แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

บทนา
ส ำนั กงำนสภำควำมมั่น คงแห่ งชำติ ได้ ดำเนินกำรจัด ทำแผนปฏิบัติ ก ำรป้ อ งกั นและปรำบปรำมกำรทุจริ ตและประพฤติมิช อบ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยมีเป้ำหมำยหลัก
เพื่อกำรส่งเสริมกำรสร้ำงจิตสำนึกในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และสร้ำงมำตรกำรในกำรสกัดกั้นกำรกระทำทีอ่ ำจเสี่ยงต่อกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติกำรฯ ฉบับนี้จะเป็นกรอบแนวทำงที่สำคัญในกำรดำเนินแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของสำนักงำน
สภำควำมมั่นคงแห่งชำติ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต สำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ

วิสัยทัศน์
องค์กรมีคุณภาพ บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ
๑. สร้ำงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นพื้นฐำนในกำรสร้ำงจิตสำนึกในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
๒. เผยแพร่องค์ควำมรู้ในกำรดำเนินงำน เพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
๓. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรยับยั้ง ป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ ส่งเสริมพฤติกรรมกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำทีส่ ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติให้ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริตและโปร่งใส มุง่ มัน่ ให้เกิดประสิทธิภำพ
๒. เพื่อส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติมีคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำผลประโยชน์ส่วนตน และมีค่ำนิยมที่ไม่ทน
ต่อกำรทุจริต ไม่รับสินบน
๓. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและพัฒนำกลไกในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต รวมทั้งมีกำรตรวจสอบ และถ่วงดุลกำรใช้อำนำจให้เหมำะสม

ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนำระบบกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ ดั ค่าเป้าหมาย และมาตรการ
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

มาตรการ

๑. สร้างสังคมที่ไม่ทน

บุคลากรในสานักงานฯ มีพฤติกรรม ๑) โครงการ/กิจกรรมที่สง่ เสริมบุคลากรให้มี

๑ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ ๑.๑) ปรับฐานคิดของบุคลากรให้มี

ต่อการทุจริต

ร่วมต่อต้านการทุจริต

กิจกรรม

จิตสานึกสาธารณะ/สามารถแยกแยะระหว่าง

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

จิตสานึกสาธารณะและสามารถ

ระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์

แยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ นตน

ส่วนรวม

และผลประโยชน์สว่ นรวม

๒) เผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องที่เกีย่ วกับการขัดกัน ๑ โครงการ/ ๑ โครงการ/ ๑ โครงการ/ ๑ โครงการ/ ๑ โครงการ/ ๒.๑) การจัดทาข้อมูลสื่อสารสนเทศ
ระหว่างผลประโยชน์สว่ นตัวกับประโยช์สว่ นรวม กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

เพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน

หรือเรื่องที่เกีย่ วข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

๓) การจัดกิจกรรมเพือ่ ผลักดันให้เกิดสังคม

๑ โครงการ/ ๑ โครงการ/๑ โครงการ/ ๑ โครงการ/ ๑ โครงการ/ ๓.๑) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

ที่ไม่ทนต่อการทุจริต

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

ในการป้องกันการทุจริต

ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

๒. ยกระดับเจตจานงใน

สร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ๑) การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้าน

การต่อต้านการทุจริต

ในสานักงานฯ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
๒๕๖๐
๑ ครั้ง/ปี

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี

การทุจริตของสานักงานฯ

๒) การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจา

มาตรการ
๑.๑) ผู้บริหารแสดงเจตจานงในการ
ต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน

๒ ครั้ง/ปี

๒ ครั้ง/ปี ๒ ครั้ง/ปี

๒ ครั้ง/ปี

๒ ครั้ง/ปี

ส่วนราชการ

๒.๑) ควบคุม กากับ และส่งเสริม
ข้าราชการให้ปฏิบตั ติ ามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน

๓. สกัดกัน้ การทุจริตเชิง

การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วย

๑) โครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้เกีย่ วกับ ๑ โครงการ/ ๑ โครงการ/ ๑ โครงการ/ ๑ โครงการ/ ๑ โครงการ/ ๒.๑) เสริมสร้างความรู้เกีย่ วกับกฏ

นโยบาย

กลไกการป้องกันการทุจริตและการ

กฏ ระเบียบและกฏหมายที่บงั คับใช้ในการป้องกันกิจกรรม

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มิให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบ

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

ระเบียบและกฏหมายที่เกีย่ วข้องกับ
การป้องกันการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ

ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

มาตรการ

๒๕๖๔

๔. พัฒนาระบบการป้องกัน การปราบปรามการทุจริตและการบังคับ๑) โครงการ/กิจกรรมที่สง่ เสริมบุคลากร

๑ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ ๑.๑) สร้างกลไกการป้องกันเพือ่ ยับยั้ง

การทุจริตเชิงรุก

กิจกรรม

ใช้กฎ ระเบียบมีความรวดเร็วเป็นธรรมปฏิบตั หิ น้าที่ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

และได้รับความร่วมมือจากบุคลากร

การทุจริต เช่น การสร้างกลุ่มเครือข่าย
ในการเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต

สานักงานฯ และสร้างวัฒนธรรมใน
การทางานที่ดี

๕. ปฏิรูปกลไกและกระบวนปรับปรุง พัฒนากลไกและกระบวนการ ๑) ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งปัญหา

๒ ช่องทาง ๒ ช่องทาง ๒ ช่องทาง ๒ ช่องทาง ๒ ช่องทาง ๑.๑) ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียน

การปราบปรามการทุจริต ปราบปรามการทุจริตของสานักงานฯ การทุจริตของบุคลากรสานักงานฯ

การทุจริตให้มีประสิทธิภาพอย่าง

ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ต่อเนื่อง

เท่าทันต่อพลวัตรของการทุจริต
๒) การเผยแพร่ขอ้ มูลการป้องกันและปราบปราม ๔ ครั้ง/ปี
การทุจริตทางเว็บไซต์

๔ ครั้ง/ปี ๔ ครั้ง/ปี

๔ ครั้ง/ปี ๔ ครั้ง/ปี

๒.๑) ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศ
ในการเผยแพร่ขอ้ มูลด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบของสานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั มาตรการ กิจกรรม และเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์

มาตรการ

กิจกรรม

๑. สร้างสังคมทีไ่ ม่ทน บุคลากรในสานักงานฯ ๑) โครงการ/กิจกรรมทีส่ ่งเสริมบุคคลากรให้มี

๑.๑) ปรับฐานความคิดของบุคลากร

การบรรยายฯ /อบรมสัมมนา

ต่อการทุจริต

มีพฤติกรรมร่วมต่อต้าน จิตสานึกสาธารณะสามารถแยกแยะระหว่าง

ให้มจี ิตสานึกสาธารณะและสามารถ

เชิงปฏิบัตกิ าร

การทุจริต

แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

เป้าหมาย
จนท.สมช.

กับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒) เผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องการขัดกันระหว่าง ๒.๑)การจัดทาข้อมูลสื่อสารสนเทศ

จัดพิมพ์คมู่ อื การป้องกัน

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ผลประโยชน์ทับซ้อนของ สมช. เครือข่าย ศปท.

เพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบัตงิ าน

จนท.สมช. และ

เพือ่ เผยแพร่ แก่ กลุ่มเป้าหมายทัง้ ๓๔ หน่วยงาน
รูปแบบสิ่งพิมพ์และทางเว็บไซต์ และสาธารณชน

๓) การจัดกิจกรรมเพือ่ ผลักดันให้เกิดสังคม

๓.๑) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

การบรรยายฯ /อบรมสัมมนา

ทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต

ในการป้องกันการทุจริต

เชิงปฏิบัตกิ าร

จนท.สมช.

ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

มาตรการ

เป้าหมาย

๒. ยกระดับเจตจานง

การทุจริตถูกยับยั้งอย่าง ๑) การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้าน

๑.๑) ผู้บริหารแสดงเจตจานงค์ในการ การประกาศ/คาสั่งแสดงออกถึง จนท.สมช.

ในการต่อต้าน

เท่าทันด้วยกลไกการ

ต่อต้านการทุจริต ต่อสาธารณชน

การทุจริต

ป้องกันการทุจริตและ

การทุจริตและเผยแพร่ให้กบั

การบริหารจัดการตาม

สาธารณชนรับทราบ

การทุจริตของสานักงานฯ

เจตนาในการป้องกันและต่อต้าน และสาธารณชน

หลักธรรมาภิบาล

๓. สกัดกัน้ การทุจริต

การทุจริตถูกยับยั้งอย่าง ๑) โครงการ/กิจกรรมทีเ่ สริมสร้างความรู้เกีย่ วกับ ๒.๑) เสริมสร้างความรู้เกีย่ วกับ กฎ

การบรรยายฯ /อบรมสัมมนา

เชิงนโยบาย

เท่าทันด้วยกลไกการ

เชิงปฏิบัตกิ าร

กฎ ระเบียบทีบ่ ังคับใช้ในการป้องกันมิให้เกิด

ป้องกันการทุจริตและ การทุจริต และประพฤติมชิ อบ
การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

ระเบียบ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ

การป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

จนท.สมช.

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์

๔. พัฒนาระบบการ

การปราบปรามและ

ป้องกันการทุจริต
เชิงรุก

๑) โครงการ/กิจกรรมทีส่ ่งเสริมบุคลากร

กิจกรรม

มาตรการ

๑.๑) สร้างกลไกการป้องกันเพือ่

การสร้างเครือข่าย

การบังคับใช้กฎ ระเบียบ ปฏิบัตหิ น้าทีต่ ามหลักคุณธรรม จริยธรรม

ยับยั้งการทุจริต เช่น การสร้างกลุ่ม

ของ ศปท.

มีความรวดเร็วเป็นธรรม

เครือข่ายในการเฝ้าระวังมิใก้เกิด

และได้รับความร่วมมือ

การทุจริต

เป้าหมาย
จนท. สมช.

จากบุคลากรสานักงานฯ
และสร้างวัฒนธรรม
ในการทางานทีด่ ี
๕. ปฏิรูปกลไกและ

ปรับปรุง พัฒนากลไก ๑) ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งปัญหาการทุจริต ๑.๑) ปรับปรุงระบบการร้องเรียน

กระบวนการปราบปราม และกระบวนการ
การทุจริต

ของบุคลากร

ปราบปรามการทุจริต

สร้างช่องทางในการร้องเรียน

การทุจริตให้มปี ระสิทธิภาพอย่าง

ทัง้ ทางระบบเอกสารและเว็บไซต์

ต่อเนื่อง

ของสานักงานฯ

จนท.สมช.

ของสานักงานฯ ให้มี
ความรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพเท่าทัน
ต่อพลวัตรของการทุจริต
๒) การเผยแพร่ข้อมูลการป้องกันและ

๒.๑) ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสื่อ

ปราบปรามการทุจริตทางเว็บไซต์

ในการเผยแพร่ข้อมุลด้านการป้องกัน ประชาสัมพันธ์ในด้านการป้องกัน สาธารณชน
และปราบปรามการทุจริต

และปราบปรามการทุจริต
ในทุกไตรมาส

จนท.สมช. และ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบของสานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั มาตรการ กิจกรรม และเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์

มาตรการ

กิจกรรม

๑. สร้างสังคมทีไ่ ม่ทน บุคลากรในสานักงานฯ ๑) โครงการ/กิจกรรมทีส่ ่งเสริมบุคคลากรให้มี

๑.๑) ปรับฐานความคิดของบุคลากร

การบรรยายฯ /อบรมสัมมนา

ต่อการทุจริต

มีพฤติกรรมร่วมต่อต้าน จิตสานึกสาธารณะสามารถแยกแยะระหว่าง

ให้มจี ิตสานึกสาธารณะและสามารถ

เชิงปฏิบัตกิ าร

การทุจริต

แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

เป้าหมาย
จนท.สมช.

กับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒) เผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องการขัดกันระหว่าง ๒.๑)การจัดทาข้อมูลสื่อสารสนเทศ

จัดทาสื่อสารสนเทศเอกสารและ จนท.สมช. และ

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

สิ่งพิมพ์ เรื่องการขัดกันระหว่าง เครือข่าย ศปท.

เพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบัตงิ าน

ผลประโยชน์ส่วนตนกับ

๓๔ หน่วยงาน

ผลประโยชน์ส่วนรวม

๓) การจัดกิจกรรมเพือ่ ผลักดันให้เกิดสังคม

๓.๑) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

การบรรยายฯ /อบรมสัมมนา

ทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต

ในการป้องกันการทุจริต

เชิงปฏิบัตกิ าร

จนท.สมช.

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

มาตรการ

เป้าหมาย

๒. ยกระดับเจตจานง

การทุจริตถูกยับยั้งอย่าง ๑) การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้าน

๑.๑) ผู้บริหารแสดงเจตจานงค์ในการ การประกาศ/คาสั่งแสดงออกถึง จนท.สมช.

ในการต่อต้าน

เท่าทันด้วยกลไกการ

ต่อต้านการทุจริต ต่อสาธารณชน

การทุจริต

ป้องกันการทุจริตและ

การทุจริตและเผยแพร่ให้กบั

การบริหารจัดการตาม

สาธารณชนรับทราบ

การทุจริตของสานักงานฯ

เจตนาในการป้องกันและต่อต้าน และสาธารณชน

หลักธรรมาภิบาล

๒) การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจา

๒.๑) ควบคุม กากับ และส่งเสริม

การประชุมคณะกรรมการ

ส่วนราชการ

ข้าราชการให้ปฏิบัตติ ามประมวล

จริยธรรมประจาส่วนราชการ

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน

๒ ครั้ง ต่อปี

ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

มาตรการ

๓. สกัดกัน้ การทุจริต

การทุจริตถูกยับยั้งอย่าง ๑) โครงการ/กิจกรรมทีเ่ สริมสร้างความรู้เกีย่ วกับ ๒.๑) เสริมสร้างความรู้เกีย่ วกับ กฎ

การบรรยายฯ /อบรมสัมมนา

เชิงนโยบาย

เท่าทันด้วยกลไกการ

เชิงปฏิบัตกิ าร

กฎ ระเบียบทีบ่ ังคับใช้ในการป้องกันมิให้เกิด

ป้องกันการทุจริตและ การทุจริต และประพฤติมชิ อบ

ระเบียบ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ

เป้าหมาย
จนท.สมช.

การป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

๔. พัฒนาระบบการ

การปราบปรามและ

ป้องกันการทุจริต
เชิงรุก

๑.๑) สร้างกลไกการป้องกันเพือ่

การสร้างเครือข่าย

การบังคับใช้กฎ ระเบียบ ปฏิบัตหิ น้าทีต่ ามหลักคุณธรรม จริยธรรม

ยับยั้งการทุจริต เช่น การสร้างกลุ่ม

ของ ศปท.

มีความรวดเร็วเป็นธรรม

เครือข่ายในการเฝ้าระวังมิใก้เกิด

และได้รับความร่วมมือ

การทุจริต

จากบุคลากรสานักงานฯ
และสร้างวัฒนธรรม
ในการทางานทีด่ ี

๑) โครงการ/กิจกรรมทีส่ ่งเสริมบุคลากร

จนท. สมช.

ยุทธศาสตร์
๕. ปฏิรูปกลไกและ

มาตรการ

ปรับปรุง พัฒนากลไก ๑) ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งปัญหาการทุจริต ๑.๑) ปรับปรุงระบบการร้องเรียน

กระบวนการปราบปราม และกระบวนการ
การทุจริต

ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์

ของบุคลากร

ปราบปรามการทุจริต

กิจกรรม
สร้างช่องทางในการร้องเรียน

การทุจริตให้มปี ระสิทธิภาพอย่าง

ทัง้ ทางระบบเอกสารและเว็บไซต์

ต่อเนื่อง

ของสานักงานฯ

เป้าหมาย
จนท.สมช.

ของสานักงานฯ ให้มี
ความรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพเท่าทัน
ต่อพลวัตรของการทุจริต
๒) การเผยแพร่ข้อมูลการป้องกันและ

๒.๑) ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสื่อ

ปราบปรามการทุจริตทางเว็บไซต์

ในการเผยแพร่ข้อมุลด้านการป้องกัน ประชาสัมพันธ์ในด้านการป้องกัน สาธารณชน
และปราบปรามการทุจริต

และปราบปรามการทุจริต
ในทุกไตรมาส

จนท.สมช. และ

