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 ๑ แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม  
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 

 
 

๑. สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
    ชื่อกระทรวง   :  กระทรวงยุติธรรม        
    สถำนที่ตัง้  :  อำคำรศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐  
    เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ อำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  
    เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร ๑๐๒๑๐ 
    ชื่อผู้ประสำนงำน  :  ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงยุติธรรม   
    โทร    :  ๐๒ ๑๔๑ ๕๓๘๑ 
 
๒. ข้อมูลพื้นฐำน 

 

ชื่อหน่วยงำนในสังกัด 
จ ำนวนบุคลำกร 

ในหน่วยงำน (คน) 
จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย

และภำคีเครือข่ำย (คน) 
จ ำนวนประชำชน
เป้ำหมำย (คน) 

๑. ส่วนรำชกำรที่อยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีดังต่อไปนี้ 
๑) ส ำนักงำนรัฐมนตรี ๓๔ - - 
๒) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ๑,๑๗๓ - - 
๓) กรมคุมประพฤติ ๔,๓๒๑ - - 
๔) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ ๖๕๗ ๑,๓๙๖ ทั้งประเทศ 
๕) กรมบังคับคดี ๓,๔๒๑ - - 
๖) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ๔,๕๐๙ - - 
๗) กรมรำชทัณฑ์ ๑๓,๙๐๖ - - 
๘) กรมสอบสวนคดีพิเศษ ๑.๓๗๕ - - 
๙) ส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม ๑๑๖ - - 
๑๐) สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ ๓๔๐ - - 

๒. ส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี ได้แก่ 
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ๑,๔๐๐ - - 

๓. ส่วนรำชกำรที่ไม่สังกัดกระทรวงยุติธรรมแต่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี ได้แก่       
- สถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ สธท : 

Thailand Institute of Justice – TIJ 
๕๘ - - 

- สถำบันอนุญำโตตุลำกำร : Thailand Arbitration Center  
- THAC 

๑๘ - - 

 
๓. สถำนภำพด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงยุติธรรม 
  จุดแข็ง : S (Strengths)  
  ยุทธศำสตร์ชำติ และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)  
เป็นเครื่องมือในกำรก ำหนดบทบำท ทิศทำงกำรขับเคลื่อน และบูรณำกำรงบประมำณด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในระดับกระทรวง 
  บุคลำกรกระทรวงยุติธรรมได้รับกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมผ่ำนกิจกรรมทำงศำสนำ 
อยู่เป็นประจ ำ และต่อเนื่อง 



 ๒ แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

  เป็นหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมที่มีกฎหมำยและระเบียบกำรปฏิบัติรองรับกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงชัดเจน 
  เป็นหน่วยงำนที่มีภำพลักษณ์ด้ำนควำมเชื่อมั่นและไว้วำงใจของประชำชน 
  เป็นหน่วยงำนที่มีเครือข่ำยในกำรประสำนงำนทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน 
  หน่วยงำนในสังกัดส่วนใหญ่มีแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
  จุดอ่อน : W (Weaknesses)  

 ขำดบุคลำกรที่มีอัตรำก ำลังชัดเจนในกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
มีกำรหมุนเวียนอัตรำก ำลังอยู่บ่อยครั้ง ท ำให้ไม่สำมำรถขับเคลื่อนงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง 

 ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงำนในสังกัด ส่วนใหญ่ได้รับมอบหมำย
ให้ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนด้วย ท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้เต็มที่ และบำงหน่วยงำนมีกำรสับเปลี่ยนโยกย้ำยบุคลำกร
บ่อยจึงท ำให้ขำดควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติงำน  

 ขำดแนวทำงกำรประเมินผล เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมประพฤติ 
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนที่เป็นรูปธรรม 

 เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ยังไม่สำมำรถตอบสนองกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 งบประมำณในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ไม่ได้รับกำรจัดสรร 
 แผนงำนโครงกำรมีกำรหยุดชะงักเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยด้ำนกำรบริหำรงำน ตำม 

กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของรัฐบำล 
 ภำรกิจด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมยังไม่ได้รับควำมส ำคัญเท่ำที่ควร 
 กิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึก ยังไม่มีประสิทธิภำพส่งผลต่อค่ำนิยมที่ยังไม่ให้ควำมส ำคัญต่อปัญหำ  

กำรทุจริต 
 โอกำส : O (Opportunities)  
 นโยบำยของรัฐบำลให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และกำรป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริตอย่ำงจริงจัง 
 มีภำคีเครือข่ำย ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชนและภำคประชำชนประสำนควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำน

ด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทำงให้ประชำชนใช้ส่งข้อมูลและเบำะแสกำรทุจริตให้กับหน่วยงำน  

ที่เก่ียวข้องได้รวดเร็ว ทันเหตุกำรณ์ 
 รัฐบำลให้ส ำนักงบประมำณสนับสนุนงบประมำณด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมในสังคม 
 ภำคธุรกิจ เอกชน กำรค้ำกำรลงทุน ตื่นตัวในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 ยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ มุ่งเน้นให้คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี เอ้ือต่อกำรสร้ำงปลูก 

ปลุกจิตส ำนึกและค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต 
 ข้อจ ำกัด : T (Threats)   
 ต่ำงประเทศและประชำชนขำดควำมเชื่อถือในกำรสร้ำงควำมโปร่งใสด้ำนกำรบริหำรงำนและ 

กำรให้บริกำรภำครัฐ 
 กระบวนกำรยุติธรรมและกฎหมำยของไทยมีขั้นตอนซ้ ำซ้อน และล่ำช้ำในกำรด ำเนินคดี รวมถึง 

กำรบังคับใช้กฎหมำยของหน่วยงำนภำครัฐ ยังไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอ 
 ภำคเอกชนและประชำชนยังมีค่ำนิยมให้สินบนเจ้ำหน้ำที่รัฐเพ่ือมุ่งหวังผลประโยชน์ 
 สังคมไทยยังไม่ตระหนักควำมส ำคัญ มีค่ำนิยมอุปถัมภ์และระบบพวกพ้องกำรเลือกปฏิบัติ 
 หน่วยงำนของรัฐขำดค่ำนิยม ควำมรู้ ควำมเข้ำใจวิถีทำงกำรสร้ำงธรรมำภิบำล 
 



 ๓ แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๔. แนวทำงกำรด ำเนินงำนสง่เสริมคุณธรรมของกระทรวงยุติธรรม 
 

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม 
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 
 

 หลักกำร 
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มีที่มำจำก 

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๕๙  
ที่ได้เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ พร้อมทั้ง ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำแผนดังกล่ำวฯ ใช้เป็น
กรอบในกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และให้รำยงำนผลต่อคณะกรรมกำร
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ และคณะรัฐมนตรีตำมล ำดับ โดยแผนฯ ฉบับนี้ เน้นให้เกิดกำรบูรณำกำรกำรส่งเสริม
คุณธรรมเชื่อมโยงร่วมกับแผนงำนอ่ืน ๆ ตำมภำรกิจตลอดจนบรรจุเป็นงำนส ำคัญ กำรมีส่วนร่วมและบูรณำกำร
กำรท ำงำนโดยเฉพำะในส่วนรำชกำรให้เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
และประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 

กระทรวงยุ ติ ธรรมจึ งได้ จั ดท ำแผนแม่ บทส่ งเสริ มคุณธรรมกระทรวงยุ ติ ธรรม ประจ ำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยแปลงแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ไปสู่ 
กำรปฏิบัติของกระทรวงยุติธรรมให้เห็นผลเป็นรูปธรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน
ขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม และส่วนรำชกำรที่ไม่สังกัดกระทรวงยุติธรรม 
แต่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีเนื้อหำเชื่อมโยงกับ (ร่ำง) ยุทธศำสตร์กระทรวงยุติธรรม  
ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน  

โดยกำรจัดท ำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม เกิดจำกกระบวนกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้แทนจำกส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงยุติธรรม และส่วนรำชกำรที่ไม่สังกัดกระทรวงยุติธรรมแต่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม  
ซึ่งมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญ ดังนี้ ๑) จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม 
ตำมค ำสั่งคณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ที่ ๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ และตำมค ำสั่ง
กระทรวงยุติธรรม ที่ ๗๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ เมษำยน ๒๕๖๐ ๒) จัดโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเรียนรู้
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระดับกระทรวงยุติธรรม  
และ ๓) จัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือจัดท ำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจ ำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ จ ำนวน ๒ ครั้ง ดังนั้น กระบวนกำรจัดท ำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมครั้งนี้ จึงเน้นให้
เกิดกระบวนกำรมีส่วนร่วมโดยใช้เวทีแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นทั้งจำกผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนให้สำมำรถ 
บูรณำกำรกำรส่งเสริมคุณธรรมเชื่อมโยงร่วมกับแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต รวมถึง
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน และแผนงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตำมภำรกิจของหน่วยงำน และได้น ำมำสู่
กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์และตัวชี้วัดของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงยุติธรรม ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

 
 

 วิสัยทัศน์ (Vision)  
 กระทรวงยุติธรรมเป็นองค์กรบริหำรควำมยุติธรรม ด้วยคุณธรรม 
 
 

 



 ๔ แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 พันธกิจ (Mission) 
๑) พัฒนำบุคลำกรให้มีคุณธรรม ตำมหลักทำงศำสนำ บนพ้ืนฐำนควำมพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอำสำ 
๒) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำนด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภำพ 
๓) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยในด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม  
๔) เป็นแบบอย่ำงทำงด้ำนคุณธรรมตำมหลักสำกล 
 

 เป้ำประสงค์ (Goal) 
๑) บุคลำกรในกระทรวงยุติธรรมปฏิบัติงำนโดยใช้หลักคุณธรรม และน้อมน ำศำสตร์พระรำชำ

มำเป็นแนวทำงปฏิบัติ 
๒) ประชำชนเข้ำถึงควำมเป็นธรรมภำยใต้หลักคุณธรรม 
๓) สังคมเชื่อมั่นต่อกระทรวงยุติธรรมในกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมด้วยหลักนิติธรรม 
 

 วัตถุประสงค์หลัก (Objective) 
๑) เพ่ือวำงระบบรำกฐำนกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม ด้วยควำมพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอำสำ 

ให้แก่กลุ่มข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของกระทรวงยุติธรรมในทุกระดับ กลุ่มผู้อยู่ในควำมดูแลของหน่วยงำน 
ในสังกัดและกลุ่มผู้น ำขององค์กร  

๒) เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในระบบบริหำรจัดกำรงำนด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภำพ 

๓) เพ่ือเสริมสร้ำงควำมร่วมมือของภำคีเครือข่ำยในด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม  
 

 ตัวช้ีวัด 

๑) ร้อยละของกำรส่งเสริมคุณธรรมให้กลุ่มเจ้ำหน้ำที่ และกลุ่มผู้อยู่ในควำมดูแลของหน่วยงำน 
มีคุณธรรม จริยธรรมตำมหลักทำงศำสนำ บนพื้นฐำนควำมพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอำสำ  

๒) กระทรวงยุติธรรมเป็นองค์กรมีคุณธรรมและมีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  

๓) มีภำคีเครือข่ำยร่วมมือในกำรส่งเสริมคุณธรรมเพ่ิมมำกขึ้น 
 

 

๕. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ยุทธศำสตร์มีควำมครอบคลุมกระบวนกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม รวมถึงกำรส่งเสริมจริยธรรมและกำรรักษำวินัยข้ำรำชกำรพลเรือน โดยก ำหนด
ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนหลักออกเป็น ๔ ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๑ วำงระบบรำกฐำนเสริมสร้ำงคุณธรรม ด้วยควำมพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอำสำ
  กลยุทธ์ที่ ๑  วำงระบบรำกฐำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้ำงวินัยข้ำรำชกำร
    ด้วยควำมพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอำสำ 
  กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนำผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่ำงที่ดี (Role Model) ในด้ำน 
    คุณธรรม จริยธรรม และกำรรักษำวินัยข้ำรำชกำร 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๒ สร้ำงควำมเข้มแข็งในระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม 
ให้มีประสิทธิภำพ    
  กลยุทธ์ที่ ๑  สร้ำงและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
    ให้มีควำมเข้มแข็งตำมหลักธรรมำภิบำล 
  กลยุทธ์ที่ ๒  เสริมสร้ำงควำมเป็นเอกภำพในหน่วยงำนด้วยคุณธรรม 
 
 
 



 ๕ แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

  ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้ำงภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม  
  กลยุทธ์ที่ ๑  สร้ำงและขยำยภำคีเครือข่ำยของกระทรวงยุติธรรม ให้ขับเคลื่อนคุณธรรม  
    จริยธรรม และกำรรักษำวินัยบุคลำกรกระทรวงยุติธรรมในทุกภำคส่วน 
  กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนำและส่งเสริม สนับสนุน ภำคีเครือข่ำยของกระทรวงยุติธรรม ในกำร 
    ด ำเนินงำนด้ำนคุณธรรม ควำมพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอำสำ 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่ำงด้ำนคุณธรรมในประชำคมอำเซียน 
และประชำคมโลก 
  กลยุทธ์ที่ ๑  ทบทวนกฎหมำยที่มีอยู่และปรับปรุงให้มีควำมทันสมัยเป็นมำตรฐำนสำกล 
  กลยุทธ์ที่ ๒  สร้ำงควำมร่วมมือและเครือข่ำยด้ำนระบบกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 
    ในประชำคมอำเซียนตำมมำตรฐำนสำกล 
 

๖. แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล  
  กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของส่วนรำชกำรในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม  
และส่วนรำชกำรที่ไม่สังกัดกระทรวงยุติธรรมแต่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม ให้ทุกหน่วยงำน 
น ำส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
ตำมแบบฟอร์มกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ ส่งมำยังศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เป็นรอบรำย
ไตรมำส และรอบ ๑๒ เดือน เพ่ือที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตจะได้รวบรวมข้อมูลกำรด ำเนินงำน 
ตำมแผนฯ ของทุกหน่วยงำน น ำเสนอให้คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม เพ่ือรำยงำนต่อ
กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำต ิและคณะรัฐมนตรีตำมล ำดับต่อไป 
 

๗. ผู้อนุมัติแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖ แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

  
 
 
 

ควำมหมำยและขอบเขต เป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นในกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรวำงรำกฐำนเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรม และเสริมสร้ำงวินัยข้ำรำชกำรพลเรือนให้แก่กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ กลุ่มข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของ
กระทรวงยุติธรรมในทุกระดับ กลุ่มผู้กระท ำผิดที่อยู่ในควำมดูแลของกระทรวงยุติธรรม และกลุ่มผู้น ำ 
ขององค์กร เพ่ือสร้ำงวัฒนธรรมอันดีงำม และปลูกฝังควำมพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอำสำ เป็นตัวอย่ำงพลเมืองที่ดี 
มีจิตสำธำรณะ และอ ำนวยควำมยุติธรรมให้แก่ประชำชนในสังคม 

 

เป้ำประสงค์ :   กระทรวงยุติธรรมมีระบบกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม ด้วยควำมพอเพียง มีวินัย สุจริต  
จิตอำสำ ให้แก่บุคลำกรในทุกระดับ กลุ่มผู้กระท ำผิดที่อยู่ในควำมดูแลของกระทรวงยุติธรรม และกลุ่มผู้น ำ 
ขององค์กร 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ :  ๑. จ ำนวนหน่วยงำนมีส่วนร่วมสนับสนุน และด ำเนินกำรส่งเสริมคุณธรรมภำยใต้ 
      บทบำทและหน้ำที่ของหน่วยงำน   
  ๒. จ ำนวนบุคลำกรได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำควำมรู้ ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและด ำเนินชีวิต
         ตำมศำสตร์พระรำชำ 
  ๓. จ ำนวนผู้กระท ำควำมผิดที่ได้รับกำรแก้ไขฟ้ืนฟูด้วยศำสตร์พระรำชำ 
  

กลยุทธ์ แนวทำงด ำเนินงำน/กิจกรรม 
กลยุทธ์ที่  ๑ วำงระบบรำกฐำน 
กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และเสริมสร้ำงวินัยข้ำรำชกำรด้วย
ควำมพอเ พียง  มี วิ นั ย  สุ จริ ต  
จิตอำสำ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เตรียมควำมพร้อมผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่โดยกำรพัฒนำส่งเสริมควำมรู้ 
กฎระเบียบข้อบังคับที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 

๒. พัฒนำหลักสูตร และรูปแบบกำรฝึกอบรม เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนกำร
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมด้วยควำมพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอำสำ 

๓. เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร โดยกำรก ำหนด พัฒนำ หรือปรับปรุง
ข้อบังคับจรรยำ/ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์  
(Do&Don’t)  ตำมบทบำทภำรกิจ ของหน่วยงำนให้สอดคล้อง 
กับหลักทำงศำสนำ และศำสตร์พระรำชำ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
พร้อมทั้งมีกำรทดสอบ กำรน ำประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน
และมำตรฐำนจริยธรรมของหน่วยงำนไปใช้ 

๔. สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมและเครือข่ำย
จริยธรรมเพ่ือท ำหน้ำที่ เผยแพร่และจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และร่วมเป็นเครือข่ำยขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ทั้งด้ำนกำรป้องกัน 
ปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทั้ง
ภำยในและภำยนอกหน่วยงำน 

๕. ส่ งเสริมและพัฒนำข้ำรำชกำรบรรจุ ใหม่และบุคลำกรทุกระดับ 
ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรส่งเสริมจริยธรรมและรักษำวินัย
ข้ำรำชกำร ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน ผ่ำนสื่อหรือ
ช่องทำงต่ำง ๆ เช่น กรณีกำรกระท ำผิดวินัย (อุทำหรณ์) แนวทำงกำร
ลงโทษ คู่มือผู้บังคับบัญชำกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย และมีกำรติดตำม
ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

 

ยุทธศำสตร์ที ่๑ : วำงระบบรำกฐำนเสริมสร้ำงคุณธรรม ด้วยควำมพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอำสำ 



 ๗ แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

กลยุทธ์ แนวทำงด ำเนินงำน/กิจกรรม 
๖. ป้องกันและแก้ไขบุคลำกรกระทรวงยุติธรรมไม่ให้เกี่ยวข้องกับ 

ยำเสพติด 
๗. สร้ำงเสริมคุณธรรมและศำสตร์พระรำชำในกำรแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท ำผิด

และผู้ติดยำเสพติดเพ่ือลดกำรกระท ำผิดซ้ ำ 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนำผู้บริหำรและ 
ผู้ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่ำงที่ดี (Role 
Model) ในด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
และกำรรักษำวินัยข้ำรำชกำร 
 

๑. พัฒนำผู้บริหำรให้เป็นผู้น ำต้นแบบด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและกำร
รักษำวินัยข้ำรำชกำร ให้สอดคล้องกับค่ำนิยมสร้ำงสรรค์หรือพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ (Do & Don’t) ตำมบทบำทภำรกิจของหน่วยงำน 

๒. รณรงค์และกระตุ้นให้ผู้น ำของหน่วยงำนประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ในสังกัด (ถอดบทเรียน/แนวปฏิบัติ/มำตรฐำนผู้บริหำร) 

๓. ประเมินผู้บริหำรด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
๔. ค้นหำผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติที่เป็นต้นแบบด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
    (ควำมพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอำสำ) ของหน่วยงำนเพ่ือยกย่อง 
    และเชิดชูเกียรติ และพัฒนำบุคลำกรให้เป็นบุคคลต้นแบบ 

 
 
 
 

ควำมหมำยและขอบเขต เป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรในด้ำน 
กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้มีควำมเข้มแข็ง เป็นเอกภำพตำมหลักธรรมำภิบำล และเพ่ือสร้ำง 
ควำมเชื่อมั่นให้ประชำชนผู้มำรับบริกำร 
 

เป้ำประสงค์ :   กระทรวงยุติธรรมมีกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม 
ให้มีประสิทธิภำพ  
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ :  ๑. จ ำนวนหน่วยงำนมีระบบและกลไกกำรสนับสนุน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม    
              ภำยในหน่วยงำน 

  ๒. จ ำนวนหน่วยงำนด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมและเทิดทูนสถำบันชำติ ศำสนำ และ  
                 พระมหำกษัตริย์ 

  ๓. ก ำหนดตัวชี้วัดคุณธรรมเป็นองค์ประกอบในกำรประเมินควำมดี ควำมชอบ 
              บุคลำกรเพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลดังกล่ำวที่ผลงำนและคุณธรรม 

 

กลยุทธ์ แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
กลยุทธ์ที่  ๑ สร้ ำงและพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำร
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้มี
ควำมเข้มแข็งตำมหลักธรรมำภิบำล 

๑. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล โดยเน้น
หลักควำมโปร่งใส และตรวจสอบได้ให้เป็นเอกภำพ เพ่ือยกระดับ 
ค่ำคะแนน ITA (Integrity and transparency assessment) ของ
หน่วยงำนกระทรวงยุติธรรม  

๒. พัฒนำประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชนให้เข้ำถึงควำมยุติธรรม 
ด้วยควำมสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม  

๓. พัฒนำระบบกำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำผิดโดยค ำนึงถึงหลักมนุษยธรรม 
และเป็นไปตำมหลักสำกล 

๔. ส่งเสริมกำรบังคับใช้กฎหมำยให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องเหมำะสมตำม 
หลักธรรมำภิบำล 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : สร้ำงควำมเข้มแข็งในระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภำพ 



 ๘ แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

กลยุทธ์ แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้ำงควำมเป็น
เอกภำพในหน่วยงำนด้วยคุณธรรม 
 

๑. ทุกหน่วยงำนต้องมีหน้ำที่ด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมและเทิดทูนสถำบัน 
ชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ 

๒. ทุกหน่วยงำนก ำหนดตัวชี้ วัดคุณธรรมอย่ำงน้อย ๑ ตัวชี้วัด ใน 
คุณสมบัติและเกณฑ์กำรคัดเลือกบุคลำกรที่มีผลงำนดีเด่นในด้ำน 
ต่ำง ๆ เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลดังกล่ำวที่ผลงำนและคุณธรรม 

๓. สร้ำงเกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และ 
กำรรักษำวินัยข้ำรำชกำรไปใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคลเพ่ือใช้ประกอบกำร 
พิจำรณำเลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนต ำแหน่งและใช้ในกำรพิจำรณำ  
ประกอบกำรคัดเลือกให้ได้รับสิทธิพิเศษในกำรเข้ำอบรมสัมมนำ 
หรือได้รับกำรพัฒนำในด้ำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

๔. ยกระดับมำตรฐำนกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส ควำมมีคุณธรรม  
ควำมพอเพียงและจิตอำสำ ทั้งในระดับส ำนัก/กอง/จังหวัด ให้เป็นมำตรฐำน
เดียวกัน 

 
 
 
 
 

ควำมหมำยและขอบเขต ยุทธศำสตร์นี้เป็นกำรสร้ำงควำมร่วมมือและกระบวนกำรมีส่วนร่วม เพ่ือขยำยภำคี
เครือข่ำยคุณธรรมของกระทรวงยุติธรรมให้เพ่ิมมำกขึ้น เป็นกำรผนึกก ำ ลังทุกภำคส่วนให้มีส่วนร่วมในกำร
ส่งเสริมคุณธรรม สร้ำงกระแสแห่งกำรส่งเสริมคุณธรรมอย่ำงต่อเนื่องจนเกิดเป็นพลังสร้ำงสรรค์น ำพำสังคม 
 

เป้ำประสงค์ :   ๑. สร้ำงภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ิมมำกข้ึน  

   ๒. ภำคีเครือข่ำยมีควำมร่วมมือกันในกำรส่งเสริมคุณธรรม 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ:  ๑. จ ำนวนเครือข่ำย /ชมรม /สมำคมหรือกลุ่ม ด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  
      และกำรรักษำวินัยบุคลำกรกระทรวงยุติธรรมที่เพ่ิมขึ้น (จ ำนวนเครือข่ำยเพ่ิมมำกขึ้น) 
  ๒. จ ำนวนกิจกรรมที่มีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ และสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนคุณธรรม
  ๓. มีกำรยกย่องเชิดชูภำคีเครือข่ำยส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น 

 
 

กลยุทธ์ แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้ำงและขยำยภำคี
เครือข่ำยของกระทรวงยุติธรรม  
ให้ขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม 
และกำรรักษำวินัยบุคลำกรกระทรวง
ยุติธรรมในทุกภำคส่วน 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำง ๆ ในบริบท 
    ของพ้ืนที่ โดยก ำหนดโครงกำร/กิจกรรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
    และกำรรักษำวินัยบุคลำกรกระทรวงยุติธรรม เพ่ือขับเคลื่อนแผนฯ  
    ไปสู่กำรปฏิบัติในภูมิภำค 
๒. ส่งเสริมกำรจัดตั้งและพัฒนำกำรด ำเนินงำนของชมรม สมำคม หรือ 
    กลุ่มท่ีส่งเสริมคุณธรรม 
๓. ส่งเสริมให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเป็นฐำนกำรสร้ำงคุณธรรมให้กับ    
    ประชำชนในชุมชน 
๔. สร้ำงและพัฒนำช่องทำงให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรแจ้งพฤติกรรม 
    หรือควำมประพฤติท่ีไม่เหมำะสมของบุคลำกรกระทรวงยุติธรรม 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : สร้ำงภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม 



 ๙ แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

กลยุทธ์ แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนำและส่งเสริม 
สนั บสนุ น ภำคี เครื อข่ ำยของ
กระทรวงยุติธรรม ในกำรด ำเนินงำน
ด้ำนคุณธรรม ควำมพอเพียง มีวินัย 
สุจริต จิตอำสำ 

๑. ก ำหนดหลักเกณฑ์เรื่องคุณธรรมในคุณสมบัติและเกณฑ์กำรรับสมัคร 
    ภำคีเครือข่ำย  
๒. ให้ทุกหน่วยงำนร่วมสนับสนุนงบประมำณและทรัพยำกรเ พ่ือ 
    ด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม 
๓. ส่งเสริมให้มีกำรยกย่องเชิดชูภำคีเครือข่ำยส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น 
    เพ่ือเป็นแบบอย่ำงท่ีดีของสังคม 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงำนแสดงเจตจ ำนงกำรด ำเนินงำน 
    ด้วยควำมซื่อสัตย์  โปร่งใส และมีคุณธรรม โดยสมัครเข้ำประกวด  
    องค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ของส ำนักงำน ป.ป.ช. 
๕. พัฒนำศักยภำพเครือข่ำยยุติธรรมชุมชนเป็นฐำนกำรสร้ำงคุณธรรม  
    ให้กับประชำชนในชุมชน 

 

 

 

 

ควำมหมำยและขอบเขต ยุทธศำสตร์นี้เป็นกำรส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นแบบอย่ำงในกำรสร้ำงควำมร่วมมือ
ด้ำนคุณธรรมในประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก เพ่ือให้ประเทศไทยมีควำมมั่นคง สันติสุข และสำมำรถ
แก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งโดยสันติวิธี และอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุขบนหลักกำรที่เป็นสำกล แต่ยังคงเอกลักษณ์
ควำมเป็นไทย 

 

เป้ำประสงค์ :   ๑. กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
       ของไทยมีควำมทันสมัยและมีมำตรฐำนสำกลเป็นที่ยอมรับของประชำคมอำเซียน
       และประชำคมโลก 

   ๒. กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมของไทยมีควำมเชื่อมโยงกับระบบกฎหมำย 
       และกระบวนกำรยุติธรรมประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ:  ๑. จ ำนวนกฎหมำยที่ได้รับกำรปรับปรุงมีควำมทันสมัยและมีมำตรฐำนสำกล  

  ๒. ระดับควำมส ำเร็จของกำรเชื่อมโยงกำรบังคับใช้กฎหมำยและกระบวนกำร    
          ยุติธรรมในประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก 

 

กลยุทธ์ แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
กลยุทธ์ที่ ๑ ทบทวนกฎหมำยที่มี
อยู่และปรับปรุงให้มีควำมทันสมัย
เป็นมำตรฐำนสำกล 

๑. ทบทวนและปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมคุณธรรม    
     จริยธรรมให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรบังคับใช้   
     กฎหมำย (Law Enforcement Indicators : LEI)  

๒. กำรจัดท ำข้อเสนอแนะ/กำรประเมินผลเรื่องกำรขัดกันระหว่ำง   
     ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือลดปัญหำกำรขัดกัน   
     ระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

กลยุทธ์ที่  ๒ สร้ำงควำมร่วมมือ 
และเครือข่ำยด้ำนระบบกฎหมำย
และกระบวนกำรยุ ติ ธ รรมใน
ประชำคมอำเซียนตำมมำตรฐำน 
สำกล 

๑. ส่งเสริมกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงประชำคมอำเซียน 
    เพ่ือเสริมสร้ำงกำรพัฒนำระบบกฎหมำย และกระบวนกำรยุติธรรม 
๒. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้ำนกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมระหว่ำง 
    ประเทศไทยและประชำคมอำเซียนด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่ำงด้ำนคุณธรรมในประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก 
 



 

๑๐ แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑ แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๒ แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 

ยุทธศาสตร ์
หน่วยงานขับเคลื่อน 

 
ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วม  เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 
๑) ยุทธศาสตร์ที่  ๑ วางระบบรากฐานเสริมสร้างคุณธรรม 
ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 

 
 

            

๑.๑ กลยุทธ์ที่  ๑ วางระบบรากฐานการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างวินัยข้าราชการด้วย
ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 

             

๑) เตรียมความพร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โดย 
การพัฒนาส่งเสริมความรู้ กฎระเบียบข้อบังคับที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน  

สป.ยธ. ทุกหน่วยงาน ร้อยละของจ านวน
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที ่

ที่เข้ารับการอบรม  
ผ่านการส่งเสริมความรู้
กฎระเบียบข้อบังคับ 

ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน 

- - ๖๐ - ๗๐ - ๘๐ - ๙๐ - 

     ๑.๑) การเตรียมความพร้อมผู้บริหาร 
     ๑.๒) การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ 

            

๒) พัฒนาหลักสูตร และรูปแบบการฝึกอบรม เพื่อ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา  

สป.ยธ. ทุกหน่วยงาน ระดับความส าเร็จใน
การก าหนดหลักสูตร/
กิจกรรมเสริมสร้าง 

- - 1  
หลักสูตร 

- 1  
หลักสูตร 

- - - - - 

     ๒.๑) การก าหนดหลักสูตร/กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมให้บุคลากรทุกระดับชั้น         

  คุณธรรม จริยธรรมให้
บุคลากรทุกระดับชั้น 

          

๓) เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร โดยกำรก ำหนด พัฒนำ 
หรือปรับปรุงข้อบังคับจรรยำ/ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์หรือ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Do&Don’t) ตำมบทบำท
ภำรกิจของหน่วยงำนให้สอดคล้องกับหลักทำงศำสนำ 
และศำสตร์พระรำชำ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจพร้อมทั้งมี
กำรทดสอบ กำรน ำประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพล
เรือนและมำตรฐำนจริยธรรมของหน่วยงำนไปใช้ 

             

     ๓.๑) จัดท ำและประกำศนโยบำยกำรสร้ำงคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสของหน่วยงำนให้ข้ำรำชกำรพนักงำน
รำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดทรำบ 

ทุกหน่วยงาน  มีกำรประกำศนโยบำย
คุณธรรมจริยธรรม 

 

1 ครั้ง/ปี 
 

- 1 ครั้ง/ปี 
 

- 1 ครั้ง/ปี 
 

- 1 ครั้ง/ปี 
 

- 1 ครั้ง/ปี 
 

- 

     ๓.๒) เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้และทดสอบควำมรู้
เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน ผ่ำน
ระบบ online 

ทุกหน่วยงาน  ระดับคะแนน 
กำรทดสอบประมวล

จริยธรรม 

- - ไม่ต่ ำกว่ำ 
ร้อยละ ๗๐ 

- ไม่ต่ ำกว่ำ 
ร้อยละ ๗๐ 

- ไม่ต่ ำกว่ำ 
ร้อยละ ๗๐ 

- ไม่ต่ ำกว่ำ 
ร้อยละ ๗๐ 

- 



 

๑๓ แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 

ยุทธศาสตร ์
หน่วยงานขับเคลื่อน 

 
ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วม  เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 
     ๓.๓) ส่งเสริมโครงกำร/กิจกรรมปลุกจิตส ำนึก
วัฒนธรรมองค์กร เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 

ทุกหน่วยงาน  ระดับควำมส ำเร็จ 
ในกำรจัดโครงกำร/

กิจกรรมปลุกจิตส ำนึก
ในเรื่องคุณธรรม 

จริยธรรม  
 

- - 1 ครั้ง/ปี 
 

- 1 ครั้ง/ปี 
 

- 1 ครั้ง/ปี 
 

- 1 ครั้ง/ปี 
 

- 

     ๓.๔) กำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำน 

ทุกหน่วยงาน  ระดับควำมส ำเร็จ 
ในกำรน ำหลักปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง 
มำประยกุต์ใช้ใน 

กำรท ำงำน 

- - 1 ครั้ง/ปี 
 

- 1 ครั้ง/ปี 
 

- 1 ครั้ง/ปี 
 

- 1 ครั้ง/ปี 
 

- 

๔) สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม
และเครือข่ำยจรยิธรรมเพื่อท ำหน้ำที่เผยแพร่และจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และร่วมเป็น
เครือข่ำยขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ทั้งด้ำนกำรป้องกัน 
ปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมทั้งภำยในและภำยนอกหนว่ยงำน 

ทุกหน่วยงำน 
 

 ระดับควำมส ำเร็จใน
กำรจัดกิจกรรมสร้ำง
เครือข่ำยคุณธรรม 
จริยธรรมองค์กร

เข้มแข็ง 
 

- - ระดับ ๕ 
 

- ระดับ ๕ 
 

- ระดับ ๕ 
 

- ระดับ ๕ 
 

- 

๔.๑) กำรจัดประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมกำรจริยธรรม 
ประจ ำส่วนรำชกำร 

             

๔.๒) กำรพัฒนำเครือข่ ำยด้ ำนคุณธรรม จริยธรรม  
ภำยในหน่วยงำน 

             

๕) ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรบรรจุใหม่ให้มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรส่งเสริมจริยธรรมและรักษำวินัย
ข้ำรำชกำร ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
ผ่ำนสื่อหรือช่องทำงต่ำง ๆ 

สป.ยธ. ทุกหน่วยงำน 
 

๑.ส่งเสริมและพัฒนำ
บุคลำกรบรรจุใหม่ให้มี
ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ 
ด้ำนกำรส่งเสริม

จริยธรรมและรักษำวินยั
ข้ำรำชกำร ตำม

ประมวลจริยธรรมฯ 
ผ่ำนสื่อหรือช่องทำง 

ต่ำง ๆ ทุกคน 
๒.สื่อที่เผยแพร/่ 

ช่องทำงกำรเผยแพร่
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

- ร้อยละ 
๑๐๐ 

- ร้อยละ 
๑๐๐ 

- ร้อยละ 
๑๐๐ 

- ร้อยละ 
๑๐๐ 

- 

     ๕.๑ กำรให้ควำมรู้ Case study ผ่ำนสื่อต่ำงๆ              

     ๕.๒ กำรให้ควำมรู้เรื่องประมวลจริยธรรม 
 

          

     ๕.๓ กำรให้ควำมรู้เรื่องวินัยข้ำรำชกำรพลเรือน 
 

          



 

๑๔ แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 

ยุทธศาสตร ์
หน่วยงานขับเคลื่อน 

 
ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วม  เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 
๖) การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นของ
ครอบครัว  

 
 

            

๖.๑) โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน        ส านักงาน ป.ป.ส. - ระดับควำมส ำเร็จใน
กำรด ำเนินโครงกำร 

ระดับ ๕ งบอุดหนุน
ของ

โครงกำร
กองทุนแม่
ของแผ่นดิน 

ระดับ ๕ งบอุดหนุน
ของ

โครงกำร
กองทุนแม่
ของแผ่นดิน 

ระดับ ๕ งบอุดหนุน
ของ

โครงกำร
กองทุนแม่
ของแผ่นดิน 

ระดับ ๕ งบอุดหนุน
ของ

โครงกำร
กองทุนแม่
ของแผ่นดิน 

ระดับ ๕ งบอุดหนุน
ของ

โครงกำร
กองทุนแม่
ของแผ่นดิน 

๗) สร้างเสริมคุณธรรมและศาสตร์พระราชาในการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระท าผิดและผู้ติดยาเสพติดเพื่อลดการกระท า
ผิดซ้ า         

กรมพินิจ 
และคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน , 
กรมราชทัณฑ์ 

- จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่สร้างเสริม
คุณธรรมและศาสตร์
พระราชาในการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระท าผิดและผู้

ติดยาเสพติด 
 

- - อย่างน้อย ๑ 
โครงการ 

- อย่างน้อย ๑ 
โครงการ 

- อย่างน้อย ๑ 
โครงการ 

- อย่างน้อย ๑ 
โครงการ 

- 

     ๗.๑) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ด้านซ่ือสัตย์เพื่อป้องกันการทุจริต 

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและ

เยาวชน 

- ร้อยละของเด็กและ
เยำวชนในศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยำวชน

ในพื้นที่ กทม.และ
ต่ำงจังหวัด ๑๘ แห่ง 
ได้รับกำรปลูกฝังต้ำน

กำรทุจริต    
 

- - ร้อยละ ๘๐ ๖๓๖,๐๐๐ 
(งบบูรกำร

กำร) 

- - - - - - 

     ๗.๒) โครงการ ๙ ตามรอยพ่อ กรมราชทัณฑ์ - ร้อยละของเรือนจ ำ/
ทัณฑสถำนด ำเนิน

กิจกรรมก้ำวตำมรอยพ่อ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 

- - ๖๐ แห่ง - - - - - - - 

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติให้เป็น
แบบอย่างที่ดี (Role Model) ในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และการรักษาวินัยข้าราชการ 

             

๑) การพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้น าต้นแบบด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและการรักษาวินัยข้าราชการ ให้สอดคล้องกับ
ค่านิยมสร้ า งสรร ค์หรือพฤติก รรมที่ พึ งประสง ค์  
(Do & Don’t) ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน 

สป.ยธ. ทุกหน่วยงำน การจัดโครงการ
คัดเลือกบุคคลต้นแบบ 

ปีละ ๑ ครั้ง 

๑ ครั้ง/ปี - ๑ ครั้ง/ปี - ๑ ครั้ง/ปี - ๑ ครั้ง/ปี - ๑ ครั้ง/ปี - 



 

๑๕ แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 

ยุทธศาสตร ์
หน่วยงานขับเคลื่อน 

 
ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วม  เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 
       ๑.๑) โครงการการคัดเลือกและให้รางวัลแก่บุคคล 
ที่ประพฤติดีหรือบุคคลต้นแบบที่ เป็นแบบอย่างที่ดี 
ด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ       

             

๒) ค้นหำผู้บริหำรหรือผู้ปฏิบัติที่ เป็นต้นแบบด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม (ควำมพอเพียง มีวินัย สุจริต  
จิตอำสำ) ของหน่วยงำนเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ 
และพัฒนำบุคลำกรให้เป็นบุคคลต้นแบบ 

ทุกหน่วยงำน 
 

 จ ำนวนกิจกรรมค้นหำ
ผู้บริหำรหรือผู้ปฏบิัติที่

เป็นต้นแบบด้ำน
คุณธรรมจริยธรรม 

พร้อมทั้งถอดบทเรียน
ผู้น ำต้นแบบที่ประพฤติ
ตนเป็นแบบอยำ่งที่ดี

ของหน่วยงำน 

- 
 

- อย่ำง
น้อย 
๑ 

กิจกรรม 
 
 
 

- อย่ำง
น้อย 
๑ 

กิจกรรม 
 
 
 

- อย่ำง
น้อย 
๑ 

กิจกรรม 
 
 
 

- อย่ำง
น้อย 
๑ 

กิจกรรม 
 
 
 

- 

๓) ถอดบทเรียนผู้น ำต้นแบบที่ประพฤติตนเป็น
แบบอย่ำงที่ดีของหน่วยงำน (ค้นหำ/ถอดบทเรียน/แนว
ปฏิบัติ/มำตรฐำนผู้บริหำร) 

ทุกหน่วยงำน     
 

        

๒) ยุทธศาสตร์ที่  ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบ 
การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มี
ประสิทธิภาพ 

             

2.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้มีความ
เข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล 

             

๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล โดยเน้นหลักความโปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ ให้ เป็นเอกภาพ เพื่ อยกระดับ ค่าคะแนน ITA 
(Integrity and transparency assessment) ของ
หน่วยงานกระทรวงยุติธรรม 

สป.ยธ. ทุกหน่วยงาน ระดับคะแนน ประเมิน 
ITA ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี 

ปปช. ก าหนด 

ไม่ต่ ากว่า
เกณฑ ์

ที่ ปปช. 
ก าหนด 

- ไม่ต่ ากว่า
เกณฑ ์

ที่ ปปช. 
ก าหนด 

- ไม่ต่ ากว่า
เกณฑ ์

ที่ ปปช. 
ก าหนด 

- ไม่ต่ ากว่า
เกณฑ ์

ที่ ปปช. 
ก าหนด 

- ไม่ต่ ากว่า
เกณฑ ์

ที่ ปปช. 
ก าหนด 

- 

     ๑.๑) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment - ITA) 

             

๒) พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้
เข้าถึงความยุติธรรมด้วยความสะดวก รวดเร็วและเป็น
ธรรม  
     ๒.๑) การลดขั้นตอน/กระบวนงานของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม 

สป.ยธ. ทุกหน่วยงาน            



 

๑๖ แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 

ยุทธศาสตร ์
หน่วยงานขับเคลื่อน 

 
ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วม  เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 
๓) พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดโดยค านึงถึง
หลักมนุษยธรรมและเป็นไปตามหลักสากล 
 

กรม 
ราชทัณฑ์ 

            

๔) ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล  

กรมบังคับคดี,
กรมสอบสวนคดี

พิเศษ , 
ส านักงาน ป.ป.ส. 

            

     ๔.๑) การให้ความรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
ภาค 4 ลักษณะ 2 

กรมบังคับคดี             

     ๔.๒) การอบรมเทคนิคการสอบสวนบุคคลใน 
คดีล้มละลายชั้นสูง 

กรมบังคับคดี 
 

            

     ๔.๓) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงาน 
ป.ป.ส.  

ส านักงาน ป.ป.ส.  ระดับควำมส ำเร็จใน
กำรด ำเนินโครงกำร 

ระดับ ๕ งบประมำณ
ตำมจ ำนวน
ผู้เข้ำรับกำร

อบรม 

ระดับ ๕ ๒,๕๘๓,๐๘๖ ระดับ ๕ งบประมำณ
ตำมจ ำนวน
ผู้เข้ำรับกำร

อบรม 

ระดับ ๕ งบประมำณ
ตำมจ ำนวน
ผู้เข้ำรับกำร

อบรม 

ระดับ ๕ งบประมำณ
ตำมจ ำนวน
ผู้เข้ำรับกำร

อบรม 
     ๔.๔) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ด าเนินการทางวินัย กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

กรมสอบสวนคดี
พิเศษ 

 ร้อยละของบุคลากร 
ที่เข้าร่วมโครงการผ่าน
เกณฑ์การปะเมินผล 

-  ร้อยละ 
๑๐๐ 

 -  -  -  

2.๒ กลยุทธ์ที่  ๒เสริมสร้างความเป็นเอกภาพใน
หน่วยงานด้วยคุณธรรม 

             

๑) ทุกหน่วยงำนต้องมีหน้ำที่ด ำเนินกิจกรรมส่งเสริม
และเทิดทูนสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์     

             

     ๑.๑) กำรจัด/กำรเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมเทิดทูน 
สถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ 

ทุกหน่วยงำน  จ ำนวนครั้ง 
ของกำรจัด/เข้ำร่วม
กิจกรรมส่งเสริมและ
เทิดทูนสถำบันชำติ 

ศำสนำ และ
พระมหำกษัตริย์     

๖ ครั้ง/ปี - ๖ ครั้ง/ปี - ๖ ครั้ง/ปี - ๖ ครั้ง/ปี - ๖ ครั้ง/ปี - 

๒) ทุกหน่วยงำนก ำหนดตัวชี้วัดคุณธรรม อย่ำงน้อย  
๑ ตัวชี้วัด ในคุณสมบัติและเกณฑ์กำรคัดเลือกบุคลำกร
ที่มีผลงำนดีเด่นในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อยกย่องและเชิดชู
เกียรติบุคคลดังกล่ำวที่ผลงำนและคุณธรรม 

สป.ยธ. 
 

ทุกหน่วยงำน 
 

           



 

๑๗ แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 

ยุทธศาสตร ์
หน่วยงานขับเคลื่อน 

 
ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วม  เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 
     ๒.๑) ก ำหนดตัวชี้ วัดกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรม และควำมโปร่งใส รำยบุคคล ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ทุกหน่วยงำน  จ ำนวนกิจกรรมที่บุคลำกร
เข้ำร่วมในกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรม และ

ควำมโปร่งใส 
 

- - อย่ำง
น้อย ๑ 

กิจกรรม/
ปี 

- อย่ำง
น้อย ๑ 

กิจกรรม/
ปี 

- อย่ำง
น้อย ๑ 

กิจกรรม/
ปี 

- อย่ำง
น้อย ๑ 

กิจกรรม/
ปี 

- 

๓) สร้ำงเกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และกำรรักษำวินัยข้ำรำชกำรไปใช้ในกำร
บริหำรงำนบุคคลเพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำเลื่อน
เงินเดือน หรือเลื่อนต ำแหน่งและใช้ในกำรพิจำรณำ  
ประกอบกำรคัดเลือกให้ได้รับสิทธิพิเศษในกำรเข้ำอบรม
สัมมนำหรือได้รับกำรพัฒนำในด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

สป.ยธ. ทุกหน่วยงำน 
 

ระดับความส าเร็จของ
ผู้บังคับบัญชาระดับ

ส านัก/กอง/ส านกังาน 
ที่ปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมฯ 
(1 เม.ย.–31 ก.ค. 61) 
- ระดับ 1 ต่ ากว่า 81    
  คะแนน 
- ระดับ 2 ได้ 81 - 85  
  คะแนน 
- ระดับ 3 ได้ 86 - 90  
  คะแนน 
- ระดับ 4 ได้ 91 - 95  
  คะแนน 
- ระดับ 5 ได้ 96 –  
  100 คะแนน 
 

ระดับ ๔ - ระดับ ๕ - ระดับ ๕ - ระดับ ๕ - ระดับ ๕ - 

        
 

            

๔) ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบความโปร่งใส ความ
มีคุณธรรม ความพอเพียงและจิตอาสา ทั้งในระดับ
ส านัก/กอง/จังหวัด ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

ทุกหน่วยงำน - ทุกหน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

อย่ำงน้อย ๑ กิจกรรม 

- - อย่ำง
น้อย ๑ 
กิจกรรม 

- อย่ำง
น้อย ๑ 
กิจกรรม 

- อย่ำง
น้อย ๑ 
กิจกรรม 

- อย่ำง
น้อย ๑ 
กิจกรรม 

- 

     ๔.๑) ปรับปรุง/จัดท าคู่มือ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดซ้ือจัดจ้าง 

             

     ๔.๒) การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง                
     ๔.๓) จัดท าแนวทางควบคุมภายใน/บริหารความเสี่ยง
ในด้านแผนงานโครงการส าคัญ ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 
 

             



 

๑๘ แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 

ยุทธศาสตร ์
หน่วยงานขับเคลื่อน 

 
ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วม  เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 
๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม  

             

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและขยายภาคีเครือข่ายของ
กระทรวงยุติธรรมให้ขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และ
การรักษาวินัยบุคลากรกระทรวงยุติธรรมในทุกภาคส่วน 

             

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ 
ในบริบทของพื้นที่  โดยก าหนดโครงการ/กิจกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยบุคลากรกระทรวง
ยุติธรรม เพื่อขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติในภูมิภาค 

             

     ๑.๑) โครงการส่งเสริมการด าเนินงานของเครือข่าย
จริยธรรม ส านักงาน ป.ป.ส. 

ส านักงาน ป.ป.ส. 
 

 ระดับความส าเร็จ     
ในการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมการด าเนินงาน
ของเครือข่ายจริยธรรม 

ส านักงาน ป.ป.ส. 

๑ ครั้ง ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๑ ครั้ง ๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

      ๑.๒) การเผยแพร่องค์ความรู้และแนวทาง
คุณธรรม จริยธรรม ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน 

ส ำนักงำน ป.ป.ส. 
 

 ระดับความส าเรจ็ในการ
เผยแพร่องค์ความรู้และ

แนวทางคุณธรรม
จริยธรรมร่วมกับเครือขา่ย
กองทุนแมข่องแผน่ดิน 

ปีงบ 
ประมำณ 
ขอข้อมูล
ชัดเจน
กว่ำนี ้

(งบ 
ประมำณ
กองทุน
แม่ฯ) 

ปีงบ 
ประมำณ 

 

- 
 

ปีงบ 
ประมำณ 

 

- 
 

ปีงบ 
ประมำณ 

 

- 
 

ปีงบ 
ประมำณ 

 

- 
 

๒) ส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนาการด าเนินงานของ
ชมรม สมาคม หรือกลุ่มที่ส่งเสริมคุณธรรม 

             

๒.๑) ขับเคลื่อนการจัดตั้งและด าเนินงานชมรม/
กลุ่มเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กระทรวงยุติธรรม 

สป.ยธ. 
 

ทุกหน่วยงำน จ ำนวนหนว่ยงำนที่มี
กำรจัดตั้งชมรม/กลุ่ม
เกี่ยวกบักำรปอ้งกัน

ปรำบปรำมกำรทุจริต 

๔ 
หน่วยงำน 

- ๖ 
หน่วยงำน 

- ๘ 
หน่วยงำน 

- ๑๐ 
หน่วยงำน 

- ๑๒ 
หน่วยงำน 

- 

๓) ส่งเสริมให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเป็นฐานการสร้าง
คุณธรรมให้กับประชาชนในชุมชน 

             

       ๓.๑) สร้างการรับรู้และเสริมสร้างคุณธรรม          
ภาคประชาชนผ่านศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
 

ส านักงานกิจการ
ยุติธรรม / 
สป.ยธ. 

ทุกหน่วยงำน 
(ถ้ำมี) 

จ านวนกิจกรรมที่มีการ
สร้างการรับรู้และ

เสริมสร้างคุณธรรมให้แก่
ประชาชนผ่านศูนย์

ยุติธรรมชุมชน 

- 
 
 

- ๒ 
กิจกรรม 

- ๒ 
กิจกรรม 

- ๒ 
กิจกรรม 

- ๒ 
กิจกรรม 

- 



 

๑๙ แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 

ยุทธศาสตร ์
หน่วยงานขับเคลื่อน 

 
ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วม  เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 
๔) สร้ำงและพัฒนำช่องทำงให้ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรแจ้งพฤติกรรมหรือควำมประพฤติที่ไม่เหมำะสมของ
บุคลำกรกระทรวงยุติธรรม    

             

     ๔.๑) กำรสร้ำงและพัฒนำช่องทำงกำรรับเรื่อง
ร้องเรียนกำรปฏิบัติงำนที่ไม่เหมำะสมของบุคลำกร
กระทรวงยุติธรรม 

สป.ยธ. 
 

ทุกหน่วยงำน จ ำนวนช่องทำงที่ได้รับ
กำรสร้ำง/พัฒนำระบบ
กำรรับเรื่องร้องเรียน
เพิ่มขึ้นอย่ำงน้อย 
ปีละ ๑ ชอ่งทำง 

 

- 
 

- ๔ 
ช่องทำง 

 

- ๕ 
ช่องทำง 

(นับ
ต่อเนื่อง) 

 

- ๖ 
ช่องทำง 

(นับ
ต่อเนื่อง) 

 

- ๗ 
ช่องทำง 

(นับ
ต่อเนื่อง) 

 

- 

     ๔.๒) โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำร
พัฒนำเครือข่ำยอำสำสมัครภำคประชำสังคมให้มีศักยภำพ
ด้ำนกำรเฝ้ำระวังและแจ้งเบำะแสในภำครัฐ 
 

สป.ยธ. 
 

 ร้อยละของจ ำนวน
สมำชิกของกลุ่ม/องค์กร
เครือข่ำยภำคประชำ
สังคมได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนกำรเฝ้ำ
ระวังและแจ้งเบำะแส

กำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

๘๐ 
 

๒,๗๓๖,๘๐๐ 
 

๘๐ 
 

 ๘๐ 
 

 ๘๐ 
 

 ๘๐ 
 

 

๓.๒ กลยุทธ์ที่  ๒  พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุน 
ภาคีเครือข่ายของกระทรวงยุติธรรม ในการด าเนินงาน
ด้านคุณธรรม ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 

             

๑) ก ำหนดหลักเกณฑ์เรื่องคุณธรรมในคุณสมบัติและเกณฑ์
กำรรับสมัครภำคีเครือข่ำย 

             

     ๑.๑) พัฒนำและส่งเสริมให้มีเกณฑ์ด้ำนคุณธรรม
เป็นคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นภำคีเครือข่ำยของ
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

สป.ยธ. 
 

ทุกหน่วยงำน ระดับควำมส ำเร็จของ
หน่วยงำนในกระทรวง
ยุติธรรมที่น ำเกณฑ์ด้ำน
คุณธรรมไปใช้พิจำรณำ

คัดเลือกอำสำสมัคร 

  ระดับที่ ๑  ระดับที่ ๓  ระดับที่ ๔  ระดับที่ ๕  

๒) ให้ทุกหน่วยงำนร่วมสนับสนุนงบประมำณและ
ทรัพยำกรเพื่อด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม    

             

     ๒.๑) สนับสนุนกำรจัดโครงกำรคุณธรรม จริยธรรม 
และป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชัน ให้กับ
เครือข่ำยหน่วยงำนภำยใต้กระทรวงยุติธรรม 

สป.ยธ. 
 

ทุกหน่วยงำน จ ำนวนโครงกำรที่ได้รับ
กำรสนับสนุน
งบประมำณ 

  ไม่น้อย
กว่ำ ๑๐ 
โครงกำร 

๑๐๐,๐๐๐ ไม่น้อย
กว่ำ ๑๐ 
โครงกำร 

๑๐๐,๐๐๐ ไม่น้อย
กว่ำ ๑๐ 
โครงกำร 

๑๐๐,๐๐๐ ไม่น้อย
กว่ำ ๑๐ 
โครงกำร 

๑๐๐,๐๐๐ 



 

๒๐ แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 

ยุทธศาสตร ์
หน่วยงานขับเคลื่อน 

 
ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วม  เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 
๓) ส่งเสริมให้มีกำรยกย่องเชิดชูภำคีเครือข่ำยส่งเสริม
คุณธรรมดีเด่นเพื่อเป็นแบบอย่ำงที่ดีของสังคม 

             

     ๓.๑) กิจกรรมคัดเลือกอำสำสมัครคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภำพดีเด่นเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ ซ่ึงปฏิบัติหน้ำที่ด้วย
ควำมอุตสำหะ โดยมอบรำงวัลระดับจังหวัด ระดับกรม 
รวมถึงกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์      

กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภำพ 

 

 ระดับควำมส ำเร็จใน
กำรคัดเลือกอำสำสมัคร

ดีเด่น 

ระดับ ๕ ๑๐๐,๐๐๐ ระดับ ๕ ๑๐๐,๐๐๐ ระดับ ๕ ๑๐๐,๐๐๐ ระดับ ๕ ๑๐๐,๐๐๐ ระดับ ๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานแสดงเจตจ านง
การด าเนินงานด้วยความซ่ือสัตย์   โปร่งใส และมี
คุณธรรม โดยสมัครเข้าประกวดองค์กรโปร่งใส (NACC 
Integrity Awards) ของส านักงาน ป.ป.ช. 

             

     ๔.๑) การคัดเลือกองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity 
Awards) 
 

ทุกหน่วยงาน 
(ที่มีความพร้อม) 

 จ านวนหนว่ยงานที ่
ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 
องค์กรโปร่งใส (NACC 
Integrity Awards) 

- 
 

- ๑  
หน่วยงาน 

 

- ๑  
หน่วยงาน 

 

- ๑  
หน่วยงาน 

 

- ๑  
หน่วยงาน 

 

- 

๕) พัฒนาศักยภาพเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเป็นฐานการ
สร้างคุณธรรมให้กับประชาชนในชุมชน 

ส านักงานกิจการ
ยุติธรรม / 
สป.ยธ. 

            

๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่าง
ด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

             

๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ทบทวนกฎหมายที่มีอยู่และปรับปรุงให้มี
ความทันสมัยเป็นมาตรฐานสากล 

             

๑) ทบทวนและปรับปรุงกฎหมำยที่ เกี่ยวข้องกับกำร
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำร
ประเมินผลกำรบังคับใช้กฎหมำย (Law Enforcement 
Indicators : LEI) 

ส านักงานกิจการ
ยุติธรรม /  
สป.ยธ. 

            

       ๑.๑) กิจกรรมที่ได้ทบทวนและปรับปรุงกฎหมำยให้
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกระทบทำงกฎหมำย 
(Regulatory Impact Assessment : RIA) งบประมำณปี 
๒๕๖๐ 
          - อนุสัญญำว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทรมำน 
          - พระรำชบัญญัติคุ้มครองพยำนในคดีอำญำ 
 

 กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภำพ 

ร้อยละของกำร
ด ำเนินกำรเป็นไปตำม

หลักเกณฑ์กำร
ประเมินผลกระทบทำง
กฎหมำย (รอปรับปรุง) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 

- 
 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 

- ร้อยละ 
๑๐๐ 

 

- ร้อยละ 
๑๐๐ 

 

- ร้อยละ 
๑๐๐ 

 

- 



 

๒๑ แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 

ยุทธศาสตร ์
หน่วยงานขับเคลื่อน 

 
ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วม  เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 
๒. กำรจัดท ำข้อเสนอแนะ/กำรประเมินผลเรื่องกำร
ขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวมเพื่อลดปัญหำกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

ส านักงานกิจการ
ยุติธรรม /  
สป.ยธ. 

            

๔.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างความร่วมมือและเครือข่ายด้าน
ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในประชาคม
อาเซียนตามมาตรฐานสากล 

             

๑) ส่งเสริมกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงประชำคม
อำเซียน เพื่อเสริมสร้ำงกำรพัฒนำระบบกฎหมำย และ
กระบวนกำรยุติธรรม 

             

     ๑.๑)  โครงกำรฝึกอบรม/สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศสมำชิกในระดับอำเซียน 

สป.ยธ. ทุกหน่วยงำน 
(ถ้ำมี) 

จ ำนวนโครงกำรที่
ด ำเนินกำรกับเครือข่ำย
ประเทศสมำชิกอำเซียน 

๑ 
กิจกรรม 

๙๔๐,๕๐๐ ๑ 
กิจกรรม 

- 
 

๑ 
กิจกรรม 

- 
 

๑ 
กิจกรรม 

- 
 
 

๑ 
กิจกรรม 

- 
 
 

๒) แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมระหว่างประเทศไทยและประชาคมอาเซียนด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

             

     ๒.๑) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ผ่านระบบสารสนเทศ 
 

สป.ยธ. ทุกหน่วยงำน 
(ถ้ำมี) 

จ ำนวนครั้งที่ด ำเนินกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ

เครือข่ำยประเทศสมำชิก
อำเซียน 

๑ ครั้ง 
 

- ๑ ครั้ง 
 

- ๑ ครั้ง 
 

- ๑ ครั้ง 
 

- ๑ ครั้ง 
 

- 

๓) ความร่วมมือในการอนุวัติการตามพันธกรณีและบรรทัด
ฐานสากล/ระหว่างประเทศ (อาทิ ข้อก าหนดกรุงเทพฯ 
ข้อก าหนดแมนเดลา SDG 16  หลักนิติธรรม) 

ส านักงานกิจการ
ยุติธรรม /  

กรมราชทัณฑ์ / 
กรมพินิจและ

คุ้มครองเด็กและ
เยาวชน /  

            

๓.๑) โครงการส่งเสริมเรือนจ าต้นแบบตาม
ข้อก าหนดกรุงเทพและข้อก าหนดแมนเดลลา 
 

สถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย 

- จ านวนโครงการที่ได้มี
การด าเนินการ 
(รอประสาน) 

- - ๑
โครงการ 

- ๑
โครงการ 

- ๑
โครงการ 

- ๑
โครงการ 

- 

๓.๒) โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ราชทัณฑ์นานาชาติ 
 

สถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย 

- จ านวนโครงการที่ได้มี
การด าเนินการ 
(รอประสาน) 

- - ๑
โครงการ 

- ๑
โครงการ 

- ๑
โครงการ 

- ๑
โครงการ 

- 


