
 
 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 

 
 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
 

 



บทน า 

 

 ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ            

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  โดยมีเป้ำหมำยหลัก        

เพ่ือกำรส่งเสริมกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และสร้ำงมำตรกำรในกำรสกัดกั้นกำรกระท ำทีอ่ำจเสี่ยงต่อกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ    

 แผนปฏิบัติกำรฯ ฉบับนี้จะเป็นกรอบแนวทำงที่ส ำคัญในกำรด ำเนินแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของส ำนักงำน

สภำควำมมั่นคงแห่งชำติ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิสัยทัศน์  

 องค์กรมีคุณภาพ บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล  

พันธกิจ 

 ๑. สร้ำงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นพ้ืนฐำนในกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

 ๒. เผยแพร่องค์ควำมรู้ในกำรด ำเนินงำน เพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

 ๓. เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรยับยั้ง ป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำทีส่ ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติให้ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจรติและโปร่งใส มุง่มัน่ให้เกิดประสิทธิภำพ 

๒. เพ่ือส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติมีคุณธรรม จริยธรรม ค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำผลประโยชน์ส่วนตน และมีค่ำนิยมที่ไม่ทน

ต่อกำรทุจรติ ไม่รับสินบน  

 ๓. เสริมสร้ำงควำมเข้มแขง็และพัฒนำกลไกในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต รวมทั้งมีกำรตรวจสอบ และถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจให้เหมำะสม 

 

 

 



ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยกระดับเจตจ ำนงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนำระบบกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

 ๑. สร้างสังคมท่ีไม่ทน บคุลากรในส านักงานฯ มีพฤติกรรม ๑) โครงการ/กจิกรรมที่ส่งเสริมบคุลากรใหม้ี  ๑ โครงการ  ๑ โครงการ  ๑ โครงการ  ๑ โครงการ  ๑ โครงการ  ๑.๑) ปรับฐานคิดของบคุลากรใหม้ี

ต่อการทุจริต ร่วมต่อต้านการทุจริต จิตส านึกสาธารณะ/สามารถแยกแยะระหวา่ง กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม จิตส านึกสาธารณะและสามารถ

ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ แยกแยะระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตน

ส่วนรวม และผลประโยชน์ส่วนรวม

๒) เผยแพร่องค์ความรู้ในเร่ืองท่ีเกีย่วกบัการขดักนั ๑ โครงการ/  ๑ โครงการ/ ๑ โครงการ/ ๑ โครงการ/ ๑ โครงการ/ ๒.๑) การจัดท าขอ้มูลส่ือสารสนเทศ 

ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตัวกบัประโยชส่์วนรวม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม เพือ่เปน็แนวทางในการปฏบิติังาน

หรือเร่ืองที่เกีย่วขอ้งกบัการปอ้งกนัและ

ปราบปรามการทุจริต

 ๓) การจัดกจิกรรมเพือ่ผลักดันใหเ้กดิสังคม  ๑ โครงการ/ ๑ โครงการ/๑ โครงการ/ ๑ โครงการ/  ๑ โครงการ/ ๓.๑) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

ท่ีไม่ทนต่อการทุจริต กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม ในการปอ้งกนัการทุจริต

แผนปฏบิัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านกังานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ วตัถปุระสงค์ ตัวชีว้ดั ค่าเป้าหมาย และมาตรการ

ยทุธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

มาตรการ



 

 

 

 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

 ๒. ยกระดับเจตจ านงใน สร้างวฒันธรรมการต่อต้านการทุจริต ๑) การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้าน  ๑ คร้ัง/ปี  ๑ คร้ัง/ปี  ๑ คร้ัง/ปี  ๑ คร้ัง/ปี  ๑ คร้ัง/ปี  ๑.๑) ผู้บริหารแสดงเจตจ านงในการ

การต่อต้านการทุจริต ในส านักงานฯ การทจุริตของส านักงานฯ ต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน

๒) การประชมุคณะกรรมการจริยธรรมประจ า  ๒ คร้ัง/ปี  ๒ คร้ัง/ปี  ๒ คร้ัง/ปี  ๒ คร้ัง/ปี   ๒ คร้ัง/ปี  ๒.๑) ควบคุม ก ากบั และส่งเสริม

ส่วนราชการ ขา้ราชการใหป้ฏบิติัตามประมวล

จริยธรรมขา้ราชการพลเรือน 

 ๓. สกดักัน้การทุจริตเชงิ การทุจริตถกูยับย้ังอย่างเท่าทันด้วย  ๑) โครงการ/กจิกรรมท่ีเสริมสร้างความรู้เกีย่วกบั ๑ โครงการ/  ๑ โครงการ/ ๑ โครงการ/ ๑ โครงการ/ ๑ โครงการ/  ๒.๑) เสริมสร้างความรู้เกีย่วกบักฏ

นโยบาย กลไกการปอ้งกนัการทุจริตและการ กฏ ระเบยีบและกฏหมายท่ีบงัคับใชใ้นการปอ้งกนักจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม ระเบยีบและกฏหมายท่ีเกีย่วขอ้งกบั

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล มิใหเ้กดิการทุจริต ประพฤติมิชอบ การปอ้งกนัการทุจริต และประพฤติ

มิชอบ

มาตรการยทุธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด



 

 

 
 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

 ๔. พฒันาระบบการปอ้งกนั การปราบปรามการทุจริตและการบงัคับ๑) โครงการ/กจิกรรมที่ส่งเสริมบคุลากร  ๑ โครงการ  ๑ โครงการ  ๑ โครงการ  ๑ โครงการ  ๑ โครงการ ๑.๑) สร้างกลไกการปอ้งกนัเพือ่ยับย้ัง

การทุจริตเชงิรุก ใชก้ฎ ระเบยีบมีความรวดเร็วเปน็ธรรมปฏบิติัหน้าท่ีตามหลักคุณธรรม จริยธรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม การทุจริต เชน่ การสร้างกลุ่มเครือขา่ย

และได้รับความร่วมมือจากบคุลากร ในการเฝ้าระวงัมิใหเ้กดิการทุจริต

ส านักงานฯ และสร้างวฒันธรรมใน

การท างานท่ีดี

 ๕. ปฏรูิปกลไกและกระบวนปรับปรุง พฒันากลไกและกระบวนการ  ๑) ชอ่งทางการร้องเรียนและแจ้งปญัหา  ๒ ชอ่งทาง  ๒ ชอ่งทาง  ๒ ชอ่งทาง  ๒ ชอ่งทาง  ๒ ชอ่งทาง ๑.๑) ปรับปรุงระบบรับเร่ืองร้องเรียน

การปราบปรามการทุจริต ปราบปรามการทุจริตของส านักงานฯ การทจุริตของบคุลากรส านักงานฯ การทุจริตใหม้ีประสิทธภิาพอย่าง

ใหม้ีความรวดเร็วและมีประสิทธภิาพ ต่อเนื่อง 

เท่าทันต่อพลวตัรของการทุจริต

 ๒) การเผยแพร่ขอ้มูลการปอ้งกนัและปราบปราม ๔ คร้ัง/ปี  ๔ คร้ัง/ปี  ๔ คร้ัง/ปี  ๔ คร้ัง/ปี  ๔ คร้ัง/ปี  ๒.๑) ส่งเสริมการใชร้ะบบสารสนเทศ

การทจุริตทางเวบ็ไซต์ ในการเผยแพร่ขอ้มูลด้านการปอ้งกนั

และปราบปรามการทุจริต

ยทุธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

มาตรการ



 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

 
 

 

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
 



 
 

 ๑. สร้างสังคมทีไ่มท่น บุคลากรในส านักงานฯ ๑) โครงการ/กจิกรรมทีส่่งเสริมบุคคลากรให้มี ๑.๑) ปรับฐานความคิดของบุคลากร การบรรยายฯ /อบรมสัมมนา จนท.สมช.

ต่อการทุจริต มพีฤติกรรมร่วมต่อต้าน จิตส านึกสาธารณะสามารถแยกแยะระหวา่ง ให้มจีิตส านึกสาธารณะและสามารถ เชิงปฏิบัติการ

การทุจริต ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม แยกแยะระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตน

กบัผลประโยชน์ส่วนรวม

๒) เผยแพร่องค์ความรู้ในเร่ืองการขัดกนัระหวา่ง ๒.๑)การจัดท าข้อมลูส่ือสารสนเทศ จัดพมิพคู่์มอืการป้องกนั จนท.สมช. และ

ผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม เพือ่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ผลประโยชน์ทับซ้อนของ สมช. เครือข่าย ศปท.

เพือ่เผยแพร่ แก ่กลุ่มเป้าหมายทัง้ ๓๔ หน่วยงาน

รูปแบบส่ิงพมิพแ์ละทางเวบ็ไซต์ และสาธารณชน

๓) การจัดกจิกรรมเพือ่ผลักดันให้เกดิสังคม ๓.๑) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การบรรยายฯ /อบรมสัมมนา จนท.สมช.

ทีไ่มท่นต่อการทุจริต ในการป้องกนัการทุจริต เชิงปฏิบัติการ

มาตรการ กิจกรรม เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั มาตรการ กจิกรรม และเป้าหมาย 

ยทุธศาสตร์ วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวัด

แผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบของส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐



 
 

 

 

 

 

 

๒. ยกระดับเจตจ านง การทุจริตถูกยับย้ังอย่าง ๑) การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้าน ๑.๑) ผู้บริหารแสดงเจตจ านงค์ในการ การประกาศ/ค าส่ังแสดงออกถึง จนท.สมช.

ในการต่อต้าน เท่าทันด้วยกลไกการ การทุจริตของส านักงานฯ ต่อต้านการทุจริต ต่อสาธารณชน เจตนาในการป้องกนัและต่อต้าน และสาธารณชน

การทุจริต ป้องกนัการทุจริตและ การทุจริตและเผยแพร่ให้กบั

การบริหารจัดการตาม สาธารณชนรับทราบ

หลักธรรมาภิบาล

๓. สกดักัน้การทุจริต การทุจริตถูกยับย้ังอย่าง ๑) โครงการ/กจิกรรมทีเ่สริมสร้างความรู้เกีย่วกบั ๒.๑) เสริมสร้างความรู้เกีย่วกบั กฎ การบรรยายฯ /อบรมสัมมนา จนท.สมช.

เชิงนโยบาย เท่าทันด้วยกลไกการ กฎ ระเบียบทีบ่ังคับใช้ในการป้องกนัมใิห้เกดิ ระเบียบ และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบั เชิงปฏิบัติการ

ป้องกนัการทุจริตและ การทุจริต และประพฤติมชิอบ การป้องกนัการทุจริตและประพฤติมชิอบ

การบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล

เป้าหมายยทุธศาสตร์ วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวัด มาตรการ กิจกรรม



 

๔. พฒันาระบบการ การปราบปรามและ ๑) โครงการ/กจิกรรมทีส่่งเสริมบุคลากร ๑.๑) สร้างกลไกการป้องกนัเพือ่ การสร้างเครือข่าย จนท. สมช.

ป้องกนัการทุจริต การบังคับใช้กฎ ระเบียบ ปฏิบัติหน้าทีต่ามหลักคุณธรรม จริยธรรม ยับย้ังการทุจริต เช่น การสร้างกลุ่ม ของ ศปท. 

เชิงรุก มคีวามรวดเร็วเป็นธรรม เครือข่ายในการเฝ้าระวงัมใิกเ้กดิ

และได้รับความร่วมมอื การทุจริต

จากบุคลากรส านักงานฯ

และสร้างวฒันธรรม

ในการท างานทีดี่

๕. ปฏิรูปกลไกและ ปรับปรุง พฒันากลไก ๑) ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งปัญหาการทุจริต ๑.๑) ปรับปรุงระบบการร้องเรียน สร้างช่องทางในการร้องเรียน จนท.สมช.

กระบวนการปราบปราม และกระบวนการ ของบุคลากร การทุจริตให้มปีระสิทธภิาพอย่าง ทัง้ทางระบบเอกสารและเวบ็ไซต์

การทุจริต ปราบปรามการทุจริต ต่อเนื่อง ของส านักงานฯ

ของส านักงานฯ ให้มี

ความรวดเร็ว และมี

ประสิทธภิาพเท่าทัน

ต่อพลวตัรของการทุจริต

๒) การเผยแพร่ข้อมลูการป้องกนัและ ๒.๑) ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร และส่ือ จนท.สมช. และ

ปราบปรามการทุจริตทางเวบ็ไซต์ ในการเผยแพร่ข้อมลุด้านการป้องกนั ประชาสัมพนัธใ์นด้านการป้องกนั สาธารณชน

และปราบปรามการทุจริต และปราบปรามการทุจริต

ในทุกไตรมาส

ยทุธศาสตร์ วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวัด มาตรการ กิจกรรม เป้าหมาย



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 
  

 

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
 

 



 
 

 ๑. สร้างสังคมทีไ่มท่น บุคลากรในส านักงานฯ ๑) โครงการ/กจิกรรมทีส่่งเสริมบุคคลากรให้มี ๑.๑) ปรับฐานความคิดของบุคลากร การบรรยายฯ /อบรมสัมมนา จนท.สมช.

ต่อการทุจริต มพีฤติกรรมร่วมต่อต้าน จิตส านึกสาธารณะสามารถแยกแยะระหวา่ง ให้มจีิตส านึกสาธารณะและสามารถ เชิงปฏิบัติการ

การทุจริต ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม แยกแยะระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตน

กบัผลประโยชน์ส่วนรวม

๒) เผยแพร่องค์ความรู้ในเร่ืองการขัดกนัระหวา่ง ๒.๑)การจัดท าข้อมลูส่ือสารสนเทศ จัดท าส่ือสารสนเทศเอกสารและ จนท.สมช. และ

ผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม เพือ่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ส่ิงพมิพ ์เร่ืองการขัดกนัระหวา่ง เครือข่าย ศปท.

ผลประโยชน์ส่วนตนกบั ๓๔ หน่วยงาน

ผลประโยชน์ส่วนรวม

๓) การจัดกจิกรรมเพือ่ผลักดันให้เกดิสังคม ๓.๑) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การบรรยายฯ /อบรมสัมมนา จนท.สมช.

ทีไ่มท่นต่อการทุจริต ในการป้องกนัการทุจริต เชิงปฏิบัติการ

มาตรการ กิจกรรม

แผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบของส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั มาตรการ กจิกรรม และเป้าหมาย 

เป้าหมายยทุธศาสตร์ วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวัด



 
 

 

 

 

 

 

๒. ยกระดับเจตจ านง การทุจริตถูกยับย้ังอย่าง ๑) การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้าน ๑.๑) ผู้บริหารแสดงเจตจ านงค์ในการ การประกาศ/ค าส่ังแสดงออกถึง จนท.สมช.

ในการต่อต้าน เท่าทันด้วยกลไกการ การทุจริตของส านักงานฯ ต่อต้านการทุจริต ต่อสาธารณชน เจตนาในการป้องกนัและต่อต้าน และสาธารณชน

การทุจริต ป้องกนัการทุจริตและ การทุจริตและเผยแพร่ให้กบั

การบริหารจัดการตาม สาธารณชนรับทราบ

หลักธรรมาภิบาล

๒) การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ า  ๒.๑) ควบคุม ก ากบั และส่งเสริม การประชุมคณะกรรมการ

ส่วนราชการ ข้าราชการให้ปฏิบัติตามประมวล จริยธรรมประจ าส่วนราชการ 

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๒ คร้ัง ต่อปี

เป้าหมายยทุธศาสตร์ วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวัด มาตรการ กิจกรรม



 

 
 

๓. สกดักัน้การทุจริต การทุจริตถูกยับย้ังอย่าง ๑) โครงการ/กจิกรรมทีเ่สริมสร้างความรู้เกีย่วกบั ๒.๑) เสริมสร้างความรู้เกีย่วกบั กฎ การบรรยายฯ /อบรมสัมมนา จนท.สมช.

เชิงนโยบาย เท่าทันด้วยกลไกการ กฎ ระเบียบทีบ่ังคับใช้ในการป้องกนัมใิห้เกดิ ระเบียบ และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบั เชิงปฏิบัติการ

ป้องกนัการทุจริตและ การทุจริต และประพฤติมชิอบ การป้องกนัการทุจริตและประพฤติมชิอบ

การบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล

๔. พฒันาระบบการ การปราบปรามและ ๑) โครงการ/กจิกรรมทีส่่งเสริมบุคลากร ๑.๑) สร้างกลไกการป้องกนัเพือ่ การสร้างเครือข่าย จนท. สมช.

ป้องกนัการทุจริต การบังคับใช้กฎ ระเบียบ ปฏิบัติหน้าทีต่ามหลักคุณธรรม จริยธรรม ยับย้ังการทุจริต เช่น การสร้างกลุ่ม ของ ศปท. 

เชิงรุก มคีวามรวดเร็วเป็นธรรม เครือข่ายในการเฝ้าระวงัมใิกเ้กดิ

และได้รับความร่วมมอื การทุจริต

จากบุคลากรส านักงานฯ

และสร้างวฒันธรรม

ในการท างานทีดี่

เป้าหมายยทุธศาสตร์ วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวัด มาตรการ กิจกรรม



 

๕. ปฏิรูปกลไกและ ปรับปรุง พฒันากลไก ๑) ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งปัญหาการทุจริต ๑.๑) ปรับปรุงระบบการร้องเรียน สร้างช่องทางในการร้องเรียน จนท.สมช.

กระบวนการปราบปราม และกระบวนการ ของบุคลากร การทุจริตให้มปีระสิทธภิาพอย่าง ทัง้ทางระบบเอกสารและเวบ็ไซต์

การทุจริต ปราบปรามการทุจริต ต่อเนื่อง ของส านักงานฯ

ของส านักงานฯ ให้มี

ความรวดเร็ว และมี

ประสิทธภิาพเท่าทัน

ต่อพลวตัรของการทุจริต

๒) การเผยแพร่ข้อมลูการป้องกนัและ ๒.๑) ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร และส่ือ จนท.สมช. และ

ปราบปรามการทุจริตทางเวบ็ไซต์ ในการเผยแพร่ข้อมลุด้านการป้องกนั ประชาสัมพนัธใ์นด้านการป้องกนั สาธารณชน

และปราบปรามการทุจริต และปราบปรามการทุจริต

ในทุกไตรมาส

ยทุธศาสตร์ วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวัด มาตรการ กิจกรรม เป้าหมาย


