การประชุมคณะทางาน
เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิ อบสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

ศปท.ยธ.

ระเบียบวาระการประชุมที่ 1
เรื่ องประธานแจ้ งทีป่ ระชุมทราบ

ระเบียบวาระการประชุมที่ 2 เรื่ องเพื่อพิจารณา
ร่ างแผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปราม
การทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
ของสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ปี 2560-2564

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ชาติ
ระยะ 20 ปี

1. ความมั่นคง

1. การ
เสริมสร้ าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย์

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

แผน
ยุทธศาส
ตร์

ยธ.ฯ
20 ปี

2.การสร้ าง
ความสามารถ
ในการแข่ งขัน

1.
การ
ป้ อง
กัน
และ
ปราบ
ปราม
ยา
เสพ
ติด

2.
การ
สร้ าง
ความ
ปลอด
ภัย
และ
ความ
สงบ
สุข
ใน
สังคม

2. การ
เสริมสร้ าง
ความเป็ น
ธรรมและ
ลดความ
เหลื่อมลา้

3.
การ
อานวย
ความ
ยุติ
ธรรม

4.
การ
พัฒนา
กฎ
หมาย
และ
กระ
บวน
การ
ยุติ
ธรรม

3. การสร้ าง
ความเข้ มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่ งขัน
ได้ อย่ างยั่งยืน

5.
การ
ป้ อง
กัน
และ
ปราบ
ปราม
อาชญา
กรรม
ด้ าน
ความ
มั่นคง

แผนบูรณาการการทุจริต ฯ

4. การ
เติบโต
เป็ นมิตร
สิ่งแวดล้ อม
เพื่อพัฒนา
อย่ างยั่งยืน

6.
การ
เสริม
สร้ าง
การ
ปรอง
ดอง
สมาน
ฉันท์

3. การพัฒนา
และเสริมสร้ าง
ศักยภาพคน

4. การสร้ างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่ าเทียมกันทางสังคม

5. การ
เสริมสร้ าง
ความมั่นคง
แห่ งชาติเพื่อ
การพัฒนา
ประเทศ
สู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน

6. การบริหารจัดการ
ในภาครั ฐ การป้ องกันการ
ทุจริตประพฤติมชิ อบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์

ชาติ
ทุจริต ฯ
ระยะที่ 3
(25602564)

(ป้ องกัน ปลูกฝั ง ปราบปราม)

1.
สร้ าง
สังคม
ที่ไม่ ทน
ต่ อการ
ทุจริต

2.
ยกระดับ
เจตจานงฯ

ต่ อต้ าน
ทุจริต

1.
สร้ างจิตสานึก
ปลูกฝั งความ
ซื่อสัตย์ สุจริต

6. การปรั บสมดุล
และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครั ฐ

5. การสร้ างการเติบโต
คุณภาพเป็ นมิตร
กับสิ่งแวดล้ อม

7. การ
พัฒนา
โครงสร้ าง
พืน้ ฐาน
และระบบ
โลจิสติกส์

3.
สกัดกัน้
ทุจริต
เชิง
นโยบาย

4.
พัฒนา
ระบบ
ป้ องกัน
ทุจริต
เชิงรุ ก

2.
สร้ างกลไก
ป้ องกัน
การทุจริต

8. การ
พัฒนา
วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี
วิจัยและ
นวัตกรรม

9. การ
พัฒนา
ภาค เมือง
และพืน้ ที่
เศรษฐกิจ

5.
ปฏิรูป
กลไก
กระบวนการ
ปราบปราม
การทุจริต

3.
เสริมสร้ างการ
ปราบปราม
การทุจริต

10. ความ
ร่ วมมือ
ระหว่ าง
ประเทศ
เพื่อการ
พัฒนา

6.
ยก
ระดับ
คะแนน
CPI

แผนปฏิบัตกิ ารป้ องกันและปราบปรามการทุจริตฯ สป.ยธ. ปี 2560-2564
1.
สร้ างจิตสานึก ปลูกฝั ง
ความซื่อสัตย์ สุจริต

ยุทธศาสตร์

ตัวชีว้ ัดระดับยุทธศาสตร์ :
1. ร้ อยละที่เพิม้ ขึน้ ของเจ้ าหน้ าที่รัฐสังกัด สป.ยธ.
ตระหนักรู้ และได้ รับการปลุกฝั งทัศนคติ ค่ านิยม
ไม่ ยอมรั บการทุจริต
2. ร้ อยละที่เพิ่มขึน้ ของเจ้ าหน้ าที่รัฐสังกัด สป.ยธ.
มีจติ สานึกสาธารณะและสามารถแยกระหว่ าง
ผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม
3. ร้ อยละที่เพิ่มขึน้ ของเจ้ าหน้ าที่รัฐสังกัด สป.ยธ.
และภาคีท่เี กี่ยวข้ องส่ งเสริม สนับสนุนและ
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมป้ องกัน เฝ้ าระวังการทุจริต
กลยุทธ์ ท่ ี 1 ปรั บฐานคิดกลุ่มเป้ าหมายเพื่อต้ านทุจริต
ตัวชีว้ ัด : (ตัวชีว้ ัดที่ 1 และ 2) ร้ อยละ 80
1.
2.
3.

กลยุทธ์ /
โครงการ

กลยุทธ์ ท่ ี 2 เสริมพลังการมีส่วนร่ วมและบูรณาการ
ทุกภาคส่ วนเพื่อต่ อต้ านการทุจริต
ตัวชีว้ ัด : (ตัวชีว้ ัดที่ 3) ร้ อยละ 80
1.

2.
3.
4.

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการยุติธรรมสัญจรป้ องกันการทุจริต
โครงการปลุกจิตสานึกร่ วมต้ านการทุจริ ต
โครงการส่ งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
ประมวลจริยธรรมฯ

โครงการฝึ กอบรมหลักสูตรการพัฒนาเครื อข่ าย
อาสาสมัครภาคประชาชนให้ มีศักยภาพด้ านการเฝ้ า
ระวังและแจ้ งเบาะแสการทุจริต
โครงการมหกรรมพลังคุณธรรมยับยัง้ การทุจริ ต
โครงการขับเคลื่อนงานด้ านคุณธรรมจริยธรรมและ
การป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และแผนปฏิบัติการส่ งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม สป.ยธ.

ศปท.

2.
สร้ างกลไกป้ องกัน
การทุจริต
ตัวชีว้ ัดระดับยุทธศาสตร์ :
ร้ อยละที่เพิ่มขึน้ ของค่ าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ งใสของหน่ วยงานภาครั ฐ
(ITA)
กลยุทธ์ ท่ ี 1 สร้ าง พัฒนากลไก นวัตกรรม รู ปแบบการ
ประเมินคุณธรรมความโปร่ งใสเพื่อประสิทธิภาพการป้ องกัน
การทุจริ ต
ตัวชีว้ ัด : (ปี 60) ร้ อยละ 80
1. โครงการพัฒนามาตรฐานโปร่ งใส
2. โครงการองค์ กรต้ นแบบ
3. โครงการพัฒนาระบบอิเล็คทรอนิกส์ เพื่อตรวจสอบ
กระบวนการให้ บริ การของหน่ วยงานภาครั ฐกระทรวง
ยุติธรรม
4. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการป้ องกันและ
ต่ อต้ านการทุจริ ตผ่ านสื่อประชาสัมพันธ์ ช่องทางต่ างๆ
5. โครงการเสริ มสร้ างมาตรการสกัดกัน้ การทุจริ ต
กระทรวงยุติธรรมด้ วยหลักธรรมาภิบาล
6. โครงการประเมินคุณธรรมและโปร่ งใสการดาเนินงาน
ของหน่ วยงานภาครั ฐ (ITA)
กลยุทธ์ ท่ ี 2 พัฒนาสมรรถนะและองค์ ความรู้ เชิงสร้ างสรรค์
ของบุคลากรด้ านการป้ องกันการทุจริ ต
ตัวชีว้ ัด : ร้ อยละของเจ้ าหน้ าที่รัฐสังกัด สป.ยธ. รู้ และเข้ าใจ
มาตรการป้ องกันและยับยัง้ การทุจริ ต ร้ อยละ 80
1. โครงการเสริ มสร้ างองค์ ความรู้ มาตรการป้ องกันและ
ยับยัง้ การทุจริ ต
2. โครงการเสริ มสร้ างเกียรติภูมิข้าราชการไทยยับยัง้ การ
ทุจริ ต
3. โครงการเสวนาถอดบทเรี ยนมาตรการป้ องกันการ
ทุจริ ตเครื อข่ ายภาคประชาสังคมสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม

ทุกหน่ วยงาน

3.
เสริมสร้ างการปราบปราม
การทุจริต
ตัวชีว้ ัดระดับยุทธศาสตร์ :
ร้ อยละที่ลดลงของเรื่ องกล่ าวหาร้ องเรี ยนค้ างเก่ า เข้ า
สู่กระบวนการพิจารณาเมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา

กลยุทธ์ ท่ ี 1 ปรั บปรุ งระบบรั บเรื่ องร้ องเรี ยนการทุจริต
ให้ มีประสิทธิภาพ
ตัวชีว้ ัด : ร้ อยละ 10
1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลและ
APPLICATION การจัดการข้ อร้ องเรี ยน
กระทรวงยุตธิ รรม
กลยุทธ์ ท่ ี 2 พัฒนาสมรรถนะองค์ ความรู้ ของบุคลากร
ด้ านกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ตัวชีว้ ัด : ร้ อยละของเจ้ าหน้ าที่รัฐสังกัด สป.ยธ. รู้ และ
เข้ าใจ กระบวนการแสวงหาข้ อเท็จจริ ง สืบสวน
สอบสวนและการจัดการข้ อร้ องเรี ยนการทุจริ ต

ร้ อยละ 80
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแสวงหา
ข้ อเท็จจริง สืบสวน สอบสวนการกระทาผิด
เกี่ยวกับการทุจริต
2. โครงการฝึ กอบรมหลักสูตรพัฒนาและ เพิ่ม
ประสิทธิภาพเจ้ าหน้ าที่เฉพาะด้ านการจัดการ
ข้ อร้ องเรี ยนการทุจริต

-

ศปท.
กองการเจ้ าหน้ าที่
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์ บริ การร่ วม

กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

1. แนวคิด
- ปรับฐานคิดกลุ่มเป้าหมายเพื่อต้ านทุจริต
- กลุม่ เป้าหมาย/เจ้ าหน้ าที่รัฐมีมาตรฐาน
จริยธรรม
- บูรณาการ สนับสนุนภาคประชาสังคม
กาหนดกลยุทธ์ต่อต้ านทุจริต
- สร้ างเครื อข่ายต่อต้ านทุจริต

2. ตัวชีว้ ัด
• ร้ อยละของเจ้ าหน้ าที่รัฐสังกัด สป.ยธ. ตระหนักรู้ และได้ รับ
การปลุกฝั งทัศนคติ ค่ านิยม ไม่ ยอมรั บการทุจริต ร้ อยละ 80
• ร้ อยละของเจ้ าหน้ าที่รัฐสังกัด สป.ยธ. มีจติ สานึกสาธารณะและ
สามารถแยกระหว่ างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม
ร้ อยละ 80
• ร้ อยละของเจ้ าหน้ าที่รัฐสังกัด สป.ยธ. และภาคีท่ เี กี่ยวข้ องส่ งเสริม
สนับสนุนและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมป้ องกัน เฝ้ าระวังการทุจริต
ร้ อยละ 80

ปลูกฝั งให้ คนไทยไม่ โกง
3. แนวทาง/กิจกรรม
-

พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
พัฒนาหลักสูตร บทเรี ยน รูปแบบการป้องกันการทุจริตระหว่าง
ผลประโยชน์สว่ นตนและส่วนรวม
พัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้ าหน้ าที่รัฐสังกัด สป.ยธ.
สร้ างเครื อข่ายต่อต้ านการทุจริต
บูรณาการการมีสว่ นร่วมภาคประชาสังคมเพื่อต้ านการทุจริต

4. หน่ วยงานหลัก

ศปท.

1. แนวคิด
-

เพิม่ ประสิทธิภาพระบบงาน กลไก นวัตกรรมการ
ป้องกันการทุจริต
พัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมโปร่งใส
พัฒนาสมรรถนะองค์ความรู้เชิงสร้ างสรรค์ของ
บุคลากร
กาหนดมาตรการนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
การรายงานการตรวจสอบ

2. ตัวชีว้ ัด
ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ ITA ปี 60 ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80

ป้ องกันการทุจริต
3. แนวทาง/กิจกรรม
-

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้ านการป้องกันการทุจริตเชิงรุกแก่กลุม่ เป้าหมาย
พัฒนา กาหนดนโยบายด้ านการป้องกันการทุจริต
กาหนดบทลงโทษการฝ่ าฝื นจริยธรรม
พัฒนานวัตกรรมโปร่งใส
พัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน/บูรณาการระบบคุณธรรมโปร่งใส
เพิ่มบทบาทการมีสว่ นร่วมของภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต
ปรับปรุงแนวทางมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน/องค์กร
สร้ างนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการป้องกันการทุจริต
สร้ างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้ านการป้องกันการทุจริตแก่บคุ ลากร

4.หน่ วยงานหลัก

ทุกหน่วยงาน

1. แนวคิด

ปรับปรุงระบบเรื่ องร้ องเรี ยนให้ มีประสิทธิภาพ

2. ตัวชีว้ ัด
ร้ อยละของเรื่ องกล่ าวหาร้ องเรี ยน
ค้ างเก่ า เข้ าสู่กระบวนการพิจารณา
ลดลง เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา
ร้ อยละ 10

ปราบปรามการทุจริต
3. แนวทาง/กิจกรรม

-

ปรับปรุงระบบข้ อร้ องเรี ยนด้ านการทุจริ ต
ปรับปรุง/บังคับใช้ กฎหมายด้ านการทุจริ ต
พัฒนาองค์ความรู้บคุ ลากรด้ านการปราบปรามการทุจริ ต

4.หน่ วยงานหลัก

- ศปท.
- กจ.
- ศทส.

ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 เรื่ องอื่นๆ

ร่ างแผนปฏิบตั ิการฯ สป.ยธ. 60-64
• ดาวโหลดร่างแผนปฏิบตั ิการฯ ดังกล่าว ได้ ที่
http://www.moj.go.th/
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม/
ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้ านการทุจริ ต/
ข่าวประชาสัมพันธ์/
ร่างแผนทุจริ ตฯ สป.ยธ.ปี 60-64

Download ได้ ที่
http://www.moj.go.th
สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
ศู นย์ ปฏิบัตกิ ารต่ อต้ านการทุจริต
ข่ าวประชาสัมพันธ์
ร่ าง แผนทุจริต สป. ยธ. ปี 60-64

ขอความร่ วมมือ ส่ งข้อเสนอแนะการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ตามแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ มายัง ศปท.
ทางโทรสาร 02-143-7878 หรื อ
E-mail : preeyanuchc@hotmail.com
ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560
• ดาวโหลดร่ างแบบฟอร์ มข้ อเสนอแนะ ได้ ท่ ี
http://www.moj.go.th/ สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม/
ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้ านการทุจริต/ ข่าวประชาสัมพันธ์/ แบบฟอร์ มข้ อเสนอแนะ

จบการนาเสนอ

