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  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  
  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
วัตถุประสงค์ เพ่ือปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริต ส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1.1 กิจกรรมการจัดสื่อ
ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เอกสาร 
โปสเตอร์ สิ่งพิมพ์ในรูปแบบ 
ต่าง ๆ รวมถึงสื่อออนไลน์  
เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้  
สร้างคุณธรรม และความโปร่งใส
ในการท างาน 

 จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้  
คุณธรรม และความโปร่งใส 
ในการท างาน จ านวน 4 เรื่อง 

 มีการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ สร้างคุณธรรม  
และความโปร่งใสในการท างาน จ านวน 5 เรื่องดังนี้ 
1) Standy : ประชาสัมพันธ์การประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
2) Infographic : การประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
3) Infographic : แจ้งช่องทางการร้องเรียน 
4) Infographic : องค์กรคุณธรรมสร้างคนดีเพ่ือสังคมดี 
5) Poster: ประชาสัมพันธ์งาน “สัปดาห์แห่งการเรียนรู้วัฒนธรรมการเคารพ 

            กติกา คุณธรรม และความโปร่งใส ระหว่างวันที่ 15 – 28 พฤษภาคม 2561 
 

1.2 จัดโครงการอบรมให้ความรู้ 
เพ่ือปลูกจิตส านึกแก่บุคลากร
ของสถาบันเพื่อการยุติธรรม 
แห่งประเทศไทย  
ให้ไม่ทนต่อการทุจริต 

 รอ้ยละของบุคลากรสถาบันฯ  
ที่เข้าร่วมการอบรม ร้อยละ 80 
 

 ในการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การจัดการองค์กรอย่างมีคุณธรรมและความ
โปร่งใส” โดยวิทยากรจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) มีผู้เข้าร่วมการอบรม 40 คนจากจ านวน
เจ้าหน้าที่ท่ีมาท างานโดยไม่ติดภารกิจนอกสถานที่จ านวน 48 คน  
คิดเป็นร้อยละ 83.33  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท า
ให้การทุจริตเกิดได้ยากข้ึน ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของสถาบันฯ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

2.1 กิจกรรมให้ผู้บริหารประกาศ
เจตจ านงสุจริต และนโยบายการ
สร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ในหน่วยงาน 

 จ านวนช่องทางการเผยแพร่  
การประกาศเจตจ านงสุจริต  
อย่างน้อย 2 ช่องทาง 

 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์  กิตยารักษ์ ในฐานะผู้อ านวยการสถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศการแสดงเจตจ านงการบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  
โดยได้มีการเผยแพร่ในช่องทาง ดังนี้ 
1) หนังสือแจ้งเวียน ที่ ยธ 02108/0436  
2) Standy : ประชาสัมพันธ์ 

    3) หน้าเว็บไซต์หลักของสถาบันฯ 
http://www.tijthailand.org/main/th/content/585.html 
  

2.2 จัดโครงการอบรมให้ความรู้
สัมมนา และศึกษาดูงาน  
เพ่ือเสริมสร้าง วัฒนธรรมและ
ค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริต
ภายในหน่วยงาน ตลอดจน
พัฒนากลไกและกระบวนงาน
ด้านการป้องกันการทุจริต 
ให้มีความเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  มีกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง 
วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต  
เพ่ือต่อต้านการทุจริตภายใน
หน่วยงาน จ านวน 2 กิจกรรม 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต 
เพ่ือต่อต้านการทุจริตภายในหน่วยงาน จ านวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 
1) การศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti-Corruption Museum)  
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560  
2) จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การจัดการองค์กรอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส”  
โดยวิทยากรจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.)  ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561  
 

  

http://www.tijthailand.org/main/th/content/585.html
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

2.3 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง 

 ร้อยละของผู้เข้าร่วมที่มี องค์
ความรู้เพิ่มขึ้นเพ่ือให้ถ่ายทอดให้
เจ้าหน้าที่อ่ืนได้ 

 ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 17.00 น. สถาบันฯ ได้จัดการ
อบรมหลักสูตร “แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐” โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
โดยเมื่อวัดผลจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรม
ทั้งหมดมีองค์ความรู้เพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ ๙๐ 

2.4 การเปิดเผยฐานข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างทาง เว็บไซต์หน่วยงาน 

 ร้อยละของการเปิดเผยข้อมูล 
การจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์
หน่วยงาน ร้อยละ 100 

 สถาบันฯ เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์หน่วยงาน 
http://www.tijthailand.org/main/th/footer/18 โดยจัดท าแบบสรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้างตามแบบที่กฎหมายก าหนด สขร.1  ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
1) ชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง 
2) วงเงินงบประมาณ 
3) ราคากลาง 
4) วิธีการซื้อหรือจ้าง 
5) ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
6) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
7) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
8) เลขท่ีและวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

 
  

http://www.tijthailand.org/main/th/footer/18
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

2.5 สถาบันฯ มีการเผยแพร่แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ  ใน 3 ช่องทาง
ตามท่ีกฎหมายก าหนด ได้แก่  
1) ระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง  
2) ระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของหน่วยงาน  
3) การปิดประกาศ ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงาน 

 จ านวนช่องทางการเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ   
 

 สถาบันฯ มีการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศ
ไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2560 และมีการ
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ดังกล่าว ภายใน 30 นับจากวันที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีการเผยแพร่ 
ใน 3 ช่องทางดังนี้ 
1) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามท่ีกฎหมายก าหนด 
2) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน ซึ่งเป็นช่องทางการประกาศที่ประชาชน 

         สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีความสะดวก รวดเร็ว 
3) การปิดประกาศ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถรับทราบ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
วัตถุประสงค์ ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

3.1 ปรับปรุงขั้นตอนการรับเรื่อง
ร้องเรียนและการพิจารณา 
เพ่ือให้บุคลากร บุคคลภายนอก
ผู้มีส่วนได้เสีย หรือประชาชน
ทั่วไป สามารถเข้าถึง ได้อย่าง
รวดเร็ว และมีความโปร่งใส 

 ความส าเร็จในการด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
ร้อยละ 85 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังไม่ปรากฎเรื่องร้องเรียน 

3.2 พัฒนาช่องทางการร้องเรียน/
ช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทางสื่อออนไลน์ และสื่ออ่ืน ๆ 

 จ านวนช่องทางการร้องเรียน  
การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
หรือการประพฤติมิชอบ  
จ านวน 3 ช่องทาง 

  สถาบันฯ มีช่องทางการร้องเรียนจ านวน 4 ช่องทาง ดังนี้ 
1. ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการของสถาบันฯ    
2. ร้องเรียนทาง E-mail 

- ผู้อ านวยการสถาบันฯ Kittipong.k@tijthailand.org 
- ประธานคณะกรรมการบริหาร Board.help@tijthailand.org 
- ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ Audit.help@tijthailand.org 

3. ทางโทรศัพท์   
- ผู้อ านวยการส านักอ านวยการพิเศษ 02 118 9400 ตอ่ 111 
- ผู้จัดการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 02 118 9400 ตอ่ 115 

4. ผ่านเว็บไซต์  www.tijthailand.org  
 

 

mailto:Kittipong.k@tijthailand.org
mailto:Board.help@tijthailand.org
mailto:Audit.help@tijthailand.org
http://www.tijthailand.org/
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ยุทธศาสตร์ที่ 4      ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างกลไกป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

4.1 โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency 
Assessment: ITA) 

 มีของผลการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ในปีที่ผ่านมา 
ร้อยละ 80 

 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑  
ร้อยละ ๙๒.๓๑ 

 


