แนวทางการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๑. ผู้บริหาร
๑.๑ นโยบายและการแสดงท่าทีที่สะท้อนให้เห็นการให้ความสาคัญในการยกระดับคุณธรรมความโปร่งใส
รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต (บันทึกแจ้งเวียน การมอบนโยบายในการประชุมกรรมการบริหาร/
สานักงาน การประกาศเจตจานงสุจริต) i25, i26, o34
๑.๒ การวางตนเป็ นแบบอย่างในการครองตน ครองคน ครองงาน : ไม่เลือกปฏิบัติ การบริห ารงาน/คน
โดยใช้อานาจหรือทรัพย์สิน/งบประมาณของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง i13, i14, i15, i16, i17, i18
๑.๓ การมีส่วนร่วมและให้ความสาคัญในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมคุณธรรม 035
๒. ด้านกระบวนงาน และการดําเนินงานตามภารกิจ
๒.๑ การจัดทาและพัฒ นาระบบงานเพื่อให้ การดาเนินงานตามภารกิจเป็นไปตามขั้นตอน และมาตรฐาน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน e5, e12, e13, e15, o1, o2, o3, o4, o13, o14,
o15, o16, o17
2.2 การพัฒ นาเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะให้แก่บุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
มุ่งผลสําเร็จของงาน ประโยชน์ส่วนรวมและประชาชนเป็นหลักและพร้อมรับผิด i1, i3, e1, e2, e3, e11
๒.3 เสริมสร้างคุณธรรม และวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน เช่น แนวปฏิบัติ/การรณรงค์
ไม่ รั บ -ให้ สิ่ ง ของเพื่ อ เป็ น การแลกเปลี่ ย นการให้ บ ริ ก าร/อํ า นวยความสะดวกความซื่ อ สั ต ย์ (การเบิ ก จ่ า ยเงิ น
ตามระเบียบและข้อเท็จจริง) i4, i5, i6, e4, o38, o42, o43
๒.4 การเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในภายนอกองค์กร เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดําเนินงาน หรือพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามภารกิจขององค์กร e14, o16, o32, o33
๒.5 การบริห ารงบประมาณที่มีป ระสิ ทธิภ าพและโปร่งใส สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดทํา
และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ i7, i8, i9, i10, o10, o11, o12, o18, o19, o20
๒.6 การจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืม/ใช้ทรัพย์สินราชการการกํา กับ
ตรวจสอบเพื่อป้องกันการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน i11, i12, i19, i20, i21, i22, i23, i24, o21, o22, o23, o24
2.7 การบริหารและพัฒนาบุคลากรด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม o25, o26, o27, o28
๓. มาตรการในการป้องกันและจัดการต่อกรณีการทุจริต
3.1 การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนรวม
ของหน่วยงาน และแสดงผลการประเมิน รวมถึงมาตรการบริหารความเสี่ยง o36, o37
3.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส (มีการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จุดอ่อน-จุดแข็ง มาตรการขับเคลื่อน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) i26, o39, o40, o41, o42, o43
/3.3 แนวทางการ...

3.3 แนวทางการดําเนินงานกรณีมีเรื่องร้องเรียน (จัดทําคู่มือ/แนวทางที่ชัดเจน) การตอบสนองต่อปัญหา
ตลอดจนการนําผลการตรวจสอบมาปรับปรุงการทํางานและการป้องกันการทุจริต i27, i28, i29, o29
3.4 การพัฒ นาขั้น ตอน และช่องทางการร้องเรียนที่มีความสะดวก ปลอดภัย น่าเชื่อถือเรื่องการรักษา
ความลับของผู้ร้องเรียน และสามารถติดตามผลได้ i30, e10, o30, o31
๔. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้
4.1 จัดทําและพัฒนาช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ : ถูกต้อง ชัดเจนหลากหลาย เข้าถึงง่าย
ไม่ ซั บ ซ้ อ น สามารถเข้ า ถึ ง ได้ ผ่ า น URL Website หลั ก ของหน่ ว ยงานข้ อ มู ล สอดคล้ อ งกั บ หั ว ข้ อ มี ก ารชี้ แ จง
ตอบคําถาม ตอบสนองกรณีมีข้อสงสัย e6, e7, e8, e9, o8, o9, o32
4.2 จัดทําและพัฒนางานด้านเนื้อหาข่าวสารข้อมูล ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุม เข้าใจง่าย
o5, o6, o7, o15, o16, o31
- ขั้นตอนการดําเนินงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงานและระยะเวลาการให้บริการ
- นโยบายผู้ บ ริ ห าร แนวปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บ การป้ อ งกั น การทุ จริต และการส่ งเสริมความโปร่งใสเป็ น ธรรม
ขององค์กรและบุคลากรทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ขั้นตอนการดําเนินการกรณีการทุจริต
- ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นรับข้อมูลข่าวสาร การติดต่อสื่อสาร
- การรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน
- ผลการดําเนินงาน กิจกรรมของสํานักงาน

