


รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตัิการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทจุรติ 

ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
(๑ ตุลาคม ๒๕61 – ปัจจุบัน) 

กลุ่มกฎหมาย



ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงาน
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลัก 

ออกเป็น 3 ยุทธศาสตร์ 3 มาตรการ

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร ์

ที ่๑ วางระบบรากฐานเสรมิสรา้งคุณธรรม ดา้นความพอเพยีง 

มวีนิยั สุจรติ จติอาสา

ยุทธศาสตร ์

ที ่๒ สรา้งความเขม้แข็งในระบบการบรหิารจดัการ

ดา้นการสง่เสรมิคณุธรรมใหม้ปีระสทิธภิาพ

ยุทธศาสตร ์

ที ่๓ สรา้งภาคเีครอืข่ายความรว่มมอืดา้นการสง่เสรมิ

คณุธรรม

สง่เสรมิ

และพฒันา

ขา้ราชการ

และ

เจา้หน้าที่

ทุกระดบั

ใหม้ี

คณุธรรม 

จรยิธรรม 



ยุทธศาสตรท์ี ่๑ วางระบบรากฐานเสรมิสรา้งคุณธรรม ดา้นความพอเพยีง มวีนิยั สุจรติ จติอาสา

มาตรการที่ 1 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยให้ตระหนักในการเปน็เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในหลักคุณธรรม ปลูกฝังความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และสร้างความรู้
ความเข้าใจพร้อมทั้งมีการทดสอบ การน าประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและมาตรฐานจริยธรรมของหน่วยงานไปใช้

มกีารประกาศการแสดง

เจตจ านงสุจรติ ดา้นคุณธรรม

และความโปรง่ใสในกรมคุม้ครอง

สทิธแิละเสรภีาพ

และกล่าวค าปฏญิาณตน

เพือ่เป็นขา้ราชการทีด่ี

คณะผูบ้รหิาร พรอ้มทัง้บุคลากรกรมคุม้ครองสทิธิ

และเสรภีาพ เขา้รว่มกจิกรรมจติอาสา 

“เราท าความดดีว้ยหวัใจ” พฒันาคลองแวะ 

และรว่มกนัท ากจิกรรม Justice Care and 
Clean (จติอาสาเกบ็ขยะรมิชายหาด) 

บรเิวณรมิชายหาดพทัยา



กจิกรรมสง่เสรมิขา้ราชการและบุคลากรกรมฯ ใหป้ระพฤตปิฏบิตัติน

เป็นขา้ราชการทีด่มีคีณุธรรม จรยิธรรม และการด ารงชวีติ

ตามรอยพระยุคลบาท ในหลกัปรญัชาเศรษฐกจิพอเพยีง

บุคลากรในกรมฯน้อมน าหลกั

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

มาประยุกตใ์ช้

ในการท างาน

มาตรการลดใช ้

ถงุพลาสตกิ

ในส านักงานโดย

การใชถ้งุผา้แทน 

มาตรการให ้

เจา้หนา้ทีเ่ก็บ

ลวดเย็บกระดาษ 

เพือ่น าไปบรจิาค

ท าขาเทยีม

กจิกรรมยกยอ่งขา้ราชการ

และเจา้หน้าที ่ทีป่ฏบิตัหิน้าทีร่าชการ

ดว้ยความซือ่สตัย ์สุจรติ เสยีสละ 

มคีุณธรรม จรยิธรรม และยดึหลกั

ธรรมาภบิาล ท ัง้ในการท างาน

และการด ารงชวีติ



ยุทธศาสตรท์ี ่๒ สรา้งความเขม้แข็งในระบบการบรหิารจดัการดา้นการส่งเสรมิ

คุณธรรมใหม้ปีระสทิธภิาพ

พฒันาระบบบรหิารจดัการองคก์รโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล 

โดยเนน้หลกัความโปรง่ใส และตรวจสอบไดใ้หเ้ป็นเอกภาพ 

เพือ่ยกระดบัคา่คะแนน (ITA) ของหน่วยงานยตุธิรรม 
***โดยการจดัโครงการยกระดบัผลการประเมนิคณุธรรม

และความโปรง่ใส ของกรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ

กจิกรรมสง่เสรมิและเทดิทูน

สถาบนัชาต ิศาสนา

และพระมหากษตัรยิ ์



ยุทธศาสตรท์ี ่๓ สรา้งภาคเีครอืข่ายความรว่มมอืดา้นการสง่เสรมิคณุธรรม

กจิกรรมคดัเลอืกอาสาสมคัรคุม้ครองสทิธิ

และเสรภีาพดเีดน่ เพือ่เชดิชูเกยีรต ิ

ผูซ้ ึง่ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความอุตสาหะ

โดยมอบรางวลัระดบักรม ระดบัจงัหวดั 

รวมถงึการเสนอขอพระราชทาน

เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์

สง่เสรมิใหม้กีาร

ยกย่องเชดิชูภาคี

เครอืข่ายสง่เสรมิ

คุณธรรมดเีด่น

เพือ่เป็นแบบอย่างทีด่ี

ของสงัคม



แผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุม
กระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตฯ โดยก าหนดยุทธศาสตร์

การด าเนินงานหลัก ออกเป็น 3 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตรท์ี ่๑ : สรา้งวฒันธรรมองคก์รทีไ่ม่ทนตอ่การทุจรติ

กลยุทธท์ี ่๑ ปรบัฐานความคดิ บุคลากรทีไ่ม่ทนต่อการทจุรติ

กลยุทธท์ี ่๒ เสรมิสรา้งพลงัการมสี่วนรว่มของบุคลากรกรมฯ และภาคเีครอืขา่ยเพือ่ต่อตา้นการทจุรติ

กลยุทธท์ี ่๓ การประยุกตใ์ชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่ต่อตา้นการทจุรติในการท างาน

ยุทธศาสตรท์ี ่๒ : พฒันาระบบป้องกนัการทุจรติเชงิรุก

กลยุทธท์ี ่๑ พฒันากลไก เพือ่ป้องกนัการทจุรติ

กลยุทธท์ี ่๒ สรา้งการรบัรูเ้กีย่วกบัการแยกแยะผลประโยชนส์่วนตนและผลประโยชนส์่วนรวม

ยุทธศาสตรท์ี ่๓ : ยกระดบัการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครฐั

กลยุทธ ์: พฒันา บูรณาการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสและสนับสนุน

การด าเนินงานของหน่วยงาน 



สรา้งวฒันธรรมองคก์รทีไ่ม่ทนตอ่การทุจรติ

การเสรมิสรา้งการรบัรูเ้กีย่วกบัการตอ่ตา้นการทุจรติ 

โดยการจดัโครงการอบรมใหค้วามรูเ้พือ่ปลูกฝังคณุธรรม

พืน้ฐาน ๔ ประการ

การเสรมิสรา้งวนิยั คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยา

ส าหรบับุคลากรกรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ 

มาตรการ กลไก และการวางระบบในการป้องกนั

ผลประโยชนท์บัซอ้นในหน่วยงาน โดยวทิยากร

จากส านกังาน ป.ป.ช. จงัหวดัชลบุร ี



อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ น ากล่าวประกาศเจตนารมณ์
ว่าจะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระท าการทุจริต จะยึดมั่นในความยุติธรรม 

ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จักปกป้องเทิดทูน สถาบันชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยจิตอาสา พร้อมท าความดี ด้วยหัวใจ



จัดอบรมบุคลากร พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยกระดับผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ



จดัใหม้ชีอ่งทางรบัขอ้รอ้งเรยีนขอ้คดิเหน็

และขอ้เสนอแนะจากประชาชนผ่านชอ่งทางตา่ง ๆ

การรอ้งเรยีน

ผา่นตูร้บัเร ือ่ง

รอ้งเรยีน

การรอ้งเรยีน

ทางไปรษณีย ์

การรอ้งเรยีนทางเวบ็ไซต ์

กรมคุม้ครองสทิธิ

และเสรภีาพ

การรอ้งเรยีนทางสายดว่น

1117 กด 77

การรอ้งเรยีนดว้ยตนเอง



ชมรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ





จบการน าเสนอ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ


