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๑. พัฒนานโยบายเพ่ือก าหนดทิศทางการ
บริหารงานยุติธรรม 
๒. พัฒนาฐานข้อมูลเสริมสร้างนวัตกรรมใน
กระบวนการยุติธรรม 
๓. สนับสนุน เสริมสร้าง และบูรณาการทุก
ภาคส่วนในกระบวนการยุติธรรม 

“ยกระดับกระบวนการยุติธรรมของ
ประเทศไทย เพ่ือให้คนไทยยอมรับ และ

เชื่อมั่นในระบบความยุติธรรม” 



ข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 

ส านักงานกิจการยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 



    ผลการด าเนินงานของส านักงานกิจการยุติธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

แผนการปฏิบัติการ จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ  

 
๑๐ 

 
 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม 

 
๔ 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานเสริมสร้างคุณธรรมด้วย
ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา  
(แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ) 

 

 ๑.โครงการปลูกฝังคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต คน สกธ. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
(แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ) 

 



รูปแบบการจัดกิจกรรม 
 พิธีเจริญพระพุทธมนต ์
 ท าบุญในโอกาสวันสถาปนาส านักงานกิจการยุติธรรม 

ครบรอบปีท่ี ๑๖  
 การบรรยายเรื่อง นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการ

ด าเนินงาน สกธ. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 การปาฐกถาธรรม หัวข้อ "ปลูกฝังคุณธรรม โปร่งใส ไร้
ทุจริต คน สกธ." โดยพระมหาวรวุฒิ ชิตธมฺโม วัดพระเชตุ
พนวิมลมังคลาราม 

 การปาฐกถาธรรม หัวข้อ "คนส าราญ งานส าเร็จ" โดยพระ
มหาสมปอง ตาลปุตโต วัดสร้อยทองพระอารามหลวง 

 TED TAlK โดยผู้อ านวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์
ยุติธรรมชุมชน และยุติธรรมจังหวัด และหัวหน้ากลุ่ม
สื่อสารองค์กร 

ด าเนินการจัดโครงการฯ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา 
๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องวิวิธกิจกรรม ชั้น ๙ ส านักงาน
กิจการยุติธรรมโดยมีบุคลากรเข้าร่วม จ านวน ๑๒๕ คน 
และมวีัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตส านึกการ

ป้องกันการทุจริต ให้บุคลากรส านักงานกิจการยุติธรรม  
 เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรส านักงานฯ ตระหนักถึงการเป็น

ข้าราชการที่มีคุณธรรม ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ไร้
ทุจริต 

 ๑.โครงการปลูกฝังคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต คน สกธ. 



โครงการปลูกฝังคุณธรรม 
โปร่งใส ไร้ทุจริต คน สกธ. 





๒. โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู้การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ สกธ. (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
(แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ) 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ สร้างความเข้มแขง็ในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มี
ประสิทธิภาพ (แผนปฏบัิติการส่งเสริมคุณธรรมฯ) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการ
บริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มี
ประสิทธิภาพ (แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ) 



รูปแบบการจัดกิจกรรม 
 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ 
 ประกาศเจตนารมณ์ “สกธ. ร่วมลด และคัดแยกขยะ

มูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” 
 การบรรยายเรื่อง “การปฏิบัติราชการด้วยหลัก

คุณธรรม และความไม่ทนต่อการทุจริต” โดย 
ผู้อ านวยการส านักงานกิจการยุติธรรม 

 กิจกรรมจิตอาสา Paper Ranger (จัดท าสมุดเพ่ือน้อง
จากกระดาษรีไซเคิล) โดย วิทยากรจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

กิจกรรมที่ ๑ การเสริมสร้างคุณธรรม และความไม่ทนต่อ
การทุจริต บุคลากร สกธ. ด าเนินการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 
๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องวิวิธ
กิจกรรม ชั้น ๙ ส านักงานกิจการยุติธรรม โดยมีบุคลากรเข้า
ร่วม จ านวน ๑๑๐ คน 
 และมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และความไม่ทนต่อการ

ทุจริต ให้บุคลากรส านักงานกิจการยุติธรรม 
 เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้บุคลากรส านักงาน

กิจการยุติธรรมมีหลักธรรมในการด ารงชีวิตและการ
ปฏิบัติงาน  

๒. โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู้การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ สกธ. (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 



กิจกรรมที่ ๓ การจัด/การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ด าเนินการ 
จ านวน ๑๘ ครั้ง (ข้อมูล ณ ไตรมาส ๑-๒ ปี ๒๕๖๒) 

กิจกรรมที่ ๒ การด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ 
ของส านักงาน ป.ป.ช 

๒. โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู้การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ สกธ. (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 



โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

สกธ. (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) 



โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

สกธ. (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) 



๓. โครงการรณรงค์ข้าราชการไทยหัวใจสีขาว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
(แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ) 

 



ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ และแจ้งเวียนแก่บุคลากร ผ่านระบบ Outlook ของ
ส านักงานกิจการยุติธรรม ซึ่งระบบดังกล่าว เมื่อมี e-mail 
เข้ามาใหม่ จะแจ้งเตือนโดยการ Pop up ที่หน้าจอ
คอมพิวเตอร์ของบุคลากรทุกคนในส านักงานฯ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 ถือปฏิบัติตามประกาศเจตจ านงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สกธ. 

 แต่งกายโดยสวมเสื้อสีขาวทุกวันพุธ เพื่อเป็นการ
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต 

  

๓. โครงการรณรงค์ข้าราชการไทยหัวใจสีขาว 



 
โครงการรณรงคข์า้ราชการไทย

หัวใจสีขาว 





ขอขอบคุณ 

ส านักงานกิจการยตุิธรรม 
Office of Justice Affairs 


