
ช่ือแผนปฏิบัติการ: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักกฎหมาย

วัตถุประสงค์: เพ่ือขับเคล่ือนและพัฒนาองค์กรสู่คุณธรรมและความโปร่งใส

ผู้อ านวยการฝ่ายหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายข้ึนไป 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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กันยายน

-

-6.1 ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายในเพ่ือเป็นองค์กรคุณธรรม 
ซ่ือตรง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and Accountability)
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6.2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริตในองค์กร 3

-
4.1 ส่งเสริมค่านิยม ยกย่องเชิดชูบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติดี 4

4

-แต่งต้ังคณะท างานฯ (ศปท. ยสท.) และด าเนินการทบทวน ปรับปรุงและ
จัดท าแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2566

เพ่ือมีแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบข้อบังคับ และจริยธรรมสอดคล้องกับ
สถานการณ์

 -

2
1. ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานฯ (ศปท. ยสท.) 
2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ ยสท.
3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของทุกส่วนงาน

ทุกส่วนงาน ยสท.

ทุกส่วนงาน ยสท.

-

3

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และภายนอก มีองค์ความรู้ด้านการป้องกันการ
ทุจริต และปรับฐานความคิดทัศนคติให้มีค่านิยมสุจริต เพ่ือลดการร้องเรียน 
และแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กร

ทุกส่วนงาน ยสท.

ทุกส่วนงาน ยสท.

เพ่ือให้เกิดความตระหนักรู้และเกรงกลัวการกระท าทุจริต ทุกส่วนงาน ยสท.

แนวทางท่ี 2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

4.2 การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระท าทุจริต (Case Study)

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองกฎระเบียบ บทลงโทษ แนวทางปฏิบัติท่ี
เก่ียวข้องขององค์กร เพ่ือลดการร้องเรียน และแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กร

 
ทุกส่วนงาน ยสท.

3.3 การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และปรับฐาน
ความคิดทัศนคติ
ให้มีค่านิยมสุจริต

แนวทางท่ี 1 การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต

3.1 เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้
ความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ บทลงโทษ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

1. เพ่ือให้บุคลากรตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณท่ีดี และถือปฏิบัติ
ตามคู่มิจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ
2. ยกย่องเชิดชูสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 
3. สร้างเครือข่ายและบุคคลต้นแบบด้านวัฒนธรรมสุจริต

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กร
 เพ่ือลดการร้องเรียน และแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กร

 
ทุกส่วนงาน ยสท.3.2 เสริมสร้างความรู้เก่ียวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กร

เป้าหมาย:- ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 100%
- ร้อยละทัศนคติและค่านิยมสุจริตในการป้องกันการทุจริตของพนักงาน ยสท . ไม่น้อยกว่า 95%

กลยุทธ์: การส่งเสริมธรรมาภิบาลและภาพลักษณ์องค์กร ผู้รับผิดชอบหลัก: ระยะเวลาด าเนินการ: ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ค่าใช้จ่าย
งบท าการ

ผู้รับผิดชอบ
ในข้ันตอน

1

ผลลัพธ์
(Output ของกิจกรรม)

กิจกรรมหลัก %
ระยะเวลาด าเนินการ ความเส่ียงหรือ

ปัจจัยความส าเร็จ

2

วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากส านักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการวิเคราะห์ เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการและแนวทางมาตรการ
ป้องกันการทุจริต

เพ่ือทราบประเด็นความเส่ียงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน และออก
มาตรการเพ่ือป้องกันและลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน

ทุกส่วนงาน ยสท. -

แนวทางท่ี 5 การสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต

ทุกส่วนงาน ยสท.

ทุกส่วนงาน ยสท.

ทุกส่วนงาน ยสท.

กิจกรรมป้องกันการทุจริตของส่วนงาน
(9.1) การใช้ทรัพย์สินราชการ 3

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพ่ือให้ส่วนงานมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการใช้
ทรัพย์สินราชการ และแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้อง ทุกส่วนงาน ยสท.

ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
8.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ของส านักงาน ป.ป.ช.
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แนวทางท่ี 3 การแสดงเจตจ านงในการบริหารด้วยความสุจริต

5.1 ทบทวนนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากับดูแลกิจการท่ีดี
 และเผยแพร่สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

8

เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแจ้งเบาะแสเม่ือพบการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในองค์กร 
(ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน "Watchdog ACT TOAT")7.1 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต

เพ่ือป้องกันการเรียก รับ หรือให้สินบน ป้องกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้าง
 และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

คณะผู้บริหารระดับสูงแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากับดูแล
กิจการท่ีดีให้พนักงานยึดถือปฏิบัติเพ่ือสร้างการรับรู้ในนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตขององค์กร

7.2 ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ท่ีสะอาด ปราศจากเงินสินบน (No Gift 
Policy)

3

5.2 การก ากับดูแลองค์กรให้ปฏิบัติภารกิจในกรอบของกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
และจริยธรรม (Compliance)

แนวทางท่ี 4 การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

(9.2) ด าเนินการตรวจสอบกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และค าส่ังท่ี
เก่ียวกับ ยสท. จาก website ราชกิจจานุเบกษา และ website ต่างๆ 
พร้อมจัดท าบันทึกน าเสนอผู้บริหารท่ีก ากับดูแลเพ่ือทราบ ก่อนแจ้ง
เวียนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบและถือปฏิบัติ
(9.3) จัดท าบทความพร้อมออกรายการเสียงตามสาย ยสท . ในหัวข้อ 
"กฎหมายน่ารู้"
(9.4) จัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานได้รับรู้และรับทราบในกฎระเบียบ 
บทลงโทษ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ผ่านโปรแกรท Google Meet
(9.5) ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลจาก website ยสท. ในส่วนของ
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ัง ท่ีเก่ียวข้องกับ ยสท . ให้เป็นปัจจุบัน
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 - พนักงานได้รับความรู้เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ซ่ึงเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานและการบังคับใช้กับ ยสท. และอยู่บนพ้ืนฐานความถูกต้อง 
เป็นปัจจุบันกับเหตุการณ์
 - เสริมสร้างทัศนคติท่ีดี และปลูกจิตส านึกท่ีดี ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานส านักกฎหมาย

ทุกส่วนงาน ยสท.

กุมภาพันธ์

-ทุกส่วนงาน ยสท.

มิถุนายน กรกฎาคม

-

100 รวมค่าใช้จ่าย

ยสท. มีการตอบประเมินฯ ITA ของส านักงาน ป.ป.ช. ครบถ้วน ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด

ทุกส่วนงาน ยสท.

ทุกส่วนงาน ยสท.

-

พฤษภาคม

-

มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์องค์กร เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มี
ระบบบริหารจัดการภายใน เป็นองค์กรคุณธรรม ซ่ือตรง โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ มีความพร้อมรับผิด

สิงหาคม

 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

-

8

9

มกราคมเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มีนาคม เมษายน

3.1 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม ดังน้ี
 * จัดท าบันทึกแจ้งเวียนขอให้หน่วยงานแจ้ง
พนักงานเข้ารับการอบรมฯ ในหัวข้อ "คุยเร่ืองเล่า
อุทาหรณ์" ในวันท่ี 20 ก.พ. 66 โดยก าหนดผู้เข้า
อบรมจากทุกหน่วยงาน อย่างน้อย 100 คน
 * ทีมงานและนิติกรท่ีได้รับมอบหมายได้อบรม
ตามวันเวลาดังกล่าว โดยมีพนักงานสนใจร่วมรับ
ฟัง และลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม จ านวน 264 คน 

⬧ ส่วนงานด าเนินการเผยแพร่ส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์และแจ้งเวียน เพ่ือเสริมสร้างความรู้
 ความเข้าใจ และถือปฏิบัติให้กับพนักงาน ท้ังน้ี 
เพ่ือให้เป็นไปตามแผนฯ โดยผ่าน Line ของ
หน่วยงานตามหัวข้อกิจกรรม ดังต่อไปน้ี
3.3 แจ้งเวียนประกาศ ยสท. เร่ือง บุคคลต้นแบบ 
(Ro;e Model) ประจ าปี 2566 ให้แก่ ระดับรอง
ผู้ว่าการ และระดับ ผอ. ฝ่ายหรือเทียบเท่า หรือ
หัวหน้าส านัก 
4.2 จัดท าบทความกรณีศึกษา Case Study เร่ือง
 น าเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้กับองค์กรไป
ใช้ประโยชน์ส่วนตัวก่อนน าส่งให้ ฝอส. ด าเนินการ
5.1 แจ้งเวียนคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
คณะกรรมการ ยสท. ผู้บริหารและพนักงาน ยสท.
 ปีงบฯ 66 ให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ
5.2 ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ราช
กิจจานุเบกษาและเว็บไซต์อ่ืนๆ พบกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับ ยสท. ประจ าเดือน ธ.ค. 65 - ม.ค. 
66 จ านวน 6 เร่ือง พร้อมน าส่งให้ ฝอส. 
ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
6.1 แจ้งเวียนการจัดท าคู่มือการประเมินความ
เส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การบริหาร
จัดการความเส่ียงการทุจริต และมาตรการป้องกัน
ของ ยสท. ปีงบฯ 2566 ให้พนักงานรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
6.2 แจ้งเวียนประกาศ ยสท. เร่ือง มาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้างฯ ให้
พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ
7.1 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาออนไลน์ยกระดับ
ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้พนักงานเข้าร่วม
อบรม  
8.1 แจ้งเวียนคู่มือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จาก สนง. 
ป.ป.ท. ให้พนักงานได้ศึกษาและท าความเข้าใจ

กิจ
กร

รม

ส่วนงานด าเนินการเผยแพร่ส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์และแจ้งเวียน เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และถือ
ปฏิบัติให้กับพนักงาน ท้ังน้ี เพ่ือให้เป็นไป
ตามแผนฯ โดยผ่าน Line ของหน่วยงาน
ตามหัวข้อกิจกรรม ดังต่อไปน้ี
3.2 คลิปวีดีโอการประชุมช้ีแจงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด านินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐฯ (Kickoof ITA 
2023) โดย สนง.ปปช.
3.3 ข้อมูล สนง. คณะกรรมการฯ ป.ป.ท. 
เก่ียวกับด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบหัวข้อ "การ
ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี"
4.2 บทความกรณีศึกษา Case Study ใน
รูปแบบ Info เร่ือง การเบิกค่าเช่าบ้านเท็จ
5.1 ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ัน จากศูนย์ ศปท. ยสท. ปีงบฯ 
2566 เร่ือง นโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
(Anti-Corruption Policy) 
6.1 เผยแพร่ Infographic สาระน่ารู้เร่ือง
ธรรมาภิบาล กับการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ของ ยสท. จากศูนย์ ศปท. ยสท.
6.2 ข้อมูลเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict of Interest) ของ ยสท. พร้อม
กรณีตัวอย่างของผลประโยชน์ทับซ้อนจาก
ศูนย์ ศปท. ยสท.
7.1 ประกาศ ยสท. ปีงบฯ 2566 เร่ือง 
มาตรการคุ้มครองผู้แจงเบาะแส 
(Whistlebower Policy) ประกาศ ยสท. 
เร่ือง มาตรการและแนวทาง ปฏิบัติเก่ยว
กับการจัดการเร่ืองร้องเรียน กรณีเกิดการ
ทุจริตต่อหน้าท่ีหรือการประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ี ยสท. (Complaints Hording 
Policy) พร้อมแจ้งเวียนคู่มือแนวทางการ
ปฏิบัติงานการจัดการเร่ืองร้องเรียน ยสท .
7.2 ประกาศของ ยสท. เก่ียวกับการ
รณรงค์นโยบาย เร่ือง นโยบายป้องกันการ
รับสินบน การให้และรับของขวัญ (No Gift
 Policy) พร้อมข่าว "อธิบดี" ถูกจับคดีเรียก
รับเงินฉีกหน้านโยบาย No Gift ฯ กรม
อุทยานแห่งชาติฯ 
8.1 แจ้งเวียนคู่มือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2566 จาก สนง. ป.ป.ท. ให้พนักงานได้
ศึกษาและท าความเข้าใจ

3.1 ทีมงานและพนักงานท่ีได้รับ
มอบหมายด าเนินการประชุมหารือ
ถึงแนวทางและวิธีการในการท่ีจะจัด
อบรมให้ความรู้กับพนักงานภายใน
ได้เข้าใจและถือปฏิบัติ
ส่วนงานด าเนินการเผยแพร่ส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์และแจ้งเวียน เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
ถือปฏิบัติให้กับพนักงาน ท้ังน้ี 
เพ่ือให้เป็นไปตามแผนฯ โดยผ่าน 
Line ของหน่วยงานตามหัวข้อ
กิจกรรม ดังต่อไปน้ี
3.2 ประชาสัมพันธ์เกร็ดความรู้...สู้
ทุจริต จาก สนง. ป.ป.ช. ในเร่ือง 
"กฎหมายป้องกันการฟ้องคดีปิด
ปาก (Anti-SLAPP Law" 
3.3 เผยแพร่สาระน่ารู้ จากศูนย์ 
ศปท. ยสท. เร่ือง แนวปฏิบัติ Do's 
and Don'ts เพ่ือลดความสับสน
เก่ียวกับพฤติกรรมสีเทาและ
แนวทางในการประพฤติตนทาง
จริยธรรม
4.1 เผยแพร่สาระน่ารู้จากส านักงาน
 ก.พ. เร่ือง มาตรฐานทางจริยธรรมฯ
 และคู่มือ พ.ร.บ. มาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. 2562
5.1 เผยแพร่ระเบียบ ยสท. ว่าด้วย
ประมวลผลจริยธรรมผู้บริหารและ
พนักงาน ยสท. พ.ศ. 2561 ให้
พนักงานรับทราบ และถือปฏิบัติ 
6.1 เผยแพร่ข้อมูลจากคณะท างาน 
ศปท. เร่ือง 8 มาตรการภายใน
องค์กรป้องกันการติดสินบนแก่เจ้า
พนักงานของรัฐ
6.2 ข้อมูลเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน
 (Conflict of Interest) ของ ยสท.
 พร้อมกรณีตัวอย่างของ
ผลประโยชน์ทับซ้อนจากศูนย์ ศปท.
 ยสท.
8.1 แจ้งเวียนคู่มือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
จาก สนง. ป.ป.ท. ให้พนักงานได้
ศึกษาและท าความเข้าใจ

ส่วนงานด าเนินการ
ทบทวนรายช่ือ
คณะท างานฯ ของส่วน
งานก่อนน าส่งให้
คณะท างานฯ (ฝ่าย
อ านวยการฯ) ด าเนินการ
แต่งต้ังคณะท างานศู
ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต (ศปท. ยสท.) ปีงบฯ
 2566 ต่อไป

รับทราบการ
วิเคราะห์ผลการ
ประเมินตนเองตาม
เกณฑ์ ป.ป.ช. 
ปีงบประมาณ 2566



กันยายน

เป้าหมายรายเดือน 4 3

ผลงานรายเดือน
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9. กิจกรรมท่ีหน่วยงานด าเนินการ
 ดังน้ี
9.1 ประชาสัมพันธ์แนวทาง
ปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ปฏิบัติงาน ปีงบฯ 
2566 ให้พนักงานทราบและถือ
ปฏิบัติ
9.2 ตรวจสอบกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ค าส่ัง ท่ีเก่ียวกับ ยสท. 
จากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาฯ 
และเว็บไซต์อ่ืนๆ จ านวน 5  เร่ือง
 พร้อมน าเสนอผู้บริหารท่ีก ากับ
ดูแล เพ่ือทราบก่อนแจ้งเวียน
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบและ
ถือปฏิบัติ
9.3 จัดท าบทความพร้อมออก
รายการเสียงตามสาย ในหัวข้อ 
"กฎหมายน่ารู้" เร่ือง 
พระราชบัญญัติปฏิบัติราชการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 
9.4 จัดท าบทความเก่ียวกับการ
ทุจริต ความผิด และบทลงโทษ 
ในรูปแบบกรณีศึกษา Case 
Study เร่ือง เบิกค่าเช่าบ้านเท็จ
9.5 นิติกรท่ีได้รับมอบหมาย
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลจาก
เว็บไซต์ ยสท. ในส่วนของส านัก
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ัง
ท่ีเก่ียวข้องกับ ยสท. พร้อม
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

9. กิจกรรมท่ีหน่วยงาน
ด าเนินการ ดังน้ี
9.2 ตรวจสอบกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง ท่ี
เก่ียวกับ ยสท. จากเว็บไซต์
ราชกิจจานุเบกษาฯ และ
เว็บไซต์อ่ืนๆ จ านวน 2  เร่ือง 
พร้อมน าเสนอผู้บริหารท่ีก ากับ
ดูแล เพ่ือทราบก่อนแจ้งเวียน
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ
และถือปฏิบัติ
9.3 จัดท าบทความพร้อมออก
รายการเสียงตามสาย ในหัวข้อ
 "กฎหมายน่ารู้" เร่ือง ช าระ
ดอกเบ้ียเกินอัตรา เรียกคืนได้
หรือไม่ 
9.4  ทีมงานและพนักงานท่ี
ได้รับมอบหมายด าเนินการ
ประชุมหารือถึงแนวทางและ
วิธีการในการท่ีจะจัดอบรมให้
ความรู้กับพนักงานภายในได้
เข้าใจและถือปฏิบัติ
9.5 พนักงานท่ีได้รับมอบหมาย
และทีมงานประชุมหารือถึง
แนวทางในการจัดอบรม ให้
ความรู้กับพนักงานใน
กฎระเบียบ บทลงโทษฯ ซ่ึงจะ
จัดข้ึนในเดือน กุมภาพันธ์ 2566

9. กิจกรรมท่ีหน่วยงานด าเนินการ ดังน้ี
9.2 ตรวจสอบกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ค าส่ัง ท่ีเก่ียวกับ ยสท. จาก
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาฯ และ
เว็บไซต์อ่ืนๆ จ านวน 9  เร่ือง พร้อม
น าเสนอผู้บริหารท่ีก ากับดูแล เพ่ือ
ทราบก่อนแจ้งเวียนหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องทราบและถือปฏิบัติ
9.3 จัดท าบทความพร้อมออกรายการ
เสียงตามสาย ในหัวข้อ "กฎหมายน่ารู้" 
เร่ือง ยักยอกเงินมรดก
9.4 จัดท าบทความเก่ียวกับการทุจริต 
ความผิด และบทลงโทษ ในรูปแบบ
กรณีศึกษา Case Study เร่ือง น าเงิน
หรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้กับองค์กร
ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
 ิ9.5 ส านักกฎหมายได้ด าเนินการจัด
อบรมให้ความรู้กับพนักงานทุก
หน่วยงานในหัวข้อ "คุยเร่ืองเล่า
อุทาหรณ์" โดยมีพนักงานสนใจและ
ลงทะเบียน จ านวน 264 คน

เดือน
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