
การประชุมคณะท างาน 
เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมชิอบส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

 

    ศปท.ยธ. 



ระเบียบวาระการประชุมที ่ 1  
                  เร่ืองประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 



    ระเบียบวาระการประชุมที ่ 2    เร่ืองเพ่ือพจิารณา 
         ร่างแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปราม                           
                             การทุจริตและประพฤติมิชอบ                    
                             ของส านกังานปลดักระทรวงยติุธรรม  
          ปี  2560-2564 



ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ  

ระยะ 20 ปี 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

แผน
ยุทธศาส

ตร์  
ยธ.ฯ  
20 ปี  

ยุทธศาสตร์
ชาติ  

ทุจริต ฯ  
ระยะที่ 3  

(2560-
2564) 

แผนบูรณาการการทุจริต ฯ 

1. ความม่ันคง 
2.การสร้าง

ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

3. การพัฒนา 
และเสริมสร้าง 
ศักยภาพคน 

5. การสร้างการเตบิโต
คุณภาพเป็นมติร 
กับสิ่งแวดล้อม 

6. การปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบ 

บริหารจัดการภาครัฐ 

1. การ
เสริมสร้าง 
และพัฒนา
ศักยภาพ 
ทนุมนุษย์ 

2. การ
เสริมสร้าง 
ความเป็น 
ธรรมและ 
ลดความ
เหล่ือมล า้ 

3. การสร้าง 
ความเข้มแขง็ 
ทางเศรษฐกิจ 
และแข่งขัน 
ได้อย่างยั่งยืน 

5. การ
เสริมสร้าง 
ความมั่นคง 
แห่งชาติเพ่ือ
การพัฒนา
ประเทศ 

สู่ความม่ังค่ัง 
และยั่งยืน 

6. การบริหารจัดการ 
ในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤตมิชิอบและ 
ธรรมาภบิาลในสังคมไทย  

(ป้องกัน  ปลูกฝัง  ปราบปราม) 

1.  
สร้างจิตส านึก  
ปลูกฝังความ 
ซื่อสัตย์สุจริต 

2.  
สร้างกลไก 
ป้องกัน 
การทุจริต 

3.  
เสริมสร้างการ 
ปราบปราม 
การทุจริต 

1.  
สร้าง
สังคม 
ท่ีไม่ทน 
ต่อการ
ทุจริต 

2. 
ยกระดับ 
เจตจ านงฯ 

ต่อต้าน 
ทุจริต 

3.  
สกัดกัน้
ทุจริต 
เชิง 

นโยบาย 

4.  
พัฒนา
ระบบ 
ป้องกัน 
ทุจริต 
เชิงรุก 

5.  
ปฏิรูป 
กลไก 

กระบวนการ
ปราบปราม 
การทุจริต 

6.  
ยก 

ระดับ 
คะแนน  
CPI 

4. การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและ 
เท่าเทียมกันทางสังคม 

1.  
การ 
ป้อง 
กัน 
และ
ปราบ 
ปราม 
ยา 
เสพ 
ติด 

2. 
การ
สร้าง
ความ
ปลอด
ภัย
และ
ความ
สงบ
สุข 
ใน

สังคม 

3.  
การ 

อ านวย
ความ 
ยุติ 
ธรรม 

6.  
การ
เสริม 
สร้าง
การ 
ปรอง 
ดอง
สมาน 
ฉันท์ 

4. การ
เตบิโต 
เป็นมิตร

สิ่งแวดล้อม
เพื่อพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

7. การ
พัฒนา

โครงสร้าง
พืน้ฐาน 
และระบบ 
โลจิสติกส์ 

8. การ
พัฒนา

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัยและ
นวัตกรรม 

9. การ
พัฒนา 

ภาค เมือง 
และพืน้ที่
เศรษฐกิจ 

10. ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ
เพื่อการ
พัฒนา 

4.  
การ 

พัฒนา
กฎ 

หมาย
และ 
กระ 
บวน 
การ 
ยุติ 
ธรรม 

5.  
การ 
ป้อง 
กัน 
และ
ปราบ 
ปราม
อาชญา
กรรม
ด้าน
ความ
มั่นคง 



แผนปฏบิัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ สป.ยธ. ปี 2560-2564 
1.  

สร้างจติส านึก ปลูกฝัง 
ความซื่อสัตย์สุจริต 

2.  
สร้างกลไกป้องกัน 

การทจุริต 

3.  
เสริมสร้างการปราบปราม 

การทจุริต 

กลยุทธ์/ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ท่ี 1 ปรับฐานคดิกลุ่มเป้าหมายเพื่อต้านทุจริต 
ตัวชีวั้ด : (ตัวชีวั้ดท่ี 1 และ 2)  ร้อยละ 80  
1. โครงการยุติธรรมสัญจรป้องกันการทุจริต 
2.  โครงการปลุกจิตส านึกร่วมต้านการทุจริต 
3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง

ประมวลจริยธรรมฯ 
 

กลยุทธ์ท่ี 2  เสริมพลังการมีส่วนร่วมและบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  
ตัวชีวั้ด : (ตัวชีวั้ดท่ี 3)  ร้อยละ 80  
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเครือข่าย

อาสาสมัครภาคประชาชนให้มีศักยภาพด้านการเฝ้า
ระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต 

2. โครงการมหกรรมพลังคุณธรรมยับยัง้การทุจริต 
3. โครงการขับเคล่ือนงานด้านคุณธรรมจริยธรรมและ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
4. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต และแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม สป.ยธ. 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้าง พัฒนากลไก นวัตกรรม รูปแบบการ
ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสเพื่อประสิทธิภาพการป้องกัน
การทุจริต 
ตัวชีวั้ด : (ปี 60)  ร้อยละ 80  
1. โครงการพัฒนามาตรฐานโปร่งใส 
2. โครงการองค์กรต้นแบบ 
3. โครงการพัฒนาระบบอิเล็คทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบ

กระบวนการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐกระทรวง
ยุติธรรม 

4. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ 

5. โครงการเสริมสร้างมาตรการสกัดกัน้การทุจริต
กระทรวงยุติธรรมด้วยหลักธรรมาภิบาล 

6. โครงการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์
ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 
ตัวชีวั้ด :  ร้อยละของเจ้าหน้าที่รัฐสังกัด สป.ยธ. รู้และเข้าใจ     
              มาตรการป้องกันและยับยัง้การทุจริต  ร้อยละ 80  
1. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้มาตรการป้องกันและ

ยับยัง้การทุจริต 
2. โครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทยยับยัง้การ

ทุจริต 
3. โครงการเสวนาถอดบทเรียนมาตรการป้องกันการ

ทุจริตเครือข่ายภาคประชาสังคมสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม 

 
กลยุทธ์ท่ี 1 ปรับปรุงระบบรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริต
ให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวชีวั้ด : ร้อยละ 10  
1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ 

APPLICATION การจัดการข้อร้องเรียน
กระทรวงยุตธิรรม 

 
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาสมรรถนะองค์ความรู้ของบุคลากร
ด้านกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ตัวชีวั้ด :  ร้อยละของเจ้าหน้าที่รัฐสังกัด สป.ยธ. รู้และ 
               เข้าใจ กระบวนการแสวงหาข้อเทจ็จริง สืบสวน  
               สอบสวนและการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต  
                ร้อยละ 80  
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแสวงหา

ข้อเทจ็จริง สืบสวน สอบสวนการกระท าผิด
เก่ียวกับการทุจริต 

2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและ เพิ่ม
ประสิทธิภาพเจ้าหน้าท่ีเฉพาะด้านการจัดการ        
ข้อร้องเรียนการทุจริต 

ศปท. ทุกหน่วยงาน 

- ศปท. 
- กองการเจ้าหน้าที่ 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ศูนย์บริการร่วม 

ยุทธศาสตร์ 

ตัวชีวั้ดระดับยุทธศาสตร์ : 
1. ร้อยละที่เพิม้ขึน้ของเจ้าหน้าที่รัฐสังกัด สป.ยธ. 

ตระหนักรู้และได้รับการปลุกฝังทศันคต ิค่านิยม   
ไม่ยอมรับการทจุริต 

2.  ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของเจ้าหน้าที่รัฐสังกัด สป.ยธ.                    
มีจติส านึกสาธารณะและสามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

3. ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของเจ้าหน้าที่รัฐสังกัด สป.ยธ. 
และภาคีที่เก่ียวข้องส่งเสริม สนับสนุนและ                  
มีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวังการทจุริต 

ตัวชีวั้ดระดับยุทธศาสตร์ :  
ร้อยละท่ีเพิ่มขึน้ของค่าคะแนนเฉล่ียการประเมนิ
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA)  

ตัวชีวั้ดระดับยุทธศาสตร์ :  
ร้อยละท่ีลดลงของเร่ืองกล่าวหาร้องเรียนค้างเก่า เข้า
สู่กระบวนการพจิารณาเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา 



กรอบแนวคิดในการจดัท าแผนปฏิบติัการ 
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต   
ส านกังานปลดักระทรวงยติุธรรม 



ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 

1. แนวคดิ 
- ปรับฐานคิดกลุ่มเปา้หมายเพ่ือต้านทจุริต 
- กลุ่มเปา้หมาย/เจ้าหน้าท่ีรัฐมีมาตรฐาน

จริยธรรม 
- บรูณาการ สนบัสนนุภาคประชาสงัคม

ก าหนดกลยทุธ์ต่อต้านทจุริต 
- สร้างเครือข่ายต่อต้านทจุริต 

2. ตัวชีว้ัด 
• ร้อยละของเจ้าหน้าที่รัฐสังกัด สป.ยธ. ตระหนักรู้และได้รับ                     

การปลุกฝังทศันคต ิค่านิยม   ไม่ยอมรับการทจุริต  ร้อยละ 80  
•  ร้อยละของเจ้าหน้าที่รัฐสังกัด สป.ยธ. มีจติส านึกสาธารณะและ

สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ร้อยละ 80  

• ร้อยละของเจ้าหน้าที่รัฐสังกัด สป.ยธ. และภาคีที่เกี่ยวข้องส่งเสริม 
สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกจิกรรมป้องกัน เฝ้าระวังการทจุริต                      
ร้อยละ 80  

 

3. แนวทาง/กจิกรรม 
- พฒันาจิตส านึกสาธารณะ 
- พฒันาหลกัสตูร บทเรียน รูปแบบการปอ้งกนัการทจุริตระหว่าง

ผลประโยชน์สว่นตนและสว่นรวม 
- พฒันา ปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐสงักดั สป.ยธ. 
- สร้างเครือข่ายต่อต้านการทจุริต 
- บรูณาการการมีสว่นร่วมภาคประชาสงัคมเพ่ือต้านการทจุริต 

4. หน่วยงานหลัก 
       ศปท. 



ป้องกันการทุจริต 

1. แนวคดิ 
- เพิม่ประสิทธิภาพระบบงาน กลไก นวตักรรมการ

ปอ้งกนัการทจุริต 
- พฒันาระบบการประเมินคณุธรรมโปร่งใส 
- พฒันาสมรรถนะองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ

บคุลากร 
- ก าหนดมาตรการนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

การรายงานการตรวจสอบ 

2. ตัวชีวั้ด 
 

ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ  ITA  ปี 60 ไมน้่อยกว่าร้อยละ 80 

 

3. แนวทาง/กจิกรรม 
- เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสารด้านการปอ้งกนัการทจุริตเชิงรุกแก่กลุม่เปา้หมาย 
- พฒันา ก าหนดนโยบายด้านการปอ้งกนัการทจุริต 
- ก าหนดบทลงโทษการฝ่าฝืนจริยธรรม 
- พฒันานวตักรรมโปร่งใส 
- พฒันาเกณฑ์มาตรฐาน/บรูณาการระบบคณุธรรมโปร่งใส 
- เพิ่มบทบาทการมีสว่นร่วมของภาคประชาสงัคมในการปอ้งกนัการทจุริต 
- ปรับปรุงแนวทางมาตรการปอ้งกนัการทจุริตของหน่วยงาน/องค์กร 
- สร้างนวตักรรมเทคโนโลยีเพ่ือการปอ้งกนัการทจุริต 
- สร้างแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานด้านการปอ้งกนัการทจุริตแก่บคุลากร 

4.หน่วยงานหลัก 
    ทกุหน่วยงาน 

 



ปราบปรามการทุจริต 

1. แนวคดิ 
ปรับปรุงระบบเร่ืองร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

2. ตัวชีวั้ด 
ร้อยละของเร่ืองกล่าวหาร้องเรียน                   
ค้างเก่า เข้าสู่กระบวนการพจิารณา
ลดลง เม่ือเทยีบกับปีที่ผ่านมา                      

ร้อยละ 10 

3. แนวทาง/กจิกรรม 
- ปรับปรุงระบบข้อร้องเรียนด้านการทจุริต 
- ปรับปรุง/บงัคบัใช้กฎหมายด้านการทจุริต 
- พฒันาองค์ความรู้บคุลากรด้านการปราบปรามการทจุริต 

4.หน่วยงานหลัก 
- ศปท. 
- กจ. 
- ศทส. 

 



    ระเบียบวาระการประชุมที ่ 3    เร่ืองอ่ืนๆ 



ร่างแผนปฏิบติัการฯ  สป.ยธ. 60-64 

• ดาวโหลดร่างแผนปฏิบตัิการฯ ดงักลา่ว ได้ท่ี  
http://www.moj.go.th/  

    ส านกังานปลดักระทรวงยตุิธรรม/  

    ศนูย์ปฏิบตัิการตอ่ต้านการทจุริต/  

    ข่าวประชาสมัพนัธ์/  
    ร่างแผนทจุริตฯ สป.ยธ.ปี 60-64 

http://www.moj.go.th/


Download ได้ที ่ 
http://www.moj.go.th        
              ส านักงานปลดักระทรวงยุตธิรรม       
              ศูนย์ปฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต            
              ข่าวประชาสัมพนัธ์        
              ร่าง แผนทุจริต  สป. ยธ.  ปี 60-64 
 

http://www.moj.go.th/
http://www.moj.go.th/


ขอความร่วมมือ ส่งขอ้เสนอแนะการจดัท าแผนปฏิบติัการ  
ตามแบบฟอร์มขอ้เสนอแนะ  มายงั  ศปท. 

  
ทางโทรสาร    02-143-7878   หรือ 

E-mail : preeyanuchc@hotmail.com  

 
ภายในวนัท่ี  27  มีนาคม  2560  

 
• ดาวโหลดร่างแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ  ได้ที่  

http://www.moj.go.th/ ส านกังานปลดักระทรวงยตุิธรรม/  

      ศนูย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทจุริต/  ข่าวประชาสมัพนัธ์/ แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ 

mailto:preeyanuchc@hotmail.com
http://www.moj.go.th/


จบการน าเสนอ 


