
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สลค. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

แนวทางการด าเนินการ/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ต.ค.
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย
.65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

แนวทางการด าเนินการที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตส านึกบุคลากร สลค. ใหม้ีวัฒนธรรมสุจริต น าไปสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
๑.๑ ปรับฐานความคดิ
ของบุคลากรให้สามารถ
แยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตวัและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

๑.๑.๑ จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต/ด้านคุณธรรม
จริยธรรมแก่บุคลากร สลค. เพื่อ
ปรับฐานความคดิของบุคลากร
ให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  

๒๖,๖๐๐ 
 

 

จ านวนครั้ง 
ในการจัดอบรม
ให้ความรู้ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริต/ 
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

ปีละ ๒ ครั้ง             กลุ่มพัฒนา
ระบบบรหิาร  
และศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

๑.๑.๒ เผยแพร่ความรู้และ
มาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ สลค. 
ให้ผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้เสีย
ได้รับทราบ 

- จ านวนครั้ง 
ในการเผยแพร่
ให้ผู้รับบริการ
และผูม้ีส่วนได้เสีย 

ปีละ ๑ ครั้ง 
 
 

            ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

๑.๒ สร้างค่านิยมร่วม 
ต้านการทุจรติ มวีัฒนธรรม
สุจริต และมีจิตส านึก
สาธารณะ 

๑.๒.๑ การเผยแพร่เจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการ
บริหารงานใหส้ าเรจ็ตามพันธกิจ
ของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล  

- จ านวนครั้ง 
ในการเผยแพร่  
 

ปีละ ๑ ครั้ง             ผู้บริหาร  
และศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

๑.๒.๒ จัดกจิกรรมเสริมสร้าง
วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและ
การต่อตา้นการทุจริตในหน่วยงาน 

- จ านวนครั้ง 
ในการจัด
กิจกรรม 

ปีละ ๑ ครั้ง             กลุ่มพัฒนา
ระบบบรหิาร 
และศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

 



แนวทางการด าเนินการ/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ต.ค.
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย
.65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

๑.๓ น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใช้เป็นเครื่องมือต่อต้าน
ทุจริต  

๑.๓.๑ จัดนิทรรศการเฉลิม 
พระเกียรติเนื่องในวันเฉลมิ 
พระชนมพรรษา เพื่อเผยแพร่
พระจริยวตัรอันเป็นแบบอย่าง 
ที่ด/ีจัดกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน ์

๒๓,๘๐๐ จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

ปีละ ๒ ครั้ง             ส านักงาน
เลขาธิการ 
และศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

๑.๓.๒ จัดกจิกรรมศึกษาดูงาน/
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลัก 
ธรรมาภิบาลและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงหรืองาน
ของกลุ่มงานจริยธรรมของ 
ส่วนราชการอื่น 

๔๙,๖๐๐ จ านวนครั้ง 
ในการจัด
กิจกรรม 

ปีละ ๑ ครั้ง             ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

๑.๓.๓ จดัท าเอกสารเผยแพร่
เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม  
หลักคณุธรรมจริยธรรม  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐ 

- จ านวนครั้ง 
ที่มีการเผยแพร่
เอกสาร 
สารธรรม+อภิบาล   
 

ปีละ ๒ ครั้ง             ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

๑.๔ การประชาสัมพันธ์
และรณรงคส์ร้างกระแส
ต้านการทุจรติ 

๑.๔.๑ ประชาสัมพันธ์พฤติกรรม
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีและพฤติกรรม
ที่ไม่ควรน าไปเป็นแบบอย่าง 
ในการท างาน 

- จ านวนครั้ง 
ในการ
ประชาสมัพันธ์ 

ปีละ ๒ ครั้ง             ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

 

 

 



แนวทางการด าเนินการ/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ต.ค.
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย
.65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

 ๑.๔.๒ การใช้ประโยชน์จาก
ช่องทางที่มีอยู่ในการ
ประชาสมัพันธ์เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(การเผยแพร่ทางเอกสาร/ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์/ 
Facebook/ Line/ Website) 

- จ านวนครั้ง 
ในการเผยแพร ่
 

ปีละ ๔ ครั้ง             ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

๑.๔.๓ การคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดเีด่น หรือการยกย่อง
เชิดชูและส่งเสรมิคนดีใหเ้ป็น
แบบอย่างในการประพฤต ิ
ปฏิบัติตน 

- จ านวนผู้ได้รับ
คัดเลือกเป็น
แบบอย่างใน
การประพฤติ
ปฏิบัติตน 

จ านวน  
๑ ราย 

            ส านักงาน
เลขาธิการ 
และศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

แนวทางการด าเนินการที่ ๒ ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร สลค. ให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
๒.๑ การประเมินด้าน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของ สลค.  

๒.๑.๑ ระดับความส าเร็จในการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ 
สลค. (ส านักงาน ป.ป.ช.) 

- ระดับ
ความส าเร็จ 

ระดับ ๕ 
 

            ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

๒.๒ การด าเนินการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพงาน
ป้องกันการทุจรติ 

๒.๒.๑ มีกลไกตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจรติ 
เช่น วางระบบการประเมิน 
ความเสีย่งต่อการทุจริตประพฤติ
มิชอบในส่วนราชการ 

 จ านวนเครื่องมือ
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันการ
ทุจริต 

จ านวน  
๑ เครื่องมือ 

            กอง กลุ่ม และ
ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

 

 



แนวทางการด าเนินการ/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ต.ค.
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย
.65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

 
 

๒.๒.๒ ทบทวนระบบควบคุม
ภายในและจัดท ารายงานตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคมุภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

- ร้อยละ
ความส าเร็จในการ
ด าเนินการตาม
มาตรการควบคุม
ภายในและระบบ
บริหารความเสีย่ง 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

            กอง กลุ่ม ท่ี
เกี่ยวข้อง และ 
ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต ๒.๒.๓ ทบทวนระบบบริหาร

ความเสีย่งของ สลค. 
๒.๒.๔ เขา้รว่มกจิกรรมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชา
สังคม ที่เกีย่วข้องกบัการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต เช่น 
การสมัมนา การอบรม  

- จ านวนครั้ง 
ในการร่วม
กิจกรรม 

ปีละ ๔ ครั้ง             ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

๒.๒.๕ จัดให้บคุลากรไปอบรม 
สัมมนา เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
เกี่ยวกบัการส่งเสรมิจรยิธรรมและ
การด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  

- จ านวนครั้ง 
ที่มีการจัดให้
บุคลากรไป
อบรม/เพิม่พูน
ความรู ้

ปีละ ๒ ครั้ง             ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

แนวทางการด าเนินการที่ ๓ ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินจิในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าที ่
๓.๑ ปรับปรุงระบบรับ
เรื่องร้องเรียนการทุจรติ
ให้มีประสิทธิภาพ และ 
การสร้างความเช่ือมั่นและ
ความไว้วางใจต่อระบบ 
การรับเรื่องร้องเรียน 

๓.๑.๑ ประชาสัมพันธ์ช่องทาง 
วิธีการในการรับเรื่องร้องเรียน  
วิธีพิจารณาข้อร้องเรียน และ
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและ
ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ตลอดจนการคุ้มครองผู้ปฏิบัติงาน
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชนทราบ 

- จ านวนครั้ง 
ในการ
ประชาสมัพันธ์ 

ปีละ ๑ ครั้ง             ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต 



แนวทางการด าเนินการ/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ต.ค.
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย
.65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

 ๓.๑.๒ ด าเนินการเกี่ยวกับ 
การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
เรื่องทุจริตตามประกาศ
คณะกรรมการจรยิธรรมประจ า 
สลค. 

- ร้อยละของ
ความส าเร็จ 
ในการด าเนนิการ
เกี่ยวกบัเรื่องที่
ไดร้ับ           
การร้องเรยีน 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

            ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

 
 


