
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการด าเนินงานและจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑. หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๖๓ 
ได้ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริต
และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด อีกทั้งกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงได้ก าหนดการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบไว้เป็นกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ เพ่ือมุ่งสู่ประเทศที่มีความมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน 
รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร
จัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ได้ก าหนดเป้าหมายให้ปัญหา
คอร์รัปชันลดลง กอปรกับนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น ๑๑ ด้าน ซึ่งหนึ่งในนั้นมีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ              
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ก าหนดกรอบแนวทางให้ส่วนราชการถือเป็นแนวทาง
ในการก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในแต่ละหน่วยงาน และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ซึ่งได้ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมหลัก   
๔ ประการ ประกอบด้วย ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา แก่ทุกภาคส่วน รวมถึงบุคลากรในส่วนราชการ 

ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน             
การทุจริต (ศปท.) ขึ้น ในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  ส านักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง 
เพ่ือขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับกระทรวง ประสานความร่วมมือด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง กระทรวง
ยุติธรรมจึงได้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดให้จัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพ่ือท าหน้าที่หลักเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้นตรง
ต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีรองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  

เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และแผนส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ในฐานะหน่วยงานหลักในการบูรณาการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงยุติธรรม 
รวมทั้งขับเคลื่อนการด าเนินงาน ประสาน ก ากับติดตามการด าเนินงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ จึงเห็นสมควรจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนผล           
การด าเนินงานและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรม กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้นให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดต่อไป 

/๒. วัตถุประสงค์... 
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๒. วัตถุประสงค์โครงการ 
๑. เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

๓. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฏิบัติการ
คุณธรรมจริยธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๔. เพ่ือบูรณาการกิจกรรมหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบการจัดท าค าขอ
งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ แผนยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓. เป้าหมายของโครงการ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

รายงานผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

๑ รายงาน 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑ แผน 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑ แผน 

๔. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย 

คณะกรรมการจริยธรรมของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และ ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ  
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  

๘๐ คน 

๕. แผนการด าเนนิโครงการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ช่วงเวลาด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

๑. ขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๒. เตรียมการจัดโครงการฯ 
     ๒.๑ ด าเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
     ๒.๒ ประสานงานวิทยากร 
     ๒.๓ จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ อ่ืน ๆ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๓. ด าเนินโครงการตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๔. สรุปผลการด าเนินโครงการ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
๕. ติดตามผลการด าเนินโครงการ กันยายน ๒๕๖๒ 

/๖. ระยะเวลา... 
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๖. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๒ 

๗. สถานที่ด าเนินโครงการ 
กระทรวงยุติธรรมและโรงแรมเอกชนในพ้ืนที่ต่างจังหวัด 

๘. งบประมาณ 
ใช้งบประมาณแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ได้รับจัดสรรประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการ/กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารเพ่ือต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครอง
จริยธรรม จ านวนเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้ทบทวนผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมกระทรวงยุติธรรม และเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ แผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ รวมถึงการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม บูรณาการรูปแบบการท างานร่วมในระหว่างหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

๓. สามารถก าหนดรายละเอียดประกอบการจัดท าค าของบประมาณตามแผนงานบูรณาการ 
แผนยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๐. การติดตามประเมินผล 
๑. แบบประเมินความพึงพอใจ 
๒. แบบก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 

๑๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม 

๑๒. ที่ปรึกษาโครงการ 
๑. ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
๒. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

๑๓. ผู้บริหารโครงการ 
๑. ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ช่วยปฏิบัติราชการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
๒. หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
๓. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

/๑๔. เจ้าหน้าที่... 






