โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีของกระทรวงการคลัง
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
1.1 แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย 3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 6.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาค
ส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต 2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความ
ซื่อสัตย์สุจริต
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุว่าแผนงาน/โครงการของท่านสามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง) เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ
ค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต ให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีกิจกรรม เช่น จัดให้มีพิธีมอบโล่ผู้
ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การเผยแพร่องค์ความรู้ การให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่บุคลากร เป็นต้น
1.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

-

เป้าหมาย
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุว่าแผนงาน/โครงการของท่านสามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง)

1.2 แผนระดับที่ 2
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(1) ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ
แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง การป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ
เป้าหมายย่อย 2. คดีทุจริต และประพฤติมิชอบลดลง
แนวทางการพัฒนา 2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้
มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ (โปรดระบุว่าแผนงาน/โครงการของท่านสามารถ
ส่ งผลต่อการบรรลุ เป้ าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัด ผลสั มฤทธิ์โ ดย
ตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละ
เท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมเกี่ยวกั บความซื่อสัตย์

สุจริต ให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่บุคลากรใน
สังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีกิจกรรม เช่น จัดให้มีพิธีมอบโล่ผู้ประพฤติตนชอบด้วย
ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต กระทรวงการคลั ง การเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ใ นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตให้แก่บุคลากร เป็นต้น
(2) ประเด็นที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
เป้าหมาย
แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายย่อย
แนวทางการพัฒนา
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ (โปรดระบุว่าแผนงาน/โครงการของท่านสามารถ
ส่ งผลต่อการบรรลุ เป้ าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัด ผลสั มฤทธิ์โ ดย
ตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละ
เท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ)

1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ
(1) แผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เป้าหมายรวม สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในภาคราชการและภาคสังคม
และวางระบบป้องกันการแทรกแซงโดยไม่เป็นธรรมจากผู้มีอานาจและอิทธิพล
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง
พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาทักษะและสมรรถนะ
ใหม่เพื่อสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับกาลังคนภาครัฐ (New Mindsets and
Skillsets)
แผนงานที่ 4 สร้างวัฒนธรรม ค่านิยม และอุดมการณ์สาหรับการเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ยุคใหม่อย่างต่อเนื่อง
- จัดหลักสูตรผู้นาคุณธรรมที่เป็นตัวอย่าง
- จัดกิจกรรมเน้นการเปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม
เป้าหมายแผนงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีค่านิยมและอุดมการณ์ที่กล้ายืน
หยัดจะทาให้สิ่งที่ถูกต้อง แยกผลประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์สาธารณะ และ
ดารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(2) แผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) เป้าหมายรวม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่
กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย

1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(1) วัตถุประสงค์ที่
(2) เป้าหมายรวมที่
(3) ยุทธศาสตร์ที่
(4) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่
(5) แนวทางการพัฒนาที่
1.2.4 แผนความมั่นคงแห่งชาติ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
(1) ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
(3) กลยุทธ์
1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง
1.4 ส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น
1.4.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) ด้านที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 11.5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ
1.4.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.4.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง -

2. ข้อมูลทั่วไป
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดาเนินงาน
2.1.1 ลักษณะการดาเนินงาน โครงการ
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)
2.1.3 ลักษณะโครงการ ใช้งบประมาณ
2.1.4 วิธีการดาเนินงาน ดาเนินการเอง
2.1.5 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)
2.2 ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า
2.2.1 คานาหน้าชื่อ เรือเอก
2.2.2 ชื่อ – สกุล ฐานิศ นาคะเกศ
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน) acoc.mof@gmail.com
2.2.4 E-mail (ส่วนตัว/สารอง)
2.2.5 โทรศัพท์ 0 2126 5800 ต่อ 2627
2.2.6 โทรสาร
2.3 ผู้ประสานงานหลัก
2.3.1 คานาหน้าชื่อ นาย
2.3.2 ชื่อ – สกุล วิทยา เตชะมหานนท์
2.3.3 E-mail (หน่วยงาน) acoc.mof@gmail.com
2.3.4 E-mail (ส่วนตัว/สารอง) 2.3.5 โทรศัพท์ 0 2126 5800 ต่อ 2566
2.3.6 โทรสาร
-

3. รายละเอียด
3.1 รายละเอียดโครงการ/การดาเนินงาน
3.1.1 หลักการและเหตุผล ด้วยกระทรวงการคลังได้ตระหนักถึงการเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยม
เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต ได้เห็นคุณค่าและความสาคัญของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดที่มี
ความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต สมควรจะได้รับความยกย่องเพื่อเป็น
เกียรติและเป็นขวัญกาลังใจแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม จึงได้กาหนด
ให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่สมควรยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วย
ความซื่อสัตย์ เป็นประจาทุกปี พร้อมทั้งมอบโล่เชิดชูเกียรติและมอบใบเกียรติบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่ใน
สังกัดกระทรวงการคลัง
3.1.2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้มีความตั้งมั่น
ในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมั่นคง
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังให้มีความยืนหยัด
ต่อสู้ ปกป้อง เพื่อความซื่อสัตย์สุจริต
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้มีความ
พากเพียร มุ่งมั่น ให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต
3.2 เป้าหมาย
3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) มีการมอบโล่เชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้
ประพฤติ ต นชอบด้ ว ยความซื่อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต โดยผู้ ไ ด้ รั บ คัด เลื อ กฯเกิ ดจิ ต ส านึ ก ค่ านิ ย ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริตในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และการป้องกันการทุจริต
3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง เกิดจิตสานึก ค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริตในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และการป้องกันการทุจริต
3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง มีจิตสานึก ค่านิยม ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีภูมิคุ้มกัน และมีระดับความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
3.2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ ความสาเร็จของการดาเนินงานการจัดโครงการพิธีมอบโล่ “ผู้ประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต” กระทรวงการคลัง
3.3 กลุม่ เป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
3.4 พื้นที่ดาเนินการ
3.4.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ดาเนินการ กระทรวงการคลัง
3.4.2 รายละเอียดพื้นที่ดาเนินการ กระทรวงการคลัง
3.5 ระยะเวลาดาเนินโครงการ/การดาเนินงาน
3.5.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ เดือนตุลาคม 2563
3.5.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ เดือนกันยายน 2564

4. กิจกรรม
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

กิจกรรมที่ 1 : พิธีมอบโล่ผู้
ประพฤติตนชอบด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
กระทรวงการคลัง
1.1 ศึกษารวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการดาเนิน
โครงการพิธีมอบโล่ฯ
1.2 จัดทาร่างโครงการพิธี
มอบโล่ฯ เพื่อประกอบขอ
อนุมัติจากผู้บริหาร
1.3 แจ้งหนังสือเวียนไปยัง
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง
1.4 จัดโครงการพิธีมอบโล่ฯ
1.5 สรุปผลการดาเนิน
โครงการเพื่อนาเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ
กิจกรรมที่ 2 : การเผยแพร่
องค์ความรู้ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
*หมายเหตุ ปี งบประมาณ 2564 และ ปีงบประมาณ 2565 มีการเพิ่มกิ จกรรมที่ 2 การเผยแพร่
องค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้บุคลากรในสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบการทุจริตมากยิ่งขึ้น

5. งบประมาณ
5.1 แหล่งเงิน
5.1.1 เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2564
(1) งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง 44,000 บาท
(2) งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น
5.1.2 เงินรายได้ของหน่วยงาน
5.1.3 เงินกู้
(1) เงินกู้ภายในประเทศ
(2) เงินกู้จากต่างประเทศ
5.1.4 งบประมาณจากแหล่งอื่น (งบประมาณจากแหล่งอื่น เช่น เงินบริจาค เป็นต้น)
(1) ที่มาของงบประมาณ
(2) จานวนงบประมาณ
5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด
5.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
รวม
2564
44,000
44,000
2565
รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด 44,000 บาท

