
 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันเพื่อการยตุิธรรมแห่งประเทศไทย 
(องค์การมหาชน) 

 

 

 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) 

 

 

 

 



1 
 

แผนงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 
 
๑. ปลูกฝังวิธีคิดสร้างจิตส านึก (พอเพียง) 
 กิจกรรมที่มีลักษณะสร้างจิตส านึก การแสดงเจตจ านงไม่ทนต่อการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภบิาล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความมีวินัย 
ความซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา มุ่งเน้นด าเนินกิจกรรมเป้าหมาย 
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 

 
โครงการ/กิจกรรม  
และวัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายงานผลการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 

๑. โครงการศึกษาดูงานส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
ของสถาบันได้รับความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิต 
 
 

 

ผู้ปฏิบัติงานของ
สถาบัน 

จ านวนผู้ปฏิบัติงานที่เข้าร่วม
โครงการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
สถาบันได้จัดกิจกรรมให้ผู้ปฏิบัติงาน
ของสถาบันศึกษาดูงาน ณ สามพราน

โมเดล จ.นครปฐม 
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ 
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โครงการ/กิจกรรม  
และวัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายงานผลการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 

๒. โครงการข้าวหอมบุญ  
(TIJ Happy Lunch) 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงาน และได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ใน
การท างานร่วมกัน  
สร้างนิสัยแห่งความพอเพียง รู้จัก
ประหยัดและอดออม 

ผู้ปฏิบัติงานของ
สถาบัน 

จ านวนผู้ปฏิบัติงานที่เข้าร่วม
โครงการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
สถาบันได้มีการจัดโครงการข้าวหอมบุญ 
โดยจัดอาหารกลางวัน และข้าวหอมบุญ
ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมรับประทานอาหาร
กลางวันร่วมกัน โดยได้รับสนับสนุนจาก

ผู้อ านวยการสถาบันฯ 
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แผนงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 
 
๑. ปลูกฝังวิธีคิดสร้างจิตส านึก (วินัย) 
 กิจกรรมที่มีลักษณะสร้างจิตส านึก การแสดงเจตจ านงไม่ทนต่อการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภบิาล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความมีวินัย 
ความซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา มุ่งเน้นด าเนินกิจกรรมเป้าหมาย 
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม  
และวัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายงานผลการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 

๑. โครงการพัฒนาและเผยแพร่
หลักเกณฑ์การด าเนินการทางวินัย 
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้สถาบันมี
หลักเกณฑ์การด าเนินการทางวินัย 
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ทีมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้ปฏิบัติงานของ
สถาบัน 

หลักเกณฑ์การด าเนินการทาง
วินัย การอุทธรณ์  
และการร้องทุกข์ 

 

อยู่ในระหว่างด าเนินการ     
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แผนงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 
 
๑. ปลูกฝังวิธีคิดสร้างจิตส านึก (สุจริต) 
 กิจกรรมที่มีลักษณะสร้างจิตส านึก การแสดงเจตจ านงไม่ทนต่อการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภบิาล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความมีวินัย 
ความซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา มุ่งเน้นด าเนินกิจกรรมเป้าหมาย 
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 

โครงการ/กิจกรรม  
และวัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายงานผลการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 

๑. โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และประโยชน์ทับซ้อน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้ปฏิบัติงาน 
มีจิตส านึกและค่านิยมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
 

 

ผู้ปฏิบัติงานของ
สถาบัน 

จ านวนผู้ปฏิบัติงานที่เข้าร่วม
โครงการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

อยู่ในระหว่างด าเนินการ     
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แผนงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 
 
๑. ปลูกฝังวิธีคิดสร้างจิตส านึก (จิตอาสา) 
 กิจกรรมที่มีลักษณะสร้างจิตส านึก การแสดงเจตจ านงไม่ทนต่อการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภบิาล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความมีวินัย 
ความซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา มุ่งเน้นด าเนินกิจกรรมเป้าหมาย 
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 

โครงการ/กิจกรรม  
และวัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายงานผลการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 

๑. โครงการจิตอาสา 
(TIJ Sharing for Change) 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้างให้
ผู้ปฏิบัติงานมีจิตส านึกในการเป็นผู้ให้
และเสียสละ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ในการช่วยเหลือสังคม 

 

ผู้ปฏิบัติงานของ
สถาบัน 

จ านวนครั้งที่จัดกิจกรรม  
ไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง 

อยู่ในระหว่างด าเนินการ     
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แผนงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 
 
๑. ปลูกฝังวิธีคิดสร้างจิตส านึก (วันส าคัญทางศาสนาและสถาบันหลักของชาติ) 
 กิจกรรมที่มีลักษณะสร้างจิตส านึก การแสดงเจตจ านงไม่ทนต่อการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภบิาล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความมีวินัย 
ความซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา มุ่งเน้นด าเนินกิจกรรมเป้าหมาย 
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 

โครงการ/กิจกรรม  
และวัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายงานผลการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 

๑. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
วันส าคัญ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
ตระหนักและส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 

 

ผู้ปฏิบัติงานของ
สถาบัน 

จ านวนครั้งที่จัดกิจกรรม  
ไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง 

อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
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แผนงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 
๒. เสริมสร้างธรรมาภิบาลก าหนดมาตรการป้องกัน 
 กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการก าหนดนโยบาย มาตรการ แนวทาง วิธีการ รวมถึงรูปแบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริต ส่งเสริมธรรมาภิบาล เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ภายในหน่วยงาน 
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 

โครงการ/กิจกรรม  
และวัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายงานผลการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 

๑. กิจกรรมด าเนินการตามการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๓  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือยกระดับคะแนน 
การประเมินคุณภาพและความ
โปร่งใสของสถาบัน 

ผู้ปฏิบัติงานของ
สถาบัน 

ระดับคะแนนประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของสถาบัน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
 

    

๒. โครงการประเมินความเสี่ยงและ
จัดท าระบบควบคุมภายใน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้สถาบันมีการ
บริหารความเสี่ยงและจัดท าระบบ
ควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผู้ปฏิบัติงานของ
สถาบัน 

จ านวนผู้ปฏิบัติงานที่เข้าร่วม
โครงการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
สถาบันด าเนินการ ดังนี้ 
๑. จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนปัจจัยความเสี่ยงและการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในของสถาบัน    
เพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
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โครงการ/กิจกรรม  
และวัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายงานผลการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 

๒. จัดท าแผนการควบคุมภายใน และ
แผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน 

๓. กิจกรรมให้ผู้บริหารแสดงเจตจ านง
สุจริต และนโยบายการสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมา 
ภิบาล ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบใน
หน่วยงาน 

ผู้ปฏิบัติงานของ
สถาบัน 

จ านวนช่องทางการเผยแพร่ 
ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 

อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
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แผนงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน่วยงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 

 
๓. ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 กิจกรรมที่มีลักษณะด าเนินการปราบปรามการทุจริตเชิงรุก การด าเนินการทางวินัย การด าเนินการกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ ฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม  
และวัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายงานผลการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 

๑. โครงการพัฒนาและเผยแพร่
หลักเกณฑ์การด าเนินการทางวินัย 
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้สถาบันมี
หลักเกณฑ์การด าเนินการทางวินัย 
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ทีมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

ผู้ปฏิบัติงานของ
สถาบัน 

หลักเกณฑ์การด าเนินการ 
ทางวินัย การอุทธรณ์  

และการร้องทุกข์ 
 

อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
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โครงการ/กิจกรรม  
และวัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายงานผลการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 

๒. โครงการพัฒนาช่องทางการ
ร้องเรียน และช่องทางการแจ้ง
เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทางสื่อออนไลน์และ
สื่ออ่ืน ๆ  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
และบุคคลภายนอก สามารถมีช่อง
ทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติชอบ
ได้อย่างสะดวก 
และรวดเร็ว 

ผู้ปฏิบัติของสถาบัน จ านวนช่องทางการร้องเรียน 
และช่องทางการแจ้งเบาะแส

เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ  

ไม่น้อยกว่า ๔ ช่องทาง 

อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
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แผนงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 
 
๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
 กิจกรรมที่มีลักษณะสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน การสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ประชาสังคม บูรณาการการท างานร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ  
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 

โครงการ/กิจกรรม  
และวัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายงานผลการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 

๑. กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเข้า
ร่วมกิจกรรมเครือข่ายด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอรัปชั่น และส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมและบูรณ
การการท างานเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น 
และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

ผู้ปฏิบัติงานของ
สถาบัน 

จ านวนกิจกรรมที่เข้าร่วม 
ปีละ ๑ กิจกรรม 

๑. เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือจัดท ามาตรการป้องกันการทุจริต 
กระทรวงยุติธรรม  
เมื่อวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2562 
๒. เข้าร่วมงานวันต่อต้านการคอรร์รัปชัน
สากล (ประเทศไทย) 
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 

     

 
 
 
 


