
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รายงานการก ากับติดตาม 
การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 

 
 



1 
 

แผนงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม 

กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยงาน สถาบันเพ่ือการยุตธิรรมแห่งประเทศไทย (องคก์ารมหาชน) 

๑. ปลูกฝังวิธีคิดสรา้งจิตส านึก (พอเพียง) 

 กิจกรรมที่มีลกัษณะสรา้งจติส านึก การแสดงเจตจ านงไม่ทนต่อการทุจรติ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความมีวินยั 

ความซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา มุ่งเน้นด าเนินกิจกรรมเป้าหมาย 

  แผนป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

  แผนปฏิบัติการสง่เสรมิคุณธรรม 

โครงการ/กิจกรรม  
และวัตถุประสงค ์

กลุ่มเปา้หมาย ตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาส 
๑ 

ไตรมาส 
๒ 

ไตรมาส 
๓ 

ไตรมาส 
๔ 

๑. โครงการศึกษาดูงานสง่เสรมิ 
การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงภายใต้โครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
วัตถุประสงค์ : เพื่อใหผู้้ปฏิบัตงิาน
ของสถาบันได้รบัความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิานและการ
ด าเนินชีวิต 

ผู้ปฏิบัตงิาน 
ของสถาบัน 

จ านวนผู้ปฏิบัตงิาน 
ที่เข้าร่วมโครงการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

-ด าเนินการแล้วเสรจ็- 
สถาบันได้จัดกจิกรรมให้ผูป้ฏิบัติงาน
ของสถาบันศึกษาดูงาน ณ สามพราน
โมเดล จ.นครปฐม วันที่ ๑๐ มกราคม 
๒๕๖๓ 
 

 ✓   
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โครงการ/กิจกรรม  
และวัตถุประสงค ์

กลุ่มเปา้หมาย ตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาส 
๑ 

ไตรมาส 
๒ 

ไตรมาส 
๓ 

ไตรมาส 
๔ 

๒. โครงการข้าวหอมบุญ  
(TIJ Happy Lunch) 
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัตงิาน  
และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ในการท างานร่วมกัน  
สร้างนสิัยแห่งความพอเพียง  
รู้จักประหยัดและอดออม 

ผู้ปฏิบัตงิาน 
ของสถาบัน 

จ านวนผู้ปฏิบัตงิาน 
ที่เข้าร่วมโครงการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

-ด าเนินการแล้วเสรจ็- 
สถาบันได้มีการจัดโครงการข้าวหอมบุญ 
โดยจัดอาหารกลางวัน และข้าวหอมบุญ
ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมรับประทานอาหาร
กลางวันร่วมกัน โดยได้รับสนับสนุนจาก
ผู้อ านวยการสถาบันฯ 

✓ ✓ ✓ ✓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

แผนงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม 

กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยงาน สถาบันเพ่ือการยุตธิรรมแห่งประเทศไทย (องคก์ารมหาชน) 

๑. ปลูกฝังวิธีคิดสรา้งจิตส านึก (วินัย) 

 กิจกรรมที่มีลกัษณะสรา้งจติส านึก การแสดงเจตจ านงไม่ทนต่อการทุจรติ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความมีวินยั 

ความซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา มุ่งเน้นด าเนินกิจกรรมเป้าหมาย 

  แผนป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

  แผนปฏิบัติการสง่เสรมิคุณธรรม 

โครงการ/กิจกรรม  
และวัตถุประสงค ์

กลุ่มเปา้หมาย ตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาส 
๑ 

ไตรมาส 
๒ 

ไตรมาส 
๓ 

ไตรมาส 
๔ 

๑. โครงการพัฒนาและเผยแพร่
หลักเกณฑก์ารด าเนินการทางวินัย 
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
วัตถุประสงค์ : เพื่อใหส้ถาบันมี
หลักเกณฑก์ารด าเนินการทางวินัย 
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ทมีี
ประสิทธิภาพ 

ผู้ปฏิบัตงิาน 
ของสถาบัน 

หลักเกณฑก์ารด าเนินการ 
ทางวินัย การอุทธรณ์  

และการร้องทุกข์ 
 

-ด าเนินการแล้วเสรจ็- 
สถาบันมหีลกัเกณฑก์ารด าเนินการ 
ทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 
ก าหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการ
บรหิารสถาบันเพื่อการยุติธรรม 
แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)  
ว่าด้วยการบรหิารงานบุคคล 

✓ ✓ ✓ ✓ 
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แผนงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม 

กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยงาน สถาบันเพ่ือการยุตธิรรมแห่งประเทศไทย (องคก์ารมหาชน) 

๑. ปลูกฝังวิธีคิดสรา้งจิตส านึก (สุจริต) 

 กิจกรรมที่มีลกัษณะสรา้งจติส านึก การแสดงเจตจ านงไม่ทนต่อการทุจรติ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความมีวินยั 

ความซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา มุ่งเน้นด าเนินกิจกรรมเป้าหมาย 

  แผนป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

  แผนปฏิบัติการสง่เสรมิคุณธรรม 

โครงการ/กิจกรรม  
และวัตถุประสงค ์

กลุ่มเปา้หมาย ตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาส 
๑ 

ไตรมาส 
๒ 

ไตรมาส 
๓ 

ไตรมาส 
๔ 

๑. โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการปอ้งกันและปราบปราม
การทจุริต และประโยชน์ทับซ้อน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อสง่เสรมิให้
ผู้ปฏิบัตงิานมีจิตส านึกและค่านิยม 
ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
 

 

ผู้ปฏิบัตงิาน 
ของสถาบัน 

จ านวนผู้ปฏิบัตงิาน 
ที่เข้าร่วมโครงการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

-ด าเนินการแล้วเสรจ็- 
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID 19) เพื่อให้
การจัดกจิกรรมดังกล่าวเหมาะสม 
จึงหลีกเลี่ยงการจัดกจิกรรมดูงานนอก
สถานที่ สถาบันจึงไดจ้ัดกิจกรรมโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสถาบัน 
และผ่านระบบ Zoom 

  ✓  



5 
 

แผนงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม 

กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยงาน สถาบันเพ่ือการยุตธิรรมแห่งประเทศไทย (องคก์ารมหาชน) 

๑. ปลูกฝังวิธีคิดสรา้งจิตส านึก (จิตอาสา) 

 กิจกรรมที่มีลกัษณะสรา้งจติส านึก การแสดงเจตจ านงไม่ทนต่อการทุจรติ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความมีวินยั 

ความซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา มุ่งเน้นด าเนินกิจกรรมเป้าหมาย 

  แผนป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

  แผนปฏิบัติการสง่เสรมิคุณธรรม 

โครงการ/กิจกรรม  
และวัตถุประสงค ์

กลุ่มเปา้หมาย ตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาส 
๑ 

ไตรมาส 
๒ 

ไตรมาส 
๓ 

ไตรมาส 
๔ 

๑. โครงการจิตอาสา 
(TIJ Sharing for Change) 
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสรมิสร้างให้
ผู้ปฏิบัตงิานมีจิตส านึกในการเป็นผู้ให้
และเสียสละ เพือ่สร้างการมสี่วนร่วม
ในการช่วยเหลือสงัคม 

 

ผู้ปฏิบัตงิาน 
ของสถาบัน 

จ านวนครั้งทีจ่ัดกจิกรรม  
ไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง 

-ด าเนินการแล้วเสรจ็- 
สถาบันได้จัดกจิกรรม ดังนี ้
๑. กิจกรรมจัดท า Mask และ Face 
Shield มอบให้แกห่น่วยงานอื่น 
   ๑.๑ ผู้ปฏิบัติงานอาคารจีพเีอฟ วิทยุ  
   ๑.๒ ผู้ปฏิบัติงานปทุมธานีโมเดล 
๒. กิจกรรม TIJ ส่งก าลังใจให้แพทย์
และบุคลากรทางการแพทย์ Stop 
COVID 19 
๓. กิจกรรม TIJ ปันน้ าใจให้ชุมชน 
คนไร้เสียงพระราม ๙ 

 ✓ ✓  



6 
 

โครงการ/กิจกรรม  
และวัตถุประสงค ์

กลุ่มเปา้หมาย ตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาส 
๑ 

ไตรมาส 
๒ 

ไตรมาส 
๓ 

ไตรมาส 
๔ 

๔. โครงการศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกัก
แยก COVID-19 
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แผนงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม 

กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยงาน สถาบันเพ่ือการยุตธิรรมแห่งประเทศไทย (องคก์ารมหาชน) 

๑. ปลูกฝังวิธีคิดสรา้งจิตส านึก (วันส าคัญทางศาสนาและสถาบันหลักของชาติ) 

 กิจกรรมที่มีลกัษณะสรา้งจติส านึก การแสดงเจตจ านงไม่ทนต่อการทุจรติ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความมีวินยั 

ความซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา มุ่งเน้นด าเนินกิจกรรมเป้าหมาย 

  แผนป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

  แผนปฏิบัติการสง่เสรมิคุณธรรม 

โครงการ/กิจกรรม  
และวัตถุประสงค ์

กลุ่มเปา้หมาย ตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาส 
๑ 

ไตรมาส 
๒ 

ไตรมาส 
๓ 

ไตรมาส 
๔ 

๑. กิจกรรมเฉลมิพระเกียรติ เนื่องใน
วันส าคัญ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อใหผู้้ปฏิบัตงิาน
ตระหนักและส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
 

 

ผู้ปฏิบัตงิาน 
ของสถาบัน 

จ านวนครั้งทีจ่ัดกจิกรรม  
ไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง 

-ด าเนินการแล้วเสรจ็- 
สถาบันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
ผ่านทาง Website TIJ 
(www.tijthailand.org) ในวันส าคัญ 
ดังนี้ 
๑. วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
- เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๒. วันเฉลิมพระชนมพรรษา  

 ✓ ✓  
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โครงการ/กิจกรรม  
และวัตถุประสงค ์

กลุ่มเปา้หมาย ตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาส 
๑ 

ไตรมาส 
๒ 

ไตรมาส 
๓ 

ไตรมาส 
๔ 

สมเดจ็พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชิน ี
- เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
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แผนงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม 

กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยงาน สถาบันเพ่ือการยุตธิรรมแห่งประเทศไทย (องคก์ารมหาชน) 

๒. เสริมสรา้งธรรมาภิบาลก าหนดมาตรการป้องกัน 

 กิจกรรมที่มลีักษณะเป็นการก าหนดนโยบาย มาตรการ แนวทาง วิธีการ รวมถึงรูปแบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทจุริต สง่เสรมิธรรมาภิบาล เสรมิสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม ภายในหน่วยงาน 

  แผนป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

  แผนปฏิบัติการสง่เสรมิคุณธรรม 

โครงการ/กิจกรรม  
และวัตถุประสงค ์

กลุ่มเปา้หมาย ตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาส 
๑ 

ไตรมาส 
๒ 

ไตรมาส 
๓ 

ไตรมาส 
๔ 

๑. กิจกรรมด าเนินการตามการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 
(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓  
วัตถุประสงค์ : เพื่อยกระดับคะแนน 
การประเมินคุณภาพและความ
โปรง่ใสของสถาบัน 

ผู้ปฏิบัตงิาน 
ของสถาบัน 

ระดับคะแนนประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของสถาบัน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

-ด าเนินการแล้วเสรจ็- 
อยูร่ะหว่างรอผลคะแนนจาก 

ส านักงาน ปปช. 
 

✓ ✓ ✓ ✓ 

๒. โครงการประเมินความเสี่ยงและ
จัดท าระบบควบคุมภายใน 

ผู้ปฏิบัตงิาน 
ของสถาบัน 

จ านวนผู้ปฏิบัตงิานที่เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๘๐ 

-ด าเนินการแล้วเสรจ็- 
สถาบันด าเนินการ ดังนี ้

✓     
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โครงการ/กิจกรรม  
และวัตถุประสงค ์

กลุ่มเปา้หมาย ตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาส 
๑ 

ไตรมาส 
๒ 

ไตรมาส 
๓ 

ไตรมาส 
๔ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อใหส้ถาบันมกีาร
บรหิารความเสี่ยงและจัดท าระบบ
ควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๑. จัดกจิกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนปัจจัยความเสี่ยงและการปรับปรงุ
การควบคุมภายในของสถาบัน    
เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ 
๒. จัดท าแผนการควบคุมภายใน และแผน
บรหิารความเสี่ยงของสถาบัน 

๓. กิจกรรมใหผู้บ้รหิารแสดงเจตจ านง
สุจริต และนโยบายการสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อสง่เสรมิการ
บรหิารราชการแผ่นดินที่มีธรรมา 
ภิบาล ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบใน
หน่วยงาน 

ผู้ปฏิบัตงิาน 
ของสถาบัน 

จ านวนช่องทางการเผยแพร ่
ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 

-ด าเนินการแล้วเสรจ็- 
ผู้บริหารของสถาบันได้ให้ความส าคัญ 
ในการแสดงเจตจ านงสุจริต และ
นโยบายการสร้างคุณธรรมและความ
โปรง่ใสของสถาบัน 
- โดยผู้อ านวยการสถาบัน ได้กล่าว
นโยบายการสร้างคุณธรรมและความ
โปรง่ใสของสถาบัน ในงาน Town Hall 
Meeting ช่วง “ED Talk”  
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
 

✓ ✓ ✓ ✓ 
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โครงการ/กิจกรรม  
และวัตถุประสงค ์

กลุ่มเปา้หมาย ตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาส 
๑ 

ไตรมาส 
๒ 

ไตรมาส 
๓ 

ไตรมาส 
๔ 

สถาบันมีช่องทางในการเผยแพร่
เจตจ านงสจุริต และนโยบายการสร้าง
คุณธรรมและความโปรง่ใส 
ของหน่วยงาน จ านวน ๓ ช่องทาง 
๑. Standy : ประชาสมัพันธ์การ
ประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
๒. ติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ของสถาบัน 
๓. Website TIJ 
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แผนงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม 

กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยงาน สถาบันเพ่ือการยุตธิรรมแห่งประเทศไทย (องคก์ารมหาชน) 

๓. ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

 กิจกรรมที่มีลักษณะด าเนินการปราบปรามการทุจริตเชิงรุก การด าเนินการทางวินัย การด าเนินการกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ ฝ่าฝืน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

  แผนป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

  แผนปฏิบัติการสง่เสรมิคุณธรรม 

 

โครงการ/กิจกรรม  
และวัตถุประสงค ์

กลุ่มเปา้หมาย ตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาส 
๑ 

ไตรมาส 
๒ 

ไตรมาส 
๓ 

ไตรมาส 
๔ 

๑. โครงการพัฒนาและเผยแพร่
หลักเกณฑก์ารด าเนินการทางวินัย 
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อใหส้ถาบันมี
หลักเกณฑก์ารด าเนินการทางวินัย 
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ทีม่ี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

ผู้ปฏิบัตงิานของ
สถาบัน 

หลักเกณฑก์ารด าเนินการ 
ทางวินัย การอุทธรณ์  

และการร้องทุกข์ 
 

-ด าเนินการแล้วเสรจ็- 
สถาบันมหีลกัเกณฑก์ารด าเนินการ 
ทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 
ก าหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการ
บรหิารสถาบันเพื่อการยุติธรรม 
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบรหิารงาน
บุคคล และเผยแพร่ทาง Website TIJ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไม่พบว่ามี
ผู้ปฏิบัตงิานกระท าผิดทางวินัย 

✓ ✓ ✓ ✓ 
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โครงการ/กิจกรรม  
และวัตถุประสงค ์

กลุ่มเปา้หมาย ตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาส 
๑ 

ไตรมาส 
๒ 

ไตรมาส 
๓ 

ไตรมาส 
๔ 

๒. โครงการพัฒนาช่องทางการ
ร้องเรียน และช่องทางการแจ้ง
เบาะแสเกี่ยวกบัการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทางสื่อออนไลน์และ
สื่ออื่น ๆ  
วัตถุประสงค์ : เพื่อใหผู้้ปฏิบัตงิาน
และบุคคลภายนอก สามารถมีช่อง
ทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการทจุริตและประพฤติชอบ
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

ผู้ปฏิบัติของสถาบัน จ านวนช่องทาง 
การร้องเรียน และช่องทางการ
แจ้งเบาะแสเกี่ยวกบัการทุจริต

และประพฤติมิชอบ  
ไม่น้อยกว่า ๔ ช่องทาง 

-ด าเนินการแล้วเสรจ็- 
สถาบันมีช่องทางการรอ้งเรียน และ
ช่องทางการแจง้เบาะแสเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
จ านวน ๕ ช่องทาง ดังนี้ 
๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการ 
- ๙๓/๑ อาคารจีพีเอฟ วิทยุ (ตึกบ)ี  
ช้ัน ๑๖ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กทม. 1๐๓๓๐ 
๒. ส่งไปรษณีย์ 
๓. โทรศัพท์/โทรสาร 
- โทรศัพท์ ๐๒-๑๑๘-๙๔๐๐ 
- โทรสาร ๐๒-๑๑๘-๙๔๒๖ 
๔. Website TIJ 
- www.tijthailand.org/complaints  
๕. E – mail  
- transparency@tijthailand.org 

 

✓ ✓ ✓ ✓ 

 

 

http://www.tijthailand.org/complaints
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แผนงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม 

กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยงาน สถาบันเพ่ือการยุตธิรรมแห่งประเทศไทย (องคก์ารมหาชน) 

๔. สร้างเครือขา่ยความร่วมมือ 

 กิจกรรมที่มีลักษณะสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน การสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ประชาสังคม บูรณาการการท างานร่วมกับ

หน่วยงานอื่น ๆ  

  แผนป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

  แผนปฏิบัติการสง่เสรมิคุณธรรม 

โครงการ/กิจกรรม  
และวัตถุประสงค ์

กลุ่มเปา้หมาย ตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาส 
๑ 

ไตรมาส 
๒ 

ไตรมาส 
๓ 

ไตรมาส 
๔ 

๑. กิจกรรมส่งเสริมให้ผูป้ฏิบัติงานเข้า
ร่วมกิจกรรมเครือข่ายด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอรัปช่ัน และส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
วัตถุประสงค์ : เพื่อสง่เสรมิและบูรณ
การการท างานเกี่ยวกับการปอ้งกัน
และปราบปรามการทจุริตคอรัปช่ัน 
และสง่เสรมิคุณธรรม จริยธรรม 
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

ผู้ปฏิบัตงิาน 
ของสถาบัน 

จ านวนกิจกรรมที่เข้าร่วม 
ปีละ ๑ กิจกรรม 

-ด าเนินการแล้วเสรจ็- 
๑. เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดท ามาตรการป้องกันการทุจริต 
กระทรวงยุติธรรม  
เมื่อวันที่ ๓ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 
๒. เข้าร่วมงานวันต่อต้านการคอรร์รัปชัน
สากล (ประเทศไทย) 
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ✓    

 


