
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ยุทธศาสตร์/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
๑.๑ ปรับฐานความคดิ
ของบุคลากรให้สามารถ
แยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

๑.๑.๑ จัดอบรมให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต/
ด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่บคุลากร สลค. เพื่อปรับ
ฐานความคิดของบุคลากรให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  

- จ านวนครั้งในการจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์ขัดแย้ง 
(Conflict of Interest) 

ปีละ ๑ ครั้ง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต 

๑.๑.๒ เผยแพร่ความรู้และมาตรการในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของ สลค. ให้ผู้รับบริการ
และผูม้ีส่วนได้เสียไดร้ับทราบ 

- จ านวนครั้งในการเผยแพร่ให้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดเ้สีย 

ปีละ ๒ ครั้ง 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต 

๑.๑.๓ เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน ์ - จ านวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง ส านักงานเลขาธิการ 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต 

๑.๒ สร้างค่านิยมร่วม 
ต้านการทุจรติ 

๑.๒.๑ มีการก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน 
โครงการ/กิจกรรมตามแนวทางการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน              
๕ ด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด 
ด้านความปลอดจากการทุจรติในการปฏิบัติงาน             
ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และด้านคุณธรรม
การท างานในหน่วยงาน 

- นโยบาย มาตรการ แผนงาน 
โครงการ/กิจกรรมตามแนวทาง ITA 
๕ ด้าน 

๕ ด้าน ผู้บริหาร และศูนย์ปฏิบตัิการ
ต่อต้านการทุจริต 

๑.๓ น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใช้เป็นเครื่องมือต่อต้าน
ทุจริต  

๑.๓.๑ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกยีรติเนื่องในวันเฉลมิ
พระชนมพรรษา และวันคล้ายวันพระราชสมภพ               
เพื่อเผยแพร่พระจริยวัตรอันเป็นแบบอย่างท่ีดี 

๑๔,๐๐๐ จ านวนครั้งในการจัดนิทรรศการ ปีละ ๔ ครั้ง กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต 

๑.๓.๒ จัดกจิกรรมศึกษาดูงานเกีย่วกับ 
หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงหรืองานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม. 
ของส่วนราชการอื่น 

๔๖,๐๐๐ จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง กลุ่มงานคุม้ครองจริยธรรม และ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต 

 



ยุทธศาสตร์/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 ๑.๓.๓ จดัท าเอกสารเผยแพรเ่กี่ยวกบัประมวลจริยธรรม 
หลักคณุธรรมจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
และการป้องกันและปราบปรามการทจุริตภาครัฐ 

- จ านวนครั้งท่ีมีการเผยแพร่เอกสาร 
สารธรรม+อภิบาล ๒ ครั้ง  
 

ปีละ ๒ ครั้ง กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต 

๑.๔ การประชาสัมพันธ์
และรณรงคส์ร้างกระแส
ต้านการทุจรติ 

๑.๔.๑ ประชาสัมพันธ์พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีและ
พฤติกรรมที่ไม่ควรน าไปเป็นแบบอย่างในการท างาน 

- จ านวนครั้งในการประชาสัมพันธ ์ ปีละ ๒ ครั้ง กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

๑.๔.๒ การใช้ประโยชน์จากช่องทางที่มีอยู่ในการ
ประชาสมัพันธ์เพื่อส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

- จ านวนครั้งในการเผยแพร ่
(การเผยแพร่ทางเอกสาร/ บอรด์
ประชาสมัพันธ์/ Facebook/ Line/ 
Website) 

ปีละ ๔ ครั้ง กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต 

๑.๔.๓ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น หรือ   
การยกย่องเชิดชูและส่งเสริมคนดีให้เป็นแบบอย่าง            
ในการประพฤติปฏิบัตติน 

- จ านวนผู้ได้รับคดัเลือกเป็น
แบบอย่างในการประพฤติปฏิบัตติน 

จ านวน ๑ ราย กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
ส านักงานเลขาธิการ และ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
๒.๑ เพิม่ประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกนัการทจุรติ 

๒.๑.๑ การทบทวนจรรยาข้าราชการ สลค.  
 

- ระดับความส าเร็จในการทบทวน
จรรยาข้าราชการ สลค.  

ภายใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต 

๒.๑.๒ มีกลไกตรวจสอบการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

 จ านวนเครื่องมือในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต 

จ านวน ๑ 
เครื่องมือ 

ส านัก กอง กลุ่ม และศูนย ์

๒.๑.๓ ทบทวนระบบควบคุมภายในและจัดท ารายงาน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การก าหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

- ร้อยละความส าเรจ็ในการด าเนินการ
ตามมาตรการควบคุมภายในและ
ระบบบรหิารความเสี่ยง 

ร้อยละ ๑๐๐ ส านักงานเลขาธิการ  
กองที่เกี่ยวข้อง และ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต 

๒.๑.๔ ทบทวนระบบบริหารความเสี่ยงของ สลค. 
๒.๑.๕ เข้าร่วมกิจกรรมของภาครฐั ภาคเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคม ท่ีเกีย่วข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต เช่น การสัมมนา การอบรม  

- จ านวนครั้งในการร่วมกจิกรรม ปีละ ๔ ครั้ง กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต 

 

 



ยุทธศาสตร์/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 ๒.๑.๖ จัดให้บคุลากรไปอบรม สมัมนา เพื่อเพิ่มพูน
ความรูเ้กี่ยวกับการส่งเสรมิจริยธรรมและการด าเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

- จ านวนครั้งท่ีมีการจดัให้บุคลากรไป
อบรม/เพิม่พูนความรู ้

ปีละ ๒ ครั้ง กลุ่มงานคุม้ครองจริยธรรม และ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต 

๒.๒ การประเมินด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนนิงานของ สลค. 

๒.๒.๑ ระดับความส าเร็จในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ สลค. (ส านักงาน 
ป.ป.ท.) 

- ระดับความส าเร็จ ระดับ ๕ 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
๓.๑ ปรับปรุงระบบรับ
เรื่องร้องเรียนการทุจรติ
ให้มีประสิทธิภาพ และ 
การสร้างความเช่ือมั่นและ
ความไว้วางใจต่อระบบ 
การรับเรื่องร้องเรียน 

๓.๑.๑ ทบทวนและปรับปรุงแนวทางวิธีการรับข้อร้องเรยีน 
และวิธีพิจารณาข้อร้องเรียนเกีย่วกบัจรยิธรรม ขา้ราชการ
พลเรือน พนักงานราชการ และลกูจา้งประจ าในสังกดั สลค. 
และมาตรการคุม้ครองผู้ปฏิบัติงาน  

- แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมและ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต 

๓.๑.๒ ทบทวนและปรับปรุงมาตรการคุ้มครอง 
ผู้ร้องเรยีนและผู้ให้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ 

- แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต 

๓.๑.๓ ประชาสัมพันธ์ช่องทาง วิธีการในการรับเรื่อง
ร้องเรียน วิธีพิจารณาข้อร้องเรยีน และมาตรการ
คุ้มครองผูร้้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ตลอดจนการคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
และประชาชนทราบ 

- จ านวนครั้งในการประชาสัมพันธ ์ ปีละ ๑ ครั้ง กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต 

๓.๑.๔ ด าเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับเรื่องทุจรติตามประกาศคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ า สลค. 

- ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ           
การร้องเรียน 

ร้อยละ ๑๐๐ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

 


