
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 

(พ.ศ. 2559 – 2564) 
 

กระทรวงการคลงั 
 
 
 
 
 
 
 



สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
 

หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง สถานท่ีตั้ง ชื่อผูประสานงาน เบอรโทรศัพท 

กรมธนารักษ (ธร.) 
 

ซ.อารียสัมพันธ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

นายธงทอง  เวณุจันทร 
 

0 2618 6346 

กรมบัญชีกลาง (บก.) ซ.อารียสัมพันธ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวสุชลธา  จารินทร 0 2127 7000 ตอ 4364 

กรมศุลกากร (ศก.) 1 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 

นายพงษเทพ  ดําจาง 0 2667 6892 

กรมสรรพสามิต (สม.) 1488 ถ.นครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวพิกุล  บุตรดีขันธ 0 2243 2924 

กรมสรรพากร (สพก.) 90 อาคารกรมสรรพากร ชั้น 16 แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

นายเศกสรรค ประเสริฐศรี 0 2272 9527 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) 

310 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย ถ.พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวธญัญชนก  ดวงแกว 
นายณภทร  รชัตานนท 

02 2985880-7 ตอ 2205 
02 2985880-7 ตอ 2206 
 

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ซ.อารียสัมพันธ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวเบญจวรรณ  มีไชย 0 2265 8050 ตอ 5124 
08 9961 5779 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ซ.อารียสัมพันธ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวสุธิรัตน  จิรชูสกุล 0 2273 9020 ตอ 3359 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (สป.กค.) ซ.อารียสัมพันธ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

เรือเอกฐานิศ  นาคะเกศ 
นางพนิดา  ศิริรัตน 

0 2126 5800 ตอ 2627 
0 2126 5800 ตอ 2560 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

2346 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร 

นางสาลี  เฉลียวเกรียงไกร 0 2558 6555 ตอ 8353 

 
  

 



ชื่อหนวยงานในสังกัดท่ีรับผิดชอบโครงการ 
ในแผนปฏิบัติการป ๒๕๖5 

จํานวนบคุลากร 
ในหนวยงาน 

จํานวนกลุมเปาหมาย 
และภาคีเครือขาย 

จํานวนประชาชน
เปาหมาย 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
ท่ีดําเนินการ 

งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ (บาท) 

กรมธนารักษ (ธร.) 46 96 - 2 540,000.- 
กรมบัญชีกลาง (บก.) 2,566 บุคลากรในสังกัดหนวยงาน - 8 14,400.- 
กรมศุลกากร (ศก.) 6,014 บุคลากรในสังกัดหนวยงาน - 7 195,000.- 
กรมสรรพสามิต (สม.) 6,627 บุคลากรในสังกัดหนวยงาน - 3 งบหนวยงาน 
กรมสรรพากร (สพก.) 21,799   บุคลากรในสังกัดหนวยงาน - 3 220,000.- 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 255 บุคลากรในสังกัดหนวยงาน - 3 งบหนวยงาน 
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) 257 บุคลากรในสังกัดหนวยงาน - 6 205,000.- 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) 466 บุคลากรในสังกัดหนวยงาน - 8 งบหนวยงาน 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (สป.กค.) 484 บุคลากรในสังกัดหนวยงาน -  งบหนวยงาน 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 22,367 1,148 55,400 2 1,000,000.- 

 เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หนวยงาน 
หนวยงาน/องคกรท้ังภายในและภายนอก ท่ีใหความสําคัญ

สนับสนุนใหมีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
หนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอก ที่ใหการสนับสนุนหรือ

รวมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
จํานวน (แหง) จํานวนผูที่ไดรบัการอบรม (คน) จํานวน (แหง) จํานวนผูที่เขารวมกิจกรรม (คน) 

กรมธนารักษ (ธร.) 96 40 96 40 
กรมบัญชีกลาง (บก.) 1 100 85 2,566 
กรมศุลกากร (ศก.) 2 100 1 3,800 
กรมสรรพสามิต (สม.) ไมระบุ ไมระบุ 1 6,627 
กรมสรรพากร (สพก.) 154 ไมระบุ 154 21,799 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)     
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) 5 257 2 257 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) 3 466 3 466 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (สป.กค.) 9 50 39 400 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) - 22,367 1,148 77,770 



 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการในโครงการ/กิจกรรมตางๆ ตามแผนปฏิบตัิของกระทรวง/องคกร หนวยงาน 

 

 เพ่ือใหเกิดความสัมพันธอันดีและความสามัคคีระหวางหนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงการคลัง และหนวยงานในกํากับกระทรวงการคลัง 

 เพ่ือสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ของสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมในการปฏบิัติหนาที ่

 เพ่ือสงเสริมการดําเนินกิจกรรมซึ่งแสดงถึงความรัก และเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ 

 สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีการยกยองคนดีมีคุณธรรม เปนตัวอยาง/ตนแบบที่ดีในการปฏิบัติตน กระตุนและปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม สรางวัฒนธรรม คานิยม ในการทํางานท่ีมีหลักธรรมเปนที่ตั้ง ใหเปนไปอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

 บุคลากรของหนวยงานสามารถนําความรูความเขาใจในเรื่องของคุณธรรม และวินัยไปปรับใชในการทํางานและการดําเนินชีวิต เพ่ือใหเหมาะสมกับการ 
เปนขาราชการ/เจาหนาทีท่ี่ด ี

 บุคลากรของหนวยงานปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต รักษาวินัยและความถูกตอง โดยยึดประโยชนประเทศชาติและประชาชนเปนที่ตั้ง 

 บุคลากรของหนวยงานมีสวนรวมในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีไทย สามารถนอมนําหลักธรรมคําสอนของศาสนาไปใชในชีวติประจําวัน 
และการปฏิบัติหนาที่ราชการ ซึ่งจะสงผลใหการปฏบิัติราชการเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ มีธรรมาภบิาล โปรงใส และเปนธรรม 

 ลดเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับความประพฤติและการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่

  

 
 
 
 

 

 
 

  
 
 



สรุปรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร/โครงการ จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย 
งบประมาณ 
ท่ีใช (บาท) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หมายเหตุ ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 (เม.ย.-

มิ.ย. 65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. ก.ย. 65) 
1) ยุทธศาสตรที่ 1 : วางระบบ
รากฐานการเสริมสรางคุณธรรมใน
กระทรวงการคลัง 
1.1 กลยุทธ : วางระบบรากฐาน
การเสริมสรางคุณธรรมของ
หนวยงานในสังกัด 

1 
3 
4 
1 
1 
1 
3 
4 
2 

ธร. 
บก. 
ศก. 
สม. 

สพก. 
สคร. 
สบน. 
สศค. 

สป.กค. 

        

รวม 20 9 หนวยงาน  
2) ยุทธศาสตรที่ 2 : สรางความ
เขมแข็งในระบบการบริหารจัดการ
ดานการสงเสริมคุณธรรมใหเปน
เอกภาพ 
2.1 กลยุทธ : เสริมสรางความ
เปนเอกภาพหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลังดวยคณุธรรม 

1 
4 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
5 
3 

ธร. 
บก. 
ศก. 
สม. 

สพก. 
สคร. 
สบน. 
สศค. 

สป.กค. 
ธ.ก.ส. 

        

รวม 26 10 หนวยงาน  
3) ยุทธศาสตรที่ 3 : สราง
เครือขายความรวมมือในการ
สงเสริมคุณธรรม 
3.1 กลยุทธ : ใชมาตรการ
ทางดานการเงนิ และการคลังใน
การสงเสริมเครือขายคุณธรรม 

1 
1 
1 
1 

บก. 
ศก. 

สพก. 
สศค. 

        

รวม 4 4 หนวยงาน  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1   
วางระบบรากฐานการเสริมสรางคุณธรรมในกระทรวงการคลัง 

 

กลยุทธ  
วางระบบรากฐานการเสริมสรางคุณธรรมของหนวยงานในสังกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดาํเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 : วางระบบรากฐานการเสริมสรางคุณธรรมในกระทรวงการคลัง 
กลยุทธ : วางระบบรากฐานการเสริมสรางคุณธรรมของหนวยงานในสังกัด 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หมาย
เหต ุ

ผลลัพธ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 

65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 

65) 

1. โครงการฝกอบรมการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
บุคลากร กรมธนารักษ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักสูตร “สงเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน” 

1. เพ่ือเสริมสรางการทํางานใหเจาหนาที ่
ของกรมธนารักษมีกระบวนทัศน วัฒนธรรม 
และคานิยมในการปฏิบัติงานที่มุงเพ่ิม 
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยนอมนํา 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน 
ตนแบบในการดําเนินชีวิต และมีจิตสํานึก 
ในการเปนขาราชการที่ดีตามรอยเบ้ือง 
พระยุคคลบาท 
2. เพ่ือสงเสรมิและสนับสนุนใหเจาหนาท่ี 
ของกรมธนารักษสามารถนําหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนา 
มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และมีความสุข 
3. ปลุกจิตสํานึกในการกระทําความด ี
ใหเจาหนาที่ของกรมธนารักษ ไดเขามา 
มีสวนรวมในกิจกรรมบําเพ็ญ 
สาธารณประโยชนดวยกัน 

กรมธนารักษ ผูเขารับการ 
ฝกอบรม จํานวน 
40 ราย  
มีกระบวนทัศน 
วัฒนธรรม และ 
คานิยมในการ 
ป ฏิ บั ติ ง า นที่ มุ ง
เพ่ิม 
สมรรถนะ โดยยึด 
หลักคุณธรรม 
จริยธรรม 
หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
เปนแนวทาง 
ในการดําเนินชีวติ 

บุคลากรของ
กรมธนารกัษ  
ผูผานการ
ฝกอบรมไมมี 
พฤติการณ
กระทําผิดเร่ือง 
คุณธรรม
จริยธรรมหรอื
ถูกรองเรียน  
ในเรื่องสวนตัว 
หรอืการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ 

500,000 
บาท 

     

2. การจัดทําขอกําหนด
จริยธรรมกรมบัญชีกลาง 

เพื่อกําหนดแนวทางประพฤติและการครอง
ตนของบุคลากรกรมบัญชีกลางที่ดีงาม 
เหมาะสม สอดคลองกับประมวลจริยธรรม 

กรมบัญชีกลาง มีการดําเนินการ
จัดทําขอกําหนด
จริยธรรม 1 ฉบับ 
 

บุคลากร
กรมบัญชีกลาง 
มีความประพฤติ
และการครอง
ตนท่ีดีงาม 
เหมาะสม 

- 

     

(ม.ค. 65 - ก.ค. 65) 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หมาย
เหต ุ

ผลลัพธ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 

65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 

65) 

สอดคลองกับ
ประมวล
จริยธรรม 

3. โครงการจัดหรือเขารวม
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย 

เพื่อสงเสริมใหบุคลากรกรมบัญชีกลางและ
บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน เยาวชนรุนใหม  
มีจิตสํานึก เคารพเทิดทูน ปกปอง หวงแหน
ตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

กรมบัญชีกลาง อยางนอย 
4 คร้ังตอป 

 
 

บุคลากร
กรมบัญชีกลาง
และบุคลากรอ่ืน 
ที่เก่ียวของ 
มีจิตสํานึก 
เคารพ เทิดทูน
สถาบันชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 

- 

     

4. โครงการจัดฝกอบรม 
ใหความรูเพ่ือสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

เพื่อสงเสริมขัดเกลาใหบุคลากรคิดดี 
ประพฤติปฏิบัติดี ใชหลักธรรมและปรัชญา
ในการทํางานและดําเนินชีวิตไดอยาง
เหมาะสม 

กรมบัญชีกลาง อยางนอย 
2 คร้ังตอป 

 

บุคลากร
กรมบัญชีกลาง 
มีความประพฤติ
ปฏิบัติดี และ 
นําหลักธรรม 
ไปปรบัใชในการ
ดําเนินชีวิตได
อยางเหมาะสม 

14,400 
บาท 

     

5. โครงการเรียนรูประมวล
จริยธรรมดวยตนเอง 

1. เพ่ือใหเจาหนาที่ศุลกากรมีความรู ความ
เขาใจ ถึงความสําคัญของประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือน จรรยาขาราชการกรม
ศุลกากร ปฏิญญาอรุชาฉบับปรับปรุง (The 
Revised Arusha Declaration) ประมวล
ระเบียบวาดวยจริยธรรมและความประพฤติ
ของเจาหนาที่ (Model Code of Ethics 
and Conduct) ขององคการศุลกากรโลก แนว

กรมศุลกากร 
 

รอยละ 80 ของ
เจาหนาที่ศุลกากร
เขาศกึษาและ
เรียนรูเก่ียวกับ
ประมวลจรยิธรรม
ดวยตนเอง 

เจาหนาที่
ศุลกากรมี
ความรูความ
เขาใจและ
ปฏิบัติตนตาม
ประมวล
จริยธรรม
ขาราชการ      

- ดําเนินการ
ขออนุมัติ
โครงการฯ 

จัดเตรียม
แบบทดสอบ
ความรูกอน
และหลังการ
เรียนรู 
ประมวล
จริยธรรม
ดวยตนเอง 

ประสาน
ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสารเพื่อ
ดําเนินการ
นําแบบ 
ทดสอบ
ความรูกอน

สรุปและ
ประเมินผล
การดําเนิน
โครงการฯ
เสนอกรมฯ  

 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หมาย
เหต ุ

ผลลัพธ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 

65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 

65) 

ทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือนกรณี 
การใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด 
และกรณีการเร่ียไร พรอมดวยแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
2. เพ่ือใหเปนไปตามที่กําหนดไวในตัวช้ีวัด
ของการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
3. เพ่ือสงเสริมใหเจาหนาที่ศุลกากร
ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต รักษา
วินัยและความถูกตอง โดยยึดประโยชนของ
ประเทศชาติและประชาชนเปนท่ีต้ัง 

พลเรือนและ
จรรยาขาราชการ
กรมศุลกากร
อยางเครงครัด 

และหลังการ
เรียนรูเขาใน
ระบบ 
Intranet 
และเปด
ระบบให
เจาหนาที่
ศุลกากรเขา
ศึกษาเรียนรู 
และทํา
แบบทดสอบ
เก่ียวกับ
ประมวล
จริยธรรม 

6. โครงการคนดีศรีศุลกากร 
 

1. เพ่ือสงเสริมยกยองเจาหนาที่ศุลกากรท่ี
ประพฤติตนตามจรรยาขาราชการกรมศุลกากร 
และประมวลจริยธรรม ขาราชการพลเรือน 
2. สงเสริมใหปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย
สุจริต รักษาวินัย และความถูกตองโดยยึด
ประโยชนประเทศชาติ และประชาชนเปนที่ต้ัง 
3. สงเสริมเจาหนาที่ศุลกากรใหปฏิบัติหนาที่
ดวยความโปรงใส โดยการยกยองเชิดชู 
เจาหนาที่ท่ีปฏิบัติหนาที่ ดวยความต้ังใจ และ
ดํารงตนเปนแบบอยางท่ีดียดึม่ันในกฎ 
ระเบียบ มีความพากเพียรในการทํางาน 
อุทิศตนและเวลาใหแกราชการ และเพื่อ
สรางขวัญกําลังใจใหแกเจาหนาที่ที่เปน
แบบอยางที่ดี 
 

กรมศุลกากร เจาหนาท่ีศุลกากร 
จํานวน 5 คน 
ไดรับการคัดเลือก
เปนคนดีศรี
ศุลกากร  

สรางตนแบบ
เจาหนาที่
ศุลกากร ซึ่ง
ปฏิบัติหนาที่
ดวยความ
โปรงใส ยืนหยัด
ทําในสิ่งท่ี
ถูกตองยึดม่ันใน
กฎระเบียบ  
มีความ
พากเพียรในการ
ทํางาน อุทิศตน
และเวลาให
ราชการ 

120,000 
บาท 

ขออนุมัติ
โครงการฯ  
 

แจงให
หนวยงาน
ภายในกรม
ศุลกากร
พิจารณา
คัดเลือก และ
สงรายช่ือ 
“คนดีศรี
หนวยงาน” 

คณะกรรมการ
คัดเลือก  
“คนดี 
ศรีศุลกากร” 
พิจารณา
คัดเลือก
จํานวน 5 ราย 
และประกาศ
รายชื่อผูไดรับ
รางวัล  
“คนดีศรี
ศุลกากร” 
ประจําป
งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- มอบรางวลั 
“คนดีศรี
ศุลกากร”  
ในวันคลาย
วันสถาปนา
กรมศุลกากร 
- สรุปผลการ
ดําเนิน
โครงการฯ 

 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หมาย
เหต ุ

ผลลัพธ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 

65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 

65) 

7. โครงการศุลกากรคุณธรรม 1. เพ่ือสรางการรับรูมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดานองคกรคุณธรรมของเจาหนาที่ศุลกากรใน
ทุกระดับ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
2. เพ่ือเสริมสรางทัศนคติใหปฏิบัติงานดวย
ความซื่อสัตยสุจริต รกัษาวินัยและความถูกตอง 
โดยยึดประโยชนของประเทศชาติและ
ประชาชนเปนที่ต้ัง 
3. เพ่ือขับเคล่ือนหนวยงานของกรมศุลกากรให
ดําเนินกิจกรรมภายใตแนวทางองคกรศุลกากร
คุณธรรม 
4. เพ่ือยกระดับการยอมรับของผูมีสวน
เก่ียวของและภาคประชาสังคม  
ในดานความโปรงใสในการใหบริการ 

กรมศุลกากร หนวยงานใน 
กรมศุลกากร
ดําเนินกิจกรรม
ตามตัวชี้วัด
คุณธรรมอัตลักษณ
ไมนอยกวารอยละ 
80 ของแตละ
ตัวช้ีวัด 

เจาหนาที่
ศุลกากรทุก
ระดับ รบัรู
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานดาน
องคกรศุลกากร
คุณธรรมใน
ทิศทางเดียวกัน 

- ดําเนินการ
ขออนุมัติ
โครงการฯ 

ชี้แจง
ขั้นตอนและ
วิธีการ
ดําเนินงาน
ใหทุกสวน
ราชการ
ดําเนินการ
ตามแผน 
ปฏิบัติงาน
โครงการ 

สวนราชการ
ในสังกัดกรม
ศุลกากร
ดําเนิน
กิจกรรม
องคกร
คุณธรรมตาม 
คูมือ 
“ศุลกากร
คุณธรรม” 
พรอมทั้ง
รายงาน 
ผลการ
ดําเนินงาน 

- แจงการ
ประเมิน 
คัดเลือก  
และประกาศ 
ยกยองสวน
ราชการที่มี
ความพรอม
สามารถ
ดําเนิน
กิจกรรมตาม
แนวทาง
ศุลกากร
คุณธรรม 
- สรปุผลการ
ดําเนินงาน
โครงการฯ 
เสนอกรมฯ  

 

8. โครงการสมุดบันทึกความดี เพื่อใหเกิดกระบวนการของบันทึกการทําความ
ดีชวยในการขับเคลื่อนกิจกรรมองคกร
คุณธรรม และทําใหเจาหนาที่ศุลกากรต่ืนตัว
กับการทําดีอยูเสมอจนยึดเปนบรรทัดฐานใน
การดําเนินชีวิต 
 

กรมศุลกากร เจาหนาที่ศุลกากร
เขารวมบันทึก
ความดีในระบบ
อินทราเน็ตของ
กรมศุลกากร 

1. เจาหนาท่ี
ศุลกากรทุกระดับ
ไดแสดงออกถึง
พฤติกรรมการทํา
ความดี 
2. สงเสรมิและทํา
ใหเกิดภาพลักษณ
ท่ีดีตอเจาหนาที่
ศุลกากรและ 
กรมศุลกากร  
3. เสริมสราง
จิตสํานึกในการทํา
ความดีเพ่ือสังคม
และประเทศชาติ 

- - แจงเวียน
หนวยงานใน
สังกัดกรม
ศุลกากร ให
เจาหนาที่
ศุลกากร
ดําเนินการ
บันทึกความ
ดีในระบบ
อินทราเน็ต
ของ 
กรมศุลกากร 
- กลุม
คุมครองและ
สงเสริม
จริยธรรม
ดูแลและ
ติดตามการ
บันทึกความ

กลุมคุมครอง
และสงเสริม
จริยธรรม
ดูแลและ
ติดตามการ
บันทึกความ
ดีของ
เจาหนาที่
ศุลกากร 

กลุมคุมครอง
และสงเสริม
จริยธรรม
ดูแลและ
ติดตามการ
บันทึกความ
ดีของ
เจาหนาที่
ศุลกากร 

- กลุม
คุมครองและ
สงเสริม
จริยธรรม
ดูแลและ
ติดตามการ
บันทึกความ
ดีของ
เจาหนาท่ี
ศุลกากร 
- สรุปผลการ
บันทึกความ
ดีของ
เจาหนาท่ี
ศุลกากร 
และจัดทํา
รายงาน 
ผลการ
ดําเนินงาน

 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หมาย
เหต ุ

ผลลัพธ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 

65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 

65) 
ดีของ
เจาหนาที่
ศุลกากร 

เสนอกรมฯ 
พรอมทั้ง
เผยแพรผล
การ
ดําเนินงาน
โครงการฯ 

9. โครงการเสริมสรางความรู
และมาตรฐานคณุธรรม 
จริยธรรม ของบุคลากร 
ในสังกัดกรมสรรพสามิตรวมถึง
การดําเนินการจัดสงขาราชการ 
และลูกจางของกรมสรรพสามิต
ไปอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวของ
และสนับสนุนในเร่ืองตาง ๆ  
ตามวัตถุประสงคของโครงการ
กรมสรรพสามิตใสสะอาด และ
มาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

เพื่อใหขาราชการสามารถปฏิบัติงานเปน
ขาราชการมืออาชีพที่สามารถสรางสมดุล  
ทั้งในดานการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
และการดํารงตนอยางมีความสุขตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

กรมสรรพสามิต ไมนอยกวา 
3 โครงการ 

เพ่ือใหขาราชการ
สามารถ
ปฏิบัติงานเปน
ขาราชการ 
มืออาชีพที่
สามารถสราง
สมดุล ทั้งในดาน
การทํางานอยาง
มีประสิทธภิาพ 
และการดํารงตน
อยางมีความสุข
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

งบหนวยงาน     

 

10. การขับเคล่ือนวัฒนธรรม 
องคกร "สรรพากรคุณธรรม" 

เพื่อวัดผลและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 
ของเจาหนาที่ในหนวยงาน ภายใตคุณธรรม 
อัตลักษณกรมสรรพากร 
“ดานซื่อสัตย ดานรับผิดชอบ ดานมอบใจ
บริการ” 

กรมสรรพากร จํานวนหนวยงาน
ภายในสังกัด
กรมสรรพากร
จํานวน 154 
หนวยงาน ที่มีการ
ดําเนินการสราง
องคกรคุณธรรม
คิดเปนรอยละ 
100  

เสรมิสรางให
เจาหนาที่ 
มีพฤติกรรม 
ในการทํางาน
ดวยความ
ซ่ือสัตย 
รับผิดชอบ  
มอบใจบริการ 

-     

 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หมาย
เหต ุ

ผลลัพธ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 

65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 

65) 

11. กิจกรรม สงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สงเสริมใหบุคลากร สคร. มีคุณธรรม 
จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักทาง
ศาสนา และนอมนําหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและวีถี วัฒนธรรมไทยที่ดี
งามมาใชในการดํารงชีวิต 

สํานักงาน 
คณะกรรมการ 

นโยบายฐวิสาหกิจ 
 
 

บุคลากร สคร.  
รวมดําเนิน
กิจกรรม รอยละ 
100 

บุคลากรที่เขารวม
กิจกรรม สงเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม ปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความรู
ความเขาใจเพิ่ม
มากขึ้น 

-     

 

12. กิจกรรม Inspiration Talk 
หัวขอ “เพ่ิมพลังการ
เปลี่ยนแปลงกาวสู สบน. 
ทศวรรษใหม” 

เพื่อสรางการเปล่ียนแปลงทัศนคติและ
พฤติกรรมของบุคลากร สบน. ผานการนํา
คุณธรรมอัตลักษณ “รับผิดชอบ สามัคคี มี
วินัย” มาปรับใชในชีวิตการทํางาน 
และชีวิตประจําวัน พรอมทั้งนําเทคโนโลยี
เขามาสรางการเปลี่ยนแปลงในองคกรใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สํานักงาน 
บริหาร 

หน้ีสาธารณะ 

257 คน บุคลากรสามารถ
นําหลักคุณธรรม 
อัตลักษณของ 
สบน.รับผิดชอบ 
สามัคค ีมีวินัย  
มาปรับใชในชีวิต
การทํางานและ
ชีวิตประจําวัน 
โดยนําเทคโนโลยี 
เขามาเปนกลไก 
หลักในการ
ขับเคลื่อน  

100,000 
บาท 

    

 

13. กิจกรรมประกาศเจตจํานง
การบรหิารงานดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริตอยางมีคุณธรรม
และโปรงใส 

เพื่อแสดงความมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติงานอยางมี
ธรรมาภิบาล เท่ียงตรงกลายืนหยัดในสิ่งท่ี
ถูกตองรบัผิดชอบตอสังคมปฏิบัติงานบน
พ้ืนฐานของการมีคุณธรรมจริยธรรมและ
โปรงใส รวมกันตอตานการทุจริตเพ่ือ
ประโยชนสูงสุดของประเทศชาติและ
ประชาชน 

สํานักงาน 
บริหาร 

หน้ีสาธารณะ 

257 คน บุคลากรนํา
เจตจํานงดังกลาว 
มาเปนพ้ืนฐานใน
การปฏิบัติงาน
อยางมีธรรมา 
ภิบาล เท่ียงตรง 
กลายืนหยัดใน 
ส่ิงที่ถูกตอง 

-     

 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หมาย
เหต ุ

ผลลัพธ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 

65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 

65) 

เพ่ือประโยชน
สูงสุดของ
ประเทศชาติและ
ประชาชน 

14. กิจกรรมสงเสริมแนวคิด 
ยกยองคนดีในองคกรผาน 
แอปพลิเคชัน PacD 

เพื่อสงเสริมแนวคิดยกยองคนดใีนองคกร 
ผานแอปพลิเคชัน PacD โดยการใหและ
สะสมดาวตลอดปงบประมาณ เพ่ือแลกรับ
ของรางวัล ตามพฤติกรรมท่ีแสดงถึง
คุณธรรมอัตลักษณ สบน. “รับผิดชอบ 
สามัคคี มีวินัย” 

สํานักงาน 
บริหาร 

หน้ีสาธารณะ 

257 คน บุคลากร สบน. 
แสดงออกถึง
พฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคตาม
คุณธรรม 
อัตลักษณ สบน.  

-     

 

15. การคัดเลือกบุคลากรดีเดน
ดานจริยธรรมและความซ่ือสัตย
สุจริตประจําป 
 

เพื่อสงเสริมบุคลากรของ สศค. ใหมีจิตสํานึก
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีศีลธรรมอันดี 
ซ่ือสัตย สุจริต รับผิดชอบและประพฤติตน
เหมาะสมกับการเปนขาราชการที่ด ี
 

สํานักงาน 
เศรษฐกิจการคลัง 

ความสําเร็จ 
ในการคัดเลือก
บุคลากรดีเดน 
ดานจริยธรรม 
และความซ่ือสัตย
สุจริตประจําป 
รอยละ 100 

- -     

 

16. การจัดกิจกรรมทางศาสนา 
กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย 
และกิจกรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือสนับสนุนบุคลากรของ สศค. ใหมีการ
ทํา นุบํา รุงพระพุทธศาสนาและสืบสาน
ประเพณีไทย รวมทั้ง 
ตระหนักถึงคุณคาของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

สํานักงาน 
เศรษฐกิจการคลัง 

ความสําเร็จ 
ในการจัดกิจกรรม

รอยละ 100 
 

- -     

 

17. การสงขาราชการใหมเขา
ฝกอบรมหลักสูตรการเปน
ขาราชการที่ดี 

เพ่ือพัฒนาขาราชการใหมมีความรู ความ
เขาใจในการเปนขาราชการที่ด ี
 

สํานักงาน 
เศรษฐกิจการคลัง 

ความสําเร็จ 
ในการจัดกิจกรรม

รอยละ 100 

- -     
 

18. การจัดมุมสงเสริมจริยธรรม 
 

เพื่อใหมีมุมความรูดานจริยธรรมใหแก
บุคลากร สศค. 

สํานักงาน 
เศรษฐกิจการคลัง 

ความสําเร็จ 
ในการจัดกิจกรรม

รอยละ 100 

- -     
 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หมาย
เหต ุ

ผลลัพธ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 

65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 

65) 

19. โครงการกระทรวงการคลัง
คุณธรรม 

เพื่อเสริมสรางใหบุคลากรมีความรู ความ
เขาใจในหลังธรรมพระพุทธศาสนา มี
ภูมิคุมกันทางดานจิตใจ สามารถพัฒนา
ตนเองใหเปนคนเกงที่มีคุณภาพและเปนคน
ดี มีคุณธรรม จริยะรรม เพ่ือใหปฏิบัติงาน
อยางมีความสุข มีประสิทธิภาพและมี
จิตสํานึกพรอมที่จะปฏิบัติงานเพ่ือประชาช
และแผนดิน 

สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

บุคลากรในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

1. บุคลากรของ
หนวยงานไดรับ
การพัฒนาและ
ยกระดับจิตใจ
เปนผูมีคุณธรรม
จริยธรรม 
2. นําหลักธรรม
คําสอนท่ีไดจาก
การปฏิบัติธรรม
ไปปรับใช แกไข
ป ญหา ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน การ
ดํา เ นิน ชี วิ ต ให
เกิดสติปญญา 

งบหนวยงาน     

 

20. โครงการอบรม/สัมมนา 
เพื่อสรางความรูความเขาใจ 
และปลูกฝงทัศนคติคานิยม
เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม 
และการปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบขององคกร   

เพื่อสรางความรูความเขาใจ การตระหนักรู 

และมีจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่
ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต 

สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

อยางนอย 
ปละ 1 คร้ัง 

ผูเขารวมโครงการ
มีความรูความ
เขาใจ และพัฒนา
ตนเองใหมี
จิตสํานึก คานิยม 
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการ
ปฏิบัติหนาที่ดวย
ความซื่อสัตย
สุจริต 

-     

 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
สรางความเขมแข็งในระบบการบริหารจัดการ 

ดานการสงเสรมิคุณธรรมใหเปนเอกภาพ 
 

กลยุทธ   
เสริมสรางความเปนเอกภาพหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังดวยคุณธรรม 

 
 
 
 
 



 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดาํเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 : สรางความเขมแข็งในระบบการบริหารจัดการดานการสงเสริมคุณธรรมใหเปนเอกภาพ 
กลยุทธ : เสรมิสรางความเปนเอกภาพหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังดวยคุณธรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หมาย
เหต ุ

ผลลัพธ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 

65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 

65) 

1. โครงการคัดเลือก
หนวยงานดีเดนดานการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาล และคัดเลือก
บุคคลผูมีคุณธรรม จรยิธรรม 
ภายในหนวยงานของกรมธนา
รักษ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

เพ่ือสงเสริม สนับสนุน กระตุน และสราง 
แรงจูงใจใหบุคลากรกรมธนารักษ  
มีจิตสํานึก ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ  
และมีความเที่ยงธรรมในการปฏิบั ติ
หนาที่และเพ่ือ ใหเกิดผลในทางปฏิบัต ิ
อยางเปนรปูธรรมและตอเน่ือง 

กรมธนารักษ ไดหนวยงานและ
บุคคลที่ผานเกณฑ 

การคัดเลือก 
 

หนวยงานและ
เจาหนาที่ในสังกัด 
กรมธนารักษ ที่ไดรับ
การคัดเลือกสามารถ
ทําหนาที่ในการพัฒนา
เสรมิสรางคณุธรรม 
จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาล 
รวมถึงเปนแบบอยาง
ใหกับเจาหนาที่
กรมธนารักษ 

40,000 
บาท 

     

2. โครงการแผนงานการมอบ
นโยบายดานคณุธรรม 
จริยธรรมใหแกบุคลากร โดย
ผูบริหารระดับสูง 

เพ่ือใหบุคลากรไดรับทราบและให
ความสําคัญของการมีคุณธรรม 
จริยธรรม และการตระหนักถึงการดํารง
ตนเปนบุคลากรท่ีดี ทั้งดานกาย วาจา 
และใจ 
 

กรมบัญชีกลาง อยางนอย  
2 ครั้งตอป 

 

บุคลากรของ
กรมบัญชีกลาง
ตระหนักถึง
ความสําคัญของการมี
คุณธรรม จริยธรรม 
และการดํารงตนเปน
บุคลากรท่ีดีท้ังทางกาย 
วาจา และใจ 

- 

     

(ม.ค. 65 - ก.ค. 65) 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หมาย
เหต ุ

ผลลัพธ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 

65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 

65) 

3. การจัดกิจกรรมเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานคุณธรรม 
จริยธรรม ในลักษณะตอเน่ือง 

เพ่ือใหบุคลากรไดเพ่ิมพูนและสั่งสม
ความรูความเขาใจในเรื่องของคุณธรรม 
จริยธรรม รวมถึงวินัย วินัยเชิงบวกและ
สามารถนําไปปรับใชในการทํางานและ
การดําเนินชีวิต 
 

กรมบัญชีกลาง อยางนอย 3 
กิจกรรม 

 

บุคลากรของ
กรมบัญชีกลาง 
มีแนวทางการ
ประพฤติปฏิบัติที่ดี  
มีความรูในเรื่องของ
วินัย คุณธรรม 
จริยธรรมมากข้ึน 

- 

     

4.  โครงการคัดเลือก
ขาราชการพลเรือนดีเดน 
ประจําป ของกรมบัญชีกลาง 

เพ่ือคดัเลือกขาราชการที่มีความตั้งใจ 
ทุมเทในการทํางาน ตลอดจนมีความ
ประพฤติปฏิบัติดี อันเปนท่ีประจักษและ
เปนที่ยอมรับในองคกรเขารับรางวัล
ขาราชการพลเรือนดีเดน 

กรมบัญชีกลาง มีผูไดรับการ
คัดเลือกตาม

จํานวนท่ีกําหนด 
 

ผูไดรับการคัดเลือกมี
ความภูมิใจและเปนที่
ยอมรับกับบุคคลที่
เกี่ยวของ 

-     

 

5. โครงการคัดเลือกบุคลากร 
เพื่อเสนอรายช่ือผูประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริต 

เพ่ือยกยองชมเชยบุคลากรท่ีประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบดวยความซ่ือสัตยสุจริต
และเปนแบบอยางในการประพฤติ
ปฏิบัติตนในการทํางาน 

กรมบัญชีกลาง มีผูไดรับการ
คัดเลือกตาม

จํานวนท่ีกําหนด 
 

ไดรับคัดเลือก 
มีความภูมิใจ  
มีแรงจูงใจในการ
ประพฤติปฏิบัติตน
ชอบดวยความซื่อสัตย
สุจริต 

-     

 

6. โครงการปลุกจิตสํานึก 
ดานจริยธรรมและธรรมา- 
ภิบาล เพ่ือการปองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 
 

1. เพื่อเสริมสรางและปลุกจิตสํานึก 
ใหเจาหนาที่ศุลกากรปฏิบัติราชการและ
ปฏิบัติตนตามหลักคณุธรรม จรยิธรรม 
และจรรยาขาราชการ 
2. เพื่อใหเจาหนาที่ศุลกากรนอมนํา
หลักธรรมคาํสอนของศาสนาไปปรับใช
ในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติหนาที่
ราชการ 
3. เพื่อใหเจาหนาที่ศุลกากรไดเรียนรู
และสืบสานพระบรมราโชวาท คติธรรม 

กรมศุลกากร รอยละ 80  
ของเจาหนาที่
ศุลกากร ทํา

แบบสอบถามความ
คิดเห็นและสิ่งที่

ไดรับ 

เจาหนาที่ศุลกากร 
ไดรับการพัฒนาจิตใจ
ตามหลักจริยธรรมทาง
ศาสนาตามความเชื่อ
และปรัชญาที่ดีงาม 
และปฏิบัติงานดวย
ความซื่อสัตยสุจริต
รักษาวินัย และ
ความถูกตองโดยยึด
ประโยชนของ

75,000 
บาท 

ขออนุมัติ
ดําเนิน

โครงการฯ 

ประสานงาน
กับหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ
เพ่ือดําเนิน

โครงการและ
แจงเวยีนให 

ทุกสวน
ราชการสังกัด
กรมศุลกากร
ทราบตาม
ระยะเวลา 

ดําเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการยอย 
จํานวน 5 
โครงการ 

สรุปและ
ประเมินผล
การดําเนิน
โครงการ

เสนอกรมฯ 

 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หมาย
เหต ุ

ผลลัพธ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 

65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 

65) 

และคําสอน เพ่ือเปนหลักในการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ 

ประเทศชาติและ
ประชาชนเปนท่ีต้ัง 

ในการจัด
กิจกรรม 

7. โครงการศุลกากรจิตอาสา  
เพื่อสังคมที่ย่ังยืน โปรงใส  
เปนธรรม 

1. ปลูกฝงความรับผิดชอบตอสังคมและ
หนาท่ีพลเมืองที่ดี ใหแกเจาหนาที่
ศุลกากร 
2. สรางประโยชนใหกับสังคมในฐานะ
พลเมืองที่ดี ควบคูไปกับการสอดแทรก
ความรูศุลกากรและภารกิจงานของกรม
ฯ ใหเขาถึงประชาชนมากที่สุด 

กรมศุลกากร ทุกสวนราชการมี
การจัดกิจกรรมจิต
อาสา อยางนอยปละ 

2 ครั้ง 

เจาหนาที่ศุลกากร มี
ความรูในเร่ือง  จิตอาสา 
รูจักการมีจิตอาสา และ
ไดดําเนินกิจกรรม 
จิตอาสาในรูปแบบตาง  ๆ  

- ขออนุมัติ
ดําเนิน
โครงการ 

เผยแพร
เอกสารให
ความรูแก
เจาหนาที่
ศุลกากร 
ในการ
ดําเนิน
กิจกรรม
จิตอาสาใน
รูปแบบ 
ตาง ๆ  

ทุกสวน
ราชการ
ดําเนินการ
และ
รายงานผล 

สรุปและ
ประเมินผล
การดําเนิน
โครงการฯ 
เสนอกรมฯ 

 

8. โครงการสรรพสามิตใส
สะอาดรวมใจทําบุญตักบาตร 

เปนการสรางเสริมสามัญสํานึกใหสราง
ความดีและสรางความสามัคคีเปนนํ้า
หนึ่งใจเดียวกัน 

กรมสรรพสามิต จํานวน 2 ครั้ง 
ที่จัดกิจกรรม 

เพ่ือทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาใหอยูคู
กับสังคมไทย เปนท่ียึด
เหน่ียวจิตใจแกบุคลากร
ทุกคน 

งบ
หนวยงาน 

    

 

9. โครงการปฏิบัติธรรม 
 

เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาบุคลากร
ทางดานจริยธรรมและคุณธรรมใหแก
ขาราชการพนักงานราชการและลูกจาง 
ทุกระดับของกรมสรรพสามิต 

กรมสรรพสามิต จํานวน 1 ครั้ง 
ที่จัดกิจกรรม 

 

เพ่ือใหมีความรูความ
เขาใจในหลักธรรมทาง
ศาสนาสามารถนําไป
ปฏิบัติในชวีิตประจําวัน
ไดดวยตัวเองและ
สามารถประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานเพ่ือให
ปฏิบัติงานอยางมี
ความสุขมีจิตสํานึก
พรอมที่จะพัฒนา
มาตรฐานทางจริยธรรม 

งบประมาณ     

 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หมาย
เหต ุ

ผลลัพธ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 

65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 

65) 

จรรยาบรรณของ
บุคลากรและสราง
แบบอยางท่ีดีในองคกร 

10. แผนสถาบัน
พระมหากษัตริย 
กับประเทศไทย 

เพ่ือใหหนวยงานและบุคลากรของ
ภาครัฐ ตองมีหนาที่ดําเนินกิจกรรม
สงเสริมและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 

กรมสรรพากร จํานวนผูเขารวม 
อบรม จาก 4 รุน 
จํานวน 800 -
1,000 คน 

เพ่ือสงเสริมและ
เทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย 

20,000     

 

11. การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
สงเสริมคุณธรรมประจําป 

สงเสริมผลักดันและสนับสนุนให สคร.  
เปนองคกรคุณธรรมอยางตอเน่ือง 

สํานักงาน 
คณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ 
 

- จัดทําแผนปฏิบัติการ 
สงเสริมคุณธรรม
ประจําป และดําเนิน 
งานตามแผนโดยมี  
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเหมาะสม 

-     

 

12. กิจกรรมจิตอาสา 
 

เพ่ือปลูกฝงใหบุคลากร สคร. มีจิตสํานึก
และมีหลักในการปฏิบัติงาน  รูจักแบงปน 
มีนํ้าใจเอ้ือเฟอเผ่ือแผ 

สํานักงาน 
คณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ 

บุคลากร สคร. รวม 
ดําเนินกิจกรรม 
รอยละ 100 

บุคลากร สคร. ไดดําเนิน
กิจกรรมจิตอาสาใน
รูปแบบตางๆ 

-     
 

13. โครงการอบรมการพัฒนา
บุคลากรในการตอตานการ
ทุจริต 

เพ่ือสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากร
ในการดําเนินการใหถูกตองและ
สอดคลองกับกฎหมายที่เก่ียวของในดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

สํานักงาน 
บริหาร 

หน้ีสาธารณะ 

257 คน บุคลากรสามารถนํา
ความรูจากการอบรมมา
ปฏิบัติงานไดถูกตองและ
สอดคลองกับกฎหมายที่
เก่ียวของในดานการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบได 

25,000     

 

14. กิจกรรม 20th PDMO Fit 
& Firm 

เพื่อเสรมิสรางความรับผิดชอบ สามัคคี มี
วินัย ในตนเองของบุคลากร อีกท้ังยังเปน
การสรางความเปนหน่ึงเดียวกันของ
บุคลากร สบน. ในการขับเคลื่อน สบน.  
ใหเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ 

สํานักงาน 
บริหาร 

หน้ีสาธารณะ 

257 คน บุคลากร สบน. มีความ
รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย 
ในตนเอง พรอมท้ังสราง
ความเปนหน่ึงเดียวกัน
ของ สบน.  

50,000     

 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หมาย
เหต ุ

ผลลัพธ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 

65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 

65) 

15. กิจกรรมจิตอาสา สบน. 
เสริมสรางความดีเพื่อ “ชาติ 
ศาสน กษัตริย” 

เพ่ือปลูกฝงใหบุคลากรมีความจงรักภักดี
ตอ “ชาติ ศาสน กษัตริย” อีกท้ังยังเปน
การกระตุนและปลูกฝงใหบุคลากร
รวมกันรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม 

สํานักงาน 
บริหาร 

หน้ีสาธารณะ 

257 คน บุคลากรมีความจงรักภักดี
ตอ “ชาติ ศาสน 
กษัตริย” และมีสวนรวม
ในกิจกรรมที่แสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมและ
สวนรวม 

30,000     

 

16. การจัดทําแผนปฏิบัติการ
การปองกันและปราบปราม
การทุจริต (แผนปฏิบัติการฯ) 
ของ สศค. และแผนบริหาร
ความเส่ียงการทุจริตของ สศค. 

เพ่ือใหมีการกําหนดกิจกรรม/โครงการ
ภายใตแผนปฏิบัติการฯ และแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตที่สงเสริมคุณธรรม
แกบุคลากรของ สศค. 
 

สํานักงาน 
เศรษฐกิจการคลัง 

ความสําเร็จ 
ในการดําเนิน

กิจกรรม 
รอยละ 100 

 

- -     

 

17. การประกาศเจตนารมณ
รวมกันที่จะขับเคล่ือน สศค. 
ใหเปนองคกรคุณธรรม 

เพ่ือสรางการมีสวนรวมของบุคลากรของ 
สศค. ในการขับเคลื่อน สศค. ใหเปน
องคกรคุณธรรม 
 

สํานักงาน 
เศรษฐกิจการคลัง 

ความสําเร็จ 
ในการประกาศ

เจตนารมณ
รวมกัน 

รอยละ 100 
 

- -     

 

18. การมีชองทางการ 
รองทุกขหรือการปรับ
กระบวนการ/ วิธีการรองทุกข 
เพื่อใหผูรองทุกขไดรับความ
สะดวก รวดเรว็ 

เพ่ือใหระบบการรับเรื่องราวรองทุกขที่
เก่ียวของกับการฝาฝนประมวลจริยธรรม
ฯ และขอบั ง คับว าด วยจรรยาของ
สํานักงานเศรษฐ กิจการคลัง พ.ศ . 
2555 ไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับ
บริบทขององคกร 

สํานักงาน 
เศรษฐกิจการคลัง 

ความสําเรจ็ในการ
จัดทํารายงาน 

รับเร่ืองรองเรียน  
รอยละ 100 

- -     

 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หมาย
เหต ุ

ผลลัพธ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 

65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 

65) 

19. การจัดงานรัฐพิธีตาง ๆ เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของหนวยงาน 
รวมถึงหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลงั ไดดําเนินกิจกรรมที่
แสดงถึงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 

สํานักงาน 
ปลัดกระทรวงการคลัง 

มบีุคลากรเขารวม
กิจกรรมและพิธี
การตางๆ จากทุก
หนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลงั 

บุคลากรของ
หนวยงาน รวมถึง
หนวยงานในสังกัด 
กระทรวงการคลงั
ปฏิบัติหนาที่ดวย
ความจงรักภักดีและ
เทิดทูนตอสถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย 

งบ
หนวยงาน 

    

 

20. กิจกรรมจิตอาสา  เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานมี
ความสามัคคี เสียสละ แบงปน และมี
ความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม 

สํานักงาน 
ปลัดกระทรวงการคลัง 

หนวยงานไดจัดทํา
กิจกรรมจิตอาสา
เน่ืองในโอกาส

ตางๆ  

บุคลากรในหนวยงาน
เขารวมทํากิจกรรม 
จิตอาสาตามที่
หนวยงานกําหนด 

งบ
หนวยงาน 

    

 

21.  โครงการคัดเลือก
ขาราชการพลเรือนดีเดน 
ประจําป ของสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงการคลัง 

เพ่ือคดัเลือกขาราชการที่มีความตั้งใจ 
ทุมเทในการทํางาน ตลอดจนมีความ
ประพฤติปฏิบัติดี อันเปนท่ีประจักษและ
เปนที่ยอมรับในองคกรเขารับรางวัล
ขาราชการพลเรือนดีเดน 

สํานักงาน 
ปลัดกระทรวงการคลัง 

มีผูไดรบัการ
คัดเลือกตาม

จํานวนท่ีกําหนด 
 

ผูไดรับการคัดเลือกมี
ความภูมิใจและเปนที่
ยอมรับกับบุคคลที่
เกี่ยวของ 

-     

 

22. โครงการการคัดเลอืก  
“ผูประพฤติปฏิบัติตนชอบ
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต” 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565 ของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
 

เพ่ือยกยอง เชิดชูเกียรติ และเปนขวัญ
กําลังใจ แกบุคลากรในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงาน
รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ที่มีความ
ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ
และซ่ือสัตยสุจริต 

สํานักงาน 
ปลัดกระทรวงการคลัง 

บุคลากรไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผู
ไดรับโลรางวัลฯ 
ของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลงั 
จํานวน 1 คน  

มีบุคลากรในสังกัด
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลงัและ
สํานักงานรัฐมนตรี
กระทรวง การคลัง 
เปนบุคคลตัวอยางใน
การประพฤติปฏิบัติ
ตนชอบดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต 

-     

 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หมาย
เหต ุ

ผลลัพธ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 

65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 

65) 

23. พิธีมอบโล “ผูประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริต” ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 

เพ่ือยกยอง เชิดชูเกียรติ และเปนขวัญ
กําลังใจ แกบุคลากรในสังกัด
กระทรวงการคลงั ที่มีความตั้งใจปฏิบัติ
หนาท่ีดวยความรับผิดชอบและซ่ือสัตย
สุจริต 

สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

บุคลากรในสังกัด
กระทรวงการคลงั 
ไดรับการยกยอง
คัดเลือกใหเปนผู
ไดรับโลรางวัลฯ 
จํานวน 9 คน 

มีบุคลากรในสังกัด
กระทรวงการคลงั  
เปนบุคคลตัวอยางใน
การประพฤติปฏิบัติ
ตนชอบดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต 

งบ
หนวยงาน 

  เม.ย.65   

24. โครงการเสริมสราง 
ศาสนสัมพันธ 

เพ่ือใหการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมองคกรมีความตอเน่ือง 
และพนักงานมีพฤติกรรมท่ีสอดคลอง
ตามพฤติกรรมท่ีพึงประสงคของธนาคาร 

ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและ

สหกรณการเกษตร 

บุคลากรทุกกลุ ม
ไดรับการเสริม 
สรางคณุธรรม 
จริยธรรม และ     
วัฒนธรรมองคกร 

บุคลากรมีจริยธรรม
จรรยาบรรณที่ดีใน
การปฏิบัติงานมี
พฤติกรรมสอดคลอง
กับวฒันธรรมองคกรท่ี
เปนเลิศ 
 
 

๑ ลานบาท ๒๕๐,๐๐๐ 
บาท 

๒๕๐,๐๐๐ 
บาท 

๒๕๐,๐๐๐ 
บาท 

๒๕๐,๐๐๐ 
บาท 

ปงบ 
ประมาณ

ของ
ธนาคาร
ไมตรงกับ
ของสวน
ราชการ 

25. โครงการระบบสายดวน
จรรยาบรรณ ธ.ก.ส และระบบ
ช่ืนชมคนดีมีวัฒนธรรมองคกร 
 

     

26. โครงการ ธ.ก.ส. อาสา
เพื่อสังคม 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3   
สรางเครือขายความรวมมือในการสงเสริมคุณธรรม 

 

กลยุทธ   
ใชมาตรการทางดานการเงิน และการคลังในการสงเสริมเครือขายคุณธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดาํเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 : สรางเครือขายความรวมมือในการสงเสริมคุณธรรม 
กลยุทธ : ใชมาตรการทางดานการเงิน และการคลังในการสงเสริมเครือขายคุณธรรม 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หมาย
เหต ุ

ผลลัพธ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 
เชงิคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 

65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 

65) 
 

1. โครงการบัญชีกลาง 
เพื่อสาธารณประโยชน 
 

เพ่ือใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนหรือจิตอาสาหรือรวม
บริจาคเพ่ือสาธารณกุศล ไดมีสวนรวม 
ในการรับผิดชอบตอสังคม 

กรมบัญชีกลาง อยางนอย 
2 ครั้งตอป 

บุคลากรของ
กรมบัญชีกลาง 
ไดมีสวนรวม 
ในการบําเพ็ญ
สาธารณ-
ประโยชน และมี
สวนรวมตอการ
รับผิดชอบตอ
สังคม 

- 

     

2. โครงการระฆังศุลกากร 1. เพ่ือใหผูท่ีมาติดตอราชการไดรับการ
อํานวยความสะดวก สามารถเขาถึงการ
บริการตามชองทางประชาสัมพันธ และ
เจาหนาที่สามารถแกปญหาขอรองเรียน
เบ้ืองตนในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือสรางมาตรฐานกระบวนงาน 
ในการรับขอรองเรียนของผูมาติดตอ
ราชการในกรณทีี่ไมไดรบัความสะดวกใน
การปฏิบัติพิธีการทางศุลกากร  
ในทุกสวนราชการสังกัดกรมศลุกากร 
3. เพ่ือเปนชองทางประชาสัมพันธ 
โดยสรางมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

กรมศุลกากร สวนราชการสังกัด
กรมศุลกากรจํานวน 
73 หนวยงาน
จัดตั้งศูนยรับเร่ือง
รองเรียนรองทุกข 

เจาหนาที่
ศุลกากรสามารถ
แกไขปญหาขอ
รองเรียนเบื้องตน
ในการปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและ
อํานวยความ
สะดวกและความ
เปนธรรมใหแกผู
มาติดตอราชการ 

- ดําเนินการ
ขออนุมัติ
โครงการฯ 

- ซักซอม
ความเขาใจ
เก่ียวกับ
โครงการ 
“ระฆัง
ศุลกากร” 
- ปรับปรุง
ขอมูลรายชื่อ
เจาหนาที่
ประจําศูนย
ประสานงาน
แกไขปญหา
เร่ือง
รองเรียนให
เปนปจจุบัน 

รวบรวมรายช่ือ
หัวหนาและ
เจาหนาที่
ประจําศูนย
ประสานงานฯ 
และเผยแพรใน 
Intranet และ 
Sandee 
Chatbot 

สรุปและ
ประเมินผล
การดําเนิน
โครงการ
เสนอกรมฯ 

 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หมาย
เหต ุ

ผลลัพธ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 
เชงิคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 

65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 

65) 
 

จัดลําดับในการติดตอประสานงาน
ตามลําดับสายการบังคับบัญชาใหผูมา
ติดตอราชการกับหนวยงานราชการ 
ในสังกัดกรมศุลกากรไดรับทราบ 

3. แผนสรางเครือขายเพ่ือ
ขับเคล่ือน “สรรพากร
คุณธรรม” สําหรับเครือขาย 
ทั่วประเทศ 

เพ่ือเสริมสรางเครือขายกระบวนการ 
ในการขับเคลื่อนองคกรคุณธรรม 
ของกรมฯ ใหเกิด 
วัฒนธรรมองคกร  
“สรรพากรคุณธรรม” 

กรมสรรพากร จํานวนหนวยงาน
ภายในสังกัด
กรมสรรพากร
จํานวน 154 
หนวยงาน 
 

เพื่อใหบุคลากร 
ทราบถึง
กระบวนการ
ขับเคล่ือน
องคกรคุณธรรม 
ของ
กรมสรรพากร 

200,000 
บาท 

     

4. การดําเนินการตามกรอบ
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใส ในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (การประเมินฯ) 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ภายใตคุณธรรมหลัก 
“สามัคคี มีวินัย รบัผิดชอบ” 
ของ สศค.  

เพ่ือเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมในการ
ประเมินฯ ของบุคลากร สศค. ซ่ึงจะ
นําไปสูการเปนหนวยงานภาครัฐท่ีมีระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานในระดับสูง 
 

สํานักงาน 
เศรษฐกิจการคลัง 

ความสําเร็จในการ
ดําเนินการตาม

กรอบการ 
ประเมินฯ รอยละ 

100 

- -     

 

 

 
 

 


