
 แบบฟอร์มแผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

หน่วยงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)   
 

๑. ปลูกฝังวิธีคิดสร้างจิตส านึก    
 กิจกรรมที่มีลักษณะสร้างจิตส านึก การแสดงเจตจ านงไม่ทนต่อการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความมีวินัย ความซื่ อสัตย์สุจริต 
จิตอาสา มุ่งเน้นด าเนินกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมาย  
 

 โปรดระบุแผนงาน (สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ แผนงาน)  แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
         แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม 

และวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

(โปรดระบุเดือน) 
และพื้นที่ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 
***โปรดระบุแหล่ง

งบประมาณ*** 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แก่บุคลากรของสถาบัน 
 
2. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพือ่เสริมสรา้งองค์ความรู้ 
สร้างคณุธรรม และความโปร่งใสในการท างาน 
 
 
3. ปลูกฝังจิตส านึกบุคลากรของสถาบันในการเสริมสร้าง
และป้องกันการกระท าผดิทางวินัย 
 
4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน 

 
ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน 

 
 

ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน 
 
 

ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน 
 
 
 

ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน 

 
1. จ านวนโครงการ/ กิจกรรม อยา่งน้อย ๑ กิจกรรม 
 
 
2. จ านวนช่องทางในการรณรงค์และประชาสัมพันธ ์
ไม่น้อยกว่า 1 ช่องทาง 
 
3. จ านวนโครงการ/กจิกรรม อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
 
 
 
4. จ านวนโครงการ/กจิกรรม อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
 

 
ต.ค. – ก.ย. 2562 

  
 

ต.ค. – ก.ย. 2562 
 
 

ต.ค. – ก.ย. 2562 
 
 
 

ต.ค. – ก.ย. 2562 
 

 
งบหน่วยงาน 

 
 

งบหน่วยงาน 
 
 

งบหน่วยงาน 
 
 
 

งบหน่วยงาน 

 
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน   ชื่อ/นามสกุล   นางสาวชุติญา  ทิพย์บุญ  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่กฎหมายประจ าองค์กร                 
หน่วยงาน    สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)     โทรศัพท ์      02 118 9400 ตอ่ 158  โทรสาร       02 118 9425    

 

ใบงานที่  ๑ 



แบบฟอร์มแผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

หน่วยงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 

 

๒. เสริมสร้างธรรมาภิบาลก าหนดมาตรการป้องกัน   
 กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการก าหนดนโยบาย มาตรการ แนวทาง วิธีการ รวมถึงรูปแบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต ส่งเสริมธรรมาภิบาล เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ภายในหน่วยงาน 
 

 โปรดระบุแผนงาน (สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ แผนงาน)  แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
         แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม 

และวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

(โปรดระบุเดือน) 
และพื้นที่ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 
***โปรดระบุแหล่ง

งบประมาณ*** 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment - ITA) 
 
2. โครงการประเมินความเสี่ยงและจัดท าระบบควบคุม
ภายใน 
 
3. กิจกรรมใหผู้้บรหิารประกาศเจตจ านงสุจริต และนโยบาย
การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
 
4. การจดัท าแผนการจัดซื้อจดัจ้างประจ าปี งบประมาณ 
เผยแพร่ ก ากับ ติดตาม 

 
ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ 

 
 

ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ 

 
ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ 

 
 

ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ 

 
1. ระดับคะแนนประเมิน ITA ไมต่่ ากว่าเกณฑ์ที่
ป.ป.ช. ก าหนด 
 
 
2. จ านวนกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 
 
 
3. จ านวนช่องทางการเผยแพร่ การประกาศเจตจ านง
สุจรติ อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
 
4. ร้อยละของการเปดิเผยแผนการจัดซื้อจดัจ้าง 
งบประมาณทาง เว็บไซต์สถาบัน 

 
ต.ค. – ก.ย. 2562 

 
 
 

ต.ค. – ก.ย. 2562 
 
 

ต.ค. – ก.ย. 2562 
 
 

ต.ค. – ก.ย. 2562 

 
งบหน่วยงาน 

 
 
 

งบหน่วยงาน 
 
 

งบหน่วยงาน 
 
 

งบหน่วยงาน 

 

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน   ชื่อ/นามสกุล   นางสาวชุติญา  ทิพย์บุญ  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่กฎหมายประจ าองค์กร                 
หน่วยงาน    สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)     โทรศัพท ์      02 118 9400 ตอ่ 158  โทรสาร       02 118 9425    

ใบงานที่  ๑ 



แบบฟอร์มแผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

หน่วยงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 
 

๓. ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 กิจกรรมที่มีลักษณะด าเนินการปราบปรามการทุจริตเชิงรุก การด าเนินการทางวินัย การด าเนินการกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 
 

 โปรดระบุแผนงาน (สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ แผนงาน)  แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
         แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม 

และวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

(โปรดระบุเดือน) 
และพื้นที่ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 
***โปรดระบุแหล่ง

งบประมาณ*** 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 
1. พัฒนาช่องทางการร้องเรียน/ช่องทางการแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการทุจรติและประพฤติมชิอบทางสื่อออนไลน์  
และสื่ออ่ืน ๆ 
 
2. สรา้งมาตรฐาน หลักเกณฑ์ การสืบสวนและการลงโทษ
ทางวินัย 
 

 
 

ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน 
 
 
 

ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน 

 
 

1. จ านวนช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการทุจรติหรือการประพฤติมิชอบ จ านวน 4 
ช่องทาง 
 
2. ร้อยละของความส าเรจ็ของมาตรฐานการสืบสวน
และการลงโทษทางวินัย 
 
 
 
 

 
 

ต.ค. – ก.ย. 2562 
 
 
 

ต.ค. – ก.ย. 2562 
 

 
 

งบหน่วยงาน 
 
 
 

งบหน่วยงาน 

 

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน   ชื่อ/นามสกุล   นางสาวชุติญา  ทิพย์บุญ  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่กฎหมายประจ าองค์กร                 
หน่วยงาน    สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)     โทรศัพท ์      02 118 9400 ตอ่ 158  โทรสาร       02 118 9425    

 

ใบงานที่  ๑ 



แบบฟอร์มแผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

หน่วยงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 
 

๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ  
 กิจกรรมที่มลีักษณะสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน การสรา้งเครือข่ายภาคประชาชน ประชาสังคม บรูณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
 

 โปรดระบุแผนงาน (สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ แผนงาน)  แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
         แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม 

และวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

(โปรดระบุเดือน) 
และพื้นที่ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 
***โปรดระบุแหล่ง

งบประมาณ*** 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 
1. สนับสนุนและส่งเสริมใหผู้้ปฏิบตัิงานของสถาบันฯ  
เข้าร่วมเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนยทุธศาสตร์ทั้งด้านการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตคอรร์ัปชั่นและส่งเสริม 
คุณธรรมจริยธรรมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 
 

 
 

ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน 

 
 

จ านวนโครงการทีเ่ข้าร่วมไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 
 
 
 
 
 

 
 

ต.ค. – ก.ย. 2562 
 

 
 

งบหน่วยงาน 

 
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน   ชื่อ/นามสกุล   นางสาวชุติญา  ทิพย์บุญ  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่กฎหมายประจ าองค์กร                 
หน่วยงาน    สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)     โทรศัพท ์      02 118 9400 ตอ่ 158  โทรสาร       02 118 9425    

 

ใบงานที่  ๑ 


