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ค าน า 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการขับเคลื่อนการ                 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายส าคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นแนวทาง        
การปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง การป้องกันการทุจริต และการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้บุคลากรและภาคประชาสังคมมีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต                          
มจีิตส านึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  

 

 ในการนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖  
มีหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม                    
ส านักงานรัฐมนตรีและส านักงานกองทุนยุติธรรม จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม                                         
พ .ศ .  ๒๕๖๐ ข้ึ น  เพื่ อ ใ ช้ เป็ น แนวทา ง ให้ กั บ หน่ ว ยง านในสั ง กั ด ส านั ก ง านปลั ดกระทรว งยุ ติ ธร รม  ส า นั ก ง านรั ฐมนตรี แล ะส านั ก ง านกอ งทุ น                              
ยุติธรรม ใช้ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)                       
และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  ให้เกิดผลในทางปฏิบัติบรรลุเป้าหมายและ                       
เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อไป  

 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริต กระทรวงยุติธรรม 
 

 



สารบัญ 
 

 
ค าน า                          หน้า 
ส่วนที่ ๑   หลักการและเหตุผล  

- หลักการและเหตผุล                                           ๑ 
- แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)                  ๒ 
- ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)          ๓ 
- ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)                ๔ 
- แผนปฏิบัติการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  กระทรวงยุติธรรม  (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)                                  ๗ 

ส่วนที่ ๒    แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบ  ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  ปี  ๒๕๖๐  
- ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์               ๑๐ 

ส่วนที่ ๓    สาระส าคัญแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ส านักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม ปี  ๒๕๖๐                    ๑๑ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



- ๑ – 
ส่วนท่ี ๑  

 
หลักการและเหตุผล 
  

 รัฐบาลก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการและต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง           
ซึ่งการด าเนินการที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม  ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยการปลูกฝังให้               
คนไทยไม่โกง มีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปช่ัน การไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐ  การปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้าง                        
การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ การบริหารราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจให้มีธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนกฎหมายให้มีความทันสมัย และการลงโทษ                
ผู้ที่กระท าความผิดอย่างจริงจัง  เพื่อให้บุคลากรและภาคประชาสังคมมีจิตส านึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับส่วนราชการ โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง การป้องกันและการปราบปราม                   
การทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสังกัดกระทรวงยุติธรรมและประชาสังคมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน 

 กระทรวงยุติธรรมได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ที่มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและนโยบายของ
รัฐบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
  

 ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ส านักงานรัฐมนตรีและส านักงานกองทนุยุติธรรม บรรลุวัตถุประสงค์และเกดิผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ส านักงานรัฐมนตรีและส านักงานกองทุนยุติธรรม ต่อไป  

                  กรอบ… 



- ๒ – 
 
 

กรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นแผนปฏิบัติการฯ ที่ใช้ขับเคลื่อนการด าเนินมาตรการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ส านักงานรัฐมนตรีและส านักงานกองทุนยุติธรรมให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเกิดผลสมัฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม  โดยได้ตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม 
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  และแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  ดังต่อไปนี ้                                                       

๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)   
    เป้าหมาย 
    ๑. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
    ๒. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
    ๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
    ๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ า 
    ๕. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
    ๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
    ยุทธศาสตร์ 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๑   การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๒   การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
                                                                                                                                                                        ยุทธศาสตร์...                                                                                                                                                                        



- ๓ – 
 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๓   การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๔   การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕   การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๖   การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๗   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๘   การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๙   การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
                  
๒. ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
    วิสัยทัศน ์
    หลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล 
    พันธกิจ 
    ๑. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน เพื่อให้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน 
    ๒. พัฒนาระบบงานยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามหลักสากล 
    ๓. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารความยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายให้มีธรรมาภิบาล 
    ๔. พัฒนาระบบป้องกันอาชญากรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยในสังคม 
     
                                                                                                                                                                         คติพจน.์... 
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    คติพจน ์
    มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
    ยุทธศาสตร์ 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขในสังคม 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การอ านวยความยุติธรรม 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้านความมั่นคง 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การเสริมสร้างการปรองดองสมานฉันท์ 
                  
๓. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
    วิสัยทัศน ์
    ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต   (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
    พันธกิจ 
    สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทจุริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทกุภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    ทั้งระบบใหม้ีมาตรฐานสากล 
    เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
    ประเทศไทยไดร้ับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI ของประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐ 
 
                                                                                                                                                                                        ยุทธศาสตร์... 
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   ยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑   สร้างสงัคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

กลยุทธ์ที่ ๑  ปรบัฐานความคิดทุกช่วยวัยต้ังแต่ปฐมวัยใหส้ามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมใหม้ีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสงัคมเพื่อต้านทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๓  ประยกุต์หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงเปน็เครื่องมือต้านทจุริต 
กลยุทธ์ที่ ๔  เสริมพลังการมสี่วนร่วมของพลเมืองและบรูณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทจุริต 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๒   ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทจุริต 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมอืงแสดงเจตจ านงในการตอ่ต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๒  เรง่รัดก ากบัติดตามตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ 
กลยุทธ์ที่ ๓  สนับสนุนใหทุ้กภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบการบรหิารงบประมาณจัดสรรเหมาะสมกับการแกป้ัญหา 
กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมการจัดต้ังกองทุนฯสนบัสนุนทุนตั้งต้น 
กลยุทธ์ที่ ๖  ประยกุต์นวัตกรรมการก ากบัดูแลควบคุมการด าเนินการตามเจตจ านงของนักการเมอืง 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓   สกัดกั้นทางทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ที่ ๑  วางมาตรการเสรมิในการสกัดกั้นการทจุริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์ที่ ๒  รายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นทางทจุริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมมาภิบาลในการน านโยบายไปปฏิบัต ิ
กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริมใหม้ีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและตรวจสอบการทจุริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔   พัฒนาระบบปอ้งกันการทจุริตเชิงรกุ 
กลยุทธ์ที่ ๑  เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทจุริต 
                                                                                                                                                                                 กลยุทธ์... 
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กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างกลไกการป้องกันฯ 
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลย ี
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนารปูแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาวิเคราะห์ บรูณาการระบบการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 
กลยุทธ์ที่ ๖  สนับสนุนภาคเอกชนด าเนินการตามหลกับรรษัทภิบาล 
กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรูเ้ชิงสร้างสรรค์ 

     กลยุทธ์ที่ ๘  พัฒนาระบบส่งเสริมการด าเนินงานตามอนสุัญญาสหประชาชาติ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕   ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทจุริต 

กลยุทธ์ที่ ๑  ปรบัปรุงระบบรบัเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มปีระสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๒  ปรบัปรุงการตรวจสอบความเคลือ่นไหวและความถูกต้องของทรัพยส์ินและหนีส้ิน 
กลยุทธ์ที่ ๓  ปรบัปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพเิศษฯ ที่รวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๔  ตรากฎหมายและการบงัคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๕  บูรณาการข้อมลูและข่าวกรองในการปราบปรามการทจุริต 
กลยุทธ์ที่ ๖  เพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจรติ 
กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรูเ้ชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทจุริต 
กลยุทธ์ที่ ๘  เปิดโปงผู้กระท าผิดใหส้าธารณชนรับทราบและตระหนกัเมื่อคดีถึงทีสุ่ด 
กลยุทธ์ที่ ๙  เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๖   ยกระดับคะแนนดัชนีการรบัรูก้ารทจุรติ  (Corruption Perception Index: CPI)  ของประเทศไทย 
กลยุทธ์ที่ ๑  ศึกษาและก ากบัติดตามการยกระดบั CPI 
กลยุทธ์ที่ ๒  บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ เพือ่ยกระดับ CPI  ของไทย 

 

                                                                                                                                                                                  ๔. แผน... 
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๔. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต  

กลยุทธ์ที่ ๑  ปรบัฐานความคิด กล่อมเกลา ประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงทุกช่วงวัย 
กลยุทธ์ที่ ๒  เสริมพลังการมสี่วนร่วมของพลเมืองและบรูณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทจุริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการตอ่ต้านการทจุริต 
กลยุทธ์ที่ ๑  เรง่รัดก ากบัติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมและสนับสนุนทกุภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์มาตรการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาระบบการบรหิารงบประมาณจัดสรรเหมาะสมกับการแกป้ัญหา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓   สกัดกั้นทางทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ที่ ๑  วางมาตรการเสรมิและรายงานผลสะทอ้นการสกัดกั้นการทจุริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมมาภิบาลในการน านโยบายไปปฏิบัต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔   พัฒนาระบบปอ้งกันการทจุริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ ๑  สร้าง พัฒนากลไก นวัตกรรม รูปแบบการสือ่สารสาธารณะและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานการป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาวิเคราะห์ บรูณาการระบบการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน 
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรูเ้ชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทจุริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕   ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทจุริต 
กลยุทธ์ที่ ๑  ปรบัปรุงระบบรบัเรื่องร้องเรียนการทุจริตและตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สินให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๒  ปรบัปรุงพฒันา เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท างาน กลไกพเิศษ การคุ้มครองพยานผู้แจ้งเบาะแส การด าเนินคดีทุจริตและการบงัคับใช้กฎหมาย 
                ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

                 กลยุทธ์...  
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กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรูเ้ชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทจุริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖   ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perception Index: CPI)  ของประเทศไทย 
กลยุทธ์ที่ ๑  ศึกษาและก ากบัติดตามการยกระดบั CPI 
กลยุทธ์ที่ ๒  บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ เพือ่ยกระดับ CPI  ของไทย 
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ส่วนท่ี ๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  ปี ๒๕๖๐ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปี  ๒๕๖๐ 
 เป็นแผนปฏิบตัิการฯ ที่ใช้ขับเคลื่อนการด าเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ส านักงานรัฐมนตรีและส านักงานกองทุนยุติธรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม   ประกอบด้วยยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ดังต่อไปนี ้
ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   สร้างจิตส านึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต  

ที่มาของยุทธศาสตร์นี้มาจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสงัคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ ๒   ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทจุริต  ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ ๑  ปรบัฐานความคิดกลุ่มเป้าหมายเพื่อต้านการทจุริต 
กลยุทธ์ที่ ๒  เสริมพลังการมสี่วนร่วมและบรูณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทจุริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   สร้างกลไกปอ้งกันการทจุริต 
ที่มาของยุทธศาสตร์นี้มาจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ในยุทธศาสตร์ที่ ๓  สกัดกั้นทาง

ทุจริตเชิงนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทจุริตเชิงรุก ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ดังนี ้
กลยุทธ์ที่ ๑  สร้าง พัฒนากลไก นวัตกรรม รูปแบบการประเมินคุณธรรมความโปรง่ใสเพื่อประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรูเ้ชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทจุริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓   เสรมิสร้างการปราบปรามการทุจริต 
ที่มาของยุทธศาสตร์นี้มาจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ในยุทธศาสตร์ที่ ๕  ปฏิรูปกลไก

และกระบวนการปราบปรามการทจุริต  ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ดังนี ้
กลยุทธ์ที่ ๑  ปรบัปรุงระบบรบัเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มปีระสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ของบุคลากรด้านกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 
 

                                                                                                                                                                    



- ๑๑ -   
 
 

 

 

 

 

ส่วนท่ี ๓ 

สาระส าคัญแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  ปี  ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๒- 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างจิตส านึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์     ๑. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของเจ้าหน้าที่รัฐสังกัด สป.ยธ. ตระหนักรู้และได้รับการปลูกฝังทัศนคติค่านยิมไม่ยอมรับการทุจริต    

                                         ๒. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของของเจ้าหน้าที่รัฐสังกัด สป.ยธ. มีจิตส านึกสาธารณะและสามารถแยกระหว่างผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
                                         ๓. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของเจ้าหน้าที่รัฐสังกัด สป.ยธ. และภาคทีี่เก่ียวข้องส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวังการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ ๑  ปรับฐานความคดิกลุ่มเป้าหมายเพื่อต้านทจุริต       

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะได้รับในแต่ช่วงเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑. โครงการปลุกจิตส านึกร่วมต้านการทุจริต 
กระทรวงยุติธรรม 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวง
ยุติธรรมได้รับการปลุกจิตส านึก
ต่อต้านการทุจริต 
                    

๘๐ เจ้าหน้าที่ สป.ยธ. ได้รับการปลุกจิตส านึกต้าน
ทุจริต 
 
 

 ศปท. 

๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวง
ยุติธรรมได้รับการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

๘๐ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรมได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
ประมวลจริยธรรม                   

๖๗๗,๒๐๐ 
(งบบูรณาการ) 

ศปท. 

            

  

 

 

 



-๑๓- 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างจิตส านึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์     ๑. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของเจ้าหน้าที่รัฐสังกัด สป.ยธ. ตระหนักรู้และได้รับการปลูกฝังทัศนคติค่านยิมไม่ยอมรับการทุจริต    

                                         ๒. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของของเจ้าหน้าที่รัฐสังกัด สป.ยธ. มีจิตส านึกสาธารณะและสามารถแยกระหว่างผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
                                         ๓. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของเจ้าหน้าที่รัฐสังกัด สป.ยธ. และภาคทีี่เก่ียวข้องส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวังการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ ๒  เสริมพลังการมีส่วนร่วมและบูรณาการทุกภาคสว่นเพื่อตอ่ต้านการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะได้รับในแต่ช่วงเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๓. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ
พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาสังคมให้มี
ศักยภาพด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

ร้อยละของจ านวนสมาชิกของกลุ่ม/
องค์กร เครือข่ายภาคประชาสังคม
ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการ
เฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
  

๘๐ 
(๖,๑๖๐ คน 

(๗๗ พื้นที่ๆละ               
๗๐ คน)) 

มีแนวทางการด าเนินงาน 
 

๒,๗๓๖,๘๐๐ 
(งบบูรณาการ) 

ศปท. 
สยจ. 

๔. โครงการมหกรรมพลังคุณธรรมยับยั้งการทุจริต 
กระทรวงยุติธรรม 

จ านวนเจ้าหน้าที่สังกัด ยธ. และ
เครือข่ายภาคี  เข้าร่วมกิจกรรม
ต่อต้านการทุจริต 

๓๐๐ เจ้าหน้าที่สังกัด ยธ. และเครือข่ายภาคี                
ได้แสดงพลัง โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้าน               
การทุจริต                          

๑,๐๐๐,๐๐๐  
(งบบูรณาการ) 

ศปท. 

 

 

 

 



-๑๔- 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างจิตส านึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์     ๑. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของเจ้าหน้าที่รัฐสังกัด สป.ยธ. ตระหนักรู้และได้รับการปลูกฝังทัศนคติค่านยิมไม่ยอมรับการทุจริต    

                                         ๒. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของของเจ้าหน้าที่รัฐสังกัด สป.ยธ. มีจิตส านึกสาธารณะและสามารถแยกระหว่างผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
                                         ๓. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของเจ้าหน้าที่รัฐสังกัด สป.ยธ. และภาคทีี่เก่ียวข้องส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวังการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ ๒  เสริมพลังการมีส่วนร่วมและบูรณาการทุกภาคสว่นเพื่อตอ่ต้านการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะได้รับในแต่ช่วงเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๕. โครงการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมและ                      
ธรรมาภิบาล กระทรวงยุติธรรม 

ร้อยละความส าเร็จของคณะท างาน
และเจ้าหน้าที่สังกัด ยธ. รับรู้ เข้าใจ 
ตระหนัก และสามารถปฏิบัติตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนด 

๘๐ คณะท างานและเจ้าหน้าที่สังกัด ยธ. สามารถ
รับรู้ เข้าใจ ตระหนักและด าเนินการ           
ขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมฯ ธรรมาภิบาล
ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด 

 ศปท. 
 

๖. โครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต กระทรวงยุติธรรม 

ร้อยละความส าเร็จของคณะท างาน
และเจ้าหน้าที่สังกัด ยธ. รับรู้ เข้าใจ
ตระหนัก และสามารถปฏิบัติตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนด 

๘๐ คณะท างานและเจ้าหน้าที่สังกัด ยธ. สามารถ
รับรู้ เข้าใจ ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด 

 ศปท. 
 

๗. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

มี แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ สป.ยธ. ปี ๒๕๖๐ 

๑ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตฯ สป.ยธ. ปี ๒๕๖๐ 

 ศปท. 
 

๘. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

มีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม สป.ยธ. ปี ๒๕๖๐ 

๑ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
สป.ยธ. ปี ๒๕๖๐ 

 ศปท. 

 

 



-๑๕- 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์     ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของค่าคะแนนเฉลีย่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

กลยุทธ์ที่ ๑  สร้าง พัฒนากลไก นวตักรรม รูปแบบการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสเพื่อประสิทธภิาพการป้องกันการทุจริต           

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะได้รับในแต่ช่วงเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๙. โครงการพัฒนามาตรฐานโปร่งใส มีกระบวนงานที่ ด าเ นินงานตาม
มาตรฐานความโปร่ ง ใสส าหรับ
หน่วยงาน สังกัด ยธ. 

๑ หน่วยงานสังกัด สป.ยธ. ได้พัฒนา ปรับปรุง 
และจัดท า กระบวนงานที่ด าเนินงานตาม
มาตรฐานความโปร่งใส 

 ทุกหน่วยงาน 

๑๐. โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ตรวจสอบกระบวนการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
กระทรวงยุติธรรม 

มีระบบอิเล็คทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบ
ภาครัฐ 

๑ ระบบอิเล็คทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบภาครัฐ 
 

 ศทส. 
 

๑๑. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อประชาสัมพันธ์
ช่องทางต่างๆ 

มีสื่อและกรณีศึกษาการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตส าหรับเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

๑ - สื่อและกรณีศึกษาส าหรับเผยแพร่       
ประชาสัมพันธ์ 
- หน่วยงานสังกัด สป.ยธ. ได้รับการเผยแพร่ 
ปชส. การป้องกันและต่อต้านการทุจริต                    

 ศปท. 

๑๒. โครงการพัฒนาระบบการท างานเพื่อประเมิน
คุณธรรมโปร่งใส (ITA) 
    - จัดตั้งคณะกรรมการประเมินความโปร่งใสของ
หน่วยงาน      
    ฯลฯ 

มีระบบการท างานเพื่อประเ มิน
คุณธรรมคุณธรรมโปร่งใส (ITA) ของ
หน่วยงานสังกัด สป.ยธ. 

๑๕ หน่วยงานสังกัด สป.ยธ. มีระบบการท างาน              
เพื่อประเมินคุณธรรมโปร่งใส (ITA) 

 ทุก 
หน่วยงาน 

๑๓. โครงการประเมินคุณธรรมและโปร่งใส                     
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

คะแนนประ เ มินคุณธร รมและ
โ ป ร่ ง ใ ส ก า ร ด า เ นิ น ง า น                   
ของหน่วยงานในสังกัด สป.ยธ. 

๘๐ หน่วยงานสังกัด สป.ยธ. ได้รับคะแนนผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและโปร่งใสฯตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 ทุก 
หน่วยงาน 



-๑๖- 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์     ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของค่าคะแนนเฉลีย่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาสมรรถนะและองคค์วามรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรดา้นการปอ้งกนัการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะได้รับในแต่ช่วงเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑๔. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้มาตรการป้องกัน
และยับยั้งการทุจริต ผู้บริหารระดับอ านวยการ 
กระทรวงยุติธรรม            
ปี ๒๕๖๐ 
- อบรมผู้บริหารระดับอ านวยการส่วนกลาง 

จ านวนผู้บริหารระดับอ านวยการ
สังกัด ยธ. มีความรู้ ความเข้าใจ     
มาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
 

๑๔๐ ผู้บริหารระดับอ านวยการสังกัด ยธ. ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจมาตรการฯทุจริต 

๓๓๔,๓๐๐ 
(งบบูรณาการ) 
 

ศปท. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๗- 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  เสริมสร้างการปราบปรามการทุจริต 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์     ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของเร่ืองกล่าวหาร้องเรียนดา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบยุติเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

กลยุทธ์ที่ ๑  ปรับปรุงระบบรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธภิาพ               

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะได้รับในแต่ช่วงเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑๕. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ 
application การจัดการข้อร้องเรียน กระทรวง
ยุติธรรม 
 

- มีระบบฐานข้อมูล                    
การจัดการข้อร้องเรียน กระทรวง
ยุติธรรม 
- มี application                    
การจัดการข้อร้องเรียน กระทรวง
ยุติธรรมในโทรศัพท์มือถือ                      

๑ ระบบและ application การจัดการฯ            
ยธ. ได้รับการพัฒนา 
 

๓๓๔,๓๐๐ 
(งบบูรณาการ) 
 

ศทส. 
 

 

                           

 

 

 

 

 



-๑๘- 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  เสริมสร้างการปราบปรามการทุจริต 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์     ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของเร่ืองกล่าวหาร้องเรียนดา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบยุติเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาสมรรถนะและองคค์วามรู้ของบคุลากรด้านกระบวนการปราบปรามการทุจริต       

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะได้รับในแต่ช่วงเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑๖. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่เฉพาะด้านการจัดการ                    
ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ                
ในภาครัฐ 
 

ร้อยละของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สังกัด สป.ยธ. ด้านการจัดการ                  
ข้อร้องเรียนมีการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

๗๐ เจ้าหน้าที่ สป.ยธ. ด้านการจัดการข้อร้องเรียน
ได้รับการพัฒนา 

 ศปท. 

๑๗. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแสวงหา
ข้อเท็จจริง สืบสวนสอบสวนการกระท าผิดเก่ียวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด้านวินัยหรือที่เก่ียวข้องสังกัด 
สป.ยธ. ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับ
ความผิดเก่ียวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

๘๐ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านวินัยหรือที่เก่ียวข้อง
สังกัด สป.ยธ. ที่เข้ารับการอบรมได้รับ ความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับความผิดการทุจริตฯ                                       

๒๔๕,๔๐๐ 
(งบบูรณาการ) 
 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

 

 
 


