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รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 

มาตรการ/แนวทาง การด าเนินงาน ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้บรหิารสูงสุดของ
หน่วยงานให้
ความส าคัญกับการ
ต่อต้านการทจุริต 

ผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
ประกาศเจตจ านงสุจริต 
โดยให้ค ามั่นว่าจะปฏิบัติ
หน้าที่และบรหิารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1. ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันได้ประกาศเจตจ านงสุจริต โดยให้ค ามั่นว่าจะปฏิบัติ
หน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 โดยเผยแพร่ไว้ที ่https://www.tijthailand.org/ 
uploads/act/file/20210318/th-defgmtv01358.pdf 
2. คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบัน ร่วมกันแสดงเจตจ านงสุจริต เมื่อวันที่ 7 
เมษายน 2564 โดยเผยแพร่ไว้ที่ 
https://www.tijthailand.org/th/movements/detail/tij-pledge2021-ita 

OSP/OED 

2. การทบทวนนโยบาย
หรือมาตรการป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงาน
ใหมี้ประสิทธิภาพ 

จัดท ารายงานการ
ประเมินความเสี่ยง 
การทุจริตประจ าปี 

สถาบันมีการจดัท ารายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจรติประจ าป ีและมีการจัด
โครงการพัฒนาแผนควบคุมภายในและแผนบริหาความเสี่ยง และการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเผยแพร่ไว้ที่ 
https://www.tijthailand.org/uploads/financial_budget/file/20210430/th-
eghmnqrs4689.pdf 

OSP/OM 

3. การจัดท าแผนงาน
ด้านการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงาน 

จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประจ าปี 

สถาบันมีการจดัท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเผยแพร่
ไวท้ี่ https://www.tijthailand.org/uploads/financial_budget/ 
file/20201104/th-cegklnptvwy5.pdf 

OSP 

https://www.tijthailand.org/
https://www.tijthailand.org/uploads/financial_budget/
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มาตรการ/แนวทาง การด าเนินงาน ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 
4. การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตในหน่วยงาน 

จัดท าคู่มือมาตรการภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต 

สถาบันมีการจัดท าคู่มือมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริต โดยเผยแพร่ไว้ที ่https://www.tijthailand.org/uploads/ 
act/file/20200626/th-ehoqrsv23457.pdf 

OSP 

5. การน าผลการ
ตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการท างานเพื่อ
ป้องกันการทจุริต 

น าผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบภายในไป
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

ด้านการตรวจสอบภายใน สถาบันได้ปรับปรุงกระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประเด็น การจัดท ากระบวนงานการคืนหลักประกันสัญญา การเว้นระยะเวลาการ
อุทธรณ ์ตามทีห่น่วยตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะ 
ด้านการตรวจสอบภายนอก ไม่มีประเด็นข้อสังเกตจากหน่วยตรวจสอบภายนอก 

TIJ 

6. การบริหารจัดการ
เรื่องร้องเรียน 

จัดท าคู่มือการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 
แผนผังแสดงขั้นตอนการ
จัดการเรื่องร้องเรียน 
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
ช่องทางการแจ้งข้อ
ร้องเรียน ก ากับติดตาม
กรณีมีข้อร้องเรียน และ
รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานข้อร้องเรียน
ประจ าป ี

สถาบันมีการจดัท าคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แผนผังแสดงขั้นตอน
การจัดการเรื่องร้องเรียน และมีการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อ
ร้องเรียน เป็นรายไตรมาส และมีการก ากับติดตามกรณีมีข้อร้องเรียน โดยมีการ
รายงานสรุปผลการด าเนินงานข้อร้องเรียนเป็นรายไตรมาส และรายงานประจ าป ี

OSP 

https://www.tijthailand.org/uploads/
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มาตรการ/แนวทาง การด าเนินงาน ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 
7. การสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับแผนการใช้จา่ย
งบประมาณประจ าปี 

เผยแพร่แผนปฏิบัติการ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี และจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

สถาบันมีการจดัประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าป ีโดยสร้างการมีส่วนร่วมให้บุคลากรได้ร่วมวิเคราะห์ สอบถาม/
แลกเปลี่ยนความเห็น และมกีารติดตามการใช้จ่ายงบประมาณผ่านการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เป็นประจ าทุกไตรมาส รวมทั้งเผยแพร่ใหบุ้คลากร
ภายใน และภายนอกหน่วยงานได้รับทราบ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เผยแพร่ไว้ที ่
https://www.tijthailand.org/uploads/financial_budget/file/20210430/th-
clmpqtu12378.pdf 

OSP 

8. การเผยแพร่
กิจกรรม/ข้อมูลข่าวสาร
ของสถาบัน ผา่น
ช่องทางที่หลากหลาย 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้กับบุคลากรภายใน 
และบุคคลภายนอกได้รับ
ทราบหลากหลายช่องทาง 

สถาบันมีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารให้กับบุคลากรภายใน และบุคคลภายนอกได้รับ
ทราบผ่านทางเว็บไซต์หลักของสถาบัน www.tijthailand.org หรือ e-mail : 
info@tijthailand.org และสื่อออนไลน์ เช่น Line Facebook Twitter Youtube 

OPC 

9. การเผยแพร่ข้อมูล
บริหาร 

เผยแพร่ข้อมูลผู้บริหารใน
ระดับผู้อ านวยการ
สถาบัน รองผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการส านัก และ
หัวหน้าฝ่าย 

สถาบันมีการเผยแพร่ข้อมลูผู้บริหารในระดับผู้อ านวยการสถาบัน รองผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการส านัก และหัวหน้าฝ่าย ผ่านทางเว็บไซต์หลักของสถาบนั 
https://www.tijthailand.org/th/board_of_directors/board/6 

OPC 

หมายเหตุ : OSP คือ ส านักยุทธศาสตร์และแผน 
 OM คือ ส านักบริหาร 
 OED คือ ส านักอ านวยการพิเศษ 
 OPC คือ ฝ่ายสื่อสารและดูแลภาพลักษณ์องค์กร/ฝ่ายบริหารและเผยแพร่องค์ความรู้ 



5 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 

ล าดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการด าเนนิงาน 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 

1 ส านักงาน ป.ป.ช. ประชุมชี้แจงกรอบการ

ประเมิน ITA ปี 2564 

✓ ✓   1. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA 

2564 จัดโดย ส านักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 24 

กุมภาพันธ์ 2564 

2. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการ

ยกระดับคะแนนการประเมิน ITA 2564 กลุ่มที่ 

10 จัดโดย ม.สงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 26 

มีนาคม 2564 

2 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข/เพิ่มเติม ข้อมูล

ที่ต้องเปิดเผยผ่านเว็บไซต ์

 ✓ ✓  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

- น าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 

ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 

ตามระยะเวลาที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 



6 
 

ล าดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการด าเนนิงาน 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 

3 ปรับปรุงประกาศเจตจ านงสุจริตในการ

บริหารองค์กร 

✓ ✓ ✓  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- จัดท าประกาศสถาบันฯ เรื่อง เจตจ านงสุจริต

ในการบริหารงานของสถาบันฯ ประกาศ ณ 

วันที่ 12 มีนาคม 2564 และเผยแพร่ผ่าน

เว็บไซต์ของสถาบัน 

4 เตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ 

- ผู้ดูแลระบบ (Admin หน่วยงาน) 

- ผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมิน 

 ✓   ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- ปรับปรุงข้อมลูของผู้รับผิดชอบและผู้บริหารที่

รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 

5 จัดท า และเผยแพรส่ื่อประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

✓ ✓ ✓ ✓ อยู่ระหว่างด าเนินการ  

ประชาสัมพันธ์/สร้างความเข้าใจผ่านช่องทาง

ออนไลน์ (Line) (ทุกสัปดาห)์ /E-mail TIJ  

(ทุกเดือน) เกี่ยวกับ 

- การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 
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ล าดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการด าเนนิงาน 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 

- การส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม 

- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 

6 ลงทะเบียนและเปิดใช้งานรหัสผ่านใน

ระบบ ITAS น าเข้าข้อมูลเพื่อเตรียมการ

ประเมิน ได้แก่ จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายใน และข้อมูลผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก 

  ✓  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- น าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และ

ภายนอก ในระบบ ITAS แล้วเสร็จ 

7 จัดอบรมเรื่องการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสให้กับบุคลากรได้มีความรู้

ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมิน

และน าไปปฏิบัติ โดย วิทยากรจาก 

ป.ป.ช. 

  ✓  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- จัดการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันพุธที่ 7 

เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสถาบัน ชั้น 15 

อาคารจีพีเอฟ วิทยุ กรุงเทพฯ และผ่านระบบ

ออนไลน์ (Zoom) 
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ล าดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการด าเนนิงาน 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 

8 ด าเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ช่องทางการตอบแบบส ารวจ พร้อม

ก ากับติดตามให้ได้ตามระยะเวลาที่

ก าหนด  

- ช่องทางการตอบแบบส ารวจ IIT 

- ช่องทางการตอบแบบส ารวจ EIT 

  ✓  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ 

และติดตามให้ครบตามจ านวนขั้นต ่า ภายใน

วันที ่31 พฤษภาคม 2564 ตามระยะเวลาที่

ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

9 ด าเนินการประสานกับ OPC น าข้อมูล

ขึ้นเว็บไซต์ 

  ✓  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

- น าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 

ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 

ตามระยะเวลาที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

10 ด าเนินการตอบค าถามแบบส ารวจ OIT   ✓  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

- ตอบแบบ OIT ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 

พฤษภาคม 2564 ตามระยะเวลาที่ส านักงาน 

ป.ป.ช. ก าหนด 

11 ผู้รับจ้างประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ

ส ารวจ EIT และตรวจสอบและให้คะแนน

   ✓ อยู่ระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. ด าเนินการ 
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ล าดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการด าเนนิงาน 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 

แบบส ารวจ OIT (ส านักงาน ป.ป.ช. 

ด าเนินการ) 

12 ผู้รับจ้างประเมินสรุปผลและให้

ข้อเสนอแนะระบบประมวลผลการ

ประเมิน (ส านกังาน ป.ป.ช. ด าเนินการ) 

   ✓ อยู่ระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. ด าเนินการ 

13 ส านักงาน ป.ป.ช.ประกาศผลคะแนน ITA     ✓ อยู่ระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. ด าเนินการ 
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ภาคผนวก 
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สื่อประชาสัมพันธ์ 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เมษายน 2564 
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สื่อประชาสมัพันธ์ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 

ล าดบั 
วัน/เดือน/ป ี

ที่เผยแพร่ 
เรื่อง สาระส าคัญ 

1 จ. 5 ต.ค. 63 รายงานผลการด าเนินงานด้านการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

น าเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานด้านการป้องกันปราบปราม

การทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2 จ. 12 ต.ค. 63 รายงานผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 

น าเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3 จ. 19 ต.ค. 63 BUSSINESS MAN 

#ไม่ทนคนโกง CLIP VIDEO VIRAL ต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชัน 

https://www.youtube.com/watch?v=BIwgcwNPhTc 
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ล าดบั 
วัน/เดือน/ป ี

ที่เผยแพร่ 
เรื่อง สาระส าคัญ 

4 จ. 26 ต.ค. 63 TEACHER 

#ไม่ทนคนโกง CLIP VIDEO VIRAL ต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชัน 

https://www.youtube.com/watch?v=uHqCFLbEyS8 
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เอกสารประกอบ 

1. วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 

เสนอ รายงานผลการด าเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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2. วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 

เสนอ รายงานผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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สื่อประชาสมัพันธ์ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

ล าดบั 
วัน/เดือน/ป ี

ที่เผยแพร่ 
เรื่อง สาระส าคัญ 

1 จ. 2 พ.ย. 63 "เรื่องเล็ก ๆ เริม่ได้ที่ตัวเรา" 

คลิปวิดิโอจัดท าโดย ส านักงาน ก.พ.ร.  

ซึ่งความคิดความเช่ือที่ว่า "ใครๆ เขาก็ท ากัน"  

ในระบบราชการของไทย อาจท าให้ประชาชน

เกิดทัศนคติที่ไม่ดีและขาดความเช่ือมั่นได้ 

https://www.youtube.com/watch?v=4FkU5UjQnZc 

 
2 จ. 9 พ.ย. 63 "หลักธรรมาภบิาลของการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)" จัดท าโดย 

ส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นหลักของการบริหาร

จัดการที่ช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีประสิทธิภาพ  

โดยให้ความส าคัญกับประชาชน เพื่อมุ่งให้เกิด

สังคมที่ดีอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 4 แนวคิด 10 

หลักการ 

https://www.youtube.com/watch?v=FlMZ9fTjDW8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4FkU5UjQnZc
https://www.youtube.com/watch?v=FlMZ9fTjDW8
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ล าดบั 
วัน/เดือน/ป ี

ที่เผยแพร่ 
เรื่อง สาระส าคัญ 

3 จ. 16 พ.ย. 63 "เรียนรู้ธรรมาภิบาล" ตอน "นิติธรรม : บริการ

เสมอภาคตามกฎหมาย" โดยสนับสนุนให้

เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ

ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน 
 

4 จ. 23 พ.ย. 63 "เรียนรู้ธรรมาภิบาล" ตอน "คุณธรรมคู่ใจ"  

โดยสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความรับผิดชอบ และมีคุณธรรม 

 
5 จ. 30 พ.ย. 63 "เรียนรู้ธรรมาภิบาล" ตอน "โปร่งใสอยู่ใกล้ๆ " 

โดยสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูล

ในด้านต่างๆ ให้ประชาชน ค้นหาได้ง่าย สะดวก 

รวดเร็ว และข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
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สื่อประชาสมัพันธ์ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

ล าดบั 
วัน/เดือน/ป ี

ที่เผยแพร่ 
เรื่อง สาระส าคัญ 

1 จ. 7 ธ.ค. 63 "เรียนรู้ธรรมาภิบาล" ตอน "การมีส่วนร่วม" โดย

สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐมีการกระจาย

อ านาจ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ และเสนอปัญหาเพ่ือพัฒนาร่วมกัน

ต่อไป  

2 จ. 14 ธ.ค. 63 "เรียนรู้ธรรมาภิบาล" ตอน "รับผิดชอบ

ตอบสนองรวดเร็ว" โดยสนับสนุนให้หน่วยงาน

ของรัฐท างานอย่างมีคุณภาพ ตอบสนองต่อ

ปัญหาของประชาชนอย่างรวดเร็ว และมีความ

รับผิดชอบ  
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ล าดบั 
วัน/เดือน/ป ี

ที่เผยแพร่ 
เรื่อง สาระส าคัญ 

3 จ. 21 ธ.ค. 63 "เรียนรู้ธรรมาภิบาล" ตอน "คุ้มค่าเพื่อส่วนรวม" 

โดยสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐมุ่งเน้นการ

ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

เพื่อประโยชน์ที่คุ้มค่าต่อส่วนรวม 

 
4 จ. 28 ธ.ค. 63 ชุด "เรียนรู้ธรรมาภิบาล" https://www.youtube.com/watch?v=J86C5hQ-tkU&t=155s 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J86C5hQ-tkU&t=155s
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สื่อประชาสมัพันธ์ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 

ล าดบั 
วัน/เดือน/ป ี

ที่เผยแพร่ 
เรื่อง สาระส าคัญ 

1 จ. 4 ม.ค. 64 คู่มือดูแลตัวเองส าหรับประชาชน "สู้โควิด-19  

ไปด้วยกัน" จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพือ่ให้ทุกท่านดูแล

สุขภาพร่างกาย และดูแลสภาพจิตใจให้เข้มแข็ง

ท่ามกลางวิกฤติในขณะนี ้

https://www.thaihealth.or.th/Books/627 

 
2 จ. 11 ม.ค. 64 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564  

ประกอบด้วย ที่มา ความส าคัญ และการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ล าดบั 
วัน/เดือน/ป ี

ที่เผยแพร่ 
เรื่อง สาระส าคัญ 

3 จ. 18 ม.ค. 64 สื่อความรู้ (Motion graphic) "มาตรา 176  

แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561" 

มาตราดังกล่าวได้อธิบายหลักการป้องกันการให้

สินบน 8 หลักการ เพื่อต่อต้านการให้สินบนเจ้า

พนักงานของรัฐ 

https://www.youtube.com/watch?v=nhDdp3y3254 

 
4 จ. 25 ม.ค. 64 สื่อความรู้ (Infographic) "ผลประโยชน์ทับซ้อน" 

อธิบายและยกตัวอย่างการกระท าที่เข้าข่าย 

"การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และ 

ประโยชน์ส่วนรวม" 

https://www.youtube.com/watch?v=Uh-

T3_E6I9g&feature=emb_logo 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nhDdp3y3254
https://www.youtube.com/watch?v=Uh-T3_E6I9g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Uh-T3_E6I9g&feature=emb_logo
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เอกสารประกอบ 

2. วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 

เสนอ แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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สื่อประชาสมัพันธ์ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

ล าดบั 
วัน/เดือน/ป ี

ที่เผยแพร่ 
เรื่อง สาระส าคัญ 

1 จ. 1 ก.พ. 64 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสง่บทความวิชาการ

และบทความวจิัยเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 

ส านักงาน ป.ป.ช. มีหนังสือขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความ

วิชาการและบทความวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 

เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ป.ป.ช. 

2 จ. 8 ก.พ. 64 สื่อความรู้ (Infographic) "ผลประโยชน์ทับซ้อน" 

1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting 

Benefits) 

2. การท าธุรกจิกับตัวเอง (Self-Dealing) หรือ 

เป็นคู่สัญญา (Contracts) 

3. การท างานพิเศษ (Outside Employment 

or Moonlighting) 

สื่อความรู้ (Infographic) "ผลประโยชน์ทับซ้อน" ยกตัวอย่างการกระท าที่

เข้าข่าย "การขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และ ประโยชน์ส่วนรวม"  

3 จ. 15 ก.พ. 64 สื่อความรู้ (Infographic) "ผลประโยชน์ทับซ้อน" 

4. การรู้ข้อมลูภายใน (Inside Information) 

สื่อความรู้ (Infographic) "ผลประโยชน์ทับซ้อน" ยกตัวอย่างการกระท าที่

เข้าข่าย "การขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และ ประโยชน์ส่วนรวม" 
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ล าดบั 
วัน/เดือน/ป ี

ที่เผยแพร่ 
เรื่อง สาระส าคัญ 

5. การใช้บุคลากร หรือ ทรัพย์สินของหน่วยงาน

เพื่อประโยชน์ส่วนตน (Using Employer, 

Property for Private Advantage) 

6. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้ง 

เพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork-Barrelling) 

4 จ. 22 ก.พ. 64 สื่อความรู้ (Infographic) สรุป "ผลประโยชน ์

ทับซ้อน" 

สรุป "ผลประโยชน์ทับซ้อน" เพื่อเป็นการสร้างการรับรู ้ให้ทุกคนมีส่วนร่วม

ในการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมด้วยวิธีการคิด แยกแยะ 

ประโยชน์ส่วนตน และ ประโยชน์ส่วนรวม 
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เอกสารประกอบ 

1. วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ ์2564 

เสนอ ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 
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2. วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ ์2564 

เสนอ สื่อความรู้ (Infographic) "ผลประโยชน์ทับซ้อน" การรับผลประโยชน์ต่างๆ/การท าธุรกิจกับตัวเอง/การท างานพิเศษ 
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3. วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ ์2564 

เสนอ สื่อความรู้ (Infographic) "ผลประโยชน์ทับซ้อน" การรู้ข้อมูลภายใน/การใช้บุคลากร หรือทรัพย์สินของหน่วยงาน/การน าโครงการสาธารณะลงในเขต

เลือกตั้ง 
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4. วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ ์2564 

เสนอ สื่อความรู้ (Infographic) สรุป "ผลประโยชน์ทับซ้อน" 
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สื่อประชาสมัพันธ์ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

ล าดบั 
วัน/เดือน/ป ี

ที่เผยแพร่ 
เรื่อง สาระส าคัญ 

1 จ. 1 มี.ค. 64 ITA คืออะไร ท าไมต้อง ITA 

เนื่องจากเข้าสู่ช่วง "การประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือการประเมิน ITA 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" จึงน า

สื่อวิดิทัศน์มาทบทวนให้บุคลากรภายใน

ของสถาบันได้รับทราบถึงที่มาและ

ความส าคัญของการประเมิน ITA 

https://www.youtube.com/watch?v=b0DYN9CaTaI&feature=emb_logo 

 

2 จ. 15 มี.ค. 64 ITA คืออะไร? ท าไมต้องท า? ท าแล้วได้

อะไร? 

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ ์"ITA คืออะไร? ท าไมต้องท า? ท า

แล้วได้อะไร?" เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น

เกี่ยวกับการประเมิน ITA 

3 จ. 22 มี.ค. 64 Infographic ชุด ITA คืออะไร 

1. ITA ประเมนิจากใคร 

1. ITA ประเมนิจากใคร เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้ทราบว่ามีการเก็บ

ข้อมูลในการประเมินจากส่วนใดบ้าง 

https://www.youtube.com/watch?v=b0DYN9CaTaI&feature=emb_logo
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ล าดบั 
วัน/เดือน/ป ี

ที่เผยแพร่ 
เรื่อง สาระส าคัญ 

2. ITA ประเมนิอะไร 

3. ITA ประเมนิแล้วได้อะไร 

2. ITA ประเมนิอะไร เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้ทราบว่ามีเครื่องมือ และ

ประเด็นใดบ้างในการประเมิน ITA 

3. ITA ประเมนิแล้วได้อะไร เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้ทราบถึงประโยชน์

ของการประเมิน และเป็นการสรุปภาพรวมการประเมิน ITA 

4 จ. 29 มี.ค. 64 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

(Open Data Integrity and 

Transparency Assessment) 

หน่วยงานภาครัฐจะต้องเผยแพร่ข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบ OIT บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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เอกสารประกอบ 

2. วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 

เสนอ ITA คืออะไร? ท าไมต้องท า? ท าแล้วได้อะไร? 

 

 

 

 

 



32 
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3. วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ ์2564 

เสนอ Infographic ชุด ITA คืออะไร (ITA ประเมินจากใคร/ITA ประเมินอะไร/ITA ประเมินแล้วได้อะไร) 
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4. วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ ์2564 

เสนอ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) 
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สื่อประชาสมัพันธ์ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 

ล าดบั 
วัน/เดือน/ป ี

ที่เผยแพร่ 
เรื่อง สาระส าคัญ 

1 จ. 5 เม.ย. 64 คะแนนการประเมิน ITA ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประชาสัมพันธ์คะแนนการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ของสถาบัน อยู่ที่ 90.90 คะแนน (ระดับ A) สะท้อนให้เหน็ว่าสถาบันมีการ

ด าเนินงานที่มุ่งสร้างการรับรู ้และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ "TIJ More Open, More Transparent" 

2 จ. 19 เม.ย. 64 Infographic ชุดข้อค าถาม IIT 

 - ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที ่

 - ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

 - ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 

และเชิญชวนให้ตอบแบบ IIT 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม

มาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่

ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มา

ติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่าง

มุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  

เป็นต้น 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อ

การด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับต้ังแต่
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ล าดบั 
วัน/เดือน/ป ี

ที่เผยแพร่ 
เรื่อง สาระส าคัญ 

การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึง

ลักษณะการใชจ้่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นต้น 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการใช้

อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง เกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผล

การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อใหส้ิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ซึ่งจะต้องเป็นไป

อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เป็นต้น 

3 จ. 26 เม.ย. 64 Infographic ชุดข้อค าถาม IIT 

 - ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สนิของ

ราชการ 

 - ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการ

ทุจริต 

และเชิญชวนให้ตอบแบบ IIT 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน

หน่วยงาน ต่อการใช้ทรัพย์สนิของราชการ เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน 

ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อื่น 

และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ เป็นต้น 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน

หน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริต เกี่ยวกับการให้ความส าคัญของผู้บริหาร

สูงสุด ในการตอ่ต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่

เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสทิธิภาพ และจัดท า

แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เป็นต้น 
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เอกสารประกอบ 

1. วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 

เสนอ คะแนนการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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2. วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 

เสนอ Infographic ชุดข้อค าถาม IIT (ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที/่ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ/ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ) และเชิญชวนให้ตอบแบบ IIT 

 

 
 

 

 



42 
 

 

 

 
 

 

 

 



43 
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3. วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 

เสนอ Infographic ชุดข้อค าถาม IIT (ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ/ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต) และเชิญชวนให้ตอบแบบ IIT 
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