แผนธรรมาภิบาลและแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
ของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
หลักการและเหตุผลในการจัดทาแผนธรรมาภิบาลและแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในปัจจุบันการนาเอาหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการ
เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการแผ่นดินของไทยถือเป็นเรื่องที่มีความสาคัญ โดยกาหนดให้หน่วยงานราชการ
จัดทาแผนธรรมาภิบาลเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐบริหารจัดการและดาเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ และประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง ประกอบกับรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา ก็ได้ส่งเสริม และให้ความสาคัญต่อการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น หน่วยงานราชการควรมี
แนวทางในการกากับดูแลตนเองที่ดี สามารถดาเนินการในทุก ๆ ภารกิจ ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
มีจริยธรรมและยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก รวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการส่งเสริม
ให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นทั้งคนเก่ง และคนดีมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลประพฤติตนต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความ
เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันรวมถึงการใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมีความรับผิดชอบ และบุคลากรในองค์การ
ต้องมีการดาเนินงานอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ รวมถึงผู้บริหาร
ควรมีการกาหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากรในองค์การว่าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
ขั้นตอนการจัดทาแผนธรรมาภิบาลและแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สศค.
1. การทบทวนและวิเคราะห์แผนธรรมาภิบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และผลการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการตามแผนธรรมาภิบาล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สศค. ได้ดาเนินโครงการตามแผนธรรมาภิบาล โดยเน้นการดาเนินการ
ให้ความรู้ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของ สศค.
อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ โดยได้ดาเนินโครงการ ดังนี้
1.1 โครงการศึกษาดูงานหน่วยงานที่ได้รับรางวัลด้านความโปร่งใส เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
ณ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จากัด ตาบลสาโรงใต้ อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้บุคลากรของ สศค.
ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
1.2 การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สศค. ปีงบประมาณ 2559
พร้อมทั้งดาเนินโครงการตามแผนดังกล่าว
1.3 การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของ สศค. ปีงบประมาณ 2559
1.4 การคัดเลือกคนดีมีจริยธรรมของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1.5 การจัดทาสื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จรรยาข้าราชการ แก่บุคลากรของ สศค.
1.6 การดาเนินการตามระบบจัดการข้อร้องเรียนของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
1.7 โครงการทดสอบความรู้ทางด้านธรรมาภิบาลของบุคคลากร สศค. โดยได้คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วม
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สศค.

๒

1.8 การรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎบัตรป้องปรามการใช้ประโยชน์ส่วนตนที่ขัดแย้งต่อ
ประโยชน์ส่วนรวมของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2556 ระเบียบว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าราชการ
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2556 ของบุคลากรของ สศค.
2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินโครงการในปี 2559 พบว่า ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้ทุกโครงการบรรลุเป้าหมายคือ
ผู้บริหารระดับสูงให้ความสาคัญในแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล และบุคลากรใน สศค. ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ
และมีส่วนร่วมในการดาเนินการเป็นอย่างดี สาหรับอุปสรรคพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบมาก
ทาให้ไม่สามารถแบ่งเวลาเข้ามาร่วมกิจกรรมตามที่กาหนด และบุคลากรบางส่วนยังคงมองว่าเรื่องดังกล่าวไม่ค่อยมี
ความสาคัญจึงยังไม่มีส่วนร่วมเท่าที่ควร ซึ่งเรื่องนี้ทางผู้บริหารและผู้รับผิดชอบในการดาเนินการอยู่ระหว่างผลักดัน
ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
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แผนธรรมาภิบาล สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2560
วิสัยทัศน์
องค์กรนาในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังเพื่อเศรษฐกิจสมดุล
พันธกิจ
1. ศึกษา และวิเคราะห์และเสนอแนะนโยบายด้านการคลัง ระบบการเงิน การออม และการลงทุน
รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศอย่างมืออาชีพ
2 ติดตาม กากับ และประเมินผล มาตรการเศรษฐกิจการคลังให้มีประสิทธิภาพ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการยอมรับในนโยบายเศรษฐกิจการคลังกับทุกภาคส่วน
4. พัฒนาบุคลากรและองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ คุณธรรม และมีความสุข
ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.

ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตและแข่งขันได้
กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้า และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เสริมสร้างความเข้มแข็งของการคลังภาคสาธารณะ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
เสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร

เป้าประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

เศรษฐกิจไทยมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
การเจริญเติบโตและพัฒนาเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน
การคลังของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน
องค์กรได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากสาธารณชน
องค์กรก้าวหน้าและบุคลากรมีความสุข

กรอบแนวคิด
แผนธรรมาภิบาลของสานักงานเศรษฐกิจคลัง (สศค.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีความสัมพันธ์
และเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล กฎหมาย และยุทธศาสตร์ที่สาคัญ ดังนี้
1. นโยบายรัฐบาล
คาแถลงของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้ให้ความสาคัญกับการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ดังนี้
(1) ปรับปรุงระบบราชการในหลาย ๆ ด้าน โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เน้นการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน และอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ
(2) เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ
(3) ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ
และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารกิจการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด
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2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กาหนดแนวทาง
การปฏิบัติราชการที่ทุกส่วนราชการต้องนาไปปฏิบัติโดยเป็นกฎเกณฑ์ในรูปของกฎหมายที่กาหนดให้ทุกส่วนราชการ
ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและให้บริการแก่ประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ Good Governance พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เป็นการกาหนดขอบเขตแบบแผนวิธีปฏิบัติ
ราชการเพื่อให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
4. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจาเป็น
5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์
6. ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
3. นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อันจะทาให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา และไว้วางใจการบริหารงานภาครัฐ
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประกอบด้วยนโยบายหลัก และ
แนวทางปฎิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน และเป็น
ค่านิยมร่วมสาหรับองค์การ และบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึง
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. ๒๕๖o-๒๕๖๔
ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในเรื่องการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐ การให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมาย
ที่ขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นที่ยังขาดประสิทธิภาพ และความโปร่งใส กระบวนการ
ที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมยังไม่เพียงพอ ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอานวยความยุติธรรมได้
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการขาดธรรมาภิบาลในสังคมไทย ทาให้การทุจริตประพฤติมิชอบยังเป็นปัญหา
สาคัญของประเทศ ในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาสาคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสาคัญที่จะช่วยส่งเสริม การพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบ
ผลสาเร็จตามเป้าหมายทีว่ างไว้ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
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การเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของ สศค.

วิสัยทัศน์
องค์กรนาในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังเพื่อเศรษฐกิจสมดุล

พันธกิจ
พัฒนาบุคลากรและองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ คุณธรรม
และมีความสุข

ยุทธศาสตร์ : 5. เสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร

เป้าประสงค์ : 2. การเจริญเติบโตและพัฒนาเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง เป็นธรรม
และยั่งยืน
4. องค์กรได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากสาธารณชน

๖

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่าง ๆ
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนาไปใช้ไดทั้งภาครัฐ
และเอกชน หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ในภาครัฐมี 10
องค์ประกอบ ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนาของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุข
ต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดี ที่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากร
ทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ
ตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนไดส่วนเสียทุกกลุ่ม
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดาเนินการไดภายในระยะเวลา
ที่กาหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงาน
ต่อเป้าหมายที่กาหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้ง
การแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเมื่อมีข้อสงสัย
และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายไดอย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรูทุกขั้นตอนในการ
ดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนไดส่วนเสีย
ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่สาคัญ
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแกไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนา ในฐานะ
หุ้นส่วนการพัฒนา
7. หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร
และภารกิจ จากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่ หน่วยการปกครองอื่น ๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น)
และภาคประชาชนดาเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดาเนินการ ให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนไดส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดาเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนไดส่วนเสีย
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9. หลั กความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับ การปฏิบัติและไดรับบริ การอย่ างเท่าเทียมกัน
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่น ๆ
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ไดรับประโยชน์
และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ไดในประเด็นที่สาคัญ
โดยฉันทามติ ไม่จาเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
วัตถุประสงค์ในการจัดทาแผนธรรมาภิบาลของ สศค.
เพื่อให้การปฏิบัติงานของ สศค. มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสาหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสามารถ
นาไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของ สศค. ทั้งนี้ เพื่อมิให้
เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนอันจะทาให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ปฏิบัติงานภายใน สศค.
3. เพื่อสร้างการยอมรับความน่าเชื่อถือความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ
ประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การนาแนวทางส่งเสริมธรรมาภิบาลของ สศค. ไปสู่การปฏิบัติ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สศค. จะมุ่งเน้นการดาเนินการเพื่อส่งเสริมด้านธรรมาภิบาลที่มีความ
สอดคล้องกับนโยบายด้านองค์การและด้านผู้ปฏิบัติงานจึงได้กาหนดโครงการในการนาแนวทางส่งเสริม
ธรรมาภิบาลฯ ใน 2 ด้านดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
นโยบายด้าน
ด้านองค์การ

ชื่อโครงการ
1. โครงการศึกษา
ดูงานหน่วยงานที่ได้รับรางวัล
ด้านธรรมาภิบาล บรรษัท
ภิบาล หรือความโปร่งใส
2. โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (Integrity
and Transparency
Assessment : ITA)

การเชื่อมโยงพันธกิจ/เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์
พันธกิจที่ 4 (Mission) : พัฒนาบุคลากร
และองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ
คุณธรรม และมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 5 (Strategy) :
- เสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร
เป้าประสงค์ที่ 2 และ 4 (Goal) :
- การเจริญเติบโตและพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน
- องค์กรได้รับการยอมรับและเชื่อถือจาก
สาธารณชน

ลักษณะโครงการ
ศึกษาดูงานหน่วยงานที่
ได้รับรางวัลด้านธรรมาภิ
บาล บรรษัทภิบาล หรือ
ความโปร่งใส
ดาเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560

๘
นโยบายด้าน

ชื่อโครงการ
3. จัดทาแผนบริหารความ

เสี่ยงของ สศค. ปีงบประมาณ
2560

ผู้ปฏิบัติงาน

การเชื่อมโยงพันธกิจ/เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์

ลักษณะโครงการ
ดาเนินการตามแผนบริหาร
ความเสีย่ งของ สศค.
ปีงบประมาณ 2560

1. การคัดเลือกคนดีมี
จริยธรรมของสานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง

คัดเลือกคนดีมีจริยธรรมของ
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

2. จัดทาสื่อรณรงค์ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม จรรยา
ข้าราชการ

มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น ระบบ
Fpomail สื่อประชาสัมพันธ์
เป็นต้น

3. การดาเนินการตามระบบ
จัดการข้อร้องเรียนของ
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ดาเนินการตามระบบจัดการ
ข้อร้องเรียนของสานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง

4. โครงการ สศค. คุณธรรม

จัดโครงการอบรมด้านแก่
บุคลากรของ สศค.

5. บุคลากรของ สศค.
รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์
ตามกฎบัตรป้องปรามการใช้
ประโยชน์ส่วนตนที่ขัดแย้ง
ต่อประโยชน์ส่วนรวมของ
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
พ.ศ. 2556 ระเบียบว่าด้วย
การซื้อขายหลักทรัพย์ของ
ข้าราชการสานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง พ.ศ. 2556

ดาเนินการตามกฎบัตรป้อง
ปรามการใช้ประโยชน์ส่วน
ตนที่ขัดแย้งต่อประโยชน์
ส่วนรวมของสานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง พ.ศ.
2556 ระเบียบว่าด้วยการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของ
ข้าราชการสานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
พ.ศ. 2556
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