










การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (ผอ. สศค.) ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรปรับปรุง 

พัฒนำ และส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.) เพ่ือให้
เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม ควำมโปร่งใส เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลให้สูงขึ้น โดยได้มีกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรม
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ที่ส ำคัญ ดังนี้ 

1. ด้านการสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ผอ. สศค. ได้มีนโยบำยในกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรสร้ำงควำมโปร่งใสภำยใน สศค. เพ่ือยกระดับ

มำตรฐำนกำรด ำเนินงำนภำครัฐทั้งกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐและกำรป้องกันกำรทุจริต เพ่ือให้สำธำรณชน
รับทรำบ และสำมำรถตรวจสอบได้ โดยได้มีกำรด ำเนินกำร ดังนี้  

1) กำรประชุม เรื่อง “กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (กำรประเมินฯ) ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ป ระจ ำป ีงบป ระมำณ        
พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภำพันธ์ 2565 เวลำ 10.00 น. ผ่ำนระบบออนไลน์ (Cisco Webex 
Meeting) โดยที่ประชุมได้มีมติร่วมกันในกำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรของส ำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ตำมแนวทำง  
ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ก ำหนด และ สศค. 
ต้องได้รับผลคะแนนภำพรวมเทียบเท่ำกับธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ คือ 99.81 (จำกคะแนนเต็ม 100) ระดับ
ผลกำรประเมิน AA นอกจำกนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจำรณำและก ำหนด “มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเศรษฐกิจการคลัง” พร้อมทั้งก ำหนดวิธีกำรด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำด ำเนินกำร และกำรก ำกับติดตำม เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรของส ำนัก/ศูนย์/
กลุ่ม ในกำรรองรับกำรประเมินฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และน ำไปสู่กำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน   
ของ สศค. ให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม ควำมโปร่งใส เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลให้สูงขึ้น  และรักษำมำตรฐำน  
ผลกำรประเมินของ สศค. ให้อยู่ในระดับสูงอย่ำงต่อเนื่อง 

2) กำรจัดท ำ “สำร ผอ. สศค. ฉบับเดือนมีนำคม 2565” เพ่ือสื่อสำรถึงบุคลำกรของ สศค.        
ให้ร่วมมือด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของ สศค. ให้ส ำเร็จ
ลุล่วง ทั้งนี้ จะมีกำรเผยแพร่สำร ผอ. สศค. ผ่ำนทำง FPO mail (E-mail ของ สศค.)  

2. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมภายในหน่วยงาน 
ผอ. สศค. ได้มีนโยบำยในกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรมภำยใน สศค. เพ่ือให้บุคลำกร 

ของ สศค. มีหลักคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน โดยได้มีกำรด ำเนินกำร ดังนี้  
1) กำรแสดงเจตนำรมณ์และประกำศ “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่            

ของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” เพ่ือให้สำธำรณชนได้รับรู้ว่ำ ผู้บริหำร 
ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง สศค. จะไม่รับของขวัญและของก ำนัลทุกชนิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่    

2) กำรแสดงเจตจ ำนงสุจริตของ ผอ. สศค. ซึ่งแสดงเจตนำรมณ์หรือค ำมั่นของผู้บริหำรสูงสุดว่ำ       
จะปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรหน่วยงำนอย่ำงซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 

3) กำรประกำศเจตนำรมณ์ สศค. คุณธรรม 
4) กำรอนุมัติแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2565 
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5) กำรอนุมัติโครงกำร “กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ภำยใต้คุณธรรมหลัก “สำมัคคี มีวินัย รับผิดชอบ” ของ สศค. ซึ่งเป็น
กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร สศค. คุณธรรม เพ่ือส่งเสริม กระตุ้น และสร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรของ สศค.       
เกิดควำมสนใจ ตระหนักเห็นถึงควำมส ำคัญในบทบำทหน้ำที่ และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม รวมถึง
คุณธรรมหลัก สศค. ซึ่งจะน ำไปสู่กำรเป็นหน่วยงำนภำครัฐที่มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ในระดับสูง 

6) กำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง เพ่ือให้
กำรปฏิบัติรำชกำรของ สศค. มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีควำมชัดเจนโปร่งใส และมีธรรมำภิบำล  

7) กำรลงนำมรับทรำบประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2564 ข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำ
ข้ำรำชกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง พ.ศ. 2555 และนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี  พ.ศ. 2565 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง ผ่ำนทำง “ระบบลงนำมรับทรำบและถือปฏิบัติ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง 
(ออนไลน์)” 
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