
 
 



 





 ยุทธศาสตรท่ี ๑   

วางระบบรากฐานเสริมสรางคุณธรรม 

ดวยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
กลยุทธ ที่ ๑วางระบบรากฐานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และเสริมสรางวินัยขาราชการดวยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 

   มาตรการที่ ๑ เสริมสรางวัฒนธรรมองคกร  โดยการกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุง 

ขอบังคับจรรยา/คานิยมสรางสรรคหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงค (Do&Don’t) ตามบทบาท
ภารกิจของหนวยงาน ใหสอดคลองกับหลักทางศาสนาและศาสตรพระราชา สรางความรู

ความเขาใจ พรอมท้ังมีการทดสอบ การนําประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และ

มาตรฐานจริยธรรมของหนวยงานไปใช 



ยุทธศาสตรท่ี  ๑ 
มาตรการที่ ๑ 

§Ò¹/¡Ô¨¡ÃÃÁ/â¤Ã§¡ÒÃ  1 

กิจกรรมจัดทําและประกาศนโยบาย 

การสราง คุณธรรม และความโปรงใส 

ของหนวยงาน ใหขาราชการพนักงานราชการ  

และ เจาหนาที่ในสังกัดทราบ หรือ ทบทวน

ประกาศนโยบายการสราง คุณธรรม  

และความโปรงใสของหนวยงาน 

“ ตัวช้ีวัด ”  
ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐ¡ÒÈà¨µ í̈Ò¹§ÊØ¨ÃÔµáÅÐ 
¹âÂºÒÂ¤Ø³¸ÃÃÁáÅÐ¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ 

“ เปาหมาย ”  ¤×Í  1 ¤ÃÑé§/»‚ 

              ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃáÅŒÇ 
“ผลการดําเนินงาน” 







ยุทธศาสตรท่ี  ๑ 
มาตรการที่ ๑ 

§Ò¹/¡Ô¨¡ÃÃÁ/â¤Ã§¡ÒÃ  2 

 การเสริมสรางองคความรู และ 

ทดสอบความรูเก่ียวกับประมวลจริยธรรม

ขาราชการพลเรือน ขอบังคับสถาบัน 

นิติวิทยาศาสตรวาดวยจรรยาขาราชการ 

และเจาหนาที่ของสถาบันนติิวิทยาศาสตร    

ผานระบบ online 

“ตัวช้ีวัด” - ÃÐ Ñ́º¤Ðá¹¹à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 
ã¹¡ÒÃ·´ÊÍº»ÃÐÁÇÅ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁÏ 

 

“ เปาหมาย ”  ÃŒÍÂÅÐ 70  

ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ 
“ผลการดําเนินงาน” 



ยุทธศาสตรท่ี  ๑ 
มาตรการที่ ๑ 

§Ò¹/¡Ô¨¡ÃÃÁ/â¤Ã§¡ÒÃ  3 

 โครงการ“สงเสริม 

ปลูกจิตสํานึกตอตานการทุจรติ 

เพ่ือสรางความโปรงใสดวยคุณธรรมจริยธรรม” 

(สรางความเขาใจ เพ่ือใหเขาถึง นําสูการพัฒนา)

โดยมีหัวขอในการบรรยายเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับ

ประมวลจริยธรรมและวินัยขาราชการพลเรือน หรือ
Case Study ตางๆ พรอมทั้งมีการทดสอบความรู

ความเขาใจในการปลูกจิตสํานึก  

เพ่ือนําไปปรับใช เพ่ือนําไปสูการพัฒนา 

           “ตัวช้ีวัด”  
 
1. ¨íÒ¹Ç¹¤ÃÑé§ã¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ  
»ÅÙ¡¨ÔµÊíÒ¹Ö¡ ÇÑ²¹¸ÃÃÁÍ§¤�¡Ã à¡ÕèÂÇ¡Ñº 
¤Ø³¸ÃÃÁ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ ¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ ã¹ 
â¤Ã§¡ÒÃ/¡Ô¨¡ÃÃÁ ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ 

2. ¨íÒ¹Ç¹ºØ¤ÅÒ¡Ã·Õèà¢ŒÒÃ‹ÇÁã¹ â¤Ã§¡ÒÃ/ 
¡Ô¨¡ÃÃÁã¹áµ‹ÅÐ¤ÃÑé§ 

“ เปาหมาย ” 

1. ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 1 ¤ÃÑé§µ‹Í»‚ 
2. ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 50-80 ¤¹ 

ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ 
“ผลการดําเนินงาน” 



ยุทธศาสตรท่ี  ๑ 
มาตรการที่ ๑ 

§Ò¹/¡Ô¨¡ÃÃÁ/â¤Ã§¡ÒÃ  4 

บุคลากรสถาบันนิติวิทยาศาสตร 

ไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาประยุกตใชในการทํางาน เพ่ือใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น  

โดยเนนการลดใชกระดาษ 

ในการปฏิบัติงานลง 

              “ ตัวช้ีวัด”  
    ÃŒÍÂÅÐ¢Í§¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂËÃ×Í»ÃÔÁÒ³¡ÃÐ´ÒÉ 
·ÕèÅ´Å§¨Ò¡¡ÒÃ·ÕèºØ¤ÅÒ¡ÃÊ¶ÒºÑ¹¹ÔµÔÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� 
¹íÒËÅÑ¡»ÃÑªÞÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§ÁÒ»ÃÐÂØ¡µ� 
ãªŒã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ 

“ เปาหมาย ”  
ÃŒÍÂÅÐ 5 

“ผลการดําเนินงาน” 
ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ 



 ยุทธศาสตรท่ี ๑   

วางระบบรากฐานเสริมสรางคุณธรรม 

ดวยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
กลยุทธ ที่ ๑วางระบบรากฐานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และเสริมสรางวินัยขาราชการดวยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 

   มาตรการที่ ๒ สรางความเขมแข็งใหกับกลุมงานคุมครองจริยธรรม

และเครือขาย จริยธรรมเพ่ือทําหนาที่เผยแพรและจัดกิจกรรมสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และรวมเปนเครือขายขับเคลื่อนยุทธศาสตรทั้งดาน

การปองกันปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น และสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 



ยุทธศาสตรท่ี  ๑ 
มาตรการที่ ๒ 

§Ò¹/¡Ô¨¡ÃÃÁ/â¤Ã§¡ÒÃ  1 

การจัดประชุม 

คณะกรรมการจรยิธรรม 

ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

เพ่ือขับเคล่ือนภารกิจดานการคุมครอง

จริยธรรม อยางมีสวนรวม  

โดยคณะกรรมการจรยิธรรม 

และเครือขายจริยธรรม 

                “ ตัวช้ีวัด ”  

       ¨íÒ¹Ç¹¤ÃÑé§ã¹¡ÒÃ¨Ñ´»ÃÐªØÁ¢Ñºà¤Å×èÍ¹
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ»ÃÐ¨íÒÊ¶ÒºÑ¹¹ÔµÔÇÔÂÒÈÒÊµÃ� 

“ เปาหมาย ”  

ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 2 ¤ÃÑé§/»‚ 

“ผลการดําเนินงาน” 
 1. Ê¶ÒºÑ¹¹ÔµÔÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� ¨Ñ´»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ ¤ÃÑé§·Õè ñ/òõöò ÇÑ¹·Õè ñð ¾.¤. òõöò 



ยุทธศาสตรท่ี  ๑ 
มาตรการที่ ๒ 

§Ò¹/¡Ô¨¡ÃÃÁ/â¤Ã§¡ÒÃ  2 

การพัฒนาเครือขายคุณธรรม 
จริยธรรม ภายในหนวยงาน ใหความรู 
จากกรณีศึกษาดาน จริยธรรมและวินัย  

โดยการเผยแพรอุทาหรณหรือตัวอยางการกระทํา 
ที่ฝาฝนประมวลจริยธรรมหรือการทุจริตรูปแบบตางๆ 

เพ่ือปองกันกอนทําผิด ผานสื่อประชาสัมพันธ 

ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อน 

คุณธรรมฯ 

 

                “ตัวช้ีวัด”  
     1.¨íÒ¹Ç¹¤ÃÑé§ã¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡ 
   ÍØ·ÒËÃ³�ËÃ×ÍµÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ·Õè½†Ò½„¹ 
  »ÃÐÁÇÅ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁËÃ×Í¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµÃÙ»áººµ‹Ò§æ 
 ¡‹Í¹ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹¼‹Ò¹Ê×èÍ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ 
¢Í§Ê¶ÒºÑ¹Ïà¾×èÍà¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹  
 ¤Ø³¸ÃÃÁÏ 
   2. ¢Íºà¢µÃÐÂÐàÇÅÒã¹¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹ 
      ¼‹Ò¹Ê×èÍ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ �̧¢Í§Ê¶ÒºÑ¹Ï 
 

  “ เปาหมาย ” 

     1.) 1 ¤ÃÑé§µ‹Í»‚ 
  2.) ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 6 à ×́Í¹ 

              í́Òà¹Ô¹¡ÒÃáÅŒÇ 
“ผลการดําเนินงาน” 





ยุทธศาสตรท่ี  ๑ 
มาตรการที่ ๒ 

§Ò¹/¡Ô¨¡ÃÃÁ/â¤Ã§¡ÒÃ  3 

สงเสริมใหขาราชการ เจาหนาที่  
บุคลากรและเครือขายจริยธรรมประพฤติ

ปฏิบัติตนเปนจิตอาสาปลูกจิตสํานึก 
แหงการใหความดีงามทั้งปวงแกเพ่ือนมนุษย 

โดยเต็มใจสมัครใจ ไมหวังผลตอบแทน  

โดยยึดหลักสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
ตามหลักธรรมาภิบาล 

                “ ตัวช้ีวัด ”  

      ¨íÒ¹Ç¹¤ÃÑé§ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ/Ê¹ÑºÊ¹Ø¹  
     ãËŒºØ¤ÅÒ¡Ã»ÃÐ¾ÄµÔ» Ô̄ºÑµÔµ¹à»š¹¨ÔµÍÒÊÒ 

“ เปาหมาย ”  

ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 1 ¤ÃÑé§/»‚ 

              í́Òà¹Ô¹¡ÒÃáÅŒÇ 
“ผลการดําเนินงาน” 





 ยุทธศาสตรท่ี ๑   

วางระบบรากฐานเสริมสรางคุณธรรม 

ดวยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
กลยุทธ ที่ ๒ พัฒนาผูบริหารและผูปฏิบัติใหเปนแบบอยางที่ดี (Role Model) 

ในดานคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัยขาราชการ 

   มาตรการที่  ๑  คนหาผูบริหาร (ผู เชี่ ยวชาญ เลขานุการกรม 

ผูอํานวยการกอง) และผูปฏิบัติที่เปนตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม 

(ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา) ของหนวยงานเพ่ือยกยอง 

และเชิดชูเกียรติ และพัฒนาบุคลากรใหเปนบุคคลตนแบบ 



ยุทธศาสตรท่ี  ๑ 
มาตรการที่ ๒ 

§Ò¹/¡Ô¨¡ÃÃÁ/â¤Ã§¡ÒÃ  1 

โครงการคัดเลือกผูประพฤติดี 

มีคุณธรรม ซื่อสัตย ประจําป  

พ.ศ. 2562  

(THE BEST 2019) 

               “ ตัวช้ีวัด ”  

    ¨íÒ¹Ç¹¤ÃÑé§ã¹¡ÒÃ¤Œ¹ËÒ¼ÙŒºÃÔËÒÃ (¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ    
 àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ¡ÃÁ ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ¡Í§) ËÃ×Í ¼ÙŒ» Ô̄ºÑµÔ 
     ·Õèà»š¹µŒ¹áºº Œ́Ò¹ ¤Ø³¸ÃÃÁ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ  

“ เปาหมาย ”  

ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 1 ¤ÃÑé§/»‚ 

“ผลการดําเนินงาน” 
ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ 



ยุทธศาสตรท่ี  ๑ 
มาตรการที่ ๒ 

§Ò¹/¡Ô¨¡ÃÃÁ/â¤Ã§¡ÒÃ  2 

การถอดบทเรียนผูท่ีไดรับคัดเลือก 
จากโครงการคัดเลือกผูประพฤติดี 

มีคุณธรรม ซื่อสัตย ประจําป พ.ศ. 2562 
เพ่ือเปนตนแบบในการประพฤติปฏิบัติตน 

และเปนแบบอยางท่ีดีของหนวยงาน 

               “ ตัวช้ีวัด ”  

   ¨íÒ¹Ç¹¤ÃÑé§ã¹¡ÒÃ¶Í´º·àÃÕÂ¹¨Ò¡¼ÙŒ·Õèä Œ́ÃÑº 
¤Ñ´àÅ×Í¡à»š¹¼ÙŒ»ÃÐ¾ÄµÔ Ṍ ÁÕ¤Ø³¸ÃÃÁ «×èÍÊÑµÂ�  
áÅÐà¼Âá¾Ã‹ã¹ÃÐººà¤Ã×Í¢‹ÒÂÊ¹à·È (website) 
¢Í§Ê¶ÒºÑ¹¹ÔµÔÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� à¾×èÍà»š¹á¹Ç·Ò§ 
µŒ¹áºº¡ÒÃ»ÃÐ¾ÄµÔ» Ô̄ºÑµÔµ¹à»š¹áººÍÂ‹Ò§·Õè Ṍ 
¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ 

 

“ เปาหมาย ”  

ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 1 ¤ÃÑé§/»‚ 

“ผลการดําเนินงาน” 
ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ 



 ยุทธศาสตรท่ี ๒   

สรางความเขมแข็งในระบบการบริหารจัดการ 

ดานการสงเสริมคุณธรรมใหมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ ที่ ๑สรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหมีความเขมแข็งตามหลักธรรมาภิบาล 

   มาตรการที่  ๑ พัฒนาระบบบริหาร จัดการองคกรโดยยึดหลัก 

ธรรมาภิบาล โดยเนนหลักความโปรงใส และตรวจสอบไดใหเปนเอกภาพ 

เพ่ือยกระดับคาคะแนน ITA (Integrity and transparency assessment) 
ของหนวยงาน 



ยุทธศาสตรท่ี  ๒ 
มาตรการที่ ๑ 

§Ò¹/¡Ô¨¡ÃÃÁ/â¤Ã§¡ÒÃ  1 

โครงการประเมินคุณธรรม 

และความโปรงใสการดําเนินงาน 

ของหนวยงาน ภาครัฐ  
(Integrity and Transparency 

Assessment - ITA) 

                “ ตัวช้ีวัด ”  

           ÃÐ Ñ́º¤Ðá¹¹ »ÃÐàÁÔ¹ ITA  
äÁ‹µèíÒ¡Ç‹ÒÃŒÍÂÅÐ øõ µÒÁà¡³±� ·Õè ».».ª. ¡íÒË¹´ 

“ เปาหมาย ”  

ÃŒÍÂÅÐ 90 

“ผลการดําเนินงาน” 
ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ 



 ยุทธศาสตรท่ี ๒   

สรางความเขมแข็งในระบบการบริหารจัดการ 

ดานการสงเสริมคุณธรรมใหมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ ที่ ๒  เสริมสรางความเปนเอกภาพในหนวยงานดวยคุณธรรม 

   มาตรการที่  ๑ หนวยงานตองมีหนาที่ ดําเนินกิจกรรมสงเสริม 

และเทิดทูนสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 



ยุทธศาสตรท่ี  ๒ 
มาตรการที่ ๑ 

§Ò¹/¡Ô¨¡ÃÃÁ/â¤Ã§¡ÒÃ  1 

การจัด/การเขารวมกิจกรรม

สงเสริม เทิดทูน สถาบันชาติ 

ศาสนา และ พระมหากษัตริย 

              “ตัวช้ีวัด”  
 
1. ¨íÒ¹Ç¹¤ÃÑé§ ¢Í§¡ÒÃ¨Ñ´/à¢ŒÒÃ‹ÇÁ ¡Ô¨¡ÃÃÁ 
Ê‹§àÊÃÔÁ áÅÐà·Ô´·Ù¹Ê¶ÒºÑ¹ ªÒµÔ ÈÒÊ¹Ò áÅÐ 
¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑµÃÔÂ� 
2. ÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁàªÔÞªÇ¹ºØ¤ÅÒ¡ÃÊ¶ÒºÑ¹¹ÔµÔ 
 ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�à¢ŒÒÁÒÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É� 
 áÅÐÊ×ºÊÒ¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁáÅÐÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ¡ÒÃ 
           áµ‹§¡ÒÂ Œ́ÇÂ¼ŒÒä·Â  
        (ã¹·Ø¡ÇÑ¹ÈØ¡Ã�¢Í§ÊÑ»´ÒË�) 
 

“ เปาหมาย ” 

1. ö ¤ÃÑé§µ‹Í»‚ 
2. ñ ¤ÃÑé§µ‹ÍÊÑ»´ÒË� 

í́Òà¹Ô¹¡ÒÃáÅŒÇ 
“ผลการดําเนินงาน” 













 ยุทธศาสตรท่ี ๒   

สรางความเขมแข็งในระบบการบริหารจัดการ 

ดานการสงเสริมคุณธรรมใหมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ ที่ ๒  เสริมสรางความเปนเอกภาพในหนวยงานดวยคุณธรรม 

   มาตรการที่ ๒ หนวยงานกําหนดตัวชี้วัดคุณธรรมอยางนอย ๑ ตัวชี้วัด 

ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 

และความโปรงใส รายบุคคล 



ยุทธศาสตรท่ี  ๒ 
มาตรการที่ ๒ 

§Ò¹/¡Ô¨¡ÃÃÁ/â¤Ã§¡ÒÃ  1 

กําหนดตัวชี้วัดการเสริมสราง  

คุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส

รายบุคคล สําหรับขาราชการ 

พนักงานราชการของ 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร 

ประจําปงบประมาณ 2562  

                “ ตัวช้ีวัด ”  

   ¨íÒ¹Ç¹µÑÇªÕéÇÑ´ÃÒÂºØ¤¤Å·ÕèµŒÍ§à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ 
        Œ́Ò¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¤Ø³¸ÃÃÁ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ 

“ เปาหมาย ”  

1 µÑÇªÕéÇÑ´ 

“ผลการดําเนินงาน” 
ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ 



 ยุทธศาสตรท่ี ๒   

สรางความเขมแข็งในระบบการบริหารจัดการ 

ดานการสงเสริมคุณธรรมใหมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ ที่ ๒  เสริมสรางความเปนเอกภาพในหนวยงานดวยคุณธรรม 

   มาตรการที่  ๓ ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบความโปรงใส  

ความมีคุณธรรม ความพอเพียงและจิตอาสา ทั้ งในระดับสํานัก/ 

กอง/จังหวัด ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 



ยุทธศาสตรท่ี  ๒ 
มาตรการที่ ๓ 

§Ò¹/¡Ô¨¡ÃÃÁ/â¤Ã§¡ÒÃ  1 

เสริมสรางและพัฒนา ความรู 

ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม วินัยในการทํางาน 

และผลประโยชนทับซอน เพื่อตระหนักถึง 

ความเสียหายอนัเกิดจากการทุจริต เพื่อจัดทําแนวทาง

ควบคุมภายใน/บริหารความเส่ียง ในดานการจัดซื้อจัดจาง

และภารกิจที่สําคัญในบริบทของหนวยงาน 

เพื่อใหเจาหนาที่มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง 

ที่มีความเส่ียงอันอาจจะเกิดผลประโยชนทับซอนหรือ 

การรับสินบน โดยใช คุณธรรมจริยธรรม และวินัย 

ในการทํางานที่ถูกตอง เปนมาตรฐานเดียวกัน 

              “ตัวช้ีวัด”  
     1.¨íÒ¹Ç¹¤ÃÑé§·ÕèÁÕ¡ÒÃ·º·Ç¹/»ÃÑº»ÃØ§ 
   ÁÒµÃ°Ò¹á¹Ç·Ò§¤Çº¤ØÁºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ 
   ã¹ Œ́Ò¹¡ÒÃ¨Ñ´«×éÍ¨Ñ´¨ŒÒ§áÅÐÀÒÃ¡Ô¨·ÕèÊíÒ¤ÑÞ 
   ã¹ºÃÔº·¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹µÒÁÁÒµÃ°Ò¹·Ò§ 
    ¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ áÅÐ¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ 
2.¨íÒ¹Ç¹¤ÃÑé§¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹á¹Ç·Ò§¤Çº¤ØÁºÃÔËÒÃ 
  ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ã¹ Œ́Ò¹¡ÒÃ¨Ñ´«×éÍ¨Ñ´¨ŒÒ§áÅÐÀÒÃ¡Ô¨ 
  ·ÕèÊíÒ¤ÑÞã¹ºÃÔº·¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹µÒÁÁÒµÃ°Ò¹ 
    ·Ò§¤Ø³¸ÃÃÁ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ áÅÐ¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ  
        ãËŒÁÕ»ÃÐ¡ÒÈãËŒ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹ 
 

“ เปาหมาย ” 

1. ñ ¤ÃÑé§µ‹Í»‚ 
2. ñ ¤ÃÑé§µ‹Í»‚ 

ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ 
“ผลการดําเนินงาน” 



 ยุทธศาสตรท่ี ๓   

สรางภาคีเครือขายความรวมมือดานการสงเสริมคุณธรรม 
กลยุทธ ที่ ๑สรางและขยายภาคีเครือขายของสถาบันนิติวิทยาศาสตร 

ใหขับเคล่ือนคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยบุคลากร 

   มาตรการที่ ๑ มีการสรางและพัฒนาภาคีเครือขายดานการสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรม กับหนวยงานภายในและภายนอก เพ่ือขับเคลื่อน

คุณธรรมจริยธรรม และการรักษาวินัยบุคลากร 



ยุทธศาสตรท่ี  ๓ 
มาตรการที่ ๑ 

§Ò¹/¡Ô¨¡ÃÃÁ/â¤Ã§¡ÒÃ  1 

สงเสริมใหขาราชการ เจาหนาที่ 

และบุคลากรเขารวมโครงการ/ 

กิจกรรม ดานการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมกับหนวยงานภายใน 

และภายนอก  

                “ ตัวช้ีวัด ”  

¨íÒ¹Ç¹¡Ô¨¡ÃÃÁ Œ́Ò¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¤Ø³¸ÃÃÁ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ·Õè
ºØ¤ÅÒ¡Ãä Œ́à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒÂã¹áÅÐÀÒÂ¹Í¡  

“ เปาหมาย ”  

ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ ó ¡Ô¨¡ÃÃÁ 

“ผลการดําเนินงาน” 
í́Òà¹Ô¹¡ÒÃáÅŒÇ 





ยุทธศาสตรท่ี  ๓ 
มาตรการที่ ๑ 

§Ò¹/¡Ô¨¡ÃÃÁ/â¤Ã§¡ÒÃ  ๒ 

สงเสริมเพ่ือขับเคลื่อน 

“ชมรมองคกรเขมแข็ง” 

ใหเกิดการขับเคลื่อนทิศทางของชมรมข้ึน 

เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งจากภายใน มุงสูการ 

เปนองคกรคุณธรรม ยกตัวอยางเชน การเชิญผูที่ 

ไดรับคัดเลือกเปนผูประพฤติดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย 

ประจําปที่ผานมา เขารวมขับเคลื่อน 

ชมรมองคกรเขมแข็ง  

                “ ตัวช้ีวัด ”  

1. ¨íÒ¹Ç¹ºØ¤ÅÒ¡Ã·Õèà¢ŒÒÃ‹ÇÁªÁÃÁÏà¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡à ỐÁ 
2. ¨íÒ¹Ç¹¤ÃÑé§¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¡íÒË¹´á¹Ç·Ò§¡ÒÃ    
 í́Òà¹Ô¹§Ò¹à¾×èÍ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ “ªÁÃÁÍ§¤�¡Ãà¢ŒÁá¢ç§” 

“ เปาหมาย ”  

1. ÃŒÍÂÅÐ ñð ¢Í§ºØ¤ÅÒ¡ÃÊ¶ÒºÑ¹¹ÔµÔ 
   ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� 
2. ñ ¤ÃÑé§µ‹Í»‚ 

“ผลการ ดําเนินงาน” 
í́Òà¹Ô¹¡ÒÃáÅŒÇ 







 ยุทธศาสตรท่ี ๓   

สรางภาคีเครือขายความรวมมือดานการสงเสริมคุณธรรม 
กลยุทธ ที่ ๒ พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนภาคีเครือขายของสถาบันนิติวิทยาศาสตร 

ในการดําเนินงานดานคุณธรรม ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 

   มาตรการที่ ๑ สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหนวยงานแสดง เจตจํานง

การดําเนินงานดวยความซ่ือสัตย โปรงใส และมีคุณธรรม 



ยุทธศาสตรท่ี  ๓ 
มาตรการที่ ๑ 

§Ò¹/¡Ô¨¡ÃÃÁ/â¤Ã§¡ÒÃ  1 

กิจกรรมการพัฒนากระบวน 

การบริหารดานการสงเสรมิคุณธรรม 

และความโปรงใส เพ่ือเสนอขอรับ 

การประเมินองคกรโปรงใส 

(NACC Integrity Awards) 
 

                “ ตัวช้ีวัด ”  

 ÁÕ¡ÒÃÊÁÑ¤Ãà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¢ÍÃÑº¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹     
      Í§¤�¡Ãâ»Ã‹§ãÊµÒÁà¡³±�¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡  

          (NACC Integrity Awards) 

 

 “ เปาหมาย ”  

ä Œ́ÃÑº¤Ñ´àÅ×Í¡à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹Í§¤�¡Ãâ»Ã‹§ãÊ 

(NACC Integrity Awards) 

“ผลการดําเนินงาน” 
ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ 
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