2243-2924

-

-

-

ID Line 21012557

-

-

-

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อหน่วยงาน สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน ผลลัพธ์
เชิง
ที่
รับผิดชอบ ปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

1. โครงการสานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ
คุณธรรม ประจาปี
งบประมาณ 2565
- กิจกรรมประกาศ
เจตจานงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมีคุณธรรมและ
โปร่งใส

เพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่จะ
สานักงาน 260 คน
ปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล เลขานุการ
เที่ยงตรงกล้ายืนหยัดในสิ่งที่
กรม
ถูกต้องรับผิดชอบต่อสังคม
ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของ
การมีคุณธรรมจริยธรรมและ
โปร่งใส ร่วมกันต่อต้านการ
ทุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ประเทศชาติและประชาชน

บุคลากรนาเจตจานงดังกล่าว
มาเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
อย่างมีธรรมาภิบาล เที่ยงตรง
กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ประเทศชาติและประชาชน

2. โครงการอบรมการ
พัฒนาบุคลากรในการ
ต่อต้านการทุจริต

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สานักงาน 260 คน
แก่บุคลากรในการดาเนินการ เลขานุการ
ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับ
กรม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้าน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

บุคลากรสามารถนาความรู้
จากการอบรมมาปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้องและสอดคล้องกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้าน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบได้

จานวน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เงิน
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
หมาย
สนับสนุน
1
2
3
4
ฯ
(ต.ค.- (ม.ค.- (เม.ย.- (ก.ค.-ก.ย. เหตุ
ที่ใช้
ธ.ค.64) มี.ค.65) มิ.ย. 65) 65)
(บาท)
25,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

3. การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity &
Transparency
Assessment : ITA)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ผลลัพธ์
ที่
เชิง
รับผิดชอบ
ปริมาณ

สานักงาน 260 คน
เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบ
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส เลขานุการ
ในการดาเนินการของหน่วยงาน
กรม
ทาให้เกิดความตระหนักและให้
ความสาคัญกับการปฏิบัติหน้าที่
ตามหลักคุณธรรมและ
ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น เป็นไป
ตามนโยบายการดาเนินงานของ
หน่วยงาน ส่งเสริมความพร้อมใน
การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติ
งานสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมและ
ส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ
ระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของ
หน่วยงานเกณฑ์
การให้คะแนน
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
การดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
(Integrity &
Transparency
Assessment : ITA)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จานวนเงิน ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
หมาย
สนับสนุนฯ
1
2
3
4
เหตุ
ที่ใช้
(ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.- (เม.ย.- (ก.ค.-ก.ย.
64) มี.ค.65) มิ.ย. 65) 65)
-

4. การติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
สาคัญของรัฐบาล
(COVID) (การเร่งรัด
เบิกจ่ายงบประมาณของ
โครงการได้รับการจัดสรร
งบภายใต้พระราชกาหนด
ให้อานาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พ.ศ. 2563
(พระราชกาหนดฯ))

เพื่อติดตามการเบิกจ่าย โครงการ สานัก 2 ครั้ง/ปี
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
บริหาร (รอบ 6
ตามพระราชกาหนดฯ พร้อมทั้ง
และ
เดือน
ติดตามผลการเบิกจ่ายโครงการ ประเมินผล และรอบ
และจัดทารายงานผลการเบิกจ่าย โครงการ
12
เงินกู้โครงการ ตรวจสอบสถานะ
ลงทุน
เดือน)
และความเคลื่อนไหวของ
ภาครัฐ
การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ตามพระราชกาหนดฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ

ระดับความสาเร็จใน
การจัดทารายงานผล
การดาเนินมาตรการ
แผนงาน และ
โครงการตามแผน
การตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

5. โครงการสานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ
คุณธรรม ประจาปี
งบประมาณ 2565

เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติและพฤติกรรมของ
บุคลากร สบน. ผ่านการนา
คุณธรรมอัตลักษณ์
“รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย”
- Inspiration Talk หัวข้อ มาปรับใช้ในชีวิตการทางาน
“เพิ่มพลังการเปลี่ยนแปลง และชีวิตประจาวัน พร้อมทั้ง
ก้าวสู่ สบน. ทศวรรษใหม่” นาเทคโนโลยีเข้ามาสร้าง
การเปลี่ยนแปลงในองค์กรให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. โครงการสานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ
คุณธรรม ประจาปี
งบประมาณ 2565
- กิจกรรมจิตอาสา สบน.
เสริมสร้างความดีเพื่อ
“ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรมี
ความจงรักภักดีต่อ “ชาติ
ศาสน์ กษัตริย์” อีกทั้งยังเป็น
การกระตุ้นและปลูกฝังให้
บุคลากรร่วมกันรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่วนรวม

หน่วยงาน
ผลลัพธ์
ที่
รับผิดชอบ เชิง
ปริมาณ
สานักงาน 260 คน
เลขานุการ
กรม

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ
บุคลากรสามารถนา
หลักคุณอัตลักษณ์ของ
สบน.รับผิดชอบ
สามัคคี มีวินัย มาปรับ
ใช้ในชีวิตการทางาน
และชีวิตประจาวัน
โดยนาเทคโนโลยีเข้า
มาเป็นกลไกหลัก
ในการขับเคลื่อน

สานักงาน 260 คน บุคลากรมีความ
เลขานุการ
จงรักภักดีต่อ “ชาติ
กรม
ศาสน์ กษัตริย์” และ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
แสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่วนรวม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จานวนเงิน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หมาย
สนับสนุนฯ
(ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย. (ก.ค.-ก.ย. เหตุ
ที่ใช้
64)
65)
65)
65)
100,000

30,000

7. กิจกรรมการดาเนินงาน เพื่อบูรณาการการทางาน
ตามพระราชบัญญัติข้อมูล ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
ข่าวสารทางราชการ
การป้องกันการทุจริตอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
และก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชน
8. กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์สื่อสาร
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม

สานักงาน
เลขานุการ
กรม

-

สามารถดาเนินการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ได้สาเร็จเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ

-

เพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสาร สานักงาน
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์
เลขานุการ
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กรม
รวมทั้งกระบวนการทางาน
เปลี่ยนแปลงสู่การทางาน
เชิงรุก สามารถป้องกัน
การทุจริตได้อย่างเท่าทันและ
มีประสิทธิภาพ

-

สามารถประชาสัมพันธ์
สื่อสารสาธารณะ
เชิงสร้างสรรค์ในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ได้อย่างเป็นรูปธรรม

-

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

9. ปรับปรุง
เพื่อให้การดาเนินงานของ สบน.
สานักงาน
กระบวนการรับ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ป้องกัน เลขานุการ
เรื่องร้องเรียน การทุจริตคอร์รัปชั่น และปฏิบตั ิงาน
กรม
สบน.
ด้วยความโปร่งใส พร้อมเน้น
การประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ

ผู้ประสานงาน
ชื่อ
นางสาวเบญจวรรณ มีไชย
เบอร์โทร
089-961-5779

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิง
ปริมาณ
-

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ
สามารถดาเนินงาน
ด้านการเสริมสร้าง
กระบวนการการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตาแหน่ง
ID Line

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จานวนเงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
สนับสนุนฯ (ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย. (ก.ค.-ก.ย.
ที่ใช้
64)
65)
65)
65)
-

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ben021

หมาย
เหตุ

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อหนวยงาน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

๑. การเขารวมกิจกรรม/
สัมมนา/อบรมของ
หนวยงานตอตาน
การทุจริตภายในประเทศ
ของบุคลากร สศค.

เพื่อสรางความรู ความ
เขาใจใหกับบุคลากร สศค.
ในการตอตานการทุจริต
ภายในประเทศ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผลลัพธ
เชิง
ปริมาณ

สํานักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

-

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ
ความสําเร็จ
ในการเขารวม
กิจกรรม/สัมมนา/
อบรมของ
หนวยงานตอตาน
การทุจริตภายใน
ประเทศของ
บุคลากร สศค.

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
จํานวนเงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
สนับสนุนฯ
(ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย. (ก.ค.-ก.ย.
ที่ใช
64)
65)
65)
65)
-

หมาย
เหตุ
-

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

๒. การเขารวมการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565

วัตถุประสงคของ
โครงการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผลลัพธ
เชิง
ปริมาณ

เพื่อยกระดับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ

สํานักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

-

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ
ความสําเร็จ
ในการเขารับ
การประเมินฯ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
จํานวนเงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
สนับสนุนฯ
(ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย. (ก.ค.-ก.ย.
ที่ใช
64)
65)
65)
65)
-

หมาย
เหตุ
-

ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงคของ
โครงการ

๓. การติดตามนโยบาย เพื่อใชกลไกการตรวจ
ราชการในการติดตาม
รัฐบาลโดยใชกลไก
ผลการดําเนินงานใน
การตรวจราชการ
ความรับผิดชอบของ
สศค. ตามนโยบาย
รัฐบาล

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

ผลลัพธ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ

-

ความสําเร็จ
ในการติดตาม
นโยบายรัฐบาล
โดยใชกลไกการ
ตรวจราชการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
จํานวนเงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
สนับสนุนฯ
(ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย. (ก.ค.-ก.ย.
ที่ใช
64)
65)
65)
65)
-

หมาย
เหตุ
-

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

๔. การดําเนินการตามกฎบัตร
ปองปรามการใชประโยชน
สวนตนที่ขัดแยงตอประโยชน
สวนรวมของสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง พ.ศ.2556
และระเบียบวาดวยการซื้อ
ขายหลักทรัพยของขาราชการ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
พ.ศ. 2556

วัตถุประสงคของ หนวยงาน ผลลัพธ
ที่รับผิดชอบ เชิง
โครงการ
ปริมาณ
เพื่อสราง
ความโปรงใส
ในการปฏิบัติงาน
ดานนโยบายของ
ขาราชการ สศค.

สํานักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

-

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ
ความสํา เร็ จ ใน
การรายงานผล
การดํา เนิ น การ
ตามกฎบัตรปองปราม
การใช ป ระโยชน
ส ว นตนที่ ขั ด แย ง ต อ
ประโยชน ส ว นรวม
ของสํา นั ก งาน
เศรษฐกิ จ การคลั ง
พ.ศ. 2556
และระเบี ย บว า ด ว ย
การซื้อขายหลักทรัพย
ของข า ราชการ
สํา นั ก งานเศรษฐกิ จ
การคลัง พ.ศ. 2556

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
จํานวนเงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
สนับสนุนฯ
(ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย. (ก.ค.-ก.ย.
ที่ใช
64)
65)
65)
65)
-

หมาย
เหตุ
-

ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงคของ หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โครงการ

๕. การจัดการ
เพื่อใหกระบวนการ
ขอรองเรียนของ สศค. จัดการขอรองเรียน
มีประสิทธิภาพ

สํานักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

ผลลัพธ
เชิงปริมาณ
ความสําเร็จในการจัดทํา
รายงานการดําเนินการ
ตามระบบจัดการ
ขอรองเรียนตอผูบริหาร
ทุกเดือน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
จํานวนเงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผลลัพธ สนับสนุนฯ
เชิง
(ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย. (ก.ค.-ก.ย.
ที่ใช
คุณภาพ
64)
65)
65)
65)
-

-

หมายเหตุ

-

ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย
เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

๖. การจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธเพื่อ
ตอตานการทุจริต

วัตถุประสงคของ
โครงการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เพื่อสรางการรับรูและ
กระตุนใหกับบุคลากร
ของ สศค. มีสวนรวมใน
การตอตานการทุจริต

สํานักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

ผูประสานงาน
ชื่อ-สกุล นางสาวสุธิรัตน จิรชูสกุล
เบอรโทร 0 2273 9020 ตอ 3359

ผลลัพธ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ

-

ความสําเร็จใน
การจัดทํา/
เผยแพรสื่อ
ประชาสัมพันธ
เพื่อตอตาน
การทุจริต

ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการ
ID Line Mui jsuthi

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
จํานวนเงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
สนับสนุนฯ
(ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย. (ก.ค.-ก.ย.
ที่ใช
64)
65)
65)
65)
-

หมายเหตุ

-

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อหนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการคัดเลือก
และมอบโล
“ผูประพฤติปฏิบัติตน
ชอบดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต”
กระทรวงการคลัง

2.การจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธการ
ปองกันและตอตาน
การทุจริต

วัตถุประสงคของโครงการ

ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
เปาหมาย
การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565
จํานวนเงิน
หนวยงานที่
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หมาย
สนับสนุนฯ
ผลลัพธ
ผลลัพธ
รับผิดชอบ
(ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย. (ก.ค.-ก.ย. เหตุ
ที่ใช
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
64)
65)
65)
65)
ผูประพฤติ ระดับความสําเร็จ 46,300
ศปท.
โครงการคัดเลือก
สํานักงาน ปฏิบัติตน
บาท
และมอบโล
ปลัดกระทรวง ชอบดวย
“ผูประพฤติ
การคลัง
ความซื่อสัตย
ปฏิบัติตนชอบ
สุจริตกระทรวง
ดวยความซื่อสัตย
การคลัง
สุจริต”กระทรวง
จํานวน 9 คน
การคลัง

1.เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
บุคลากรในสังกัดกระทรวง
การคลังมีความตั้งมั่นใน
ความซื่อสัตยสุจริตอยางมั่นคง
2.เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
บุคลากรในสังกัดกระทรวง
การคลังมีความยืนหยัดตอสู
ปกปองเพื่อความซื่อสัตยสุจริต
3.เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
บุคลากรในสังกัดกระทรวง
การคลังมีความพากเพียร มุงมั่น
ใหเกิดความซื่อ2สัตยสุจริต
เพื่อสรางการรับรูและกระตุน
ศปท.
ใหกับบุคลากรของ สป.กค. มี
สํานักงาน
ความรูและสวนรวมในการ
ปลัดกระทรวง
ปองกันและตอตานการทุจริต
การคลัง

12 ครั้ง

จัดทํา/เผยแพรสื่อ
ประชาสัมพันธ
เพื่อใหความรู
ดานการตอตาน
การทุจริต

-

3. การแตงตั้ง
เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษา
ศปท.
คณะกรรมการ
สํานักงาน
แนะนํา สอดสอง ดูแลและ
จริยธรรม สํานักงาน สงเสริมใหมีการปฏิบัติตาม
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวงการคลัง
การคลัง
ประมวลจริยธรรมขาราชการ
พลเรือน ติดตาม และ
ประเมินผลการขับเคลื่อนงาน
ดานจริยธรรมของสวนราชการ

ไดคณะกรรม
การจริยธรรม
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
การคลัง ตามที่
สํานักงาน ก.พ.
กําหนด

ระดับ
ความสําเร็จ
การแตงตั้ง
คณะกรรมการ
จริยธรรม
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
การคลัง

ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เปาหมาย
จํานวนเงิน การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565
หนวยงานที่
สนับสนุน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หมาย
ผลลัพธ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงคของโครงการ
ผลลัพธ
รับผิดชอบ
ฯ
เชิง
(ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.- (ก.ค.-ก.ย. เหตุ
เชิงคุณภาพ
ที่ใช
ปริมาณ
64)
65)
มิ.ย. 65)
65)
4. การรับขอรองเรียน 1. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และ
ศปท.
เพื่อตองการ
มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวของกับ
เรื่องการทุจริต
สํานักงานปลัด
ทราบวา
กระทรวงการคลัง
หนวยงานใน
การปฏิบัติหรือละเวน การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
กลาวหารองเรียนกรณีเจาหนาที่
การปฏิบัติหนาที่
สังกัดของผู
ถูกรองเรียน
โดยมิชอบของเจาหนาที่ ของรัฐกระทําการทุจริต รวมทั้ง
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับเรื่องที่
ปลอยปละ
ในสวนราชการ
ประชาชนรองเรียน
ละเลยหรือได
2. วิเคราะหขอมูล ตรวจสอบ
ดําเนินการ
12 ครั้ง/ป
เอกสาร หลักฐานตางๆ เกี่ยวกับ
ตามที่ไดรับ
เรื่องรองเรียนฯ ที่รับจากประชาชน
มอบหมาย
3. ใหคําปรึกษา แนะนํา แกผู
หรือไม
รองเรียนเกี่ยวกับการดําเนินการ
รับเรื่องกลาวหารองเรียน กรณี
เจาหนาที่ของรัฐกระทําการทุจริต

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงคของ
โครงการ

การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565
จํานวนเงิน
หนวยงานที่
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หมาย
สนับสนุนฯ
ผลลัพธ
ผลลัพธ
รับผิดชอบ
(ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย. (ก.ค.-ก.ย. เหตุ
ที่ใช
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
64)
65)
65)
65)
หนวยงานใน
ระดับความสําเร็จ
ศปท.
สํานักงาน สังกัดกระทรวง ของการบริหาร
ปลัดกระทรวง การคลังประเมิน ความเสี่ยงดาน
การคลัง ความเสี่ยง
การทุจริตของ
การทุจริต 1 ดาน กระทรวงการคลัง

5. การประเมินความ
เสี่ยงและการบริหาร
ความเสี่ยงดานการทุจริต
ของกระทรวงการคลัง
ปงบประมาณ พ.ศ.
2565

1. เพื่อเตรียมการปองกัน
ลวงหนา สามารถชวยลด
ความเสี่ยงที่อาจกอให
เกิดการทุจริตในองคกร
2.เพื่อใหองคกรมีระบบ
หรือแนวทางในบริหาร
จัดการความเสี่ยงของ
การดําเนินงานที่อาจ
กอใหเกิดการทุจริต

6.การประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสใน
การดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ พ.ศ.
2565 (Integrity &
Transparency
Assessment:ITA)

ศปท.
1.เพื่อประเมินผลระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส สํานักงาน
ในการดําเนินงานของ
ปลัดกระทรวง
หนวยงานภาครัฐ
การคลัง
2.เพื่อใหหนวยงานไดรับ
ทราบแนวทางในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่อง
คุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงาน

คะแนน
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปรงใสใน
การดําเนินงาน
ของหนวยงาน
ภาครัฐไมนอย
กวารอยละ 85

บุคลากรและ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
มีจุดมุงหมายที่จะ
กอใหเกิดการ
ปรับปรุงพัฒนา
ดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสใน
หนวยงานภาครัฐ

-

7. การสํารวจความพึง
พอใจและไมพึงพอใจ
ของผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสียของ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังและ
สํานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565

เพื่อใชเปนแนวทาง
ปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ผูประสานงาน
ตําแหนง
โทร.

เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
02 126 5800 ตอ 2627

กลุมพัฒนา
ระบบบริหาร

1 ครั้ง
(ไตรมาสที่ 4)

กระบวนการ
ทํางานเพื่อปองกัน
และปราบปราม
การทุจริต

-

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อหนวยงาน สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
เปาหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

1. กิจกรรม 1. เพื่อปลูกสรางจิตสํานึกและ
ปลูกจิตสํานึก เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
รักความสุจริต รักความสุจริตใหแกบุคลากรในองคกร
2. เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกใหแก
บุคลากรในการปฏิบัติงานตามหนาที่
ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลรวมทั้ง
ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรม
3. เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเปนไปดวยความโปรงใส
สามารถตรวจสอบได
4. สรางกลไกในการปองกันและ
ตอตานการทุจริต
ผูประสานงาน 1. ชื่อ นางนิสา โสภามิตร
2. ชื่อ นายพงศธร ทองเพชรคง

หนวยงาน
ผลลัพธ
ที่
รับผิดชอบ เชิงปริมาณ
กลุม
สนับสนุน
วิชาการ
สร.กค.

จํานวนครั้งที่
จัดกิจกรรม
ปลูกจิตสํานึก
รักความสุจริต

ผลลัพธ

จํานวนเงิน
สนับสนุนฯ

ไตรมาส 1

เชิงคุณภาพ

ที่ใช

(ต.ค.-ธ.ค. 64)

บุคลากรมี
การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมาภิบาล
รวมทั้งประพฤติ
ปฏิบัติตนตาม
หลักคุณธรรมและ
จริยธรรม

-

ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบตั ิการ
ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค.-มี.ค.
65)

1. ประชุมหารือ
เพื่อพิจารณา
โครงการ/
กิจกรรมที่จะ
ดําเนินการ
ในปงบประมาณ
2565
2. แตงตั้ง
คณะทํางานเพื่อ
รับผิดชอบการ
ดําเนินกิจกรรม

3. ประชุมเพื่อ
รวมกําหนด
รูปแบบการ
ดําเนิน
กิจกรรมและ
กําหนด
รายละเอียด
ของกิจกรรมใน
แตละครั้ง

เบอรโทร
เบอรโทร

2407
2414

(เม.ย.-มิ.ย.
65)

ไตรมาส 4 หมาย
(ก.ค.-ก.ย. เหตุ
65)

4. จัด
กิจกรรมตาม 5.
รูปแบบที่
ประเมินผล
กําหนดไว การจัด
กิจกรรม
และสรุปผล

ID Line 081 - 9276847
ID Line 098 - 4453663

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๕
ชื่อหนวยงาน สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1. จัดทําขอกําหนด เพื่อให สคร. มีขอกําหนด
จริยธรรมที่สอดคลองกับ
จริยธรรม
บทบาทภารกิจของหนวยงาน
ของสํานักงาน
คณะกรรมการ
นโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.)

กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม

2. การจัดทํา
มาตรการสงเสริม
คุณธรรมและความ
โปรงใส
ในหนวยงาน

กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม

เพื่อให สคร. มาตรการ
สงเสริมคุณธรรมและ
ความโปรงใสตามแนวทาง
การประเมินของสํานักงาน
ป.ป.ช.

เปาหมาย
ผลลัพธ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ

ขอกําหนด บุคลากร สคร.
จริยธรรม มีการปฏิบัติตน
ของ สคร.
อยางมี
จริยธรรม
ไมมีการกระทํา
ทุจริตหรือ
ไมโปรงใส
มาตรการ บุคลากร สคร.
สงเสริม
มีแนวทาง
คุณธรรม
ปฏิบัติงาน
และความ อยางมีคุณธรรม
โปรงใส
และมีความ
ภายใน
โปรงใส
หนวยงาน

จํานวนเงิน
สนับสนุนฯ

-

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.
6๔)
รวบรวม
ศึกษา
วิเคราะห
ขอมูล

-

ศึกษาเกณฑ
การประเมิน
ITA
๒๕๖๕

ที่ใช

ผูประสานงาน
ชื่อ

นางสาวพิมพวิไล เกงงาน

เบอรโทร

๐๒ ๒๙๘๕๘๘๐-๗ ตอ ๓๑๒๐

ตําแหนง

นิติกรชํานาญการพิเศษ

ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หมาย
เหตุ
(ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย. (ก.ค.-ก.ย.
6๕)
6๕)
6๕)
ดําเนินการ ประกาศใช ดําเนินการ
เผยแพร
จัดทําราง ขอกําหนด
ขอกําหนด จริยธรรม ประชาสัมพันธ
และจัดทํา
จริยธรรมของ ของ สคร.
รายงาน
สคร.
ที่เกี่ยวของ
เผยแพร
ติดตาม
เสนอราง
มาตรการฯ มาตรการฯ ผลการปฏิบัติ
เพื่อผูบริหาร
ตามมาตรการฯ
ใหความ
เห็นชอบ

