ฉบับที่ 159/2559

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

คลังจัดงาน “ตลาดนัดความดี กระทรวงการคลัง : ทําดีเพือ่ พ่ อ”
น้ อมนําพระราชดํารัสองค์ พ่อหลวง มุ่งสร้ างคนดีให้ กบั สั งคม
_______________________________
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า กระทรวงการคลังได้จดั งาน “ตลาดนัดความดี
กระทรวงการคลัง : ทํา ดี เ พื่ อ พ่ อ ” เพื่ อ เป็ นการแสดงความจงรั ก ภัก ดี และน้ อ มนํ า พระราชดํา รั ส ของ
องค์พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเรื่ องความซื่ อตรงและการปฏิบตั ิหน้าที่ของหน่ วยงาน
ภาครัฐ รวมถึงเพื่อจุดประกายความคิดตามแนวทาง “โครงการกระทรวงการคลังคุณธรรม” ให้เห็นเป็ นรู ปธรรม
“ที่ผา่ นมา กระทรงวงการคลังได้นอ้ มนําเอาพระราชดํารัสขององค์พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมาใช้เป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ิงานมาโดยตลอด เนื่องจากงานของทางราชการนั้นเป็ นงานที่สามารถ
ให้คุณให้โทษแก่ผเู ้ กี่ยวข้องได้ ทําให้ขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องตระหนักเป็ นอย่างมากในการทําหน้าที่ของ
ตน กิจกรรมในตลาดนัดความดีในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นในการสร้างความคิดในเชิงบวก มุ่งหวังให้เป็ นการจุดประกายให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการคลังทุกคนทําความดี รวมถึงมี โอกาสในการแสดงออกถึงแง่มุม
ความดีที่ตนยึดถือปฏิบตั ิ เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
นอกจากนั้น ยัง ถื อ เป็ นการต่ อ ยอด “โครงการกระทรวงการคลัง คุ ณ ธรรม” ตามดํา ริ ของรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังที่ ตอ้ งการสร้ างความโปร่ งใสอย่างเป็ นรู ปธรรมขึ้นในการปฏิ บตั ิ งานของหน่ วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลังอีกด้วย
การจั ด งานในครั้ งนี้ มี แ นวคิ ด ในการดํา เนิ น งานตามคุ ณ ธรรมอัต ลั ก ษณ์ ข องสํ า นั ก งานปลั ด
กระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง 3 ประการคือ ร.ส.ส. ได้แก่
ร (รับผิดชอบ) คือ บุคลากรรู ้หน้าที่ ทํางานอย่างรับผิดชอบ ตรวจสอบงานให้ถูกต้องและส่ งงานตรงเวลา
รับฟังปั ญหาของผูม้ าติดต่ออย่างสุ ภาพและใส่ ใจ
ส (เสี ยสละ) คือ บุคลากรใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ใช้เวลาราชการให้เกิดประโยชน์เสมอ ทํางานโดยยึด
ประโยชน์ส่วนรวมเป็ นหลัก
ส (สามัคคี) คือ บุคลากรยิ้มแย้มแจ่มใสกับเพื่อนร่ วมงาน รับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่น เห็นความสําคัญ
ของกิจกรรมกลุ่ม และให้กาํ ลังใจซึ่งกันและกัน”

-2นางญาใจ พัฒนสุ ขวสันต์ ผูช้ ่วยปลัดกระทรวงการคลัง รั กษาการในตําแหน่ งที่ปรึ กษาด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า งาน “ตลาดนัดความดี กระทรวงการคลัง : ทําดีเพื่อพ่อ” มีกาํ หนดจัดขึ้น 2 วัน ระหว่างวันที่
29-30 พฤศจิ กายน 2559 ณ บริ เวณสนามหญ้าหน้าเสาธงกระทรวงการคลัง โดยมี กิจกรรมต่างๆ มากมายที่ จะเป็ น
ประโยชน์ต่อบุคลากรของกระทรวงการคลังและผูเ้ ข้าร่ วมงาน แต่ที่เป็ น Highlight ของงาน ได้แก่
 การรวมพลังเพื่อร่ วมร้องเพลงสรรเสริ ญพระบารมี ในช่วงพิธีเปิ ด วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00
น. ณ เวทีกลางบริ เวณสนามหญ้าหน้าเสาธงกระทรวงการคลัง
 นิทรรศการ “คําพ่อสอน” ซึ่ งรวบรวมพระราชดํารัสขององค์พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ-พลอ
ดุ ลยเดชในเรื่ องราวต่ างๆ ที่ ได้เคยทรงพระราชทานไว้ให้พสกนิ กรชาวไทยได้ใช้ประโยชน์ตลอดระยะเวลาการ
ครองราชย์ 70 ปี
 บอร์ด “1 คน 1 ความดี ถวายพ่อหลวง” ซึ่งจะเปิ ดโอกาสให้บุคลากรของกระทรวงการคลังแสดงพลังและ
ปณิ ธานในการทําความดีเพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พอ่ หลวง
 การเสวนาเรื่ อง “พอเพียงตามรอยพ่อหลวง” โดย ดร.ชิ ต เหล่าวัฒนา นักวิชาการผูน้ ้อมนําเอาหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กบั ด้านเทคโนโลยี และอาจารย์ปัญญา ปุลิเวคินทร์ หัวหน้าศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ปราชญ์
ชาวบ้านผูเ้ ดินตามรอยเท้าพ่อ โดยมีคุณฐาณิ ญา พงษ์ศิริ จากสถานี ข่าว TNN24 เป็ นผูด้ าํ เนิ นการเสวนา ในวันที่ 29
พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ เวทีกลางบริ เวณสนามหญ้าหน้าเสาธงกระทรวงการคลัง
 การแสดงดนตรี เพื่อเทิดพระเกียรติ องค์พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่ 29
พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.00-15.00 น. โดยอาจารย์สุรณัฐยศ พิชญาภรณ์ และคณะ เวลา 15.00-17.00 น. โดย GHB Band
จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ และในวันที่ 30 พฤศจิ กายน 2559 เวลา 10.30-14.00 น. โดย Customs Band จากกรม
ศุลกากร โดยทั้งหมดจะทําการแสดง ณ เวทีกลางบริ เวณสนามหญ้าหน้าเสาธงกระทรวงการคลัง
 การออกร้านของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ที่จะนําสิ นค้าดีมาแจกจ่าย หรื อจําหน่ายให้แก่
ผูร้ ่ วมงาน เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศล โดยมี zone พิเศษที่ใครใช้ภาษาอังกฤษในการต่อรองซื้ อขายก็จะได้ราคาที่ถูกเป็ น
พิเศษ เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศของบุคลากรไปด้วยในตัว
 กิจกรรม Workshop “รู ปที่มีทุกบ้าน” โดย อาจารย์อดิศกั ดิ์ สร้อยสุ ริยา จิตกรผูม้ ีชื่อเสี ยง โดยน้อมรําลึก
ในพระกรุ ณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ด้วยการวาดภาพองค์พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยตนเอง
 กิจกรรม Workshop “มะกรู ดหอมใบเตย” โดย อาจารย์สุวารี กาละพุฒ วิทยากรจิตอาสา ซึ่ งผูร้ ่ วมงานจะ
ได้เรี ยนรู ้การนําพืชสมุนไพรมาสร้างมูลค่าเพิม่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
“การจัดกิจกรรมในงาน “ตลาดนัดความดี กระทรวงการคลัง : ทําดีเพื่อพ่อ” ครั้งนี้ ถือเป็ นก้าวสําคัญที่จะนํา
กระทรวงการคลังไปสู่ องค์กรคุณธรรมอย่างเป็ นรู ปธรรม ซึ่ งการที่จะทําให้สําเร็ จได้จะต้องอาศัยการมีส่วนร่ วมและ
สามัคคีจากบุคลากรทุกฝ่ าย บุคลากรต้องเห็นคุณค่า และเปิ ดใจรับสิ่ งที่ไม่เคยทํา นําสิ่ งที่ดีข้ ึนเข้ามา ช่วยกันมีจิตสํานึก
สาธารณะ มองเรื่ องประโยชน์ส่วนรวมเป็ นหลักมากขึ้น และสร้างความรู ้สึกของการอาสาทําดี เพื่อให้เกิดความเสี ยสละ
แบ่งปั นซึ่งกันและกัน” ผูช้ ่วยปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวในตอนท้าย
_____________________________
กระทรวงการคลัง โทร. 02 126 5800

