
 
 

  

แผนปฏิบัติการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
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๑. หลักการและเหตุผล 

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.๒๕๔๖ รวมทั้งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ในการก าหนด
ทิศทางการด าเนินงานเพ่ือยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ให้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุก และ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินการด้านต่างๆ อีกทั้ง เป็นการแสดง
เจตจ านงและนโยบายของผู้บริหารในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
สังคม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จึงได้จัดท ามาตรฐานความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น 
เพ่ือเป็นแนวทางบริหารงานราชการให้มีมาตรฐานเดียวกัน และเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานได้ตระหนักและยึดถือในการ
ปฏิบัติงานควบคู่กับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนๆ ต่อไป 
 

๒. วิสัยทัศน์ 
บุคลากรของส านั กงานปลัดกระทรวงยุติ ธรรมมี การพัฒนา 

การด าเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. เป้าประสงค์ 

๑) เพ่ือให้ผู้บริหารมีบทบาทในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต พร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน มีความพยายาม และริเริ่มสร้างความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ภายในหน่วยงาน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส 

๒) เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบภายในองค์กร 
ด้านการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ เปิดเผย โปร่งใส และเน้นการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน  

๓) เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ของหน่วยงาน เพ่ือลดขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  

๔) เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อข้อร้องเรียนให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว เปิดเผย เป็นธรรม รวมถึงต้องให้การคุ้มครองผู้ร้องเรียนอย่างมี
มาตรฐานและเหมาะสมตามกรณ ี
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๔. แผนปฏิบัติการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านนโยบาย/ผูบ้ริหาร และความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส 

   มาตรการที่ ๑ มีนโยบายทีช่ัดเจนเก่ียวกับการสร้างความโปร่งใส 
   มาตรการที่ ๒ บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเร่ืองความโปร่งใสในองค์กร 
   มาตรการที่ ๓ ความพยายาม/ริเร่ิมของ สป.ยธ. ในการสร้างความโปร่งใส 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านความเปิดเผย การมีระบบการตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม 
   มาตรการที่ ๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
   มาตรการที่ ๒ การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ 
   มาตรการที่ ๓ การมีระบบตรวจสอบภายในที่ด าเนินการตรวจสอบมากกว่าเร่ืองเงิน/บัญช ี
   มาตรการที่ ๔ การเผยแพร่ผลการปฏิบตัิงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ 
   มาตรการที่ ๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบตัิราชการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการใช้ดุลยพินิจ 
   มาตรการที่ ๑ การลดการใช้ดุลยพนิิจของเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงาน 
   มาตรการที่ ๒ การใช้ดุลยพินจิในการบริหารงานบุคคล (๒.๑ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ๒.๒ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๒.๓ การพัฒนาบุคลากร) 
   มาตรการที่ ๓ การมีระบบบริหารความเสี่ยงดา้นความโปร่งใส 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการมีระบบ/กลไกจัดการรบัเรื่องร้องเรียน 
   มาตรการที่ ๑ การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินการต่อเร่ืองร้องเรียน 
   มาตรการที่ ๒ การมีระเบียบปฏบิัติในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรตามนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสและตรวจสอบไดข้องส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

แนวทางการติดตามและประเมินผล หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมน าส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ ส่งมายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ภายในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อที่ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จะได้รวบรวมข้อมูลของส านัก/กอง น าเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะท างานจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสของ สป.ยธ. ต่อไป 
 

ผู้อนุมัติแผน 
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แผนปฏิบัติการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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   มาตรการที่ ๑ มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสร้างความโปร่งใส 
   มาตรการที่ ๒ บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในองค์กร 
   มาตรการที่ ๓ ความพยายาม/ริเริ่มของ สป.ยธ. ในการสร้างความโปร่งใส 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๑.  มี นโยบายที่ ชั ดเจน
เกี่ยวกับการสร้างความ
โปร่งใส 

สป.ยธ. ก าหนดนโยบายหรือแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
สร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 

ระดับความส าเร็จของการจัดท านโยบายที่เกี่ยวข้องกับความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ 

ระดับ ๕ ศปท. และ 
ทุกหน่วยงาน

สนับสนุน ๑) ปลัดกระทรวงยุติธรรมก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรม ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ สป.ยธ. พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และน าเสนอให้คณะกรรมการจริยธรรมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ระดับ ๑ - ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมประจ า สป.ยธ. 

 

 ๒) น านโยบายตามข้อ ๑. มาก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ สป.ยธ. ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ และก าหนดแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนฯ 
ดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัด สป.ยธ. ด าเนินการ
ตามแผนฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆเช่น หนังสือแจ้งเวียน และเว็บไซต์ 
ศปท./สป.ยธ. เป็นต้น 

ระดับ ๒ - มีการจัดท ายุทธศาสตร์หรือแผนฯ และแนวทางการ
ประเมินผลแผนฯ เพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสใน
องค์กร พร้อมทั้งสื่อสารไปยังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ทุกระดับ 

  

 ๓) ด าเนินการสร้างจิตส านึก และวัฒนธรรมหน่วยงานด้านความ
โปร่งใส โดยปลัดกระทรวงยุติธรรมได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

ระดับ ๓ - ก าหนดมาตรการ/วิธีการต่างๆ เพื่อสร้างจิตส านึก และ
วัฒนธรรมหน่วยงานด้านความโปร่งใส อาทิ การประชุม 
การสัมมนา การรณรงค์เผยแพร่สื่อต่าง ๆ การจัดท า
คู่มือ เป็นต้น 

  

 ๔) หน่วยงานในสังกัด สป.ยธ. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ สป.ยธ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ระดับ ๔ - มีการด าเนินการตามแผนฯ และมาตรการตามระดับ 
๒ และ ๓ 

  

 ๕) หน่วยงานในสังกัด สป.ยธ. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ สป.ยธ. ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อรวบรวมและสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนฯ รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการตามล าดับ 

ระดับ ๕ - มีการติดตามแผนฯ และทบทวนการด าเนินการตาม
แผนฯ/มาตรการ พร้อมทั้งจัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินการประจ าปี 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๒. บทบาทของผู้บริหาร
ในการส่งเสริมเร่ืองความ
โปร่งใสในองค์กร 

ผู้บริหารแสดงบทบาทเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ของ สป.ยธ. พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี ้

ระดับความส าเร็จทีผู่้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย มีบทบาทใน
กา ร ส่ ง เ ส ริ ม เ รื่ อ งค ว า ม โ ปร่ ง ใ ส ของ สป.ยธ .  จ านวน 
ไม่น้อยกว่า ๕ ด้าน 

ระดับ ๕ ศปท. และ 
ทุกหน่วยงาน

สนับสนุน 
 ๑) ผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย ได้แสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่อง

ความซื่อสัตย์สุจริต และความพร้อมรับผิดในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน
อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ 

ระดับ ๑ - มีบทบาทในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสของ 
สป.ยธ. จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ด้าน 

  

 ๒) ผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายได้เจตจ านงในการบริหารงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ โดยผ่านกิจกรรมหรือช่องทาง
ต่าง ๆ  เช่น การประชุมส านัก/กองต่าง ๆ  หนังสือเวียน เป็นต้น  

ระดับ ๒ - มีบทบาทในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสของ 
สป.ยธ. จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ด้าน 

  

 ๓) ผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ สป.ยธ. 
รวมถึงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
สป.ยธ. ภายในหน่วยงานอย่างชัดเจนพร้อมทั้งได้สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อด าเนินการสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ระดับ ๓ - มีบทบาทในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสของ 
สป.ยธ. จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ด้าน 

  

 ๔) ผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายก าหนดให้น าเครื่องบันทึกเส้นเลือดด า
บนฝ่ามือมาใช้ในการบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ใน
สังกัด สป.ยธ.(เวลาเข้า-ออก) เพื่อมาใช้เป็นส่วนหน่ึงของการน าไปใช้
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัด สป.ยธ. ในรอบต่อไป 
(ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐) โดยต้องท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกันก่อนการประเมิน 

ระดับ ๔ - มีบทบาทในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสของ 
สป.ยธ. จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ ด้าน 

  

 ๕.) ผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายได้ก าหนดให้มีกิจกรรมในเชิง
สัญลักษณ์เพื่อรณรงค์เรื่องของความโปร่งใสหรือการต่อต้านการทุจริต
ภายในหน่วยงาน 
๖. ผู้ บริ หาร/หั วหน้ ากลุ่ มงาน/ฝ่ าย สนับสนุนและส่ งเสริ มให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาสร้างภาพลักษณ์การเป็นเจ้าหน้าที่ สป.ยธ. ที่ดี เช่น  
การสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมและด้านการ
ต่อต้านการทุจริต  
 

ระดับ ๕ - มีบทบาทในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสของ 
สป.ยธ. จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ ด้าน 

  



        - ๕ - 
 

 

                                                                            แผนปฏบิัติการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๐  
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๓. ความพยายาม/ริเร่ิม
ของ สป.ยธ. ในการสร้าง
ความโปร่งใส 

สป.ยธ. ได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและปลูกจิตส านึกให้ผู้ปฏิบัติงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส ดังนี้ 
๑) จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) 
เพื่อพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของหน่วยงาน
โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การท างานเป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

จ านวนกิจกรรมหรือแนวทางของผู้บริหารในการส่งเสริม/ปลูก
จิตส านึกให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส 
ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และมีกิจกรรมใหม่ ๆ ที่ไม่เคยท ามาก่อน
อย่างน้อย ๒ กิจกรรม 

ระดับ ๕ ทุกหน่วยงาน 

 ระดับ ๑ - มีกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม   

 ๒) ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของกระทรวงยุติธรรม และสื่อสารผ่าน
ช่องทางต่างๆ ให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้รับทราบอย่าง
ทั่วถึง เช่น หนังสือเวียน, การประชุมสัมมนา , เว็บไซต์ ศปท. , 
facebook ศปท. ,กลุ่มไลน์ เป็นต้น 

ระดับ ๒ - มีกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม   

 ๓) โครงการมหกรรมพลังคุณธรรมยับยั้งการทุจริต กระทรวงยุติธรรม
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

ระดับ ๓ - มีกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๓ กิจกรรม   

 ๔) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างองค์ความรู้มาตรการป้องกัน
และยับยั้งการทุจริต ผู้บริหารระดับอ านวยการ กระทรวงยุติธรรม เพื่อ
เสริมสร้างองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการป้องกันและยบัยั้งการทุจรติ สามารถ
ควบคุมดูแล ตลอดจนเป็นต้นแบบที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงาน 

ระดับ ๔ -  มีกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๔ กิจกรรม   

 ๕) กิจกรรมคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
(ข้าราชการต้นแบบ) ปีท่ี ๖ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กิจกรรมใหม่ ท่ีไม่เคยท ามาก่อน 
๖) กิจกรรมคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบของ สป.ยธ. “ด้านการบริหาร
จัดการ ด้วยจิตบริการอย่างเป็นเลิศ” ปีท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๗) กิจกรรมค่ายพัฒนาการจัดการความรู ้KM (Knowledge Management 
Camp) 
๘) กิจกรรม ๕ ส 
๙) กิจกรรม “ริบบิ้น...ร้อยใจ ถวายอาลัยองค์ภูมิพล” และรับบริจาคเสื้อผ้า 

ระดับ ๕ -  มีกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และมีกิจกรรม 
 ใหม่ ๆ ท่ีไม่เคยท ามาก่อนอย่างน้อย ๒ กิจกรรม 

  



        - ๖ - 
 

 

                                                                            แผนปฏบิัติการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๐  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านความเปิดเผย การมีระบบการตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม 
   มาตรการที่ ๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
   มาตรการที่ ๒ การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ 
   มาตรการที่ ๓ การมีระบบตรวจสอบภายในที่ด าเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี 
   มาตรการที่ ๔ การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ 
   มาตรการที่ ๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๑. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สป.ยธ. ด าเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามมาตรา 

๙ แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ระดับ ๕ กก. และ 
ทุกหน่วยงาน

สนับสนุน ๑) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารส าหรับให้บริการแก่ประชาชนที่สะดวก 
รวดเร็ว โดยมีผู้บริหารระดับรองปลัดกระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะ พร้อมทั้งมีศูนย์บริการร่วม กองกลาง 
เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารเป็นการเฉพาะ 
รวมถึงมีป้ายบอกท่ีตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อย่างชัดเจน 

ระดับ ๑ - จัดสถานที่ /จัดตั้ งศูนย์ ข้อมูลข่ าวสาร  และมี
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบประจ าศูนย์ข้อมูล รวมถึงมีป้าย
บอกสถานท่ี 
 

 

 ๒) จัดท าข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานตามมาตรา ๗ และข้อมูลเกี่ยวกับ
การก าหนดราคากลาง การประกวดราคา ประกาศสอบราคา จัดท าสรุปผล
การจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สป.ยธ. และ
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สป.ยธ.  

ระดับ ๒ - ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 

  

 ๓) ด าเนินการจัดท าข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และคู่มือ/กระบวนงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน ตามมาตรา ๙ ให้ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน รวมถึงจัดท าดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนท าการสืบค้นข้อมูลได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ระดับ ๓ - จัดท าดัชนีข้อมูลข่าวสาร มีการมอบหมายให้
ผู้บริหารระดับรองหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประกวดราคาจัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็น
รายเดือนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

  

 ๔) ให้กองกลาง จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการ ณ ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร รายงานให้ผู้บริหารของส่วนราชการทราบอย่าง
สม่ าเสมอ (เป็นรายไตรมาส) และมีการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว โดยมีเรื่องที่สามารตอบสนอง หรือ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารได้ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

ระดับ ๔ - จัดเก็บสถิติ และสรุปผลการใช้บริการ พร้อมทั้ง
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

  



        - ๗ - 
 

 

                                                                            แผนปฏบิัติการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๐  
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
(ต่อ) 
๑. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

๕) เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นท่ีสาธารณะให้ความสนใจ หรือข้อมูลที่
ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลัก (Core function) เช่น การด าเนินโครงการขนาดใหญ่ของ
หน่วยงานในสังกัด สป.ยธ. ที่มีมูลค่าสูง ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และ
ข้อมูลการรับข้อร้องเรียน เป็นต้น 

ระดับ ๕ - เผยแพร่ข้อมูลที่สาธารณะให้ความสนใจที่ส่งผล
กระทบต่อประชาชนโดยตรงและเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

  

๒. การมีมาตรฐานการ
ให้บริการประชาชนและ
ประกาศให้ทราบ 

ทุกหน่วยงานในสังกัด สป.ยธ. ด าเนินการ ดังนี ้ ระดับความส าเร็จของการก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการประชาชนของ สป.ยธ. 

ระดับ ๕ ทุกหน่วยงาน 
ซึ่งเป็นโครงสร้าง
ตามกฎหมาย 

ได้แก่  
กก., กจ., กค. 

กต., กส., ศทส., 
สกม. , สนย. , 
สพบ. , ตสน., 
กพบ. , ศปท. 

๑) ทุกหน่วยงานในสังกัด สป.ยธ. ปรับปรุงขั้นตอนกระบวนงานและ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนของ
หน่วยงาน และระยะเวลาการให้บริการ 

ระดับ ๑ - ทุกส านัก/กอง มีการก าหนด ขั้นตอนและระยะเวลา
การให้บริการประชาชน  
 

.  

 ๒) ทุกหน่วยงานในสังกัด สป.ยธ. ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการภายในหน่วยงาน รวมถึงจัดท าคู่มือ/กระบวนงานที่เกี่ยวข้อง
กับการให้บริการประชาชน/มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน   

ระดับ ๒ - ทุกส านัก/กอง ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการเฉพาะภายในสถานท่ีให้บริการ 

 

 ๓) ทุกหน่วยงานในสังกัด สป.ยธ. มีการจัดล าดับการให้บริการ ก่อน-
หลัง และอัตราค่าบริการ (ถ้ามี) ให้ผู้รับบริการรับทราบอย่างชัดเจนทาง
ช่องทางต่างๆ เช่น โปสเตอร์ภายในและภายนอกหน่วยงาน เว็บไซต์
ของหน่วยงาน วารสาร หรือแผ่นพับ เป็นต้น 

ระดับ ๓ - ทุกส านัก/กอง จัดล าดับการให้บริการ ก่อน-หลัง 
และอัตราค่าบริการ (ถ้ามี) ให้ผู้รับบริการรับทราบทุก
ครั้งก่อนให้บริการ และให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่ านช่องทางต่ าง  ๆ อาทิ  สื่ ออิ เ ลกทรอนิกส์ 
หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ วิทยุ โทรทัศน์ 

  

 ๔) ด าเนินการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 

ระดับ ๔ - ทุกส านัก/กอง จัดช่องทางเพื่ออ านวยความสะดวก
ให้ผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
 

  

 ๕) ผู้ บั งคั บบัญชาทุ กระดับภายในหน่ วยงานต้ องก ากั บดู แล
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นตอนที่ก าหนด รวมถึงกฎ 
ระเบียบและข้อบังคับจรรยาของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งส่งเสริม
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากล้ารับผิดชอบในผลของการปฏิบัติงาน 

ระดับ ๕ - ทุกส านัก/กอง ก าหนดขั้นตอน/ระบบป้องกัน/
ตรวจสอบการละเว้นไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ก าหนดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ 
 

  

     



        - ๘ - 
 

 

                                                                            แผนปฏบิัติการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๐  
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๓. การมีระบบตรวจสอบ
ภ า ย ใ น ที่ ด า เ นิ น ก า ร
ตรวจสอบมากกว่าเร่ือง
เงิน/บัญชี 

สป.ยธ. มีแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ และด าเนินการตรวจสอบภายใน สป.ยธ. มากกว่าเรื่องเงิน/
บัญชี ๔ เรื่อง/ด้าน พร้อมทั้ง น าผลการตรวจสอบดังกล่าวไปใช้ปรับปรุง
การท างานภายใน สป.ยธ. เช่น การเผยแพร่ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ 
ในสังกัดป้องกันปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบท่ีอาจเกิดขึ้นได้ 

จ านวนเรื่อง/ด้านที่มีการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี จ านวนไม่น้อยกว่า  
๔ เรื่อง/ด้าน  

ระดับ ๕ ตสน. 

ระดับ ๑ - มีระบบตรวจสอบภายในเฉพาะเรื่องเงิน/บัญชี   
 ระดับ ๒ - มีระบบตรวจสอบภายในมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี  

๒ เรื่อง/ด้าน 
  

 ระดับ ๓ - มีระบบตรวจสอบภายในมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี  
๓ เรื่อง/ด้าน 

  

  ระดับ ๔ -  มีระบบตรวจสอบภายในมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี  
๔ เรื่อง/ด้าน 

  

  ระดับ ๕ - มีแนวทางป้องกันปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยวิเคราะห์จากผลประเมินการตรวจสอบภายใน 
 

  

๔. การเผยแพร่ผลการ
ปฏิ บั ติ งานและผลการ
ประเมินตนเองต่อสาธารณะ 

สป.ยธ. มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตาม
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ
หน่วยงานในสังกัด สป.ยธ. ผู้บริหารระดับส านัก/กองขึ้นไป และต่อ
สาธารณะอย่างน้อย ๓ ช่องทาง ได้แก่ 
- มีการเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด สป.ยธ. 
- มีการเผยแพร่โดยแจ้งไปที่กรมบัญชีกลาง 
- มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ เช่น แจ้งหน่วยงานภายในสังกัดที่
รับผิดชอบ 

จ านวนช่องทางที่มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการ
ประเมินตนเองของหน่วยงานใน สป.ยธ. อย่างน้อย ๓ ช่องทาง 

ระดับ ๕ ตสน. 

ระดับ ๑ - มีการเผยแพร่เฉพาะภายในหน่วยตรวจสอบภายใน    
 ระดับ ๒ - มีการเผยแพร่เฉพาะภายในหน่วยตรวจสอบภายใน 

และผู้บริหารระดับส านัก/กอง ข้ึนไป 
  

 ระดับ ๓ - มีการเผยแพร่เฉพาะภายในหน่วยตรวจสอบภายใน 
และผู้บริหารระดับส านัก/กอง ขึ้นไป และต่อ
สาธารณะอย่างน้อย ๑ ช่องทาง 

  

 ระดับ ๔ -  มีการเผยแพร่เฉพาะภายในหน่วยตรวจสอบภายใน 
และผู้บริหารระดับส านัก/กอง ขึ้นไป และต่อ
สาธารณะอย่างน้อย ๒ ช่องทาง 

  

  ระดับ ๕ - มีการเผยแพร่เฉพาะภายในหน่วยตรวจสอบภายใน 
และผู้บริหารระดับส านัก/กอง ขึ้นไป และต่อ
สาธารณะอย่างน้อย ๓ ช่องทาง 
 

  



        - ๙ - 
 

 

                                                                            แผนปฏบิัติการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๐  
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๕.  ก าร เปิ ด โอกาส ให้
ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติราชการ 

สป.ยธ. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรว่มในการปฏบิัติราชการ 
โดยด าเนินการ ดังน้ี 

ระดับความส าเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ 

ระดับ ๕ สนย. 

๑) เผยแพร่งานตามภารกิจหลักของหน่วยงานให้สาธารณะชนได้
รับทราบโดยช่องทางใดช่องทางหนึ่ง เช่น เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ 
สป.ยธ. 

ระดับ ๑ - มีการเผยแพร่ให้สาธารณะชนได้รับทราบโดย
ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง 
 

  

 ๒) มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องผ่านช่องทางและกระบวนการต่างๆ ในภารกิจหลักไม่น้อย
กว่า ๕๐% 

ระดับ ๒ - มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ที่เกี่ยวข้องผ่าน
ช่องทาง และกระบวนการต่างๆ ในภารกิจหลักไม่
น้อยกว่า ๕๐% 

  

 ๓) มีนโยบายให้ประชาชนและผู้มสี่วนได้สว่นเสียเข้ามามีส่วนรว่มโดย
ระบุประเด็นที่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วม ซึ่งต้องเป็นประเด็นที่มี
ความสอดคล้องกับภารกิจหลัก 

ระดับ ๓ - มีนโยบายให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยระบุ
ประเด็นที่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วม ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับภารกิจหลัก 

  

 ๔) ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจหลักของหน่วยงานตาม
นโยบายได้ ๕๐ % โดยประชาชนดังกล่าวอาจมีคุณสมบัติ เช่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้เช่ียวชาญ ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ 
ฯลฯ 

ระดับ ๔ -  ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจหลักของ
หน่วยงานตามนโยบายได้ ๕๐ % 

  

 ๕) ให้ประชาชนตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในระดับ ๔ เข้ามามีส่วนร่วมตาม
ภารกิจหลักของ สป.ยธ. ตามนโยบาย ๗๐% ของจ านวนภารกิจ 
 

ระดับ ๕ - ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจหลักของ 
สป.ยธ. ตามนโยบาย ๗๐% ของจ านวนภารกิจ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



        - ๑๐ - 
 

 

                                                                            แผนปฏบิัติการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๐  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการใช้ดุลยพินิจ 
   มาตรการที่ ๑ การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
   มาตรการที่ ๒ การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล 
      ๒.๑ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
      ๒.๒ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
      ๒.๓ การพัฒนาบุคลากร  
   มาตรการที่ ๓ การมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๑. การลดการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

สป.ยธ. มีการลดใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี
หลักเกณฑ์หรือแนวทางหรือคู่มือหรือมีการก าหนดหลักเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมีอยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงาน  
 
หมายเหตุ หากหน่วยงานใดมีหลักเกณฑ์/แนวทาง/คู่มือ/มีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีอยู่ในภารกิจหลักของ
หน่วยงาน สามารถน าส่งให้ ศปท. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ประเมินได้ 

ระดับความส าเร็จของการก าหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางเป็น
มาตรฐานการปฏิบัติงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน 

ระดับ ๕ ทุกหน่วยงาน 

ระดับ ๑ - มีหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่อยู่ใน
ภารกิจหลักของหน่วยงาน 

 

 ระดับ ๒ - ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ 
๒. มีคู่มือหรือมีการก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานท่ีอยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงาน 

  

 ระดับ ๓ - ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ 
๒ . มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ ท าให้สามารถ
สืบค้นได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  

  

  ระดับ ๔ - ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๓ และ  
๒. มีการน าข้อมูล มาใช้ประกอบการตัดสินใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

  

  ระดับ ๕ - ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ  
๒. มีแนวทางการติดตามทบทวน กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับต่างๆ เพื่อน ามาปรับปรุงหลักเกณฑ์แนว
ทางการปฏิบัติงาน  
 

  



        - ๑๑ - 
 

 

                                                                            แผนปฏบิัติการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๐  
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๒. การใช้ดุลยพินิจในการ
บริหารงานบุคคล  
   (๒.๑ การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร) 

สป.ยธ. ด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของ
หน่วยงาน ดังนี ้

ระดับความส าเร็จของการบริหารงานบุคคลด้านการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร 

ระดับ ๕ กจ. 

๑) สป.ยธ. ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาด าเนินการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรของหน่วยงาน  

ระดับ ๑ - ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรของหน่วยงาน 

 

 ๒) จัดท าและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน สามารถน าข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ระดับ ๒ - ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
และสามารถน าข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

  

 ๓) ด าเนินการวางแผนอัตราก าลัง เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการก าหนด
ต าแหน่งและการปรับระดับต าแหน่งในภาพรวมของหน่วยงานใน สป.ยธ. 
เพื่อจัดท าเป็นแผนอัตราของหน่วยงานล่วงหน้า 

ระดับ ๓ - จัดท าแผนอัตราของหน่วยงานล่วงหน้า   

 ๔) วิเคราะห์และจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรของหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กลางที่ก าหนดไว ้

ระดับ ๔ - วิเคราะห์และจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรของหน่วยงานที่เป็นไปตาม กฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

  

 ๕) ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ /แนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน และประกาศผลพร้อมระบุเหตุผลอย่างชัดเจน 

ระดับ ๕ - ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ /แนวทางการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 

  

๒. การใช้ดุลยพินิจในการ
บริหารงานบุคคล  
   (๒.๒ การบรรจุและ
แต่งต้ังบุคลากร) 

สป.ยธ. ด าเนินการเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรของ
หน่วยงาน โดยด าเนินการ ดังนี้ 

ระดับความส าเร็จของการบริหารงานบุคคลด้านการบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร 

ระดับ ๕ กจ. 

๑) ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาด าเนินการบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากรของหน่วยงานท่ีครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

ระดับ ๑ - ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากรของหน่วยงานที่ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

  

 ๒) จัดท าและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน สามารถน าข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ระดับ ๒ - ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
และสามารถน าข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

  

 ๓) ด าเนินการจัดท าแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ระดับ ๓ - จัดท าแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)   
 ๔) วิเคราะห์และจัดท าแนวทางการการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรของ

หน่วยงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กลางที่ก าหนดไว ้
ระดับ ๔ -  วิเคราะห์และจัดท าแนวทางการด าเนินการบรรจุ

และแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงานที่เป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

  

 ๕) ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทางการบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร และประกาศผลพร้อมระบุเหตุผลอย่างชัดเจน 
 

ระดับ ๕ - ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ /แนวทางการบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากรให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 

  



        - ๑๒ - 
 

 

                                                                            แผนปฏบิัติการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๐  
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๒. การใช้ดุลยพินิจในการ
บริหารงานบุคคล  
   (๒.๓ การพัฒนาบุคลากร) 

สป.ยธ. ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินและพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานโดยด าเนินการ ดังน้ี 

ระดับความส าเร็จของการบริหารงานบุคคลด้านการพัฒนา
บุคลากร 

ระดับ ๕ กจ. และ สพบ. 

๑) ก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินและพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานท่ีครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

ระดับ ๑ - ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินและพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงานที่ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

  

 ๒) จัดท าและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน สามารถน าข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ระดับ ๒ - ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน และสามารถน าข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

  

 ๓) จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ระดับ ๓ - จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development 
Plan) 

  

 ๔) วิเคราะห์และจัดท าแนวทางการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
ของหน่วยงาน 

ระดับ ๔ -  วิเคราะห์และจัดท าแนวทางการประเมินผลการพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงาน 

  

 ๕) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ระดับ ๕ - ติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงาน 

  

๓. การมี ระบบบริหาร 
ความเสี่ยงด้านความโปร่งใส 
 

สป.ยธ. ได้ก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงด้านการใช้ดุลยพินิจ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงาน โดยด าเนินการ ดังนี ้

ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส ระดับ ๕ ทุกหน่วยงาน 

๑) หน่วยงานในสังกัด สป.ยธ. ก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
ด้านความโปร่งใสภายในหน่วยงานตนเอง 

ระดับ ๑ - ก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงด้านความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานตนเอง 

  

 ๒) หน่วยงานในสังกัด สป.ยธ. ด าเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
ด้านความโปร่งใส และความเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการทุจริต หรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือการปฏิบัติราชการเป็นไปใน
ลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ ขาดความเช่ือถือใน
ความมีคุณธรรมจริยธรรม ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
ประโยชน์ส่วนรวม และการไม่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

ระดับ ๒ - วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงด้านความโปร่งใส และ
ความเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการทุจริต หรือละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือการปฏิบัติราชการ
เป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผดิชอบไม่เพียงพอ 
ขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมจริยธรรมค านึงถึง
ผลประโยชน์  ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ ส่วนรวม 
และการไม่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

  

 ๓. หน่วยงานในสังกัด สป.ยธ. ด าเนินการหามาตรการ/แนวทาง/
แผนงานเพื่อควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานตนเอง  

 

ระดับ ๓ - มีมาตรการ/แนวทาง/แผนงานเพื่อควบคุมความ
เสี่ยงภายในหน่วยงาน 

  



        - ๑๓ - 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
(ต่อ) 
๓. การมี ระบบบริหาร 
ความเสี่ยงด้านความโปร่งใส 
 

๔. หน่วยงานในสังกัด สป.ยธ. ด าเนินกิจกรรมเพื่อควบคุมความเสี่ยง 
ของหน่วยงานตนเอง 

ระดับ ๔ -  ด าเนินกิจกรรมเพื่อควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงาน
ตนเอง 

  

๕. หน่วยงานในสังกัด สป.ยธ. ด าเนินการรายงานผลการควบคุมภายใน
ประจ าปีตามรอบการรายงาน ๑๒ เดือนไปยังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กระทรวงยุติธรรม  
 

ระดับ ๕ - ระดับ ๕ : รายงานผลการด าเนินงานตามไปยัง 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม ตามรอบ
การรายงานผลการควบคุมภายในประจ าปี  รอบ  
๑๒ เดือน 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        - ๑๔ - 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน 
   มาตรการที่ ๑ การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินการต่อเรื่องรอ้งเรียน 
   มาตรการที่ ๒ การมีระเบียบปฏิบัติในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
    

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๑ .  ก า รม ีหน ่ว ย ง าน /
ผู้ร ับผิดชอบ โดยตรงใน
การด าเนินการต่อเร่ือง
ร้องเรียน 

สป.ยธ. ได้มีการก าหนดหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการ
ด าเนินการตอ่เรื่องร้องเรียน โดยด าเนินการ ดังนี้ 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ระดับ ๕ ทุกหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดการ 
ข้อร้องเรียน 

๑) มีการก าหนดหน่วยงาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรงในการ
ด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน และต้องมอบหมายผู้รับผิดชอบลงข้อมูล
เกี่ยวกับข้อร้องเรียนที่หน่วยงานได้รับด าเนินการจัดเก็บลงระบบการ
จัดการข้อร้องเรียนของกระทรวงยุติธรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(www.acc.go.th)  

ระดับ ๑ - ก าหนดหน่วยงาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรง 
ในการลงข้อมูลเกี่ยวกับข้อร้องเรียนที่หน่วยงานได้รับ
ด าเนินการ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

 

 ๒) มีการสื่อสารประชาสมัพันธ์ช่องทางการรับเรือ่งร้องเรยีนของหน่วยงาน
ให้บุคลากรภายใน สป.ยธ. และภายนอก สป.ยธ. ทราบอย่างทั่วถึง 

ระดับ ๒ - ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนให้แก่ผู้ร้องเรียน/
ผู้รับบริการให้เกิดความสะดวก และรวดเร็ว 

  

 ๓) เมื่อหน่วยงานได้รับข้อร้องเรียนไว้ด าเนินการให้ส่งเรื่องร้องเรียน
ดังกล่าวให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดเก็บข้อมูลลงระบบการจัดการข้อ
ร้องเรียนฯ ทันท ี

ระดับ ๓ - สื่อสารประชาสัมพันธ์ช่องทางของหน่วยงานที่รับ
เรื่องร้องเรียนให้บุคลากรภายใน สป.ยธ. ทราบ
อย่างทั่วถึง 

  

 ๔) ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเรื่อง
ร้องเรียนในระบบการจัดการข้อร้องเรียนของกระทรวงยุติธรรม 
(www.acc.go.th) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

ระดับ ๔ - สื่อสารประชาสัมพันธ์ช่องทางของหน่วยงานที่รับเรื่อง
ร้องเรียนให้บุคลากรภายนอก สป.ยธ. ทราบอย่าง
ทั่วถึง 

  

  ระดับ ๕ - ด า เนิ นการ ให้ ส่ ง เ รื่ อ งร้ อ ง เ รี ยนดั งกล่ า ว ให้
ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดเก็บข้อมูลลงระบบการ
จัดการข้อร้องเรียนฯ ทันท ี
 

  

 

 

 



        - ๑๕ - 
 

 

                                                                            แผนปฏบิัติการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๐  
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๒. การมีระเบียบปฏิบั ติ 
ในการด าเนินการต่อเร่ือง
ร้องเรียน 

สป.ยธ. ได้มีการก าหนดระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการด าเนินการต่อ
เรื่องร้องเรียน โดยด าเนินการ ดังนี้ 

ระดับความส าเร็จในการมีระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการ
ด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 

ระดับ ๕ ทุกหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดการ 
ข้อร้องเรียน  ๑. จัดท าคู่มือ/กระบวนการหรือขั้นตอนด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน

ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
ระดับ ๑ - จัดท าคู่มือ/กระบวนการหรือขั้นตอนด าเนินการต่อ

เรื่องร้องเรียนของหน่วยงานตามอ านาจหน้าที่ 
 

 ๒. จัดท าแผนผัง/flow chart ในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
 

ระดับ ๒ - มีขั้นตอนการปฏิบัติในการด าเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียน  

  

 ๓. มีการเผยแพร่คู่มือ/กระบวนการหรือขั้นตอนด าเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียนของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
 

ระดับ ๓ - มีการเผยแพร่คู่มือ/กระบวนการหรือขั้นตอน
ด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ให้
สาธารณชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

  

 ๔. ด าเนินการรายงานผลการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนให้ผู้
ร้องเรียนทราบ 

ระดับ ๔ - รายงานผลการด าเนินการเรื่ องร้องเรียนให้ผู้
ร้องเรียนทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

  

 ๕. ด าเนินการรายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนให้หัวหน้าส่วน
ราชการได้พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
 

ระดับ ๕ - รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนต่อหัวหน้า
ส่วนราชการ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        - ๑๖ - 
 

 

                                                                            แผนปฏบิัติการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๐  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ตามนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส านักงานปลัดกระทรวง 
               ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   มาตรการ การเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร 

สป.ยธ. ได้ด าเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  ดังนี ้ ระดับความส าเร็จของการด าเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร   

ระดับ ๕ ศปท.  
 

๑) แต่งตั้ งคณะท างานเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สป.ยธ. พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ 

ระดับ ๑ - ก าหนดแนวทาง/แผนการด าเนินงาน โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะท างานของ สป.ยธ. 

 

 ๒) ด าเนินการประชุมคณะท างานฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
สป.ยธ. พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

ระดับ ๒ - มีการจัดท ายุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
สป.ยธ. พร้อมทั้งสื่อสารไปยังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ทุกระดับ 

  

 ๓) น าเสนอผู้บริหารเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของ สป.ยธ. พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
และประกาศใช้ 

ระดับ ๓ - ก าหนดมาตรการ/วิธีการต่างๆ เพื่อสร้างจิตส านึก และ
วัฒนธรรมหน่วยงานด้านความโปร่งใส อาทิ การประชุม 
การสัมมนา การรณรงค์เผยแพร่สื่อต่าง ๆ การจัดท า
คู่มือ เป็นต้น 

  

 ๔) หน่วยงานในสังกัด สป.ยธ. ด าเนินการตามแผนฯ ระดับ ๔ - มีการด าเนินการตามแผนฯ    
 ๕) ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนฯ น าเสนอหัวหน้าส่วน

ราชการพิจารณา 
ระดับ ๕ - มีการติดตามแผนฯ และทบทวนการด าเนินการตาม

แผนฯ/มาตรการ  
  

 ๖) ด าเนินการจัดโครงการเสริมสร้างมาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม สป.ยธ.  

    

 ๗) ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของกระทรวงยุติธรรม 
 

    

 


