
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนปฏบิัติการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเพื่อการยตุิธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 
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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 ระยะเวลาด าเนินการ 
และพื้นที่ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

๑. โครงการศึกษาดูงานส่งเสริมการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานของ
สถาบันได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
 
 
 
 

ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน จ านวนผู้ปฏิบัติงานที่เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๑ ต.ค. ๒๕๖๒ –  
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ 

งบประมาณสถาบัน 
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โครงการ/กิจกรรม  
และวัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลาด าเนินการ 
และพื้นที่ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

๒. โครงการข้าวหอมบุญ  
(TIJ Happy Lunch) 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์
ของผู้ปฏิบัติงาน และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ในการท างานร่วมกัน  
สร้างนิสัยแห่งความพอเพียง รู้จักประหยัด
และอดออม 

ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน จ านวนผู้ปฏิบัติงานที่เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๑ ต.ค. ๒๕๖๒ –  
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ 

- 

 
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน         นางสาวชุติญา  ทิพย์บุญ  ต าแหน่ง                          เจ้าหน้าที่กฎหมายประจ าองค์กร               . 
หน่วยงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)       โทรศัพท์  0๒๑๑๘ ๙๔๐๐ ต่อ ๑๕๘   โทรสาร    ๐๒๑๑๘ ๙๔๒๕ 
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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 ระยะเวลาด าเนินการ 
และพื้นที่ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

๑. โครงการพัฒนาและเผยแพร่หลักเกณฑ์
การด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และ
การร้องทุกข์ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้สถาบันมีหลักเกณฑ์
การด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และ
การร้องทุกข์ทีมีประสิทธิภาพ 

ผู้ปฏิบัติของสถาบัน หลักเกณฑ์การด าเนินการทางวินัย  
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 

 

๑ ต.ค. ๒๕๖๒ –  
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ 

- 

 
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน         นางสาวชุติญา  ทิพย์บุญ  ต าแหน่ง                          เจ้าหน้าที่กฎหมายประจ าองค์กร               . 
หน่วยงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)       โทรศัพท์  0๒๑๑๘ ๙๔๐๐ ต่อ ๑๕๘   โทรสาร    ๐๒๑๑๘ ๙๔๒๕ 
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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 ระยะเวลาด าเนินการ 
และพื้นที่ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

๑. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
ประโยชน์ทับซ้อน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน 
มีจิตส านึกและค่านิยมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน จ านวนผู้ปฏิบัติงานที่เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๑ ต.ค. ๒๕๖๒ –  
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ 

งบประมาณสถาบัน 

 
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน         นางสาวชุติญา  ทิพย์บุญ  ต าแหน่ง                          เจ้าหน้าที่กฎหมายประจ าองค์กร               . 
หน่วยงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)       โทรศัพท์  0๒๑๑๘ ๙๔๐๐ ต่อ ๑๕๘   โทรสาร    ๐๒๑๑๘ ๙๔๒๕ 
 
 

 
 



5 
 

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 ระยะเวลาด าเนินการ 
และพื้นที่ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

๑. โครงการจิตอาสา 
(TIJ Sharing for Change) 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้างให้
ผู้ปฏิบัติงานมีจิตส านึกในการเป็นผู้ให้และ
เสียสละ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือสังคม 

ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน จ านวนครั้งที่จัดกิจกรรม  
ไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง 

๑ ต.ค. ๒๕๖๒ –  
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ 

- 

 
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน         นางสาวชุติญา  ทิพย์บุญ  ต าแหน่ง                          เจ้าหน้าที่กฎหมายประจ าองค์กร               . 
หน่วยงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)       โทรศัพท์  0๒๑๑๘ ๙๔๐๐ ต่อ ๑๕๘   โทรสาร    ๐๒๑๑๘ ๙๔๒๕ 
 
 
 
 



6 
 

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 ระยะเวลาด าเนินการ 
และพื้นที่ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันส าคัญ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนัก
และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและ
เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

ผู้ปฏิบัติงานชองสถาบัน จ านวนครั้งที่จัดกิจกรรม  
ไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง 

๑ ต.ค. ๒๕๖๒ –  
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ 

งบประมาณสถาบัน 

 
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน         นางสาวชุติญา  ทิพย์บุญ  ต าแหน่ง                          เจ้าหน้าที่กฎหมายประจ าองค์กร               . 
หน่วยงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)       โทรศัพท์  0๒๑๑๘ ๙๔๐๐ ต่อ ๑๕๘   โทรสาร    ๐๒๑๑๘ ๙๔๒๕ 
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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 ระยะเวลาด าเนินการ 
และพื้นที่ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

๑. กิจกรรมด าเนินการตามการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือยกระดับคะแนน 
การประเมินคุณภาพและความโปร่งใส 
ของสถาบัน 
 

ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของสถาบัน 
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๘๕ 

๑ ต.ค. ๒๕๖๒ –  
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ 

งบประมาณสถาบัน 

๒. โครงการประเมินความเสี่ยงและจัดท า
ระบบควบคุมภายใน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้สถาบันมีการบริหาร
ความเสี่ยงและจัดท าระบบควบคุมภายใน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน จ านวนผู้ปฏิบัติงานที่เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๑ ต.ค. ๒๕๖๒ –  
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ 

งบประมาณสถาบัน 
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โครงการ/กิจกรรม  
และวัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลาด าเนินการ 
และพื้นที่ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

๓. กิจกรรมให้ผู้บริหารแสดงเจตจ านงสุจริต 
และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบในหน่วยงาน 

ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน จ านวนช่องทางการเผยแพร่ 
ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 

๑ ต.ค. ๒๕๖๒ –  
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ 

- 

 
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน         นางสาวชุติญา  ทิพย์บุญ  ต าแหน่ง                          เจ้าหน้าที่กฎหมายประจ าองค์กร               . 
หน่วยงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)       โทรศัพท์  0๒๑๑๘ ๙๔๐๐ ต่อ ๑๕๘   โทรสาร    ๐๒๑๑๘ ๙๔๒๕ 
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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 ระยะเวลาด าเนินการ 
และพื้นที่ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

๑. โครงการพัฒนาและเผยแพร่หลักเกณฑ์
การด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และ
การร้องทุกข์ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้สถาบันมีหลักเกณฑ์
การด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และ
การร้องทุกข์ทีมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ปฏิบัติของสถาบัน หลักเกณฑ์การด าเนินการทางวินัย  
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 

 

๑ ต.ค. ๒๕๖๒ –  
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ 

- 
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โครงการ/กิจกรรม  
และวัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลาด าเนินการ 
และพื้นที่ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

๒. โครงการพัฒนาช่องทางการร้องเรียน 
และช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบทางสื่อออนไลน์
และสื่ออ่ืน ๆ  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและ
บุคคลภายนอก สามารถมีช่องทางการ
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติชอบได้อย่างสะดวก 
และรวดเร็ว 

ผู้ปฏิบัติของสถาบัน จ านวนช่องทางการร้องเรียน และ
ช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ไม่น้อยกว่า ๔ ช่องทาง 

๑ ต.ค. ๒๕๖๒ –  
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ 

- 

 
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน         นางสาวชุติญา  ทิพย์บุญ  ต าแหน่ง                          เจ้าหน้าที่กฎหมายประจ าองค์กร               . 
หน่วยงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)       โทรศัพท์  0๒๑๑๘ ๙๔๐๐ ต่อ ๑๕๘   โทรสาร    ๐๒๑๑๘ ๙๔๒๕ 
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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 ระยะเวลาด าเนินการ 
และพื้นที่ด าเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วม
กิจกรรมเครือข่ายด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น และส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมและบูรณการ
การท างานเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น และส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก 

ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน จ านวนกิจกรรมที่เข้าร่วม 
ปีละ ๑ กิจกรรม 

๑ ต.ค. ๒๕๖๒ –  
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ 

- 

 
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน         นางสาวชุติญา  ทิพย์บุญ  ต าแหน่ง                          เจ้าหน้าที่กฎหมายประจ าองค์กร               . 
หน่วยงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)       โทรศัพท์  0๒๑๑๘ ๙๔๐๐ ต่อ ๑๕๘   โทรสาร    ๐๒๑๑๘ ๙๔๒๕ 


