รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนแรก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มกฎหมาย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ครั้งที่ ๑ (๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๑ ธ.ค. ๖๓)  ครั้งที่ ๒ (๑ ม.ค. ๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๖๔)

ครั้งที่ ๓ (๑ เม.ย. ๖๔ – ๓๐ มิ.ย. ๖๔)

ครั้งที่ ๔ (๑ ก.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๔)

ยุทธศาสตร์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่ ๑ : เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตแก่พลเมืองทุกช่วงวัย
กิจกรรม/
โครงการ

มาตรการ
1. โครงการ
๑. ประชุมคณะทางานฯ
โรงเรียนยุติธรรม เพื่อรับนโยบายจากท่าน
อุปถัมภ์
รมต.
๒. ผู้รับผิดชอบจัดทา
แผนการลงพื้นที่จานวน ๕
โรงเรียน
๓.จัดกิจกรรมในโรงเรียน
จานวน ๕ โรงเรียน

ตัวชี้วัด
ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจตามกรอบ
โครงการโรงเรียน

ค่าเป้าหมาย
เด็กและ
เยาวชนใน
สถานศึกษา
จานวน ๕
ยุติธรรมอุปถัมภ์
โรงเรียน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน นักเรียน
แบบทดสอบ
จานวน
(ร้อยละ ๘๐)
๑,๐๐๐ คน

ผลการดาเนินงาน
1. จัดบุคลากรกรมฯเข้าร่วมอบรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนา
วิทยากรภายใต้โครงการโรงเรียน
ยุติธรรมอุปถัมภ์”

2. เนื่องจากสถานการณ์การเผยแพร่
ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙
(Covid-19) โควิท-19 ทาให้ไม่สามารถ
ลงพื้นที่โรงเรียนได้ จึงปรับแผนเป็น
ดาเนินการจัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ
โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์โดยการบูรณา
การร่วมกันระหว่างสานักงานกิจการ
ยุติธรรม และกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ

หลักฐานอ้างอิง

-2กิจกรรม/
โครงการ
๒.โครงการ
ส่งเสริมสิทธิ
เสรีภาพและ
สิทธิมนุษยชน
กิจกรรมอบรม
ครูผู้จัดการ
เรียนรู้ด้านสิทธิ
มนุษยชนและ
เสริมสร้างการ
รับรู้การป้องกัน
และต่อต้าน
ทุจริต

ค่า
มาตรการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
จัดอบรมหลักสูตรครูผู้จัด ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ครูและ
เมื่อวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2564
กระบวนการเรียนรู้ด้าน
กิจกรรมมีความรู้ความ เยาวชนใน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
สิทธิมนุษยชน เพื่อนาไป
เข้าใจ ด้านสิทธิเสรีภาพ สถานศึกษา ศาลายา จังหวัดนครปฐม
ขยายผลให้แก่เด็กและ
> อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
และสิทธิมนุษยชน
เยาวชนในสถานศึกษา โดย ตลอดจนเสริมสร้างการ
มอบหมายให้ นายพิทยา จินาวัฒน์
หลักสูตรดังกล่าวได้ส่งเสริม รับรู้การป้องกันและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน เป็น
และปลูกจิตสานึกให้เด็ก
ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมครูผู้จัด
ต่อต้านการทุจริต โดยทา
และเยาวชนเป็นพลเมืองที่ดี
กระบวนการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
แบบทดสอบผ่านเกณฑ์
เคารพสิทธิของผู้อื่นและ
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14
การประเมิ
น
ไม่
น
้
อ
ยกว่
า
เข้าใจหลักการสาคัญของ
มีนาคม 2564 โดยมี นายณัฐพล
ร้อยละ 80
สิทธิมนุษยชน และ
ด่านจิตร์ตรง ผู้อานวยการกองส่งเสริม
เสริมสร้างการรับรู้การ
สิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน
ป้องกันและต่อต้านการ
ถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานสาหรับ
ทุจริต
โครงการฝึกอบรมดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
เสรีภาพและสิทธิมนุษยชน สามารถ
นาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไป
ขยายผลในสถานศึกษา สร้างความ
ตระหนักรับรู้เรื่องสิทธิเสรีภาพและ
สิทธิมนุษยชนให้แก่นักศึกษาเคารพ
สิทธิของตนเอง ลดการละเมิดสิทธิ
ของผู้อื่น และลดการละเมิดกฎหมาย
ทาให้สังคมเกิดความสันติสุข อันจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศใน
ภาพรวมอย่างยั่งยืนต่อไป

หลักฐานอ้างอิง

-3กิจกรรม/โครงการ

มาตรการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
>กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารอาจารย์
ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
จานวน 31 รูป/คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก
นายพิทยา จินาวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิ
มนุษยชน นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
นายณัฐพล ด่านจิตร์ตรง ผู้อานวยการกอง
ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ และเจ้าหน้าที่
กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ร่วมเป็นวิทยากร
อบรมให้ความรู้ดาเนินการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชน
ศึกษาและการจัดการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
>โดยกลุ่มเป้าหมายผ่านการทาแบบทดสอบไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 จานวน 31 คน
คิดเป็นร้อยละ 100

หลักฐานอ้างอิง

-4ยุทธศาสตร์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่ ๒ : ส่งเสริมการปฏิบัติงานของข้าราชการให้ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรม/โครงการ
มาตรการ
๓.โครงการขับเคลื่อน ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริม
กิจกรรมตาม
คุณธรรมให้บรรลุเป้าหมาย
แผนปฏิบัติการส่งเสริม จานวน 14 โครงการ/กิจกรรม
คุณธรรม จริยธรรม

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของ
การขับเคลื่อนกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม
ร้อยละ 100

๑. จัดทาบันทึกแจ้งเวียนสานัก/
กอง/กลุ่ม/ศูนย์
เพื่อประชาสัมพันธ์ ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๒. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ประมวล
จริยธรรมฯ /จัดหาคลิปคุณธรรม
จริยธรรมวินัยและการรักษาวินัย
โดยเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ทุก
สัปดาห์
3. จัดทาแบบทดสอบความรู้
เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน ผ่านระบบ
online

ร้อยละความสาเร็จของ
การขับเคลื่อนกิจกรรม
ตามแนวทางประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน

๔.โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวทางประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน

ค่าเป้าหมาย
ขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติ
การส่งเสริม
คุณธรรมให้
บรรลุเป้าหมาย
จานวน14
โครงการ/
กิจกรรม
ร้อยละ 100
บุคลากรกรม
คุ้มครองสิทธิฯ
(ส่วนกลาง)

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมให้บรรลุเป้าหมาย จานวน 1๒
โครงการ/กิจกรรม จากจานวน ๑๔ โครงการ/
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๖

จะเริ่มดาเนินการภายในเดือนเมษายน
๒๕๖๔

หลักฐานอ้างอิง
รายงานผลการ
ดาเนินงานแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

-5กิจกรรม/โครงการ
๕.กิจกรรมอบรมให้
ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่บุคลากรกรม
คุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ

มาตรการ
1. จัดโครงการฯ เพื่อให้ความรู้ และ
วัดความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
2. สืบค้นข้อมูลคาวินิจฉัยของศาล
ปกครอง เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนมาเผยแพร่ในเว็บไซต์กรมฯ

ตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้เข้า
รับการอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจ โดยทา
แบบทดสอบ
ผ่านเกณฑ์
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

ค่าเป้าหมาย
บุคลากร
กรมคุ้มครอง
สิทธิฯ
(ส่วนกลาง)

ผลการดาเนินงาน
หลักฐานอ้างอิง
ดาเนินการจัดโครงการฯเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อ รายงานผลการ
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมมิราเคิล ดาเนินงานฯ
แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยเชิญ
วิทยากรมาจาก สานักงาน ป.ป.ช.มีจานวน
ผู้เข้าร่วมอบรม จานวน ๕๖ คน และทา
แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจผ่าน ร้อยละ
๑๐๐

๖.โครงการสร้าง
คุณธรรมและความ
โปร่งใส ของกรม
คุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ และวินัย
ข้าราชการ

๑. จัดโครงการสร้างคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ และวินัยข้าราชการ
ให้กับบุคลากรสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ (ส่วนกลาง)
โดยเชิญวิทยากรจากสานักงาน ก.พ.
มาบรรยายให้ความรู้
2. จัดให้มีการบันทึกวิดีโอการ
บรรยาย เพื่อใช้เป็นสื่อถ่ายทอด
ความรู้ให้กับบุคลากรทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคที่ไม่ได้เข้าร่วม
โครงการ
3. ประเมินความรู้ความเข้าใจ
บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละของผู้เข้า
รับการอบรม
ได้รับความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวินัย
ข้าราชการ โดย
ทาแบบทดสอบ
ผ่านเกณฑ์
การประเมิน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

บุคลากร
กรมคุ้มครอง
สิทธิฯ
(ส่วนกลาง)
จานวน 65
คน

ดาเนินการจัดโครงการฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รายงานผลการ
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ดาเนินงานฯ
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร โดยเชิญวิทยากรมาจาก
สานักงาน กพ. มีจานวนผู้เข้าร่วมอบรม
จานวน ๖๒ คน และทาแบบทดสอบวัดความรู้
ความเข้าใจผ่าน ร้อยละ ๑๐๐

-6กิจกรรม/โครงการ
7. กิจกรรมยกย่องเชิด
ชูบุคคลต้นแบบด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต

มาตรการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด
หลักเกณฑ์การคัดเลือกยกย่องเชิดชู
บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม
จริยธรรมสาหรับการคัดเลือกผู้บริหาร
ให้มีคณะกรรมการเป็นบุคคลภายนอก
ซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารกรมฯ
ทีเ่ กษียณอายุราชการแล้วและ
ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่
ณ กรมคุ้มครองสิทธิฯ
2. ประชุมคณะกรรมการกาหนด
หลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชู
บุคคลต้นแบบ
3. ประกาศหลักเกณฑ์
4. คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่
กาหนดไว้ เดือนละ 1 คน พร้อมทั้ง
ติดประกาศชื่อและภาพถ่ายของบุคคล
ที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมระบุเหตุผล
ว่าประพฤติตนอย่างไรจึงได้รับการ
คัดเลือก
5. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลต้นแบบ จานวน 6 คน
6. มอบใบประกาศนียบัตร เพื่อเชิดชู
เกียรติ และเป็นขวัญกาลังใจ
7. กิจกรรมถอดบทเรียน
เพื่อนาบทเรียนจากผู้ได้รับยกย่องไป
เผยแพร่เป็นแรงจูงใจและเป็นข้อคิด
สาหรับบุคลากรอื่น
โดยใช้สื่อและวิธีการอื่น
ที่หลากหลาย และมีความเหมาะสม

ตัวชี้วัด
บุคคลต้นแบบ
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
จานวน 6 คน
ได้รับการยก
ย่องเชิดชู
เกียรติ

ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
บุคลากรกรม
จะเริ่มดาเนินการในไตรมาสที่ ๓
คุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ
จานวน 6 คน
หมายเหตุ
- ผู้บริหาร
(ผอ.สานัก/
ผอ.กอง)
จานวน 1 คน
- ข้าราชการ
จานวน 1 คน
- พนักงานราชการ
จานวน 2 คน
(ส่วนกลาง/ภูมิภาค)
- พนักงานจ้างเหมา
บริการ
จานวน 2 คน
(ส่วนกลาง/ภูมิภาค)

หลักฐานอ้างอิง

-7กิจกรรม/โครงการ
8. โครงการเสริมสร้าง
ธรรมภิบาลเพื่อป้องกัน
การทุจริตและเผยแพร่
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน

มาตรการ
1. จัดทาบันทึกแจ้งเวียน สานัก/
กอง/กลุ่ม/ศูนย์ เพื่อประชาสัมพันธ์
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือน
2. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
3. จัดทาแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ผ่านระบบ online

ตัวชี้วัด
บุคลากรกรม
คุ้มครองสิทธิฯ
(ส่วนกลาง)
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน
(ผ่านเกณฑ์ประเมินไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80)

ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
บุคลากร
จะเริ่มดาเนินการภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔
ในสังกัดกรม
คุ้มครอง
สิทธิฯ
(ส่วนกลาง)

หลักฐานอ้างอิง

ยุทธศาสตร์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่ ๓ : พัฒนาระบบและมาตรการเพื่อลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ
กิจกรรม/
โครงการ
9. โครงการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงาน
ภาครัฐ
(Integrity and
Transparency
Assessment ITA)

มาตรการ
1. จัดโครงการฯ
เพื่อให้ความรู้ และ
วัดความรู้
ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ
2. ขับเคลื่อน
แผนการดาเนินงาน
ตามปฏิทิน ITA
3. ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดาเนินงานตาม
โครงการประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ

ตัวชี้วัด
1. บุคลากรทุก
คนที่เข้าร่วม
โครงการ
มีความรู้ความ
เข้าใจ ผ่านเกณฑ์
ประเมินไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
2. ระดับ
คะแนนประเมิน
ITA
ไม่ต่ากว่าเกณฑ์
ที่สานักงาน
ป.ป.ช. กาหนด
(ร้อยละ 85)

ค่าเป้าหมาย
1. บุคลากร
กรมคุ้มครอง
สิทธิฯ
(ส่วนกลาง)
2. คะแนน
ประเมิน ITA
ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 85

ผลการดาเนินงาน
๑. ดาเนินการจัดโครงการฯเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยเชิญวิทยากรมา
จาก สานักงาน ป.ป.ช. มีจานวนผู้เข้าร่วมอบรม จานวน ๕๖ คน และทา
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจร้อยละ ๑๐๐
๒. แต่งตั้งคณะทางาน และจัดทาคาสั่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่ ๒๑๕/
๒๕๖๓ และจัดประชุมคณะทางานฯตามหนังสือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ยธ ๐๔๑๓/
๕๒ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องเชิญประชุมคณะทางานฯในวันที่ ๑๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐น. ณ ห้องประชุมกองพิทักษ์สิทธิ
และเสรีภาพ ชั้น๕ เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัด
๓. ดาเนินการส่งข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกให้กับ สานักงาน
ป.ป.ช. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๔. จะจัดประชุมเพื่อติดตามผลการดาเนินงานของแต่ละผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ชั้น๕ ห้อง ๕๐๑

หลักฐานอ้างอิง
-รายงานผลการดาเนิน
โครงการฯ
-คาสั่งกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพที่ ๒๑๕/
๒๕๖๓
-หนังสือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ที่ ยธ ๐๔๑๓/ว ๑๘ ลง
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔
-หนังสือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ที่ ยธ ๐๔๑๓/๖๘ ลง
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔
-หนังสือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ที่ ยธ ๐๔๑๓/๐๑๐๗
ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม
๒๕๖๔

-8กิจกรรม/โครงการ
10. กิจกรรมการวิเคราะห์
และประเมินความเสี่ยง
กรณีการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภายใน
หน่วยงาน

11. กิจกรรมการ
ปรับปรุงกระบวนงาน
บริหารจัดการ
ข้อร้องเรียนกรณี
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทาการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ

มาตรการ
๑. จัดประชุมคณะทางานฯเพื่อ
กาหนดประเด็นในการวิเคราะห์
ความเสี่ยง
เพื่อจัดทาแผนความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงาน
๒. ขอความเห็นชอบแผนความเสี่ยง
ทุจริตฯ ไปยังหัวหน้าส่วนราชการ
๓. ดาเนินการขับเคลื่อนแผนความ
เสี่ยงฯ และติดตามผลการดาเนินงาน
ตามแผนฯ
4. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ
ไปยังหัวหน้าส่วนราชการ และศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
ยุติธรรม
จัดทารายงานผลการดาเนินงานข้อ
ร้องเรียนกรณีทุจริตและประพฤติ
มิชอบผ่านระบบรายงานข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่รัฐกระทาการทุจริตประพฤติ
มิชอบ ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
ทุจริตทุกสิ้นเดือนของทุกเดือน

ตัวชี้วัด
มาตรการ/
แนวทางการ
ป้องกัน
ความเสี่ยง
กรณีการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิ
ชอบ
(หน่วยงาน
ละ
๑ มาตรการ/
แนวทาง)

ค่าเป้าหมาย
แผนความเสี่ยง
ทุจริต ของกรม
คุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
1 แผน

สามารถ
จัดส่งรายงาน
ข้อร้องเรียน
กรณีการ
ทุจริตและ
ประพฤติ
มิชอบให้แก่
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้
ทันต่อวงรอบ
ที่กาหนด
(ร้อยละ
๑๐๐)

รายงานผลการ
ดาเนินงาน
ข้อร้องเรียน
กรณีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ผ่านระบบ
รายงาน
ข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่รัฐ
กระทาการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบได้ทันต่อ
วงรอบที่กาหนด

ผลการดาเนินงาน
๑. จัดประชุมคณะทางานฯเพื่อกาหนดประเด็น
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดทาแผนความ
เสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ในวันที่
๘ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ
ชั้น ๓
๒. ขอความเห็นชอบแผนความเสี่ยงทุจริตฯ
ไปยังหัวหน้าส่วนราชการ
๓. ดาเนินการขับเคลื่อนแผนความเสี่ยงฯ
และติดตามผลการดาเนินงานตามแผนฯพร้อม
รายงานผลการดาเนินการไปยังหัวหน้าส่วน
ราชการ
4. ดาเนินการจัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงของกรมฯ
ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
ยุติธรรม
จัดทารายงานผลการดาเนินงานข้อร้องเรียน
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านระบบ
รายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทา
การทุจริตประพฤติมิชอบ ไปยังศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านทุจริตทุกสิ้นเดือนของทุกเดือน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐

หลักฐานอ้างอิง
-รายงานการประชุม
คณะทางานฯในวันที่
๘ มกราคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ
ชั้น ๓
-หนังสือกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ ที่ ยธ
๐๔๑๓/๔๔ ลงวันที่ ๕
กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ เรื่อง
ส่งแผนบริหารความเสี่ยง
ของกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
รายงานผลการ
ดาเนินงานฯ

-9กิจกรรม/โครงการ
12. กิจกรรมการพัฒนา
และประชาสัมพันธ์
ช่องทางการร้องเรียน
กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทาการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ

มาตรการ
๑. ผ่านช่องทางเว็บไซต์กรม
คุ้มครองสิทธิฯ
๒. ผ่านช่องทาง Call center
๑๑๑๑ กด ๗๗
๓. ผ่านช่องทาง Facebook ชมรม
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
4. ผ่านช่องทางหมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ของผู้บริหารกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
(อธิบดี/รองอธิบดี)
ตลอด 24 ชั่วโมง
- นายเรืองศักดิ์ สุวารี
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ
โทร 09 - 8259 – 5105
- นางทัศนีย์ เปาอินทร์
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ
โทร 08 – 4700 - 1625

ตัวชี้วัด
ช่อง
ทางการ
ร้องเรียน
กรณี
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ
กระทาการ
ทุจริตหรือ
ประพฤติมิ
ชอบ
(อย่างน้อย
๓ ช่องทาง)

ค่าเป้าหมาย
มีช่องทางการ
กรณีเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระทา
การทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ

ผลการดาเนินงาน
หลักฐานอ้างอิง
ดาเนินการจัดทาสื่อเผยแพร่เพื่อ
- เว็บไซต์กรมคุ้มครองสิทธิฯ
ประชาสัมพันธ์การร้องเรียนเรื่องทุจริต
ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
๑. ผ่านช่องทางเว็บไซต์กรมคุ้มครองสิทธิฯ
๒. ผ่านช่องทาง Call center ๑๑๑๑ กด ๗๗
๓. ผ่านช่องทาง Facebook ชมรมป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ
4. ผ่านช่องทางหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ - Facebook ชมรมป้องกันและปราบปรามการ
ของผู้บริหารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ทุจริต กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
(อธิบดี/รองอธิบดี)
ตลอด 24 ชั่วโมง
- นายเรืองศักดิ์ สุวารี
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ
โทร 09 - 8259 – 5105
- นางทัศนีย์ เปาอินทร์
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ
โทร 08 – 4700 – 1625

