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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม

คานา
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สานักงานปลัด กระทรวงยุติธ รรม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการขับเคลื่อนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ช าติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สานักงาน
ปลัดกระทรวงกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายสาคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้น แนวทาง
การปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง การป้องกัน การทุจริต และการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้บุคลากรและภาคประชาสังคมมีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต
มีจิตสานึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ในการนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
มีหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่ อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ส านั ก งานรั ฐ มนตรี แ ละส านั ก งานกองทุ น ยุ ติ ธ รรม จึ ง ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ขอ งส านั ก งานปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม
พ. ศ. ๒๕ ๖๑ ขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนว ทา งให้ กั บ ห น่ ว ยงาน ใน สั ง กั ด ส านั ก งาน ปลั ด กระ ทรว งยุ ติ ธ รรม ส า นั ก งานรั ฐ มนตรี แ ล ะส านั ก ง านกองทุ น
ยุติธ รรม ใช้ขับเคลื่อนการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้ว ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
และแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ตและประพฤติมิ ช อบ กระทรวงยุติ ธ รรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ให้ เกิ ดผลในทางปฏิบั ติบ รรลุ เป้ าหมายและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม

สารบัญ
คานา
ส่วนที่ ๑ หลักการและเหตุผล
- หลักการและเหตุผล
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
- ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
- ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปี ๒๕๖๑
- ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ส่วนที่ ๓ สาระสาคัญแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปี ๒๕๖๑
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-๑–
ส่วนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
รัฐบาลกาหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสาคัญเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการและต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง
ซึ่งการดาเนินการที่ให้ บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยการปลูกฝังให้
คนไทยไม่ โ กง มี ทั ศ นคติ แ ละค่ า นิ ย มที่ ไ ม่ ยอมรั บ การทุ จริ ต คอร์ รั ป ชั่ น การไม่รั บ ทรัพ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่น ใดของเจ้ าหน้ า ที่ รัฐ การปรั บ ปรุ ง ระบบจั ด ซื้ อจั ด จ้ า ง
การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ การบริหารราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจให้มีธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนกฎหมายให้มีความทันสมัย และการลงโทษ
ผู้ที่กระทาความผิดอย่างจริงจัง เพื่อให้บุคลากรและภาคประชาสังคมมีจิตสานึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดาเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ จึงได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับส่วนราชการ โดยมุ่งเน้น การปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง การป้องกันและการปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสังกัดกระทรวงยุติธรรมและประชาสังคมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน
กระทรวงยุติธรรมได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ที่มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและนโยบายของ
รัฐบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัด สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
สานักงานรัฐมนตรีและสานักงานกองทุนยุติธรรม บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมชิ อบของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สานักงานรัฐมนตรีและสานักงานกองทุนยุติธรรม ต่อไป
กรอบ…

-๒–
กรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นแผนปฏิบัติการฯ ที่ใช้ขับเคลื่อนการดาเนินมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัด กระทรวงยุติธรรม สานักงานรัฐมนตรีและสานักงานกองทุนยุติธรรมให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 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 ดังต่อไปนี้
๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
เป้าหมาย
๑. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
๒. ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง
๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้
๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้า
๕. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย
๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
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)
วิสัยทัศน์
หลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล
พันธกิจ
๑. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน เพื่อให้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
๒. พัฒนาระบบงานยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามหลักสากล
๓. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารความยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายให้มีธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาระบบป้องกันอาชญากรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยในสังคม
คติพจน์....

-๔–
คติพจน์
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การอานวยความยุติธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างการปรองดองสมานฉันท์
๓. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI ของประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
ยุทธศาสตร์...

-๕–
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วยวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่ นรวม
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมืองและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไกการกาหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๒ เร่งรัดกากับติดตามตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าทีร่ ัฐในทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณจัดสรรเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนฯสนับสนุนทุนตั้งต้น
กลยุทธ์ที่ ๖ ประยุกต์นวัตกรรมการกากับดูแลควบคุมการดาเนินการตามเจตจานงของนักการเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นทางทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์ที่ ๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ ๒ รายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นทางทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมสาหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมมาภิบาลในการนานโยบายไปปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์...

- ๖กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันฯ
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาวิเคราะห์ บูรณาการระบบการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
กลยุทธ์ที่ ๖ สนับสนุนภาคเอกชนดาเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาระบบส่งเสริมการดาเนินงานตามอนุสัญญาสหประชาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษฯ ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๕ บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๖ เพิม่ ประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๘ เปิดโปงผู้กระทาผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักเมื่อคดีถึงที่สุด
กลยุทธ์ที่ ๙ เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย
กลยุทธ์ที่ ๑ ศึกษาและกากับติดตามการยกระดับ CPI
กลยุทธ์ที่ ๒ บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ เพื่อยกระดับ CPI ของไทย
๔. แผน...

-๗–
๔. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิด กล่อมเกลา ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกช่วงวัย
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมืองและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๑ เร่งรัดกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมและสนับสนุนทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์มาตรการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณจัดสรรเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นทางทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์ที่ ๑ วางมาตรการเสริมและรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนานวัตกรรมสาหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมมาภิบาลในการนานโยบายไปปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้าง พัฒนากลไก นวัตกรรม รูปแบบการสื่อสารสาธารณะและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาวิเคราะห์ บูรณาการระบบการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สินให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางาน กลไกพิเศษ การคุ้มครองพยานผู้แจ้งเบาะแส การดาเนินคดีทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย
ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์...

-๘–
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย
กลยุทธ์ที่ ๑ ศึกษาและกากับติดตามการยกระดับ CPI
กลยุทธ์ที่ ๒ บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ เพื่อยกระดับ CPI ของไทย

-๙-

ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปี ๒๕๖๑

- ๑๐ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปี ๒๕๖๑
เป็นแผนปฏิบัติการฯ ที่ใช้ขับเคลื่อนการดาเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
สานักงานรัฐมนตรีและสานักงานกองทุนยุติธรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วยยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างจิตสานึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
ที่มาของยุทธศาสตร์นี้มาจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดกลุ่มเป้าหมายเพื่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมพลังการมีส่วนร่วมและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
ที่มาของยุทธศาสตร์นี้มาจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นทาง
ทุจริตเชิงนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้าง พัฒนากลไก นวัตกรรม รูปแบบการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสเพื่อประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างการปราบปรามการทุจริต
ที่มาของยุทธศาสตร์นี้มาจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไก
และกระบวนการปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ของบุคลากรด้านกระบวนการปราบปรามการทุจริต

- ๑๑ -

ส่วนที่ ๓
สาระสาคัญแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปี ๒๕๖๑

-๑๒ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างจิตสานึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์

๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเจ้าหน้าที่รัฐสังกัด สป.ยธ. ตระหนักรู้และได้รับการปลูกฝังทัศนคติค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต
๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของของเจ้าหน้าที่รัฐสังกัด สป.ยธ. มีจิตสานึกสาธารณะและสามารถแยกระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์สว่ นรวม
๓. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเจ้าหน้าที่รัฐสังกัด สป.ยธ. และภาคีที่เกี่ยวข้องส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวังการทุจริต

กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดกลุม่ เป้าหมายเพื่อต้านทุจริต

โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการยุติธรรมสัญจรป้องกันการทุจริต
๒. โครงการปลุกจิตสานึกร่วมต้านการทุจริต
กระทรวงยุติธรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับในแต่ช่วงเวลา

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละของเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวง
ยุ ติ ธ รรมได้ รั บ การปลุ ก จิ ต ส านึ ก
ต่อต้านการทุจริต
ร้อยละของเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวง
ยุ ติ ธ รรมได้ รั บ การปลุ ก จิ ต ส านึ ก
ต่อต้านการทุจริต

๘๐

ส่วนกลางและภูมภิ าครับทราบแนวทางการ
ดาเนินงาน

๑๐๐,๐๐๐ ศปท.
(งบบูรณาการ)

๘๐

เจ้าหน้าที่ ยธ. ได้รับการปลุกจิตสานึกต้าน
ทุจริต

ศปท.

-๑๓ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างจิตสานึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์

๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเจ้าหน้าที่รัฐสังกัด สป.ยธ. ตระหนักรู้และได้รับการปลูกฝังทัศนคติค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต
๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของของเจ้าหน้าที่รัฐสังกัด สป.ยธ. มีจิตสานึกสาธารณะและสามารถแยกระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์สว่ นรวม
๓. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเจ้าหน้าที่รัฐสังกัด สป.ยธ. และภาคีที่เกี่ยวข้องส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวังการทุจริต

กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมพลังการมีส่วนร่วมและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับในแต่ช่วงเวลา

๓. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ
พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาสังคมให้มี
ศักยภาพด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ร้อยละของจานวนสมาชิกของกลุ่ม/
องค์กร เครือข่ายภาคประชาสังคม
ได้ รั บการพัฒ นาศัก ยภาพด้ านการ
เฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
จ านวนเจ้ า หน้ า ที่ สั ง กั ด ยธ. และ
เครื อ ข่ า ยภาคี เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ต่อต้านการทุจริต

๘๐

เครือข่ายฯได้รับทราบแนวทางการดาเนินงาน

๓๐๐

เจ้าหน้าที่สังกัด ยธ. และเครือข่ายภาคีได้
แสดงพลัง โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการ
ทุจริต

๔. โครงการมหกรรมพลังคุณธรรมยับยั้งการทุจริต
กระทรวงยุติธรรม

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศปท.
สยจ.

๑,๐๐๐,๐๐๐ ศปท.
(งบบูรณาการ)

-๑๔ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างจิตสานึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์

๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเจ้าหน้าที่รัฐสังกัด สป.ยธ. ตระหนักรู้และได้รับการปลูกฝังทัศนคติค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต
๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของของเจ้าหน้าที่รัฐสังกัด สป.ยธ. มีจิตสานึกสาธารณะและสามารถแยกระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์สว่ นรวม
๓. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเจ้าหน้าที่รัฐสังกัด สป.ยธ. และภาคีที่เกี่ยวข้องส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวังการทุจริต

กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมพลังการมีส่วนร่วมและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม
๕. โครงการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล กระทรวงยุติธรรม
๖. โครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต กระทรวงยุติธรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับในแต่ช่วงเวลา

ร้อยละความสาเร็จของคณะทางาน
และเจ้าหน้าที่สังกัด ยธ. รับรู้ เข้าใจ
ตระหนั ก และสามารถปฏิ บั ติ ต าม
อานาจหน้าที่ที่กาหนด
ร้อยละความสาเร็จของคณะทางาน
และเจ้าหน้าที่สังกัด ยธ. รับรู้ เข้าใจ
ตระหนั ก และสามารถปฏิ บั ติ ต าม
อานาจหน้าที่ที่กาหนด

๘๐

คณะทางานและเจ้าหน้าที่สังกัด ยธ. สามารถ
รับรู้ เข้าใจ ตระหนักและดาเนินการ
ขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมฯ ธรรมาภิบาล
ตามอานาจหน้าที่ที่กาหนด
คณะทางานและเจ้าหน้าที่สังกัด ยธ. สามารถ
รับรู้ เข้าใจ ปฏิบตั ิตามอานาจหน้าที่ที่กาหนด

๘๐

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศปท.

ศปท.

-๑๕ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างจิตสานึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์

๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเจ้าหน้าที่รัฐสังกัด สป.ยธ. ตระหนักรู้และได้รับการปลูกฝังทัศนคติค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต
๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของของเจ้าหน้าที่รัฐสังกัด สป.ยธ. มีจิตสานึกสาธารณะและสามารถแยกระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์สว่ นรวม
๓. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเจ้าหน้าที่รัฐสังกัด สป.ยธ. และภาคีที่เกี่ยวข้องส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวังการทุจริต

กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมพลังการมีส่วนร่วมและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับในแต่ช่วงเวลา

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๗. โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
๘. โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

มี แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ สป.ยธ. ปี ๒๕๖๑
มีแผนปฏิบตั ิการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม สป.ยธ. ปี ๒๕๖๑

๑

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตฯ สป.ยธ. ปี ๒๕๖๑

ศปท.

๑

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
สป.ยธ. ปี ๒๕๖๑

ศปท.

-๑๖ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

กลยุทธ์ที่ ๑ สร้าง พัฒนากลไก นวัตกรรม รูปแบบการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสเพื่อประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม
๙. โครงการพัฒนามาตรฐานโปร่งใส

ตัวชี้วัด

มี ก ระบวนงานที่ ด าเนิ น งานตาม
มาตรฐานความโปร่ ง ใสส าหรั บ
หน่วยงาน สังกัด ยธ.
๑๐. โครงการองค์กรต้นแบบภายในสานักงาน
มีองค์กรต้นแบบด้านโปร่งใสและธรร
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
มาภิบาลของสานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
๑๑. โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
มีระบบอิเล็คทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบ
ตรวจสอบกระบวนการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐ
กระทรวงยุติธรรม
๑๒. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ
มีสื่อและกรณีศึกษาการป้องกันและ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ต่อต้านการทุจริตสาหรับเผยแพร่
ช่องทางต่างๆ
ประชาสัมพันธ์

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับในแต่ช่วงเวลา

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงานสังกัด สป.ยธ. ได้พัฒนา ปรับปรุง
และจัดทา กระบวนงานที่ดาเนินงานตาม
มาตรฐานความโปร่งใส
องค์กรต้นแบบด้านโปร่งใสและธรรมาภิบาล
ของสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ทุกหน่วยงาน

๑

ระบบอิเล็คทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบภาครัฐ

ศทส.

๑

- สื่อและกรณีศึกษาสาหรับเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
- หน่วยงานสังกัด สป.ยธ. ได้รับการเผยแพร่
ปชส. ต่อต้านการป้องกันและการทุจริต

ศปท.

๑

ศปท.

-๑๗ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

กลยุทธ์ที่ ๑ สร้าง พัฒนากลไก นวัตกรรม รูปแบบการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสเพื่อประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม
๑๓. โครงการเสริมสร้างมาตรการสกัดกั้นการทุจริต
กระทรวงยุติธรรมด้วยหลักธรรมาภิบาล
๑๔. โครงการพัฒนาระบบการทางานเพื่อประเมิน
คุณธรรมโปร่งใส (ITA)
- จัดตั้งคณะกรรมการประเมินความโปร่งใสของ
หน่วยงาน
ฯลฯ
๑๕. โครงการประเมินคุณธรรมและโปร่งใส
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

มี ม า ต ร กา ร ส กั ด กั้ น กา ร ทุ จ ริ ต
ก ร ะ ท ร ว ง ยุ ติ ธ ร ร ม ด้ ว ย ห ลั ก
ธรรมาภิบาล
มีระบบการทางานเพื่อประเมิน
คุณธรรมคุณธรรมโปร่งใส (ITA) ของ
หน่วยงานสังกัด สป.ยธ.

๑

คะแนนประเมินคุณธรรมและ
โปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัด สป.ยธ.

๑๕

๘๕

ผลที่คาดว่าจะได้รับในแต่ช่วงเวลา
หน่วยงานในสังกัด ยธ. มีมาตรการสกัดกั้น
การทุจริต กระทรวงยุติธรรมด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
หน่วยงานสังกัด สป.ยธ. มีระบบการทางาน
เพื่อประเมินคุณธรรมโปร่งใส (ITA)

หน่วยงานสังกัด สป.ยธ. ได้รับคะแนนผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและโปร่งใสฯตาม
เป้าหมายทีต่ ั้งไว้

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๓,๓๐๐,๐๐๐ ศปท.
(งบบูรณาการ)

ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

-๑๘ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม
๑๖. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้มาตรการป้องกัน
และยับยั้งการทุจริต ผู้บริหารระดับอานวยการ
กระทรวงยุติธรรม
ปี ๒๕๖๑
- อบรมผู้บริหารระดับอานวยการส่วนภูมภิ าค
๑๗. โครงการเสริมสร้างเกียรติภมู ขิ ้าราชการสานึก
ข้าราชการไทยยับยั้งการทุจริต
๑๘. โครงการเสวนาถอดบทเรียนมาตรการป้องกัน
การทุจริตเครือข่ายภาคประชาสังคมสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับในแต่ช่วงเวลา

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จานวนผู้บริหารระดับอานวยการ
สังกัด ยธ. มีความรู้ ความเข้าใจ
มาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

๔๕๐

ผู้บริหารระดับอานวยการสังกัด ยธ. ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจมาตรการฯทุจริต

๑,๓๑๐,๐๐๐ ศปท.
(งบบูรณาการ)

จานวนบุคลากรระดับปฏิบตั ิการ
สังกัด ยธ. มีความรู้ ความเข้าใจ
มาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
มีมาตรการป้องกันการทุจริต
เครือข่ายภาคประชาสังคมสังกัด
กระทรวงยุติธรรม

๑,๕๒๐

บุคลากรระดับปฏิบัติการสังกัด ยธ. ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจมาตรการฯทุจริต

๒,๙๔๖,๒๐๐
(งบ
บูรณาการ)

๑

มีมาตรการป้องกันการทุจริตเครือข่ายภาค
ประชาสังคมสังกัดกระทรวงยุติธรรม

๒,๖๕๓,๖๐๐ ศปท.
(งบบูรณาการ)

ศปท.

-๑๙ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างการปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเรื่องกล่าวหาร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบยุติเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มปี ระสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม
๑๙. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
application การจัดการข้อร้องเรียน กระทรวง
ยุติธรรม

ตัวชี้วัด
- มีระบบฐานข้อมูลการจัดการ
ข้อร้องเรียน กระทรวงยุติธรรม
- มี application การจัดการ
ข้อร้องเรียน กระทรวงยุติธรรม
ในโทรศัพท์มือถือ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑

ผลที่คาดว่าจะได้รับในแต่ช่วงเวลา
หน่วยงาน สป.ยธ.นาระบบ/ application
ไปทดลองใช้

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศทส.

-๒๐ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างการปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเรื่องกล่าวหาร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบยุติเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ของบุคลากรด้านกระบวนการปราบปรามการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม
๒๐. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพเจ้าหน้าทีเ่ ฉพาะด้านการจัดการ
ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ
๒๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแสวงหา
ข้อเท็จจริง สืบสวนสอบสวนการกระทาผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับในแต่ช่วงเวลา

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สังกัด สป.ยธ. ด้านการจัดการ
ข้อร้องเรียนมีการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ร้อยละของเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบ
ด้านวินัยหรือที่เกี่ยวข้องสังกัด
สป.ยธ. ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

๗๐

ผู้บริหาร สป.ยธ. ด้านการจัดการข้อร้องเรียน
ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

๘๐

เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบด้านวินัยหรือที่เกี่ยวข้อง ๒๘๑,๘๐๐ กองการ
สังกัด สป.ยธ. ที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ (งบบูรณาการ) เจ้าหน้าที่
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความผิดการทุจริตฯ

ศปท.

