
รายงานการติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)  
--------------------------------------------------------------------------- 

 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ให้ความส าคัญในการด าเนินการ ป้องกัน

การทุจริต โดยจัดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ เพ่ือเสริมสร้างความตระหนัก
รู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล นโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี และการน าไปปฏิบัติ โดยได้ด าเนินมาตรการ/แนวทาง/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ซึ่งได้รับอนุมัติจาก เลขาธิการ กอ.รมน. ตามหนังสือที่ นร ๕๑๐๐.๙/๔๕ 
ลงวันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๔  

  

 
     

ในส่วนของการก ากับและติดตามผลการด าเนินงานในรอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔) ได้มีการก ากับและ
ติดตามผล ผ่านการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ กอ.รมน. และ
คณะอนุกรรมการควบคุมดูแลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการประเมิน ITA ของ กอ.รมน. โดยหน่วย   
ขึ้นตรงที่รับผิดชอบกิจกรรมตามแผนงาน ต้องรายงานความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
และฝ่ายเลขาของคณะอนุกรรมการฯ จะสรุปผลการปฏิบัติทั้งหมด แล้วน าผลไปรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ
เพ่ือรับทราบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานดังกล่าวสามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 

 
 
 



เป้าประสงค์ที่ ๑ เพ่ือพัฒนา กอ.รมน. ให้เป็นองคก์รที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
โครงการ /กรจกรรม  

๑.๑ โครงการจัดท าและพัฒนาระบบรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน กอ.รมน. 

กอ.รมน.ได้จัดท าและพัฒนาระบบรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน โดยน าเทคโนโลยีและการสื่อสารมาใช้สนับสนุนระบบ 
เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการร้องทุกข์ ร้องเรียน โดยเพ่ิมช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน     
ซึ่งผู้ร้องไม่ต้องเดินทางมาด้วยตนเอง และยังสามารถติดตามผลการจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนได้ด้วยตนเอง          
ผ่านหน้าเว็บไซต์ www.isoc.go.th  

 

 
 
๑.๒ การขับเคลื่อนการด าเนรนงานของ ศปท.กอ.รมน. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๑๒/๒๕๖๒ ลง ๒๕ ต.ค. ๖๒ ได้อนุมัติการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน 
หน้าที่และอ านาจของส่วนงานและอัตราก าลังของ กอ.รมน. โดยก าหนดให้ ส านักจเร กอ.รมน. มีภารกิจ และ        
ความรับผิดชอบในการประสานและด าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กอ.รมน. โดยมีขอบเขต  
ความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ส าคัญคือ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใน กอ.รมน. 

 ในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา (ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔) ศปท.กอ.รมน. ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยบูรณาการการท างานร่วมกับศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๕๘/๒๕๖๒ ลง ๓ ธ.ค. ๖๒ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยท าหน้าที่
คณะอนุกรรมการ จ านวน ๒ ชุด คือ อนุกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
(ศปท.) และอนุคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โดยเข้าร่วมการประชุม  
ที่ส าคัญเพ่ือร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานของ ศปท. ดังนี้ 

 

http://www.isoc.go.th/


๑. ประชุมอนุคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
เมื่อ ๒๘ ธ.ค. ๖๓  ณ ห้องประชุมใหญ่ ส านักงาน ป.ป.ท. 

๒. ประชุมอนุคณะกรรมการขับเคลื่อนและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓       
เมื่อ ๒๓ ธ.ค. ๖๓ ณ ห้องประชุมใหญ่ ส านักงาน ป.ป.ท. 

๓. ประชุมอนุคณะกรรมการขับเคลื่อนและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓        
เมื่อ ๙ พ.ย. ๖๓ ณ ห้องประชุมใหญ่ ส านักงาน ป.ป.ท. 

 
๑.๓ โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ส าหรับประชาสัมพันธ์การปฏรบัตรภารกรจของ กอ .รมน.  

กอ.รมน.ได้ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของ กอ.รมน. www.isoc.go.th เพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 และ
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานเว็ปไซต์ภาครัฐ โดยหน้าเว็ปไซต์มีหมวดหมู่และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กอ.รมน. 
ตลอดจนข้อมูลเพ่ือการประชาสัมพันธ์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการโดยยึด
ประชาชนเปนศูนยกลาง และใหประชาชนมีสวนรวมผานทางอิเล็กทรอนิกส  

 

 
 

 
๑.๔ การเผยแพร่ข้อมูลการป้องกันการทุจรรตและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในเวปไซต์ กอ .รมน.  

      มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในเว็บไซต์ กอ.รมน. 
โดยแสดงข้อมูลส าคัญ เช่น ระเบียบว่าด้วยการร้องทุกข์ ร้องเรียน และการจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และสถิติการด าเนินการจัดการข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน เป็นต้น ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายจาก 
www.isoc.go.th 

 
 
 

http://www.isoc.go.th/
http://www.isoc.go.th/


เป้าประสงค์ที่ ๒ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โครงการ /กิจกรรม  

๒.๑ โครงการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

       ด าเนินการแล้วระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖  มี.ค. ๖๔  ณ โรงแรมไพร์นเฮิร์ส จ.ปทุมธานี โดยมีผู้แทนหน่วยจาก กอ.รมน.
(ส่วนกลาง), กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน. จังหวัดเข้าร่วมจ านวน ๑๑๘ คน 

 
๒.๒ โครงการอบรมจริยธรรม กอ.รมน. 

 ๒.๒.๑ จัดส่งก าลังพลจ านวน ๑ นาย  (พ.อ. อนิรุท  ละอองพันธ์)  เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ ธ.ค. ๖๓ ณ สปน. ท าเนียบรัฐบาล และ         
ภัทรานาวารีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา รายละเอียดตามภาคผนวก ๑ 

 
เป้าประสงค์ที่ ๓ เพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมในการบริหารงานภายในองค์กร 
โครงการ /กิจกรรม  

๓.๑ การประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร กอ .รมน .  
  พลเอก วรเกียรติ  รัตนานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน. ได้ลงนามในประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด  
กอ.รมน. เมื่อ ๒๖ ต.ค. ๖๓ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้ กอ.รมน. เป็นหน่วยงาน    
ปลอดจากการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม รายละเอียดตามภาคผนวก ๒ 



 
 

๓.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลการประเมรนคุณธรรมและความโปร่งใสในการประเมรน ITA 
ของ กอ .รมน.  

กอ.รมน.ได้จัดท าค าสั่งกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่ ๖๘๔/๒๕๖๓ ลงวันที่         
๑๖ ต.ค. ๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) จ านวน ๒๔ ท่าน โดยมี  
จเร กอ.รมน. เป็นประธานกรรมการ  รองจเร กอ.รมน. เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนหน่วยขึ้นตรงใน กอ.รมน.
จ านวน ๑๘ ท่านเป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่ส านักจเร กอ.รมน.  เป็นกรรมการและเลขานุการ รายละเอียด           
ตามภาคผนวก ๓ 

ต่อมา คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ได้เห็นชอบและเสนอให้มีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการควบคุมดูแลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการประเมิน ITA ของ กอ.รมน. ขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง 
จ านวน ๑๕ ท่าน โดยมี รองจเร กอ.รมน. เป็นประธานกรรมการ  คณะอนุกรรมการฯชุดนี้ท าหน้าที่เป็นผู้จัดเตรียม    
และจัดท าข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานภายใน กอ.รมน. มีการด าเนินงานด้วยการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส    
ตามแนวทางการปฏิบัติของตัวชี้วัด รายละเอียดตามภาคผนวก ๔ 

 
๓.๓ การประกาศนโยบาย No Gift Policy และประชาสัมพันธ์ให้ นขต. รับทราบโดยทั่วถึง 
 กอ.รมน. ได้ด าเนินการประกาศนโยบาย No Gift Policy เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.ทุกคน “งดรับ งดให้” 
ของขวัญ/ของก านัลทุกชนิด ในทุกโอกาสและทุกเทศกาลส าคัญ โดยได้ด าเนินการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวให้        
หน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. รับทราบตามหนังสือ สจร.กอ.รมน. ที่ นร.๕๑๐๐.๙/๕๗๖ ลง ๒๘ ธ.ค. ๖๓ และได้มี         
การน านโยบายดังกล่าวไปเผยแพร่ใน www.isoc.go.th/content.php?content_id=558 อีกด้วย 

http://www.isoc.go.th/content.php?content_id=558


 
 

  



๓.๔ จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ กอ.รมน. และ
คณะอนุกรรมการควบคุมดูแลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการประเมิน ITA          
ของ กอ.รมน.  
 กอ.รมน. ได้จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ กอ.รมน.         
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานและการปฏิบัติงานด้วยการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ นขต. รวมทั้งเพ่ือให้
ค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการควบคุมดูแลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการประเมิน ITA ของ กอ.รมน. จ านวนทั้งสิ้น ๓ ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารรื่นฤดี 
 

 
 

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ศปก.ทบ.(เดิม) 

 
 
 



ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๘ มี.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารรื่นฤดี 

 
 
ส าหรับคณะอนุกรรมการควบคุมดูแลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการประเมิน ITA             

ของ กอ.รมน. ได้มีการจัดประชุมไปแล้วทั้งสิ้น ๔ ครั้ง ดังนี้ 
 
ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย. ๖๓ ณ ห้องประชุม อาคารเพชรรัตน์ กอ.รมน. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๒ กอ.รมน. 
 

 
 

ครั้งที่ ๓  เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๔ ณ ห้องประชุม ๑๐๒ กอ.รมน. 
 

 
 



ครั้งที่ ๔  เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๔ ณ ห้องประชุม ๑๐๒ กอ.รมน. 
 

 
 

๓.๕ การจัดท าแผนบรรหารความเสี่ยงการทุจรรต กอ.รมน. 
 

 



 กอ.รมน. ได้น าแนวคิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of 
Sponsoring Organizations 2013) มาเป็นกรอบแนวทางการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือให้บุคลากร      
ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการป้องกัน ควบคุม และบรรเทาความผิดพลาดหรือลดความเสียหายจาก การปฏิบัติงาน
ที่อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานในอนาคต โดยก่อนท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้ท าการคัดเลือกงานหรือ
กระบวนงานจากภารกิจในแต่ละประเภทที่จะท าการประเมิน ซึ่งได้มีการจ าแนกและก าหนดขอบเขตของการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตของ กอ.รมน. เป็น ๒ ด้าน 
 1. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ส าหรับความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เนื่องจาก กอ.รมน. ไม่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชน จึงไม่มีการอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา 
 แผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจาก ลธ.รมน. ตามหนังสือที่ นร ๕๑๐๐.๙/๔๓   
ลง ๒๒ ม.ค.๖๔  
 
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 จากการด าเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตในรอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔) พบข้อขัดข้อง         
บางประการที่อาจท าให้การปฏิบัติตามแผนยังไม่แล้วเสร็จตามที่ก าหนด สรุปได้ดังนี้  

 1. ด้านระยะเวลา เนื่องจากกรอบแนวทางการด าเนินงานของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA) โดยส านักงาน ป.ป.ช. มีความล่าช้า มีผลให้การก าหนดและวางแผนการด าเนินงาน   
ของหน่วยงานมีความล่าช้าไปด้วย 
 2. ด้านงบประมาณ เนื่องจากการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของประเทศไทย เป็นการตั้งงบประมาณ
แบบประมาณการล่วงหน้า การก าหนดกิจกรรมในแผนจึงต้องใช้กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณในปีนี้เท่านั้น ไม่สามารถ
ก าหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ เนื่องจากไม่มีงบประมาณสนับสนุน 
 3. ด้านอ่ืนๆ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 มีความเสี่ยงต่อการจัดกิจกรรมที่มีการ
รวมกลุ่มของบุคลากร เช่น การฝึกอบรม ฯลฯ รวมทั้งรัฐบาลได้ขอความร่วมมือในการงดจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง     
ต่อการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรค จึงท าให้กิจกรรมบางรายการยังไม่สามารถด าเนินการได้ในช่วงระยะเวลานี้ 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนรนงานตามแผนป้องกันการทุจรรต รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔) 

เป้าประสงค์ โครงการ/กรจกรรม 
หน่วย

รับผรดชอบ 
ผลการด าเนรนงาน
ในรอบ ๖ เดือน 

หมายเหตุ 

เป้าประสงค์ที่ 1 
เพื่อพัฒนา กอ.รมน. 
ให้เป็นองค์กรที่มี
ความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ 
 

1. โครงการจัดท าและพัฒนาระบบรบัเรือ่งร้องทกุข์ 
ร้องเรียน กอ.รมน. 

2. การขับเคลื่อนการด าเนินงานของ ศปท.กอ.รมน.
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของ กอ.รมน.     
เพื่ อ เป็ น ช่องทาง ในการสื่ อส าร ระหว่ า ง
บุคคลภายนอกกับ กอ.รมน.ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

4. การเผยแพร่ข้อมูลการป้องกันการทุจริตและ 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในเว็บไซต์        
กอ.รมน. 

 

สจร.กอ.รมน. 
 
สจร.กอ.รมน. 
 
ศดม.กอ.รมน. 
 
 
 
สจร.ฯ และ 
ศดม.ฯ 

แล้วเสร็จ 
 

แล้วเสร็จ 
 

แล้วเสร็จ 
 
 
 

แล้วเสร็จเฉพาะการ
เผยแพร่ข้อมูลการ
ป้องกันการทุจริต 
 

เร่ิมใช้งานระบบได้ 
ม.ค. ๖๔ 

ยังมีการด าเนินการ
ต่อเนื่องทั้งปี 
 
 
 
 
ข้อมูลการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ยังอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ 2  
เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจและความ
ตระหนักในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

1. โครงการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

2. โครงการอบรมจริยธรรม กอ.รมน.  

สจร.กอ.รมน. 
 
สบค.กอ.รมน. 
 

แล้วเสร็จ 
 

แล้วเสร็จ ๑ 
รายการ 

 

เมื่อ ๒๔ - ๒๖ มี.ค.๖๔ 

ยังมีกิจกรรมเหลืออยู่
และอยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ (เนื่องจาก
ปัญหาสถานการณ์ 
COVID-19) 

เป้ าประสงค์ที่  3 
เพื่ อพัฒนา ระบบ
คุ ณ ธ ร ร ม ใ น ก า ร
บริหารงานภายใน
องค์กร 
 

1. การประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร      
กอ.รมน.  

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ประเมิน ITA ของ กอ.รมน. 

3. การประกาศนโยบาย No Gift Policy และ
ประชาสัมพันธ์ให้ นขต. รับทราบโดยทั่วถึง 

4. การจัดประชุมเพื่ อก ากับและติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ โดยคณะ
กรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ 

๕.  การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต      
กอ.รมน. 

สจร.กอ.รมน. 
 
สจร.กอ.รมน. 
 
 
สจร.ฯ และ 
ศดม.ฯ 
สจร.กอ.รมน. 
 
 
สจร.กอ.รมน. 
 

แล้วเสร็จ 
 

แล้วเสร็จ 
 
 

แล้วเสร็จ 
 

แล้วเสร็จ 
 
 

แล้วเสร็จ 
 

เมื่อ ๒๗ ต.ค. ๖๓ 
 

เมื่อ ๑๖ ต.ค. ๖๓ 

 

เมื่อ ๒๙ ธ.ค. ๖๓ 

 
เมื่อ ๒๗ ต.ค.,  
๑๘ พ.ย., ๒๔ ธ.ค., 
๒๘ ธ.ค. ๖๓  
๒๑ ม.ค., ๑๘ ก.พ., 
และ ๘ มี.ค. ๖๔  
อนุมัตเิมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๔ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ๑ 

 



ภาคผนวก ๒ 

 



ภาคผนวก ๓ 

 



 



ภาคผนวก ๔ 

 



 



ภาคผนวก ๕ 

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจรรต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ แผน/โครงการ/กรจกรรม ระยะเวลา
ด าเนรนการ 

หน่วยรับผรดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 
1 เพ่ือพัฒนา 
กอ.รมน. ให้เป็น
องค์กรที่มีความ
โปร่งใส
ตรวจสอบได้ 

 

1. ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบการรับเรื่อง
ร้ อ ง เ รี ย น  แ ก้ ไ ข เ รื่ อ ง
ร้องเรียน ติดตามเรื่องการ
ร้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ เ พ่ิ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ด าเนินการ 
2. ระดับความส าเร็จในการ
จั ด ท า ก ล ไ ก ป้ อ ง กั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. การจัดท าระบบ
รับเรื่องร้องเรียน  
2. จัดให้มีหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบโดยตรง
ในการป้องกันและ
ป ร า บ ป ร า ม ก า ร
ทุจริต 
3. จัดท ากลไกป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

5. โครงการจัดท าและพัฒนาระบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
ร้องเรียน กอ.รมน. 

6. การขับเคลื่อนการด าเนินงานของ ศปท.กอ.รมน.       
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

7. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของ กอ.รมน. เพ่ือเป็น
ช่องทางในการสื่อสารระหว่างบุคคลภายนอกกับ      
กอ.รมน. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

8. การเผยแพร่ข้อมูลการป้องกันการทุจริตและการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในเว็บไซต์ กอ.รมน. 

ต.ค. 63 - ธค. 63 
 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
ต.ค. 63 – กย. 64 

 
 
 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
 
 

สจร.กอ.รมน. 
 
สจร.กอ.รมน. 
 
ศดม.กอ.รมน. 
 
ศดม.กอ.รมน. 
 

เป้าประสงค์ที่ 
2  เ พ่ื อ ส ร้ า ง
ความรู้  ความ
เข้าใจและความ
ตระหนักในการ
ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

ระดับความส าเร็จในการ
ส่งเสริมการรับรู้และสร้าง
เสริมวัฒนธรรมองค์กรใน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตให้กับเจ้าหน้าที่ 
กอ.รมน. 
 

1.เสริมสร้างองค์
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต และป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ด้วยการสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

3.  โครงการสัมมนาให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

4. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในผู้ปฏิบัติงาน กอ.รมน. (โครงการพาไปวัด 
ของ สบค.) 

 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
 

 

สจร.กอ.รมน. 
 
สบค.กอ.รมน. 
 



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ แผน/โครงการ/กรจกรรม ระยะเวลา
ด าเนรนการ 

หน่วยรับผรดชอบ 

ในผู้ปฏิบัติงาน    
เป้าประสงค์ที่ 
3 เพ่ือพัฒนา
ระบบคุณธรรม
ในการ
บริหารงาน
ภายในองค์กร 
 

ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนิ นการพัฒนาระบบ
คุณธรรมในการบริหารงาน
ภายในองค์กร 

การก าหนดแนวทาง
ในการด าเนินการ
พัฒนาระบบ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของ กอ.รมน.  
 

5. การประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร กอ.รมน.  
6. การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการประเมิน ITA ของ 
กอ.รมน. 

7. ก า ร ป ร ะ ก า ศ น โ ย บ า ย  No Gift Policy แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ให้ นขต.รับทราบโดยทั่วถึง 

8. การจัดประชุมเพ่ือก ากับและติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการฯ และ
คณะอนุกรรมการฯ 

9. การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กอ.รมน. 

ภายใน ต.ค. 63 
ภายใน ต.ค. 63 
 
 
ภายใน ธ.ค. 63 
 
 
ทุกเดือน 
 
ต.ค. 63 - ม.ค.64 

สจร.กอ.รมน. 
สจร.กอ.รมน. 
 
 
ศดม.กอ.รมน. 
และ สจร.กอ.รมน. 
สจร.กอ.รมน. 
 
 
สจร.กอ.รมน. 
 

 
 

 

 

 

 




