แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมจริยธรรม
ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีงบประมาณ ๒๕๕5 - ๒๕๕7
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรใน สศค.
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของ สศค.
ให้มีจิตสํานึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีศีลธรรมอันดี
ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบและประพฤติตนเหมาะสม
กับการเป็นข้าราชการที่ดี
1.1 บุคลากรของ สศค. ลงชื่อรับทราบประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการ สศค.
1.2 การให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมหรือข่าวสาร
ที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรของ สศค. ผ่านช่องทาง Website
และ Fismail ของ สศค. และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
1.3 คัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านจริยธรรมประจําปี
1.4 การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี
1.5 การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
ที่ดี
1.6 สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรของ สศค.
รักษาข้อมูลความลับของราชการ และไม่นําไปแสวงหา
ผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรของ สศค.
ให้ประพฤติตนเป็นคนดีตามรอยพระยุคลบาท
2.1 ศึกษาดูงาน/เข้าร่วมกิจกรรม/การบรรยาย
ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรม
และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่ข้าราชการ
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ยุทธศาสตร์
2.2 การส่งข้าราชการใหม่เข้าฝึกอบรมหลักสูตร
การเป็นข้าราชการที่ดี
กลยุทธ์ที่ 3 การทําบุญเพื่อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
3.1 จัดกิจกรรมธรรมสัญจร เช่น ไหว้พระ 9 วัด
ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์
3.2 จัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น ตักบาตร
และจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในวันสําคัญทางศาสนา
2. การขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กลยุทธ์ที่ 1 การกําหนดกรอบหรือแนวทางการส่งเสริม
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับจริยธรรมใน สศค.
1.1 จัดทําแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของ สศค.
1.2 จัดทําแผนส่งเสริมธรรมาภิบาลของ สศค.
ประจําปีงบประมาณ
กลยุทธ์ที่ 2 กําหนดเป้าหมายการทํางานของ
คณะกรรมการจริยธรรมประจํา สศค.
2.1 จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจํา สศค.
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.2 กําหนดแบบการประเมินผลการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในรูปแบบ
การประเมิน ดังนี้
• การประเมินตนเอง
• ผู้บังคับบัญชาประเมิน
• ผู้ร่วมงานประเมิน
2.3 จัดทําข่าวการทํางานของคณะกรรมการจริยธรรม
ประจํา สศค. หรือนําบทความที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
เผยแพร่ใน Website และ Fismail ของ สศค.
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ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์
ที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
3.1 มีช่องทางการร้องทุกข์หรือการปรับกระบวนการ/
วิธีการร้องทุกข์เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์ได้รับความสะดวก รวดเร็ว
3. การพัฒนาบุคลากรของ สศค. ให้มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมให้บุคลากรของสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลังให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
1.1 การอาสาช่วยเหลือสังคม โดยบุคลากรของ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมกันทํากิจกรรมแบบเป็นทีม
เช่น การปลูกป่า การดูแลห้องสมุดประชาชน การดูแล
และพัฒนาโรงเรียน และการไถ่ชีวิตโค - กระบือ เป็นต้น
1.2 การมอบทุนทรัพย์และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ยากจน เด็ก ผู้พิการ และดูแลสัตว์
ที่ถูกทอดทิ้ง เป็นต้น
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