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คณะรัฐมนตรี เมื่อคราวประชุมวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ        
ทุกหน่วยงานแปลงแนวทาง และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3  (พ.ศ.2560 - 2564) ไปสู่การปฏิบัติ โดยการก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต และประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นมา โดยการด าเนินการของหน่วยงาน
ต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 และแผนปฏิรูปด้านต่างๆ รวมทั้งแผนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการจัดตั้ง เมื่อวันที่ 24 
กรกฎาคม 2555 โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา 11 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 ที่ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้มีความสอดคล้อง  
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนหลักที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น     
ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.กระทรวงการคลัง ประจ าปี.งบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือบูรณาการการขับเคลื่อนงานด้านการป้องการปราบปรามการทุจริต และการคุ้มครองส่งเสริม คุ้มครอง
คุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้มีความเข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริต
มุ่งสู่การเป็นเป็นองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต โดยมุ่งเน้นแนวทาง 1.ปลูกฝังค่านิยมคนไทยไม่โกง ไม่ทน
ต่อการทุจริต 2.การป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ และ 3.การปราบปรามการทุจริต และประพฤติ   
มิชอบ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ อย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลต่อไป   

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง 

ธันวาคม 2563 
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีเป็นกลไกขับเคลื่อน   
การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในระดับกระทรวงฯ รวมถึงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการคลัง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้น เพ่ือให้เป็นกรอบ
แนวทางการด าเนินงาน รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการสังกัด
กระทรวงการคลัง 

ยุทธฯ 1 ยุทธฯ 2 ยุทธฯ 3 ยุทธฯ 4 ยุทธฯ 5 ยุทธฯ 6 รวม 

กรมศุลกากร 4 1 1 7 3 1 17 
กรมธนารักษ์ 2 2 3 2 1 1 11 
กรมสรรพากร 1  1  1 1 4 
กรมบัญชีกลาง 2   2   4 
กรมสรรพสามิต 4   2 1  7 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

   2   2 

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1  1 5 1  8 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 1 1 1 1 1 1 6 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 2  1 3   6 

รวม 17 4 8 24 8 4 65 

แผนภูมิที่ 1 หน่วยงานราชการ : จ านวนโครงการ 

 

แผนภูมิที่ 2 ยุทธศาตร์ฯ : %จ านวนโครงการ 

สว่นท่ี 3 



 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย จ านวนเงิน
สนับสนุนฯ 

ที่ใช ้

การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 63) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. -มิ.ย. 64) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. ก.ย. 64) 

1. โครงการคัดเลือกและมอบ
โล่“ผู้ประพฤติปฏิบัตตินชอบ
ด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ”
กระทรวงการคลัง 

1.เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนให้
บุคลากรในสังกัดกระทรวง การ
คลังมีความตั้งมั่นในความ
ซื่อสัตยส์ุจรติอย่างมั่นคง 
2.เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนให้
บุคลากรในสังกัดกระทรวง การ
คลังมีความยืนหยัดต่อสู้ 
ปกป้องเพื่อความซื่อสัตยส์ุจริต 
3.เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนให้
บุคลากรในสังกัดกระทรวง การ
คลังมีความพากเพียร มุ่งมั่นให้
เกิดความซื่อสัตยส์ุจริต 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
ส านักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 

 ระดับความส าเร็จ
โครงการคดัเลือก

และมอบโล ่
“ผู้ประพฤติ

ปฏิบัติตนชอบ
ด้วยความซื่อสัตย์

สุจรติ”
กระทรวงการคลัง 

46,300 
บาท 

     

2.การจดัท าสื่อประชาสมัพันธ์
การป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต 

เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้น
ให้กับบุคลากรของ สป.กค. มี
ความรู้และส่วนร่วมในการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจรติ 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
ส านักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 

 จัดท า/เผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
เพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

 

- 

     

 
 
 
 
 



 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย จ านวนเงิน
สนับสนุนฯ 

ที่ใช ้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 63) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. -มิ.ย. 64) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. ก.ย. 64) 

การรับข้อร้องเรยีนเรื่องการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัตหิน้าท่ีโดยมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีในส่วนราชการ 

1. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ 
และมติคณะรัฐมนตรี ท่ี
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องกล่าวหา
ร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของ
รัฐกระท าการทุจริต รวมทั้ง
กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่ประชาชนร้องเรียน 
2. วิเคราะห์ข้อมลู ตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีนฯ ที่รับ
จากประชาชน 
3. ให้ค าปรึกษา แนะน า แก่ผู้
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ด าเนินการรับเรื่องกล่าวหา
ร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐกระท าการทุจริต 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
ส านักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 

 

เพื่อต้องการ
ทราบว่า
หน่วยงานใน
สังกัดของผู้ถูก
ร้องเรียน
ปล่อยปละ
ละเลยหรือได้
ด าเนินการ
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
หรือไม ่
 

- 

     

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย จ านวนเงิน
สนับสนุนฯ 

ที่ใช ้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 63) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. -มิ.ย. 64) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. ก.ย. 64) 

1. การประเมินความเสี่ยงและ
การบริหารความเสี่ยงด้านการ
ทุจริตของกระทรวงการคลัง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. เพื่อเตรียมการป้องกัน
ล่วงหน้า สามารถช่วยลด
ความเสีย่งท่ีอาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตในองค์กร 
2.เพื่อให้องค์กรมรีะบบหรือ
แนวทางในบริหารจัดการ
ความเสีย่งของการด าเนินงาน
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจรติ 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
ส านักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 

 ระดับ
ความส าเร็จ
ของการบริหาร
ความเสี่ยงด้าน
การทุจริตของ
กระทรวง การ
คลัง 

- 

     

2.การประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency 
Assessment:ITA) 

1.เพื่อประเมินผลระดบั
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
2.เพื่อให้หน่วยงานได้รับ
ทราบแนวทางในการปรับปรุง
หรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรม
และความโปร่งในการ
ด าเนินงาน 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
ส านักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 

 คะแนนการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การด าเนิน งาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

 

- 

     



3. การส ารวจความพึงพอใจและไม่
พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียของส านักงานปลดั
กระทรวงการคลังและส านักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุง
กระบวนการท างานในการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

ส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

1 ครั้งต่อป ี กระบวนการ
ท างานเพื่อ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

- 

  

  
1 ครั้ง 

 

 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย จ านวนเงิน
สนับสนุนฯ 

ที่ใช ้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 63) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. -มิ.ย. 64) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. ก.ย. 64) 

4. กิจกรรมปลูกจิตส านึกรัก
ความสุจริต 

1. เพื่อปลูกสร้างจิตส านึกและ
เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม              
รักความสจุรติให้แก่บคุลากรใน
องค์กร                                            
2. เพื่อสร้างทัศนคติและส่งเสรมิ
พฤติกรรมประพฤตดิี ประพฤติ
ชอบให้กับบุคลากรในองค์กร                    
3. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ
การปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิ
บาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  

กลุ่มสนับสนุน
วิชาการ 

ส านักงาน
รัฐมนตร ี

กระทรวงการคลัง 
 

 

 

 

 

 

ร้อยละของ
บุคลากรมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ
เกี่ยวกับ
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และการ
ปฏิบัติตน
ตามหลัก              
ธรรมาภิบาล
ของการ
บริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

บุคลากรมี การ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

 
 

1. ประชุม
หารือเพื่อ
พิจารณา
โครงการ/
กิจกรรมที่จะ
ด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ 
2564                      
2. แต่งตั้ง
คณะท างาน
เพื่อรับผิดชอบ
การด าเนิน
กิจกรรม      
3. ก าหนด
รายละเอียด

 

4. ด าเนินการ
จัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 

 

 

5. ด าเนินการ
จัดท า
กิจกรรม   
โดยการ
เผยแพร่
ความรู้
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมาภิ
บาลของการ
บริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดี
ผ่านเว็บไซต์
ส านักงาน
รัฐมนตรีและ 

 

6.ประเมินผล
การจัด
กิจกรรมและ
สรุปผล 

 



 

 

 

ด้านเนื้อหา 
และรูปแบบ
ของกิจกรรม          

Social 
application                                                                



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย จ านวนเงิน
สนับสนุนฯ 

ที่ใช ้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 63) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. -มิ.ย. 64) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. ก.ย. 64) 

การรับข้อร้องเรยีนเรื่องการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัตหิน้าท่ีโดยมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีในส่วนราชการ 

1. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ 
และมติคณะรัฐมนตรี ท่ี
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องกล่าวหา
ร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของ
รัฐกระท าการทุจริต รวมทั้ง
กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่ประชาชนร้องเรียน 
2. วิเคราะห์ข้อมลู ตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีนฯ ที่รับ
จากประชาชน 
3. ให้ค าปรึกษา แนะน า แก่ผู้
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ด าเนินการรับเรื่องกล่าวหา
ร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐกระท าการทุจริต 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
ส านักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 

 

เพื่อต้องการ
ทราบว่า
หน่วยงานใน
สังกัดของผู้ถูก
ร้องเรียน
ปล่อยปละ
ละเลยหรือได้
ด าเนินการ
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
หรือไม ่
 

- 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย จ านวนเงิน
สนับสนุนฯ 

ที่ใช ้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 63) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. -มิ.ย. 64) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. ก.ย. 64) 

1. การประเมินความเสี่ยงและ
การบริหารความเสี่ยงด้านการ
ทุจริตของกระทรวงการคลัง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. เพื่อเตรียมการป้องกัน
ล่วงหน้า สามารถช่วยลด
ความเสีย่งท่ีอาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตในองค์กร 
2.เพื่อให้องค์กรมรีะบบหรือ
แนวทางในบริหารจัดการ
ความเสีย่งของการด าเนินงาน
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจรติ 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
ส านักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 

 ระดับ
ความส าเร็จ
ของการบริหาร
ความเสี่ยงด้าน
การทุจริตของ
กระทรวง การ
คลัง 

- 

     

2.การประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency 
Assessment:ITA) 

1.เพื่อประเมินผลระดบั
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
2.เพื่อให้หน่วยงานได้รับ
ทราบแนวทางในการปรับปรุง
หรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรม
และความโปร่งในการ
ด าเนินงาน 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
ส านักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 

 คะแนนการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การด าเนิน งาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

 

- 

     

3. การส ารวจความพึงพอใจและไม่
พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียของส านักงานปลดั
กระทรวงการคลังและส านักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุง
กระบวนการท างานในการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

ส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

1 ครั้งต่อป ี กระบวนการ
ท างานเพื่อ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

- 

  

  
1 ครั้ง 

 



 
 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย จ านวนเงิน
สนับสนุนฯ 

ที่ใช ้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 63) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. -มิ.ย. 64) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. ก.ย. 64) 

4. กิจกรรมปลูกจิตส านึกรัก
ความสุจริต 

1. เพื่อปลูกสร้างจิตส านึกและ
เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม              
รักความสจุรติให้แก่บคุลากรใน
องค์กร                                            
2. เพื่อสร้างทัศนคติและส่งเสรมิ
พฤติกรรมประพฤตดิี ประพฤติ
ชอบให้กับบุคลากรในองค์กร                    
3. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ
การปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิ
บาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  

กลุ่มสนับสนุน
วิชาการ 

ส านักงาน
รัฐมนตร ี

กระทรวงการคลัง 
 

 

 

 

 

 

ร้อยละของ
บุคลากรมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ
เกี่ยวกับ
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และการ
ปฏิบัติตน
ตามหลัก              
ธรรมาภิบาล
ของการ
บริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

 

 

บุคลากรมี การ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

 
 

1. ประชุม
หารือเพื่อ
พิจารณา
โครงการ/
กิจกรรมที่จะ
ด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ 
2564                      
2. แต่งตั้ง
คณะท างาน
เพื่อรับผิดชอบ
การด าเนิน
กิจกรรม      
3. ก าหนด
รายละเอียด
ด้านเนื้อหา 
และรูปแบบ
ของกิจกรรม          

 

4. ด าเนินการ
จัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 

 

 

5. ด าเนินการ
จัดท า
กิจกรรม   
โดยการ
เผยแพร่
ความรู้
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมาภิ
บาลของการ
บริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดี
ผ่านเว็บไซต์
ส านักงาน
รัฐมนตรีและ 
Social 
application                                                                

 

6.ประเมินผล
การจัด
กิจกรรมและ
สรุปผล 

 




