แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมกระทรวงการคลัง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถานที่ตั้ง
ถนนประรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ชื่อผูประสานงาน เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ
หมายเลขโทรศัพท
02-126-5800 ตอ 2627
นางพนิดา ศิริรัตน
หมายเลขโทรศัพท
02-126-5800 ตอ 2560
ขอมูลพื้นฐาน
ชื่อหนวยงานในสังกัดที่รบั ผิดชอบโครงการ
ในแผนปฏิบัติการป 2565
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

จํานวนบุคลากร
ในหนวยงาน
300 คน

จํานวนกลุมเปาหมาย จํานวนประชาชน
และภาคีเครือขาย
เปาหมาย
100 คน
-

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565
4
โครงการ
จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม
บาท
 จากงบประมาณปกติของหนวยงาน ทุกโครงการจํานวน
บาท
 จากงบอื่น ๆ รวมทุกโครงการจํานวน
บาท
เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 หนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอก ที่ใหความสําคัญสนับสนุนใหมีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
จํานวน 40 แหง รวมผูที่ไดรบั การอบรม จํานวน 200 คน
 หนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอก ที่ใหการสนับสนุนหรือรวมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย 40 แหง รวมผูที่เขารวมกิจกรรม จํานวน
400 คน
ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการในโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติของกระทรวง/องคกร หนวยงาน
เพื่อใหเกิดความสัมพันธอันดีและความสามัคคีระหวางหนวยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และ
สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ตลอดจนหนวยงานในสังกัดและหนวยงานในกํากับกระทรวงการคลัง


เพื่อสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ของสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติ
ดําเนินกิจกรรมสงเสริมและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย


รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร/โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เปาหมาย
ผลลัพธ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ

มีบุคลากรในสังกัด
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
และสํานักงาน
รัฐมนตรีกระทรวง
การคลัง เปนบุคคล
ตัวอยางในการ
ประพฤติปฏิบัติตน
ชอบดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต
1. บุคลากรของ
หนวยงานไดรับ
การพัฒนาและ
ยกระดับจิตใจเปน
ผูมีคุณธรรม
จริยธรรม
2. นําหลักธรรมคํา
สอนที่ไดจากการ
ปฏิบัติธรรมไปปรับ
ใช แกไขปญหาใน
การปฏิบัติงาน
การดําเนินชีวิตให
เกิดสติปญญา

งบประมาณ
ที่ใช

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค. 64)

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

1) ยุทธศาสตรที่ 1 : วางระบบรากฐาน
การเสริมสรางคุณธรรมใน
กระทรวงการคลัง
1.1 กลยุทธ : วางระบบรากฐานการ
เสริมสรางคุณธรรมของหนวยงานใน
สังกัด
1.2 โครงการ/กิจกรรม
1.2.1 การคัดเลือก “ผูประพฤติปฏิบัติ
ตนชอบดวยความซื่อสัตยสุจริต”
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เพื่อยกยอง เชิดชูเกียรติ และเปนขวัญ
กําลังใจ แกบุคลากรในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงาน
รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ที่มีความ
ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ
และซื่อสัตยสุจริต

ศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต

บุคลากรไดรับ
การคัดเลือกให
เปนผูไดรับโล
รางวัลฯ ของ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
จํานวน 1 คน

1.2.2 โครงการกระทรวงการคลัง
คุณธรรม

เพื่อเสริมสรางใหบุคลากรมีความรู
ความเขาใจในหลังธรรม
พระพุทธศาสนา มีภูมิคุมกันทางดาน
จิตใจ สามารถพัฒนาตนเองใหเปนคน
เกงที่มีคุณภาพและเปนคนดี มี
คุณธรรม จริยะรรม เพื่อใหปฏิบัติงาน
อยางมีความสุข มีประสิทธิภาพและมี
จิตสํานึกพรอมที่จะปฏิบัติงานเพื่อ
ประชาชและแผนดิน

สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

บุคลากรในสังกัด
กระทรวงการคลัง

-

งบหนวยงาน

(ม.ค.-เม.ย. 65)

ไตรมาส 4
(ก.ค. ก.ย. 65)

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร/โครงการ
2) ยุทธศาสตรที่ 2 : สรางความเขมแข็ง
ในระบบการบริหารจัดการดานการ
สงเสริมคุณธรรมใหเปนเอกภาพ
2.1 กลยุทธ : เสริมสรางความเปน
เอกภาพหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลังดวยคุณธรรม
2.2 โครงการ/กิจกรรม
2.2.1 การจัดงานรัฐพิธีตาง ๆ

2.2.2 พิธีมอบโล “ผูประพฤติปฏิบัติตน
ชอบดวยความซื่อสัตยสุจริต” ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563

รวม

วัตถุประสงคของโครงการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เปาหมาย
ผลลัพธ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ

เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของหนวยงาน สํานักบริหารกลาง
ร ว ม ถึ ง ห น ว ย ง า น ใ น สั ง กั ด
กระทรวงการคลัง ไดดําเนินกิจกรรมที่
แสดงถึ ง การเทิ ด ทู น สถาบั น ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย

มีจํานวน
ผูเขารวมกิจกรรม
และพิธีการตางๆ
ในการสงเสริม
คุณธรรมตาม
เปาหมายที่
กําหนดไว

เพื่อยกยอง เชิดชูเกียรติ และเปนขวัญ
กําลังใจ แกบุคลากรในสังกัด
กระทรวงการคลัง ที่มีความตั้งใจ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบและ
ซื่อสัตยสุจริต

บุคลากรในสังกัด
กระทรวงการคลัง
ผูซึ่งไดรับการ
ยกยองคัดเลือก
ใหเปนผูไดรับโล
รางวัลฯ จํานวน
9 คน

ขาราชการและเจา
หนาของหนวยงาน
รวมถึงหนวยงายใน
สังกัด
กระทรวงการคลัง
ปฏิบัติหนาที่ดวย
ความมีคณ
ุ ธรรม
และจริยธรรม
มีบุคลากรในสังกัด
กระทรวงการคลัง
เปนบุคคลตัวอยาง
ในการประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบดวย
ความซื่อสัตยสุจริต

ศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต

งบประมาณ
ที่ใช

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค. 64)

-

(ต.ค.64-ก.ย.65)

36,000
บาท

-

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

-

(เม.ย. 65)

ไตรมาส 4
(ก.ค. ก.ย. 65)

-

หมายเหตุ

