
 
 







โครงการ/กิจกรรมที่ 1  

โครงการ“ส่งเสริมปลูกจิตส านึกต่อต้าน

การทุจริตเพื่อสร้างความโปร่งใส  

ด้วยคุณธรรมจริยธรรม”(สร้างความ

เข้าใจ เพื่อให้เข้าถึง น าสู่การพัฒนา) 

 

กลยุทธ์ที่ 1 : ปรับฐานความคดิ กล่อมเกลา ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 



กลยุทธ์ที่ 1 : ปรับฐานความคิด กล่อมเกลา ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรมที่ 2 

กิจกรรมการเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ เพื่อน้อมน าหลักธรรมค าสอนทาง

พระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวันเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการด าเนินงาน 



กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ  

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - ถึงปัจจุบัน 



กลยุทธ์ที่ 1 : ปรับฐานความคิด กล่อมเกลา ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรมที่ 3 

โครงการคัดเลือกผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ประจ าปี พ.ศ. 2562  

(THE BEST 2019) 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 



กิจกรรมการคัดเลือกบุคลากรที่มีความประพฤติดีฯ  

กิจกรรมประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

กิจกรรมประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

อยู่ในระหว่างด าเนินการ 



   กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลา ทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 

โครงการ/กิจกรรมที่ 4 

ส่งเสริมเพื่อขับเคลื่อน “ชมรมองค์กรเข้มแข็ง” ให้เกิดการจัดตั้งชมรมขึ้นโดยเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งจากภายใน มุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม 

ผลการด าเนินงาน 



โครงการ/กิจกรรมที่ 5 

กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการต่อต้านการทุจริต แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ

บุคลากรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

ผลการด าเนินงาน 

   กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลา ทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 





กลยุทธ์ที่ 1 : วางมาตรการเสริมและรายงานผลสะท้อน 
การสกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

โครงการ/กิจกรรมที่ 6  

กิจกรรมการพัฒนากระบวนการบริหารด้าน การส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใส เพื่อเสนอขอรับ 

การประเมินองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) 

ผลการด าเนินงาน 



กลยุทธ์ที่ 1 : วางมาตรการเสริมและรายงานผลสะท้อน 

การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

โครงการ/กิจกรรมท่ี 7  

เสริมสร้างและพัฒนา ความรู้ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม วินัยในการท างาน และผลประโยชน์ทับซ้อน 

เพื่อตระหนักถึงความเสียหายอันเกิดจากการทุจริต เพื่อจัดท าแนวทางควบคุมภายใน/บริหารความเสี่ยง 

ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างและภารกิจที่ส าคัญในบริบทของหน่วยงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความเสี่ยงอันอาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการรับสินบน โดยใช้

คุณธรรมจริยธรรม และวินัยในการท างานที่ถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ผลการด าเนินงาน 

จัดประชุมคณะท างานประเมินความเสี่ยงทุจริต เพื่อจัดท ามาตรการ 

แนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดข้ึน ในแต่ละ

ส่วนราชการ และมีการทบทวน/ปรับปรุงมาตรฐานแนวทางควบคุม

บริหารความเสี่ยง ในด้านต่างๆเกี่ยวกับภารกิจที่ส าคัญในบริบทของ

หน่วยงานตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส



 



กลยุทธ์ที่ 1 : สร้าง พัฒนากลไก นวัตกรรม รูปแบบสื่อสาร

สาธารณะ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานการป้องกันการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรมที่ 8 

          การแต่งตั้ งคณะ 

กรรมการหรือคณะท างาน

ที่มีบุคคล ภายนอกเข้ามามี

ส่วนร่วม 

ผลการด าเนินงาน 



กิจกรรมที่ 12 โครงการพัฒนาระบบการท างาน 
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  

3) คณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น หรือเพื่อรับโอน รับย้าย 

บรรจุกลับเข้ารับราชการ และให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ

ช านาญการหรือช านาญการพิเศษ (ค าสั่ง อ.ก.พ. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ที่ 4/2562) 

1) อ.ก.พ. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (ค าสั่ง อ.ก.พ. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ที่ 1/2562) 

2) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อพิจารณาความรู้ ความสามารถของผู้รับ

การคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ของ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (ค าสั่ง อ.ก.พ. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ที่ 5/2562) 



กลยุทธ์ที่ 1 : สร้าง พัฒนากลไก นวัตกรรม รูปแบบสื่อสาร

สาธารณะ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานการป้องกันการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรมที่ 9 

การให้ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส 

ผลการด าเนินงาน 

: ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานความโปร่งใส 

ตามแนวทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

ร้อยละ 100 โดยได้จัดท าคู่มือ “การปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูล

ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540” ในบริบทของสถาบันฯ เพื่อให้

ข้อมูลข่าวสารสามารถจัดไว้ให้ประชาชนได้ตรวจดูตามเกณฑ์

มาตรฐานความโปร่งใสซึ่งจัดในรูปแบบแฟ้มเอกสาร และ Website 

ข้อมูลข่าวสารของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอฯ 

ภายในก าหนดเวลา ผ่านคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารประจ าสถาบัน

นิติวิทยาศาสตร์



กลยุทธ์ที่ 1 : สร้าง พัฒนากลไก นวัตกรรม รูปแบบส่ือสาร
สาธารณะ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานการป้องกันการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรมท่ี 10 

     การทบทวนและปรับปรุง

แนวปฏิบัติงานว่าด้วยการ

จัดการเรื่องร้องเรียน 

ผลการด าเนินงาน 

:ระดับความส าเร็จของการมีช่องทาง

การรับเร่ืองร้องเรียน 

จ านวนครั้ ง ที่ มี ก า รทบทวนแล ะ

ปรับปรุง แนวปฏิบัติงานว่าด้วยการ

จัดการเร่ืองร้องเรียน 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ 



โครงการ/กิจกรรมที่ 11  

โครงการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ  

(Integrity and Transparency Assessment - ITA) 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

:ระดับคะแนน ประเมิน ITA ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ ๘๕ ตามเกณฑ์ ที่  ป .ป.ช. 

ก าหนด 

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนา วิเคราะห์ บูรณการ ระบบการประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใสและสนับสนุน การด าเนินงานของหน่วยงาน 



โครงการ/กิจกรรมที่ 12 

กิจกรรมจัดท าและประกาศนโยบาย คุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้ข้าราชการ พนักงาน

ราชการ และ เจ้าหน้าท่ีในสังกัดทราบ หรือ ทบทวนประกาศนโยบายการสร้าง คุณธรรม และความโปร่งใส 

ของหน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน 

มีประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เรื่อง 

นโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ประกาศ ณ วันที่ 6 ก.พ. 2562 และแจ้งเวียนให้บุคลากรของ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ทราบ เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2562 

:มีการประกาศนโยบายคุณธรรมและ

ความโปร่งใส 

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนา วิเคราะห์ บูรณการ ระบบการประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใสและสนับสนุน การด าเนินงานของหน่วยงาน 




