
จัดทําโดย  
คณะกรรมการจริยธรรมประจําํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  

และกลุมงานงเสรมิและคุมครองจรยิธรรม  
 



หนาที่ | ๑ 
 

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
การสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของขาราชการและเจาหนาทีใ่นหนวยงาน มีความสําคัญ และจําเปนอยางย่ิงสําหรับการบริหารราชการแผนดิน อันจะทําใหการปฏิบัติงาน

เกิดประสิทธิผล และเปนประโยชนแกประเทศชาติและประชาชนโดยรวม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไดตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสราง
ความโปรงใสใหกับขาราชการ และเจาหนาที่ในหนวยงาน จึงไดนําประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนมาใชเปนแนวทางในการดําเนินการ โดยมีการจัดต้ังกลุมงานสงเสริมและคุมครอง
จริยธรรม เปนกลุมงานภายใตศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีหนาที่หลักในการสงเสริม คุมครองจริยธรรมใหแกขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัดตามประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ สงเสริม ใหขาราชการมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาล รวมถึงติดตาม สอดสอง ดูแลให
ขาราชการมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางสม่ําเสมอ ดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงในกรณีที่มีการฝาฝนประมวลจริยธรรม เพื่อใหความชวยเหลือดูแลและใหความเปนธรรมขาราชการ 
ขับเคลื่อนใหขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัดไดปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนใหเกิดผลเปนรูปธรรม ประกอบกับ แนวทางการดําเนินการของภาครัฐในการขับเคลื่อน 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต มุงเนนใหหนวยงานสรางเสริมและสนับสนุนใหใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองคกรใหเจาหนาที่ของรัฐยึดถือ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
ในการปฏิบัติหนาที่ สรางจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริตในองคกร สําหรับใชเปนแนวทางการสรางกลไกการปองกันทุจริตใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพอีกทางหน่ึง    

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต โดยกลุมงานสงเสริมและคุมครองจริยธรรม จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ข้ึน โดยมีที่มาจากแนวทางการดําเนินงานดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมสําหรับสวนราชการ ของสํานักงาน ก.พ. และแผนแมบท
สงเสรมิคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ซึ่งแผนฯ ฉบับน้ี เนนใหเกิดการบูรณาการการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยขาราชการพลเรือนเช่ือมโยงรวมกับ 
แผนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามบริบทการทํางานและสภาพปญหาดานจริยธรรมของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนงานดานการสงเสรมิคุณธรรม จริยธรรม ใหแกขาราชการและเจาหนาที่ทุกระดับของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ใหเกิดการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม
ไปสูการปฏิบัติใหเห็นผลเปนรูปธรรมรวมถึงเพื่อใชเปนแนวทางการปองกันมิใหเกิดการทุจริตในหนวยงานตอไป 

  

๒. วิสัยทัศน 
  สงเสริมและพัฒนาขาราชการและเจาหนาที่ทุกระดับใหมีคุณธรรม จริยธรรม 
๓. พันธกิจ (Mission)    

(๑) สงเสริมขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมใหปฏิบัติตามมาตรฐานในการทํางานและปฏิบัติงานดวยความโปรงใสและตรวจสอบได 
(๒) พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยยึดหลักตามระบบคุณธรรม จริยธรรม 
(๓) เสริมสรางขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ใหปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาขาราชการตามประมวลจริยธรรม

ขาราชการพลเรือนอยางตอเน่ืองและจริงจัง 
(๔) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการทํางานของขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 

แผนปฏิบัตกิารสงเสรมิคณุธรรม จรยิธรรมของสาํนกังานปลัดกระทรวงยุตธิรรม ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
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๔. เปาประสงค (Goal) 
  (๑) เพื่อใหการทํางานของขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนไปตามมาตรฐานและปฏิบัติงานดวยความโปรงใสและตรวจสอบได 

  (๒) เพื่อใหระบบการบริหารงานบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีการยึดหลักตามระบบคุณธรรม จริยธรรม 
 (๓) เพื่อใหขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัดสาํนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจรยิธรรม และจรรยาขาราชการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรอืน  
และสงเสริมพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม อยางตอเน่ืองและจริงจัง 
 (๔) เปดใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานของขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

๕. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลัก
ออกเปน ๔ ยุทธศาสตร ๖ มาตรการ ดังน้ี 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

๖. แนวทางการติดตามและประเมินผล 
  การขับเคลื่อนงานดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะดําเนินการโดยใหทุกหนวยงานในสังกัดนําสงรายงานผลการดําเนินงานตาม  
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ตามแบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ ไปยัง 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เปนรอบรายไตรมาส และรอบ ๑๒ เดือน เพื่อที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตจะไดรวบรวมขอมูลการดําเนินงานตามแผนฯ ของทุกหนวยงาน 
นําเสนอใหคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและหัวหนาสวนราชการเพื่อรับทราบและใหขอเสนอแนะตอไป  

 

แผนปฏิบัตกิารสงเสรมิคณุธรรม จรยิธรรมของสาํนกังานปลัดกระทรวงยุตธิรรม ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
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ยุทธศาสตรที ่๑ 
 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐท่ีเอ้ือตอการหลอหลอมใหขาราชการเปนไปตามมโนสุจริต 
 
 

มาตรการ  :  พัฒนาระบบการสรางความตระหนักใหขาราชการและเจาหนาท่ีในสังกัด สป.ยธ. ทํางานอยางมีมโนสุจริต เปนธรรม โปรงใสและไมเลือกปฏิบัติ 

 

 
 
 
 
 
 

 

แผนปฏิบัตกิารสงเสรมิคณุธรรม จรยิธรรมของสาํนกังานปลัดกระทรวงยุตธิรรม ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
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ยุทธศาสตรท่ี ๑   การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐท่ีเอ้ือตอการหลอหลอมใหขาราชการเปนไปตามมโนสุจริต 
วัตถุประสงค เพ่ือใหการทํางานของขาราชการและเจาหนาท่ีในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (สป.ยธ.) เปนไปตามมาตรฐานและปฏิบัติงานดวยความโปรงใสและตรวจสอบได 

มาตรการ   พัฒนาระบบการสรางความตระหนักใหขาราชการและเจาหนาที่ในสงักัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (สป.ยธ.) ทํางานอยางมมีโนสจุรติ เปนธรรม  
 โปรงใสและไมเลอืกปฏิบัติ 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย หนวยงานขับเคลื่อน  

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
หนวยงาน

หลัก 
หนวยงาน
สนับสนนุ 

พัฒนาร ะ บบการ สร า ง 
ความตระหนักใหขาราชการ
และเจาหนาที่ในสังกัด สป.ยธ. 
ทํ างานอย างมี มโนสุ จริ ต  
เปนธรรม โปร ง ใสและ 
ไมเลือกปฏิบัติดวยวิธีการ
และรูปแบบที่หลากหลาย 
 
 

๑) สรางความตระหนักรูใหขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีจิตสํานึกที่ดีในดานความสุจริต
ในการปฏิบัติงาน เชน การสรางคานิยมไมโกง , การสรางคานิยม 
อันพึงประสงคในการเปนคนของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
๒) พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการฝกอบรม เพื่อปรับเปล่ียน
กระบวนการปลูกฝงคณุธรรม จริยธรรม เชน จัดทําหลักสูตรสํานึก
ขาราชการ สป.ยธ. ไมโกง, จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู
กรณีศึกษาหรือสถานการณที่นาสนใจหรือควรระวัง  
๓) การสรางความผูกพันในองคกรของบุคลากรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม (Engagement Surver) 
 

มีกิจกรรมเสริมสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดความตระหนัก ทํางานอยาง
มีมโนสุจริต เปนธรรม โปรงใสและไมเลือก
ปฏิบัติ 

กิจกรรม กิจกรรมที่ 
๑ – ๒ 

กิจกรรมที่ 
๑ – ๓ 

กจ. ,  
สพบ.,  
ศปท. 

ทุก
หนวยงาน 

 
 
 
 
 

แผนปฏิบัตกิารสงเสรมิคณุธรรม จรยิธรรมของสาํนกังานปลัดกระทรวงยุตธิรรม ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 



หนาที่ | ๕ 
 

 

 
 

 
ยุทธศาสตรที ่๒ 

 

การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลใหเอ้ือตอการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาขาราชการ 
 
 

มาตรการ ๑  : กําหนดมาตรการหลักเกณฑ วิธกีารดานการบริหารงานบคุคลใหการใชดุลยพนิิจของผูมีอํานาจตามกฎหมายมีหลักเกณฑที่ชัดเจน  
    มีวิธีการที่เปดเผยโปรงใส และตรวจสอบได 

 
มาตรการ ๒  : ยกยองเชิดชูและใหรางวัลบคุลากรที่เปนแบบอยางที่ดดีานการมีคณุธรรมจริยธรรมและจรรยาขาราชการ 
 

 
 
 
 

 

แผนปฏิบัตกิารสงเสรมิคณุธรรม จรยิธรรมของสาํนกังานปลัดกระทรวงยุตธิรรม ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
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ยุทธศาสตรท่ี ๒   การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลใหเอ้ือตอการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาขาราชการ 
วัตถุประสงค  ระบบการบริหารงานบุคคลของ สป.ยธ. มีการยึดหลักตามระบบคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรการ ๑  กําหนดมาตรการ หลักเกณฑ วิธีการดานการบริหารงานบุคคลใหการใชดุลยพินิจของผูมีอํานาจตามกฎหมายมีหลักเกณฑที่ชัดเจน มีวิธีการที่เปดเผย 
โปรงใสและตรวจสอบได 

  มาตรการ ๒  ยกยองเชิดชูและใหรางวัลบุคลากรที่เปนแบบอยางที่ดีดานการมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาขาราชการ 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย หนวยงานขับเคลื่อน  

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
หนวยงาน

หลัก 
หนวยงาน
สนับสนนุ 

๑ )  กํ า ห น ด ม า ต ร ก า ร 
หลั กเกณฑ  วิ ธี การด าน 
การบริหารงานบุคคลใหการ
ใชดุลยพินิจของผู มี อํานาจ 
ตามกฎหมายมีหลักเกณฑ
ที่ชัดเจน มีวิธีการที่เปดเผย
โปรงใสและตรวจสอบได 
 

สรางเกณฑการประเมินพฤติกรรมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมไปใชในการ
บริหารงานบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน หรือเล่ือน
ตาํแหนง และใชประกอบการพิจารณาคัดเลือกใหไดรับสิทธิพิเศษใน
การเขาอบรม/สัมมนา/ไดรับการพัฒนาในดานอ่ืน  ๆที่เก่ียวของ 

มี เ กณฑการประ เ มินพฤติกรรมเรื่ อง
คุณธรรม จริยธรรมไปใชในการบริหารงาน
บุคคล 

เรื่อง - ๑ กจ. ทุก
หนวยงาน 

๒) ยกยองเชิดชูและใหรางวัล
บุคลากรที่เปนแบบอยางที่ดี
ดานการมีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาขาราชการ 
 

โครงการยกยองและเชิดชูองคกรและบุคคลตนแบบ (Role Model)
ที่เปนแบบอยางที่ดีดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาขาราชการ  

ระดับการยอมรับของเจาหนาที่ ในสังกัด 
สป.ยธ. ที่ มีตอเกณฑการประเมินผลการ
คดัเลือกองคกรและบุคคลที่ไดรับการยกยอง
ว าเปนต นแบบในด านการมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาขาราชการ 
 
 

รอยละ ๘๐ 
(ใน

ภาพรวม
ของ 

สป.ยธ.) 

๘๐ 
(ใน

ภาพรวม
ของ ยธ.) 

ศปท.  ทุก
หนวยงาน 

 
 
 
 
 

 

แผนปฏิบัตกิารสงเสรมิคณุธรรม จรยิธรรมของสาํนกังานปลัดกระทรวงยุตธิรรม ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 



หนาที่ | ๗ 
 

 

 
 
 

 
ยุทธศาสตรที ่๓ 

 

การเผยแพรมาตรฐานทางจริยธรรม และการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองคกร 
 
 

มาตรการ ๑  : เผยแพรมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาขาราชการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
 
มาตรการ ๒  : สงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมดวยวิธีการและรปูแบบที่หลากหลายอยางตอเนื่อง และมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม  
    เพือ่ปองกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

 
 
 
 
 

 

แผนปฏิบัตกิารสงเสรมิคณุธรรม จรยิธรรมของสาํนกังานปลัดกระทรวงยุตธิรรม ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 



หนาที่ | ๘ 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การเผยแพรมาตรฐานทางจริยธรรม และการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองคกร 
วัตถุประสงค ขาราชการและเจาหนาท่ีในสังกัด สป.ยธ. มีมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาขาราชการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และสงเสริมพัฒนา 

ดานคุณธรรม จริยธรรม อยางตอเน่ืองและจริงจัง    
มาตรการ ๑  เผยแพรมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาขาราชการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
มาตรการ ๒  สงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมดวยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายอยางตอเน่ือง และมีการวัดผลในเชิงรูปธรรมเพื่อปองกันการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย หนวยงานขับเคลื่อน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
หนวยงาน

หลัก 
หนวยงาน
สนับสนนุ

๑)เผยแพรมาตรฐานทาง
จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ จ ร ร ย า
ข าราชการ ตามประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือน  

๑) การเผยแพรใหความรูและลงนามรับทราบประมวลจริยธรรม 
ในรูปแบบตาง ๆ เชน การฝกอบรม , การใหความรู Case study , 
โปสเตอร , จดหมายขาว , บทความ , วารสาร  

- รอยละของบุคลากรที่เขารวมโครงการมี
ความรู  ความเขาใจพื้นฐานเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมและประมวลจริยธรรมขาราชการ
พลเรือน 

รอยละ ๘๐ ๘๐ ศปท. ทุก
หนวยงาน 

๒) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม - รอยละของเจาหนาที่ที่ผานการติดตาม
ประเมินในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

รอยละ ๘๐ ๘๐ ศปท. ทุก
หนวยงาน 

๒) การสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในองคกร 

๑) เสริมสรางทัศนคติ ๓จ (จิตอาสา จิตสํานึก จิตมุงบริการ)
ใหแกขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมผานกิจกรรมตาง ๆ  

- รอยละของบุคลากรที่สมัครใจเขารวม
กิจกรรมในดานคุณธรรม จริยธรรม  

รอยละ ๖๐ ๗๐ ศปท. , 
สพบ. 

ทุก
หนวยงาน 

๒) การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานราชการและกระตุนจิตสํานึกขาราชการในสังกัด เชน 
การทําบุญ ตักบาตรเน่ืองในโอกาสวันสําคัญทางศาสนา , การ
ปฏิบัติธรรม/ฟงธรรม , การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท 
(เศรษฐกิจพอเพียง) 

- รอยละของบุคลากรที่เขารวมโครงการ/
กิจกรรมมีความรู ความเขาใจเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมและสามารถใชเปนแนวทางใน
การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

รอยละ ๘๐ ๘๐ ศปท. , 
สพบ. 

ทุก
หนวยงาน 

๓) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรูแลกเปล่ียน
ประสบการณการทํางานดานการสงเสริมจริยธรรม ระหวาง
คณะกรรมการจริยธรรมฯ และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานจริยธรรม 
ระดับกระทรวงยุติธรรม 

รอยละ ๘๐ ๘๐  ศปท. ทุก
หนวยงาน 

แผนปฏิบัตกิารสงเสรมิคณุธรรม จรยิธรรมของสาํนกังานปลัดกระทรวงยุตธิรรม ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 



หนาที่ | ๙ 
 

 

 
 
 
 

ยุทธศาสตรที ่๔ 
 

การสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของ 
เจาหนาท่ีในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
 

มาตรการ  :  รณรงคสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 
 

 

แผนปฏิบัตกิารสงเสรมิคณุธรรม จรยิธรรมของสาํนกังานปลัดกระทรวงยุตธิรรม ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 



หนาที่ | ๑๐ 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  การสรางการมสีวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ของเจาหนาท่ีในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
วัตถุประสงค เปดใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ีในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

มาตรการ  รณรงคสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา และตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย หนวยงานขับเคลื่อน  

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
หนวยงาน

หลัก 
หนวยงาน
สนับสนนุ 

รณรงคสงเสริมใหประชาชน 
มีสวนรวมในการพัฒนา และ
ตรวจสอบคณุธรรมจริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 
 
 
 

๑) เปดชองทางใหประชาชนสามารถแจงเบาะแสหรือรองเรียน
กรณีพบเห็นเจาหนาที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมกระทําการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ ผานเว็บไซต www.acc.go.th 

ระดับความสําเร็จของการสรางการรับรู
ใหกับประชาชน/ผู มีสวนไดสวนเสียใหมี
สวนรวมในการตรวจสอบการทํางานของ
เจาหนาที่ในสังกัด สป.ยธ. 

ระดับ ๓ ๕ ศปท. ศทส. 

๒) เปดชองทางใหประชาชนสามารถแจงเบาะแสหรือรองเรียน
ผาน Application บนมือถือ 

ระดับ ๑ 
ระดับ ๒ 
ระดับ ๓ 
ระดับ ๔ 
ระดับ ๕ 

- มากกวา ๒ ชองทาง 
- มากกวา ๓ ชองทาง 
- มากกวา ๔ ชองทาง 
- มากกวา ๕ ชองทาง 
- มากกวา ๖ ชองทาง 
 

ระดับ ๓ ๕ ศบร. ศทส. 

 

 

แผนปฏิบัตกิารสงเสรมิคณุธรรม จรยิธรรมของสาํนกังานปลัดกระทรวงยุตธิรรม ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
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