
กลุ่มวินยั / กลุ่มงานคุม้ครองจริยธรรม



“ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดยีว” 
ก็ขอแ ช่ง ใ ห้มีอัน เ ป็นไป  พูดอย่ าง นี้หยาบคาย 
แต่ว่าขอให้มีอันเป็นไป แต่ถ้าไม่ทุจริตสุจริตและ
มีความตั้งใจมุ่งมั่น สร้างความเจริญกข็อให้ต่ออายุได้
ถึง ๑๐๐ ปี ส่วนคนไหนทีม่อีายุมากแล้ว ขอให้แข็งแรง
ความสุจริตจะท าให้ประเทศไทยรอดพ้นอนัตราย…

พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวพระราชทานแก่คณะผูว้า่ราชการจงัหวดัแบบบูรณาการ

ในโอกาสเขา้เฝ้าถวายสัตยป์ฏิญาณเม่ือวนัท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๔๖





แผนปฏิบัตกิารป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
และประพฤตมิชิอบ กรมคุมประพฤต ิ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment: ITA)

การด าเนินงานด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พฒันาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 1
มี 7 โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
มี 6 โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
มี 2 โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัตกิารป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชิอบ กรมคุมประพฤต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม เช่น ปาฐกถาธรรม 
บรรยายธรรมะ ท าบุญตกับาตรเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ท าบุญเน่ืองในวนัส าคัญต่าง 
ไหวพ้ระสวดมนตแ์ละการประชุมอบรมให้ความรู้ 

โครงการรณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดกรมคุมประพฤติใส่เส้ือสีขาวในวนัพุธ
เพื่อเป็นสัญลกัษณ์แห่งการต่อตา้นการทุจริต

จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเจ้าหน้าท่ีในการป้องกันการทุจริต รณรงค ์
เฝ้าระวงั แจง้เบาะแสการกระท าทุจริตแก่ผูบ้งัคบับญัชา/หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
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ยุทธศาสตร์ที ่1



จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อต่อตา้นการทุจริต

การเปิดโอกาสให้อาสาสมคัรคุมประพฤติเขา้มามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทั้ งภาครัฐ/ภาคเอกชนร่วมป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

กิจกรรมให้ความรู้ปลุกจิตส านึกในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตให้กบัอาสาสมคัร
คุมประพฤติ
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ยุทธศาสตร์ที ่1



การเปิดเผยราคากลางกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งทางอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมการจดัท าแผนปฏิบติัการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการจดัซ้ือจดัจา้ง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ในส่วนของแบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (OIT)

ยุทธศาสตร์ที ่2 1

2

3



บรรจุหัวข้อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ/ผลประโยชน์ทบัซ้อน และ
ประมวลจริยธรรมในการประชุม/อบรม/สัมมนาต่าง ให้แก่บุคลากรในสังกดั

จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการปฏิบติังาน

โครงการให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับ กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ปฏิบติังาน

ยุทธศาสตร์ที ่2 4
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การติดตามการรับเร่ืองร้องเรียนและขั้ นตอนการส่งต่อเผยแพร่ข้อมูลให้
ประชาชนทราบ 

การ เผยแพ ร่ประช าสัมพันธ์  ตัวอย่า งของการกระท า ความผิดวินั ย
/ประมวลจริยธรรม

ยุทธศาสตร์ที ่3

1

2



ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนกรมคุมประพฤติ

1. ศูนย์รับฟังความคิดเห็นสายด่วนกรมคุมประพฤติ
2. ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ 29
3. เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ www.Probation.go.th
4. ร้องเรียนผ่านหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ
5. สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) กรมคุมประพฤติ
6. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
7. ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น ศูนย์ด ารงธรรม
8. เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
9. สื่อสารมวลชนอ่ืน ๆ 

http://www.probation.go.th/


การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ตัวอย่างการกระท าผิดวินัย/ประมวลจริยธรรม



การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment: ITA)

2560

2561

2562



แผนปฏิบัตกิารส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมคุมประพฤต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างใหบุ้คลากรปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรือน เปิดโอกาสใหห้น่วยงานภายนอกตรวจสอบ

ยทุธศาสตร์ท่ี 1
4 แผนงาน/โครงการ

ยทุธศาสตร์ท่ี 2
6 แผนงาน/โครงการ

การด าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม



2,930 คน ร้อยละ70

2,823 คน
(ร้อยละ 96.35)

107 คน
(ร้อยละ 3.65)

เสริมสร้างองค์ความรู้และทดสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ผ่านระบบ Online

เปิดช่องทางให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลด้านคุณธรรมจริยธรรม
และการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการปฏิบติังาน

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาประเมินการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรือนของผูบ้งัคบับญัชา
ระดบัส านกั/กอง/ส านกังาน/ศูนยเ์ทคโนโลยฯี/ศูนยฟ้ื์นฟูฯ ผา่นระบบ Online
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ยุทธศาสตร์ที ่1



จดักิจกรรม/รณรงค/์สร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น การประชุม/อบรม/พิธีเปิดกิจกรรมหรือโครงการ/แลกเปล่ียน
เรียนรู้/ศึกษาเรียนรู้จากโครงการพระราชด าริหรือปราชญช์าวบา้น

จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมปลุกจิตส านึกวฒันธรรมองคก์ร เก่ียวกบั
คุณธรรมจริยธรรม เช่น มุมคุณธรรม/ปาฐกถาธรรม/บรรยายธรรมะ/
ท าบุญตกับาตร/เจริญวิปัสสนากรรมฐาน/ท าบุญเน่ืองในวนัส าคญัต่าง 

ยุทธศาสตร์ที ่2
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สง่เสริมกิจกรรมจิตอาสา “ท าดีเพื่อสว่นรวม” เพื่อเสริมสร้างให้บคุลากร
มีจิตส านึกในการเป็นผู้ให้ และเสียสละเพื่อประโยชน์สว่นรวม

จดักิจกรรมตามค าขวญั คุ้มครองจริยธรรม “คมุประพฤติ
ยึดธรรมาภิบาล ตอ่ต้านทจุริต ถือหลกัเศรษฐกิจพอเพียง”

จดักิจกรรมตามค าคมคณุธรรมจริยธรรมในการปฏิบติังาน 
“คมุประพฤติด้วยใจ  ธ ารงไว้ซึง่คณุธรรม”
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ยุทธศาสตร์ที ่2



การรับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ผ่านระบบออนไลน์




