
 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันเพื่อการยตุิธรรมแห่งประเทศไทย 
(องค์การมหาชน) 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๑. ปลูกฝังวิธีคิดสร้างจิตส านึก 

  กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการก าหนดนโยบาย มาตรการ แนวทาง วิธีการ รวมถึงรูปแบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริต ส่งเสริม 
ธรรมาภิบาล เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ภายในหน่วยงาน  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแก่บุคลากรของสถาบัน 

จ านวนกิจกรรม/โครการไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๑. การอบรมให้ความรู้ เรื่อง “คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน” 
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

๒. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ 
สร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการท างาน 

จ านวนช่องทางในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่องทาง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๑. Website สถาบันฯ 
๒. คู่มือมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตสถาบันฯ 

๓. ปลูกฝังจิตส านึกบุคลากรของสถาบันในการเสริมสร้าง
และป้องกันการกระท าผิดทางวินัย 

จ านวนกิจกรรม/โครการไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๑. การอบรมให้ความรู้ เรื่อง “คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน” 
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

๔. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน จ านวนกิจกรรม/โครการไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๑. การศึกษาดูงานองค์กรโปร่งใส 
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ณ กรมบังคับคดี 



๒. เสริมสร้างธรรมาภิบาลก าหนดมาตรการป้องกัน 
  กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการก าหนดนโยบาย มาตรการ แนวทาง วิธีการ รวมถึงรูปแบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริต  
ส่งเสริมธรรมาภิบาล เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมภายในหน่วยงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

๑. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) 

ระดับคะแนนประเมิน ITA ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีป.ป.ช.
ก าหนด 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
สถาบันฯ ได้คะแนนประเมิน ITA  

86.97 คะแนน 
๒. โครงการประเมินความเสี่ยงและจัดท าระบบควบคุม
ภายใน 

จ านวนกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๑. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ๒๕๖๑  
ณ อะบลูม เอ๊กซ์คลูซีฟ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 
๒. จัดท าแผนควบคุมภายในและแผนบริหารความ
เสี่ยงของสถาบันฯ ประจ าปี ๒๕๖๒  

๓.  กิจกรรมให้ผู้บริหารประกาศเจตจ านงสุจริต และ
นโยบาย การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสใน
หน่วยงาน 

จ านวนช่องทางการเผยแพร่ การประกาศเจตจ านง
สุจริต ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๑. Standy : ประชาสัมพันธ์การประกาศ
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
๒. หน้าเว็บไซต์หลักของสถาบันฯ 
๓. ติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
สถาบัน 

๔. การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 
เผยแพร่ ก ากับ ติดตาม 

ร้อยละของการเปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ ผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ประกาศหน้าเว็บไซต์หลักของสถาบัน 
https://www.tijthailand.org/purchase 

 

 

 

https://www.tijthailand.org/purchase


๓. ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  กิจกรรมที่มีลักษณะด าเนินการปราบปรามการทุจริตเชิงรุก การด าเนินการทางวินัย การด าเนินการกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

๑. พัฒนาช่องทางการร้องเรียน/ ช่องทางการแจ้ง
เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบทางสื่อ
ออนไลน์และสื่ออ่ืน ๆ  

จ านวนช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบ จ านวน 
๔ ช่องทาง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
มีช่องทางการร้องเรียน/ช่องทางการแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
จ านวน ๕ ช่องทาง ได้แก่ 
๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการของสถาบัน 
๒. ส่งไปรษณีย์ 
๓. โทรศัพท์/โทรสาร 
โทร 0๒ – ๑๑๘ – ๙๔๐๐ 
โทรสาร ๐๒ – ๑๑๘ – ๙๔๒๖ 
๔. เว็บไซต์ 
https://www.tijthailand.org/complaints 
๕. E-mail : transparency@tijthailand.org 

๒. สร้างมาตรฐาน หลักเกณฑ์ การสืบสวน 
และการลงโทษทางวินัย 

ร้อยละความส าเร็จของมาตรฐานการสืบสวนและ
การลงโทษทางวินัย 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบัน 

เพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

 

 

 

https://www.tijthailand.org/complaints


๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

  กิจกรรมที่มีลักษณะสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน การสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ประชาสังคม บูรณาการ
ท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

๑. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันเข้า
ร่วมเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้งทางด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมภายในและภายนอกสถาบัน 

จ านวนโครงการที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๑ โครงการ  เข้ารว่มงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 
ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ ๒  
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
 

 เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
และจัดท ามาตรการป้องกันการทุจริต 
กระทรวงยุติธรรม  
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล 
จังหวัดนนทบุรี 

 


