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ค าน า 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้

แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน การจัดให้มีมาตรการ

และกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเข้มงวด  โดยยุทธศาสตร์ชาติ 

๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ได้ก าหนด 

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบไวเ้ป็นกรอบแนวทางที่ต้องการให้ความส าคัญ เพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศ

ที่ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศไทยที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และ             

ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน 

โดยด้านที่ ๑๑ ก าหนดให้มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

เป็นหนึ่งในประเด็นส าคัญที่จะต้องมีการปฏิรูป ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒              

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต 

ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในภาครัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 

และเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม

แก่ประชาชน  
 

อนึ่ง รัฐบาลได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) โดยมีนายกรัฐมนตรี            

เป็นประธานกรรมการ และจัดตั้งศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยุติธรรม เป็นประธานกรรมการ จากการประชุมคณะกรรมการอ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ได้มีมติให้ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เป็นกลไกสนับสนุนขับเคลื่อนภารกิจการแก้ไข

ปัญหาการทุจริตร่วมกับ ศอตช. โดยประสานความร่วมมือกับ ส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. และ

ก าหนดให้ ศปท. เป็นศูนยก์ลางเผยแพร่ขา่วสารการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับกระทรวง รวมถึง

การที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓             

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อเป็นแนวทางด าเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตในแต่ละส่วนราชการ และ

เห็นชอบต่อแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ซ่ึงได้ก าหนดแนวทางการส่งเสริม

และปลูกฝังคุณธรรมหลัก ๔ ประการ ประกอบด้วย ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา แก่ทุกภาคส่วน รวมถึง

บุคลากรในส่วนราชการ 
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม ในฐานะหน่วยบูรณาการภารกิจด้านป้องกัน 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ของกระทรวงยุติธรรม จึงได้รวบรวม

ผลงานที่ส าคัญ และได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุ้มครอง

จริยธรรม กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานที่ส าคัญ            

ต่อผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมถึงภาคีเครือข่ายและสาธารณะชนได้รับทราบ และ             

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ด าเนินงานด้านการป้องกั น ปราบปรามการทุจริต             

และส่งเสริมคุม้ครองจริยธรรมต่อไปในอนาคต 

 
 

    คณะผู้จัดท า 
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สารบัญ 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลศูนย์ปฏิบัตกิารต่อต้านการทุจรติ ๑ 

 ความเป็นมา ๒ 

 วสิัยทัศน ์พันธกิจ ๒ 

 อ านาจหน้าที ่ ๓ 

 โครงสร้างหน่วยงาน ๔ 

ส่วนที่ ๒  นโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ๕ 

 นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ๖ 

 งบประมาณ ๑๑ 

ส่วนที่ ๓  ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ  ๑๒ 

 ส านักงานปลดักระทรวงยตุิธรรม ๑๓ 

 กรมคุมประพฤต ิ ๒๔ 

 กรมคุม้ครองสิทธแิละเสรีภาพ ๒๗ 

 กรมบังคับคด ี ๓๐ 

 กรมพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชน ๓๒ 

 กรมราชทัณฑ ์ ๓๔ 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ๓๗ 

 ส านักงานกจิการยตุิธรรม ๔๐ 

 สถาบันนิติวทิยาศาสตร ์ ๔๒ 

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ๔๕ 

 สถาบันเพื่อการยตุิธรรมแห่งประเทศไทย (องคก์ารมหาชน) ๔๗ 

 สถาบันอนุญาโตตลุาการ ๔๙ 
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ข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 

๑ 
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ความเป็นมา 
ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอให้จัดตั้งศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขึ้น

ในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในระดับกระทรวง ประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ร่วมกับ

ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรค ๒ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ต่อมาส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ก าหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงยุติธรรม ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖             

มีผลบังคับใช้วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เพื่อท าหน้าที่หลักในการบูรณาการ และขับเคลื่อนแผนการป้องกัน 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุม้ครองจริยธรรมในกระทรวงยุติธรรม รับผิดชอบงานขึ้น

ตรงต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยปัจจุบัน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม ปรากฏตาม

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ มี นายวิทยา  สุริยะวงค์                       

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม  

 
 

วสิัยทัศน์ พันธกิจ 
 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นองคก์รหลกับูรณาการต่อต้านการทุจริตและส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงยตุิธรรม” 

 

พันธกิจ 

 ๑. บูรณาการต่อต้านการทุจริต 

 ๒. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในองคก์ร 

 ๓. พัฒนาระบบกลไกในการติดตามประเมินผล 
 

 

 

๒ 
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อ านาจหน้าที ่
 

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนดให้             

ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 

๑. เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ           

มิชอบของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ         

มิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม 

๒. ประสานงาน เร่งรัด และก ากับให้ส่วนราชการในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

๓. รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่            

ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๔. คุม้ครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรือน 

๕. ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการด าเนินการตาม ๓ และ ๔ และร่วมมือในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๖. ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของส่วนราชการในสังกัด และการคุม้ครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างหน่วยงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวิทยา  สุริยะวงค ์

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

นายส ารวม  บุญเสริม 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

ช่วยปฏิบัติราชการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

กลุ่มงานป้องกันและปราบปราม  

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กลุ่มงานสง่เสริมและ                   

คุ้มครองจริยธรรม 
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นโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่  

ของรัฐ มาตรา ๖๓ บัญญัติไวว้่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชน 

ถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และ

จัดให้ มีมาตรการและกลไกที่ มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต                    

และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน

รวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือช้ีเบาะแส โดยได้รับ

ความคุม้ครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

ก าหนดวสิัยทัศน์ประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ ไวว้า่ “ประเทศไทย

มีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยนื เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา          

ความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของ              

ทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยในยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ภาครัฐ  

มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วม            

ต่อต้านการทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ  

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรม

การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากร

ภาครัฐให้เกิดขึน้ รวมทั้งสร้างจิตส านึกและคา่นิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริต ประพฤติมิชอบ

ทุกรูปแบบ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคอีงคก์รภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคตี่าง ๆ 

มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ขอ้มูล แจ้งเบาะแส การทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ มีแนวทางการด าเนินงาน 

ประกอบด้วย  
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๑. ประชาชนและภาคตี่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๒. บุคลากรภาครัฐยดึม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซ่ือสัตยส์ุจริต  

๓. การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ มีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้  

๔. การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอยา่งเป็นระบบแบบบูรณาการ  

ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม 

๒๕๖๐ ได้ก าหนดและแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ                

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

โดยคณะกรรมการปฏิรูปฯ ได้ก าหนดแผนการปฏิรูปและ

ประเด็นการปฏิรูปเพื่อให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม        

การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน               

มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐสามารถเข้าถึงและ                 

ตรวจสอบได้ ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวนิัย มาตรการ

ทางปกครอง เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต ซ่ึงมีการก าหนดแนวทางด าเนินงานใน ๔ ประเด็น ประกอบด้วย  

(๑) ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง (๒) ด้านการป้องปราม (๓) ด้านการปราบปราม และ (๔) ด้านการบริหารจัดการ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต 

ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในภาครัฐ มีเป้าหมาย เพื่อลดปัญหาการทุจริต

และประพฤติมิชอบของประเทศ พัฒนาระบบ และกระบวนการทางกฎหมาย           

ให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 

โดยเม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ระดับ

คะแนนดัชนี ช้ีวัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)                

สูงกวา่ร้อยละ ๕๐  
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พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา                  

เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีการก าหนดนโยบายหลัก               

ด้านที่ ๑๒ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

กระบวนการยุติธรรม โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม               

ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด 

รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ              

มิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตส านึกของคนในสังคมให้ยึดม่ัน                    

ในความซ่ือสัตย ์สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เขา้มา

มีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 

นอกจากนี ้ยังได้ก าหนดให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง 

และฝ่ายราชการประจ า เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ โดยเร่งรัดการด าเนินการมาตรการ                

ทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมายเม่ือพบผู้กระท าผิดอย่างเคร่งครัด น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ 

ในการเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด และเร่งรัดการด าเนินการตามขั้นตอน                

ของกฎหมายเม่ือพบผู้กระท าผิดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ภาครัฐปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุด 

พร้อมทั้งให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติ

มิชอบ  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้จัดท า

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ก าหนดวสิัยทัศน์ 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) มีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ว่า

ประเทศไทยจะได้รับผลการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต สูงกวา่ร้อยละ ๕๐ โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ                

ร่วมด าเนินงาน และร่วมตรวจสอบประเมินผลผ่านผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งนี้ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์              

การด าเนินงาน ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นทางทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perception 

Index: CPI) ของประเทศไทย 

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้จัดท าแผนแม่บทส่งเสริม

คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) และได้รับความเห็นชอบ             

จากคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทย 

โดยน าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชกาล หลักค าสอน              

ของศาสนาทุกศาสนา วัฒนธรรมและความเป็นไทย มาสร้างสรรค์สังคมให้เกิด

ความเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยมีความสมดุลทั้ งด้านวัตถุและด้านจิตใจ                   

ตามแนวคิด “คุณธรรมน าการพัฒนา”ภายใต้คุณธรรมหลัก ๔ ประการ ได้แก่ 

พอเพยีง วนิัย สุจริต จิตอาสา ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเขม้แข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือขา่ยความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและ  

ประชาคมโลก 

 

 

 

 

 

 

 

๙ 



  

 

รายงานผลด าเนินการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๘. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ  

กระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม 

ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ขึ้น 

เพื่อใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนการด าเนินมาตรการป้องกัน 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสงักดั

กระทรวงยุติธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน             

และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอยา่งเป็นรูปธรรม บรรลุเป้าหมาย และเกิดผล สัมฤทธิ์ต่อไป 

 

๙. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงยุตธิรรม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม ได้จัดท าแผน

แม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงยุติธรรม ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

โดยแปลงแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 

๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติ  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานขับเคลื่อน   

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และประมวล

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “กระทรวงยุติธรรม             

เป็นองคก์รบริหารความยุติธรรม ด้วยคุณธรรม”  

 

 

๑๐ 



  

 

รายงานผลด าเนินการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

งบประมาณ 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงาน

บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการ/กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารเพื่อต่อต้านการทุจรติและ

ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวนทั้งสิ้น ๒,๘๖๙,๖๐๐ บาท (สองล้านแปด

แสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) มีผลเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒,๘๖๓,๕๙๖.๗๓ บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่น          

สามพันห้าร้อยเก้าสบิหกบาทเจ็ดสบิสามสตางค์) คดิเป็นร้อยละ ๙๙.๗๙ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

2,863,596.73 

งบประมาณคงเหลือ

6,003.27 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑๑ 



  

 

รายงานผลด าเนินการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
 

๑๒ 



  

 

รายงานผลด าเนินการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนแม่บท

ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงยุติธรรม สามารถสรุปผล               

การด าเนินงานโดยแบ่งออกเป็นแนวทางส าคัญ ๔ แนวทาง ประกอบด้วย  

๑. การปลกูฝังและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

๒. การป้องกันการทจุริตเชิงรุก 

๓. การปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

๔. การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือ 

โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญจ าแนกเป็นรายส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 

 

การเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 
กระทรวงยุติธรรม และชมรมต่อต้านการทุจริต

กระทรวงยุติธรรม ได้เข้าร่วมแสดงพลังเนื่องในวันต่อต้าน

คอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ณ ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 

จัดโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  

การทุจริตแห่งชาติและองคก์รเครือขา่ยภาคี 
 

การเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย 

กระทรวงยุติธรรม และชมรมต่อต้านการทุจริตกระทรวง

ยุติธรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงพลังเนื่องในวันต่อต้าน             

คอร์รัปชันประเทศไทย “รวมพลังอาสาสู้โกง” วันที่ ๖ กันยายน 

๒๕๖๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จัดโดย

องคก์รต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย  
 

 

๑๓ 



  

 

รายงานผลด าเนินการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

การประชุมคณะท างานการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดประชุมคณะท างาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงานปลัด 

กระทรวงยุติธรรม โดยมี นายวิทยา  สุริยะวงค์ รองปลัด 

กระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน            

การทุจริต เป็นประธาน เพื่อรายงานผลการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ส านักงานปลัด 

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และช้ีแจง

แนวทางการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมกันนี้                  

ได้มอบหมายการด าเนินการตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน            

ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมในการตรวจสอบ 

และประเมินผลสาธารณะ (OIT)  

 

การประเมินองค์กรคุณธรรมตามคู่มือ 

แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน 

อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการประเมิน

องค์กรคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

ตามเกณฑ์การประเมินในคูมื่อแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา

องคก์ร ชุมชน อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนา

และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน สะท้อนการมีคุณธรรม  

คนมคีวามสุข โดยศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้น าเสนอ

ผลการประเมินตนเองของแต่ละหน่วยงานต่อคณะอนุกรรมการ

ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงยุติธรรม เพื่อพจิารณาจัดเรียงล าดับ

องค์กรคุณธรรมทุกระดับ และจัดส่งผลการประเมินไปยั ง

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เสนอต่อคณะอนุกรรมการ

คัดเลือกฯ เพื่อประกาศเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมต่อไป 

๑๔ 



  

 

รายงานผลด าเนินการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

การประชุมขับเคลื่อนงานจิตอาสา 

ศูนย์ป ฏิบัติ การต่อต้ านการทุจริต  ได้ จั ดประ ชุม

คณะท างานด าเนินงานโครงการจิตอาสา ๙๐๔ กระทรวง  

ยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี นายนิมิต  ทัพวนานต์ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย

รองหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุม 

เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนจิตอาสาของ

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒                 

ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านจิตอาสาและขยายผลการ

ด าเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ต่อไป             

ยังบุคลากรทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
 

การส่งเสริมและคุ้มครองจรยิธรรม 

ตามประมวลจรยิธรรมข้าราชการพลเรือน 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ด าเนินกิจกรรม             

เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม

ขา้ราชการพลเรือน อาทิ การจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม 

ประจ าส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อเสนอผลด าเนินงาน  

ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ส านักงานปลัด 

กระทรวงยุติธรรม การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ า

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อเสนอช่ือให้ส านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน แต่งตั้งเป็นกรรมการ

จริยธรรมประจ าส านักงานปลัดกระทรวง  ยุติธรรม เป็นต้น 

 

 

 

 

 

๑๕ 



  

 

รายงานผลด าเนินการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

การขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต 

กระทรวงยุติธรรม 

ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ด าเนินการขับเคลื่อนเครือขา่ย

ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบของกระทรวงยุติธรรม และก าหนดแนวทาง                

และมาตรการเสริมต่าง ๆ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต              

ให้มีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น 
 

 

 

 

 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อสรุปบทเรียน 

การด าเนินงาน การจัดท าแผนบริหารความเสีย่ง  

และแนวปฏิบตัิเพื่อเฝ้าระวงัการทุจรติและประพฤติมิชอบ  

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ด าเนินโครงการดังกล่าว             

ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทรา 

บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  แจ้งวัฒนะ 

กรุงเทพมหานคร โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพธิีเปิด

โครงการ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ยุติธรรมจังหวัด และผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมโครงการ จ านวน 

๘๐ คน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ             

ร่วมจัดท ามาตรการป้องกันการทุจริตในการ

ปฏิบัติหน้าที่  ทั้งนี้  ได้ มีการก าหนดแนวทาง           

การป้องกันการทุจริตและการรายงานผล              

การด าเนินงานเป็นระยะ 

๑๖ 



  

 

รายงานผลด าเนินการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อจัดท าแนวทาง 

การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อป้องกนัการทุจรติ  

ระดับกระทรวงยุติธรรม 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ด าเนินโครงการดังกล่าว              

ระหว่างวันที่ ๖ –๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อยกระดับคา่คะแนนการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ยุติธรรม ในประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีคะแนน

สูงขึ้ น  โดยมี ผู้ป ฏิบัติ ง านด้านบริหารทรัพยากรบุคคล                 

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมโครงการ

ทั้งสิน้ ๕๖ คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารในการจัดการองค์ความรู้

เกี่ยวกบัแนวทางตามกระบวนการจัดหาพัสดุสว่นราชการ 

กองบริหารการคลัง ด าเนินโครงการดังกล่าวระหว่างวันที่              

๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า  

แกรนด์ โฮเทล จังหวัดนนทบุรี เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแนวทาง              

ตามกระบวนการจัดหาพัสดุส่วนราชการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้สามารถ

ปฏิบัติตามระเบียบและแนวทางที่ เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง               

อันเป็นการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นจาก

กระบวนการจัดหาพัสดุส่วนราชการ 

 
 

๑๗ 



  

 

รายงานผลด าเนินการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 

เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

และจัดท ามาตรการป้องกนัการทุจรติ กระทรวงยุติธรรม 

     ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ด าเนินโครงการดังกล่าว ระหว่าง

วันที่ ๒๐ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบัดดี้ ริเวอร์ไซด์ จังหวัด

นนทบุรี เพื่อช้ีแจงแนวทางการประเมนคุณธรรมและความโปร่งใส            

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และจัดท ามาตรการป้องกัน            

การทุจริต ผ่านกระบวนการวเิคราะห์ความเสี่ยงกระบวนงานพิจารณา

อนุมัติ อนุญาต กระบวนงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และ

กระบวนงานด้านการคลัง ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

เพื่อก ากับ ควบคุม ติดตาม และรายงานผลการด าเนินการต่อไป 

 

 

 

 
 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

หลักสูตร การด าเนินการทางวนิัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ 
     กองบริหารทรัพยากรบุคคล โดยกลุ่มงานวินัยและพิทักษ์
ระบบคุณธรรม ด าเนินโครงการดังกล่าวระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๔ 

มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร  

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับมาตรการด าเนินการ              

ทางวนิัย อุทธรณ์ ร้องทุกข ์ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านวนิัย 

หน่ วยงาน ในสั งกัดกระทรวง

ยุติธรรม ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไป

ตามระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี           

ที่เกีย่วข้อง  

๑๘ 



  

 

รายงานผลด าเนินการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการบริหาร 

จัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

กระทรวงยุติธรรม 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ด าเนินโครงการดังกล่าว           

ในวันที่  ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 

กรุงเทพมหานคร เพื่อช้ีแจงแนวทางการบริหารจัดการขอ้ร้องเรียนให้แก่

ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริ

หารจัดการข้อร้องเรียน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพในการรายงานและบริหารจัดการข้อร้องเรียนกรณีการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต

และเผยแพร่ประมวลจรยิธรรม 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ด าเนินโครงการ

ดังกล่าวระหวา่งวันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ชวาลัน 

รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร

ส านักงานรัฐมนตรี และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพล

เรือน  และสามารถน าไปปฏิบัติหน้าที่ ราชการได้อย่าง มี

ประสิทธิภาพ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย

ข้าราชการให้แก่บุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง

ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

๑๙ 



  

 

รายงานผลด าเนินการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ 

เกี่ยวกับจรยิธรรมและวินัยข้าราชการ 

     ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ด าเนินโครงการดังกล่าว 

ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรส านักงานรัฐมนตรีและ

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและวินัยข้าราชการ             

ลดปัญหาการกระท าที่อาจเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม

ข้าราชการพลเรือน และการกระท าความผิดที่เกิดขึ้นในการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร             

ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลภายในองคก์ร

ผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมแขง่ขันตอบปัญหาทางวชิาการ 

 

 

กิจกรรมการยกย่องเชิดชูคนดี 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบ

ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ภายใต้

กิจกรรมยกย่องเ ชิด ชูคนดี  ในวันประกาศ 

ค่ า นิ ย ม วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก ร ส า นั ก ง า น

ปลัดกระทรวงยุติธรรม วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒ ณ กระทรวงยุติธรรม โดยมีบุคลากร

สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้รับ

การคัดเลือกเขา้รับรางวัล จ านวน ๒ ท่าน คอื 

๑. นายเจริญ  น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพษิณุโลก 

๒. นางสาวณัฐฐาทิพย ์ ยงสวัสดิ์ นักวชิาการพัสดุช านาญการ กองบริหารการคลัง 

 

 

 

๒๐ 



  

 

รายงานผลด าเนินการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารผู้ปฏิบตัิงานด้านการคลัง

เกี่ยวกบัคดีปกครองอันเนื่องจากการปฏิบัตงิานด้านการคลงั 

กองบริหารการคลัง ด าเนินโครงการระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ มีนาคม 

๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม และ

โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อเสริมสร้าง

องค์ความรู้ ให้แก่ เจ้ าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ งานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน                     

ด้านการคลังจากการศึกษาคดีปกครอง ป้องกันการกระท าความผิด              

ที่อาจน าไปสู่  การร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤติ มิชอบ                

ในการปฏิบัติงานด้านการคลังของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม                                        

 

 

 

 

 

 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานและจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริม

คุ้มครองจริยธรรม กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ด าเนินโครงการดังกล่าวระหว่างวันที่     

๒๖ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม และไมด้า เดอ ซี 

จ.เพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานและทบทวนผลการด าเนินการ             

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

รวมถึงการด าเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

๒๑ 



  

 

รายงานผลด าเนินการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมด้วยการพัฒนาภาวะผู้น า 

เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติ ธรรม ขับ เคลื่ อน               

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ให้มีความสุจริต มีจิตบริการ และสานงานยุติธรรม โดยด าเนิน

โครงการเสริมสร้ างวัฒนธรรมด้วยการพัฒนาภาวะ ผู้น า                       

เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ให้แก่แกนน าบุคลากรของส านักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ เป็นต้นแบบด้านวัฒนธรรม                

องคก์ร และถ่ายทอดสู่บุคลากรตามแต่ละกอง/ส านักต่อไป ระหว่าง

วันที่ ๒๖ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเบย์ วินโดว์ แอท ซี                        

จ.เพชรบุรี 
 

 

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หน่วยงานต้นแบบ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ด าเนินโครงการดังกล่าว ในวันที่ 

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ 

โฮเทล จ.นนทุบรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแสวงหาองค์ความรู้ 

แนวความคิด และแนวทางในการพัฒนางานงานด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

แนวทางการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต              

จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจ ที่เป็นต้นแบบ            

ในการท างานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต น าไปพัฒนา

กระบวนการท างานต่อไป โดยมีองค์กรต้นแบบที่มาร่วมเสวนา 

ประกอบด้วย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 

ธนาคารออมสนิ, บ. แปลนครีเอช่ันส์ จ ากัด และ บ. ไออาร์พีซี จ ากัด 

(มหาชน)   
 

 

๒๒ 



  

 

รายงานผลด าเนินการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อป้องกัน 

การทุจรติ และเสริมสร้างมาตรฐานทางจรยิธรรมแก่บุคลากรสงักัดกระทรวงยุติธรรม 

ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ด าเนินโครงการดังกล่าวในวันอังคารที่ 

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น แวนด้า พลัส แกรนด์ โฮเทล 

จ.นนทบุรี เพื่อเสริมสร้างองคค์วามรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รวมถึงการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของ

หน่วยงานราชการ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ให้แก่บุคลากรสังกัดกระทรวงยุติธรรมป้องกัน มิให้เกิดการทุจริตและส่งเสรมิ

คุณธรรม จริยธรรม แก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การเข้ารับรางวัลองค์กรโปร่งใส NACC Integrity Award  

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย กรมบังคับคดี 

กรมราชทัณฑ์ และสถาบันนิตวิิทยาศาสตร์ ได้รับการคัดเลือก

จากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ ให้เข้ารับรางวัลองค์กรโปร่งใส NACC Integrity Award 

๒๐๑๙ ในฐานะหน่วยงานที่บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๓ 



  

 

รายงานผลด าเนินการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมคุมประพฤติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีรายละเอียดการด าเนินกิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

 จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม

จริยธรรม เช่น ปาฐกถาธรรม บรรยายธรรมะ ท าบุญตักบาตรเจริญ

วปิัสสนากรรมฐาน ท าบุญเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ ไหวพ้ระสวดมนต์ 

และการประชุมอบรมให้ความรู้ เป็นต้น 

 โครงการรณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดกรมคุมประพฤติ             

ใส่เสื้อสีขาวในวันพุธเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อต้านการทุจริต 

 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเจ้าหน้าที่ ในการ
ป้องกันการทุจริต รณรงค์ เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการกระท าทุจริต              

แก่ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ใปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 การเปิดโอกาสให้อาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ              

 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเครือขา่ยทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 กิจกรรมให้ความรู้ปลุกจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ 

๒๔ 



  

 

รายงานผลด าเนินการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 การเปิดเผยราคากลางการจัดซ้ือจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 กิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ และ                 

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในส่วนของแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ (OIT) 

 บรรจุหัวข้อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ผลประโยชน์ทับซ้อน และประมวลจริยธรรมในการประชุม อบรม 

สัมมนาต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรในสังกัด 

 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้               
ในการปฏิบัติงาน 

 โครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

 การติดตามการรับเรื่องร้องเรียนและขั้นตอนการส่งต่อเผยแพร่             

ขอ้มูลให้ประชาชนทราบ  

 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตัวอยา่งของการกระท าความผิดวินัยและ

ประมวลจริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๕ 



  

 

รายงานผลด าเนินการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ ประจ าปีงบประมาณ                

พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดการด าเนินกิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ เสริมสร้างบุคลากรให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เปิดโอกาส

ให้หน่วยงานภายนอกตรวจสอบ 

 เสริมสร้างองคค์วามรู้และทดสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรือนผ่านระบบ Online 

 เปิดช่องทางให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลด้านคุณธรรมจริยธรรมและการประพฤติ

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรือน  

 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนของผู้บังคับบัญชา             

ระดับส านัก กอง ส านักงาน ศูนยเ์ทคโนโลยฯี ศูนยฟ์ื้นฟูฯ ผ่านระบบ Online 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ สร้างองค์ประกอบปลอดการทุจริตและปลูกฝังจิตส านึกบุคลากรให้มีความซื่อสัตย์

สุจริตตามหลักการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดกิจกรรมรณรงคส์ร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง เช่น การประชุม อบรม 

พธิีเปิดกิจกรรมหรือโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาเรียนรู้จากโครงการพระราชด าริหรือปราชญ์ชาวบ้าน 

 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

 ส่งเสริมโครงการ กิจกรรมปลุกจิตส านึกวัฒนธรรมองค์กร เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม เช่น มุมคุณธรรม 

ปาฐกถาธรรม บรรยายธรรมะ ท าบุญตักบาตร เจริญวปิัสสนากรรมฐาน ท าบุญเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ 

 ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา “ท าดีเพ่ือส่วนรวม” เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีจิตส านึกในการเป็นผู้ให้ 
และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

 จัดกิจกรรมตามค าขวัญ “คุมประพฤติ ยึดธรรมาภิบาล ต่อต้านทุจริต ถือหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

 จัดกิจกรรมตามค าคมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน “คุมประพฤติด้วยใจ ธ ารงไว้ซึ่งคุณธรรม” 

 

๒๖ 



  

 

รายงานผลด าเนินการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

   

 

 

 

 

 

 

 

 
  

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีผลด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

การวางระบบรากฐานเสริมสร้างคณุธรรม  

ด้านความพอเพียง มวีนิัย สุจรติ จติอาสา 
เสริมสร้างวัฒนธรรมองคก์รและพัฒนาบุคลากรอยา่งเป็นระบบ                

และต่อเนื่อง ให้ตระหนักในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีเกียรติ                   

มีศักดิ์ศรี เป็นตัวอยา่งที่ดีของสังคม ยดึม่ันในหลักคุณธรรม ปลูกฝัง

ความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และสร้างความรู้ความเข้าใจ

พร้อมทั้งมีการทดสอบการน าประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรือน

และมาตรฐานจริยธรรมของหน่วยงานไปใช้ 

 

 

 

 

 

๒๗ 



  

 

รายงานผลด าเนินการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

การสร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการ 

ด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการองคก์รโดยยดึหลักธรรมาภิบาล 

โดยเน้นหลักความโปร่งใส และตรวจสอบได้ให้เป็นเอกภาพ 

เพื่อยกระดับคา่คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านการด าเนินโครงการ

ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ            

กรมคุม้ครองสิทธแิละเสรีภาพ 

 

 

สร้างภาคีเครอืข่ายความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม 

ส่งเสริมให้มีการยกยอ่งเชิดชูภาคเีครือขา่ยส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น 

เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม กิจกรรมคัดเลือกอาสาสมัคร             

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่              

ด้วยความอุตสาหะโดยมอบรางวัลระดับกรม ระดับจังหวัด รวมถึง             

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  รวมถึงเชิญชวน

เครือข่ายภาคีในการสมัครเป็นสมาชิกชมรมป้องกันและปราบปราม   

การทุจริตของกรมคุม้ครองสิทธแิละเสรีภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๒๘ 



  

 

รายงานผลด าเนินการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

การสร้าง พัฒนา และประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน 

ด าเนินการสร้างช่องทางการร้องเรียน รวมถึงพัฒนาช่องทาง 

การร้องเรียนที่มีอยู่แต่เดิมให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ          

มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ช่องทางดังกล่าวให้แก่

สาธารณชนได้รับทราบ โดยช่องทางการร้องเรียน ประกอบด้วย 

การร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ                  

การร้องเรียนผ่านตู้รับเรื่องร้องเรียน การร้องเรียนทางไปรษณีย์ 

การร้องเรียนผ่านทางสายด่วน “1117 กด 77” และการรอ้งเรยีน

ด้วยตนเอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๙ 



  

 

รายงานผลด าเนินการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

         

 

กรมบังคับคดี มีผลด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

การจัดท าและประกาศเจตจ านงการสร้างคุณธรรม  

และความโปร่งใสของกรมบังคับคดี 

ประกาศเจตจ านง ๕ ข้อ เพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลากรในสังกัด                

ให้ยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย ์สุจริต เป็นธรรม และโปร่งใส

อย่างมีธรรมาภิบาล ภายใต้วิสัยทัศน์ “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม   

มุ่งสู่องค์กรช้ันน าในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ”  

มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกรักศักดิ์ศรีความเป็นขา้ราชการ 

 

 

 

การทดสอบความรู้ 

เกี่ยวกับประมวลจรยิธรรมข้าราชการพลเรือน  

และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี 
กรมบังคับคดีได้ด าเนินการทดสอบความรู้ เกี่ยวกับ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อบังคับว่าด้วย

จรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้              

มีผู้ผ่านการทดสอบจ านวน ๒,๙๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ 

๙๗.๙๑ 

 

 

 

๓๐ 



  

 

รายงานผลด าเนินการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

การประเมินส านักงานบงัคบัคดีใสสะอาด 

กรมบังคับคดีก าหนดมาตรการเสริมในการป้องกัน

การทุจริต และสร้างความเช่ือม่ันให้แก่ประชาชน

ผู้ใช้บริการหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี โดยจัดให้

ด าเนินการประเมินส านักงานบังคับคดีใสสะอาดขึ้น 

เพื่อให้เป็นการยกย่องหน่วยงานที่มีความโปร่งใส            

ในการท างานด้วยความสุจริต สร้างขวัญและก าลังใจ

แก่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการคัดเลือก           

ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านความซ่ือสัตยส์ุจริต 
 

กิจกรรมคนเด่นประจ าเดือน 
กรมบังคับคดี ด าเนินกิจกรรมคัดเลือกคนเด่นประจ าเดือน 

ส าหรับบุคลากรที่มีความประพฤติดี มีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

และประชาสัมพันธ์บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเผยแพร่             

ให้แก่ประชาชนได้รับทราบ เพื่อสร้างต้นแบบการปฏิบัติงาน 

และสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรที่ มีความประพฤติ              

เป็นแบบอยา่งที่ดี 

 

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผ่านกิจกรรมทางศาสนา 
กรมบังคับคดีได้ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม            

ผ่านกิจกรรมทางศาสนา อาทิ การจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร

ประจ าเดือน กิจกรรมไหวพ้ระปฏิบัติธรรม เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

๓๑ 



  

 

รายงานผลด าเนินการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

   
 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีผลด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการป้องกัน         
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกแยะ 

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม  

มาตรการป้องกันการรับสินบนแกบุ่คลากรในสังกัด  

เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการแยกแยะ

ผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม สร้างภูมิคุ้มกันในการ

ป้องกันมิให้เกิดการกระท าความผิดในกรณีการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ รวมถึงมาตรการของส่วนราชการในการควบคุม ก ากับ ดูแล 

มิให้มีการรับสินของบุคลากรของหน่วยงาน 

 
 

การประกาศเจตจ านงสุจรติ 

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการบริหารงาน 
โดยอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน ก าหนดเจตนารมและจัดท าประกาศ

เจตจ านงสุจริต จ านวน ๑๐ ขอ้ เพื่อให้บุคลากร

ของหน่วยงานยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน

และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต              

มีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสในการปฏิบัติ

หน้าที่และให้บริการประชาชน 

 

 

๓๒ 



  

 

รายงานผลด าเนินการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

โครงการสร้างความรู้ 

เพื่อปรับสมดุลการด าเนินชีวิตของบุคลากร 
ให้ความรู้ เรื่อง “การวางแผนทางการเงินและ

การลงทุน” เม่ือวันที่  ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อให้

ผู้เข้ารับการอบรมได้ท าการปรับแนวคิด สามารถ

วางแผนเกษียณอายุราชการ สร้างความม่ังคง ใช้จ่าย

ได้อยา่งมีความสุข วางแผนทางการเงินให้บรรลุเป้าหมาย

ตามที่ต้องการ และป้องกันมิให้เกิดการทุจริตในขณะ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ

ท างานและการด าเนินชีวิตเกษตรอินทรีย์ตามรอยศาสตร์พระราชา 

เสริมสร้างประสบการณ์และความช านาญในการปฏิบัติงาน               

ด้านการเกษตรให้แก่เด็กและเยาวชน มีความรู้  ความเข้าใจชุมชน 

สังคม แหล่งที่อยู่อาศัย ปรับตัวให้ เข้ากับสังคม พึ่งพาตนเอง                     

มีภูมิคุ้มกัน น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิต ประจ าวัน ประกอบอาชีพ             

ที่สุจริตได้อย่างม่ันคง ยั่งยืน โดยด าเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้

ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียงตามศาสตร์พระราชา             

ในทุกศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน 
 

การคัดเลือกบุคคลต้นแบบ/สรรหาข้าราชการ 

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลเข็ม 

และประกาศเกียรติคุณ  
คัดเลือกบุคลากรที่ มีความซ่ือสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่

ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ ยกย่องเชิดชูเกียรติ                  

ในฐานะบุคคลต้นแบบ รับมอบรางวัลเข็มและประกาศเกียรติคุณ 

สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคคลกร และเป็นต้นแบบให้แก่

เพื่อนขา้ราชการ 

๓๓ 



  

 

รายงานผลด าเนินการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

         

 

กรมราชทัณฑ์ มีผลด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

โครงการมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจ า ๕ ด้าน 
ก าหนดมาตรการและกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานของเรือนจ า 

และทัณฑสถานทั่วประเทศ ตามมาตรฐานความโปร่งใสของกรมราชทัณฑ์ 

๕ ด้าน ประกอบด้วย 

1. มาตรฐานด้านข้าวสาร ช่ังข้าวสารทุกกระสอบ โดยเครื่องช่ัง

มาตรฐาน ระบุน้ าหนัก วันที่รับ ล าดับกระสอบ 

๒. มาตรฐานด้านอาหาร ติดตั้งตู้เก็บอาหารตัวอยา่งที่ปรุงเสร็จแล้ว 

เพื่อตรวจสอบการจัดรายการอาหารประจ าเดือน     

๓. มาตรฐานด้านการท างานของผู้ต้องขัง ติดประกาศแสดงตาราง

การจ้างงาน รายละเอียดคา่จ้าง รายช่ือผู้ต้องขังที่เขา้ท างาน รายการผลผลิต

ต่อคนต่อวัน และก าหนดการจ่ายเงินปันผลแก่ ผู้ต้องขังตามระเบียบ                

กรมราชทัณฑ์  

๔. มาตรฐานด้านการบริหารร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง โดยน าระบบ

บริหารจัดการที่ทันสมัยเข้ามาใช้ เช่น การน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้

ควบคุมการขาย การเก็บรักษาสินค้า มีป้ายแจ้งราคาสินค้าที่จ าหน่าย 

ระบบสแกนลายนิ้วมือส าหรับซ้ือสินค้า เป็นต้น  

๕. มาตรฐานด้านการบริหารร้านจัดการท่ัวไป ก าหนดให้มีการยื่น

บัญชีทรัพย์สินของผู้บัญชาการเรือนจ า ผู้อ านวยการทัณฑสถาน 

ผู้อ านวยการส่วน หัวหน้าแดน และหัวหน้าฝ่าย การแต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลของเรือนจ า และการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ

มาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจ า ๕ ด้าน เป็นต้น 

 

๓๔ 



  

 

รายงานผลด าเนินการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

กิจกรรมการประกาศเจตจ านงสุจรติและนโยบาย

การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส  กรมราชทัณฑ ์
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้ก าหนดนโยบายและจัดท าประกาศ

เจตจ านงสุจริตและนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส

ในองคก์ร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานยดึเป็นแนวทางปฏิบัติและเผยแพร่

ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์

เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม              

สร้างพลังแผ่นดนิ  

เพื่อเป็นการหล่อหลอมทัศนคติและแนวคิด           

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง หลักธรรมาภิบาล

ให้แก่บุคลากรกรมราชทัณฑ์ ผ่านกระบวนการปฏิบัติ

วปิัสสนากรรมฐาน และการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา

บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ 

 

 

 

 

๓๕ 



  

 

รายงานผลด าเนินการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

โครงการสัปดาห์รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรม 

ของกรมราชทัณฑ์ 
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตส านึก ค่านิยม              

ที่ถูกต้อง น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัวฯ โดยการจัดนิทรรศการ กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี 

จิตสาธารณะ และคุณธรรม 

 

 

 

 

 
 

โครงการท าบุญตักบาตรประจ าเดือนถวายเปน็พระราชกุศลฯ และเฉลิมพระเกียรติ 
กรมราชทัณฑ์ได้ด าเนินกิจกรรมท าบุญตักบาตรประจ าแต่ละ

เดือน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสถาบัน

พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เนื่องในโอกาสต่าง ๆ 

รวมถึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเจริญสมาธิด้วยการท าบุญ

ปฏิบัติธรรมแก่บุคคลากรกรมราชทัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

๓๖ 



  

 

รายงานผลด าเนินการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีผลด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ

และประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและหลกัธรรมาภิบาล 

เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจรติประพฤติมิชอบ 

ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

โดยส่งเสริมบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีโอกาสเขา้ร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมท าบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนา

กรมสอบสวคดีพเิศษ กิจกรรมการปฏิญาณตนเป็นขา้ราชการที่ดี 

“DSI ไร้ทุจริต” การบรรยาย หัวข้อ “คุณธรรรม จริยธรรม 

เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน” โดย              

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม  กลฺยาโณ) และการท ากิจกรรม

จิตอาสาพัฒนาวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี เป็นต้น 

 

๓๗ 



  

 

รายงานผลด าเนินการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

อภิปรายวิชาการ หัวข้อ “การให้ความรู้เกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยการป้องกนั

และปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖  

เร่ือง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบั

ผลประโยชน์ส่วนรวม” 

ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปราม            

การทุจริตให้แก่บุคลากร ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โดยเฉพาะในกรณีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน                  

กับผลประโยชน์ส่วนรวม ป้องกันมิให้บุคลากรกรมสอบสวน              

คดีพิเศษกระท าความผิดในกรณีดังกล่าว ณ โรงแรมเบสท์               

เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ โฮเทล จังหวัดนนทบุรี 
 

การรณรงค์ประชาสัมพันธ ์

และรับสมัครสมาชิกชมรม “DSI ใสสะอาด” 
เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองคก์รใหข้า้ราชการ

และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีทัศนคติ คา่นิยม 

ในการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โดยมี             นาย

มณฑล  แก้ ว เก่ า  รองอธิบดี กรมสอบสวน             

คดีพิเศษ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหัวหน้าคณะในการรณรงค์

และรับสมัครสมาชิกชมรม “DSI ใสสะอาด” ร่วมกับ 

ขา้ราชการและเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริหารทรพัยากรบคุคล 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกชมรม โดย 

เริ่มจากผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ และบุคลากร

ในหน่วยงานสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 

 

๓๘ 



  

 

รายงานผลด าเนินการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การด าเนินการทางวินัย การตรวจสอบข้อเท็จจรงิ การสอบ

ข้อเท็จจรงิ ความรับผิดทางละเมิดให้กับข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ” 
เพื่อให้ผู้เข้ากิจกรรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่ม

ทักษะเกี่ยวกับหลักการ กฎเกณฑ์และวธิีปฏิบัติต่าง ๆ ในการ

สอบสวนพิจารณาโทษทางวินัย สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม ยุติธรรม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และ

เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและ

ประสบการณ์ ตลอดจนพจิารณาวิเคราะห์ปัญหาและร่วมกัน

พิจารณาแนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย 

เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเทคนิค

และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย การตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง และการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดของ

เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นคณะกรรมการสอบสวน 

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรม รวดเร็วและ             

มีประสิทธภิาพ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๙ 



  

 

รายงานผลด าเนินการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

ส านักงานกิจการยุติธรรม มีผลด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

โครงการปลูกฝังคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต คน สกธ. 

ด าเนินการกิจกรรม ณ ห้องวิวิธกิจกรรม ช้ัน ๙ ส านักงาน

กิจการยุติธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

และสร้างจิตส านึกการป้องกันการทุจริต กระตุ้นให้บุคลากร

ตระหนักถึงการเป็นข้าราชการที่ มีคุณธรรม ปฏิบัติ งาน                

ด้วยความโปร่งใส ไร้ทุจริต กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 

 พธิีเจริญพระพุทธมนต์ 

 ท าบุญในโอกาสวันสถาปนาส านักงานกิจการยุติธรรม 

ครบรอบปีที่ ๑๖  

 การบรรยายเรื่อง นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการ

ด าเนินงาน สกธ. ด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 การปาฐกถาธรรม หัวข้อ "ปลูกฝังคุณธรรม โปร่งใส            

ไร้ทุจริต คน สกธ." โดย พระมหาวรวุฒิ ชิตธมฺโม                

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

 การปาฐกถาธรรม หัวข้อ "คนส าราญ งานส าเร็จ” โดย 

พระมหาสมปอง ตาลปุตโต  วัดสร้อยทองพระอารามหลวง 

 TED TAlK โดย ผู้อ านวยการ

ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ยุติธรรมชุมชน และยุติธรรม

จั งหวัด และหั วหน้ ากลุ่ ม

สื่อสารองคก์ร 

๔๐ 



  

 

รายงานผลด าเนินการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู้การประเมินคณุธรรม

และความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ส านักงานกิจการยุต ิธรรม 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และความไม่ทน

ต่อการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้บุคลากรส านักงาน

กิจการยุติธรรมมีหลักธรรมในการด ารงชีวิตและการปฏิบัติงาน 

โดยด าเนินกิจกรรม อาทิ  

 พธิีเจริญพระพุทธมนต์ 

 ประกาศเจตนารมณ์ “สกธ. ร่วมลด และคัดแยกขยะ

มูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” 

 การบรรยาย เรื่อง “การปฏิบัติราชการด้วยหลัก

คุณธรรมและความ ไม่ทนต่ อการ ทุจริต ” โดย 

ผู้อ านวยการส านักงานกิจการยุติธรรม 

 กิจกรรมจิตอาสา Paper Ranger (จัดท าสมุดเพื่อน้อง

จากกระดาษรีไซเคิล) โดย วิทยากรจากส านักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 

โครงการรณรงคข์้าราชการไทยหัวใจสีขาว 

ด าเนินการแจ้งเวยีนประกาศเจตจ านงการบริหารงาน    

ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต สกธ.แก่บุคลากร ผ่านระบบ 

Outlook ของส านักงานกิจการยุติธรรม เพื่อให้บุคลากร

ยึดถือและปฏิบัติตาม และรณรงค์ให้มีการแต่งกาย 

โดยสวมเสื้อสีขาวทุกวันพุธ เพื่อเป็นการแสดงออก           

เชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต 

 

 

๔๑ 



  

 

รายงานผลด าเนินการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

   

 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีผลด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปราม          

การทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการส่งเสริมปลูกจิตส านึกต่อต้านการทุจรติเพื่อสร้างความโปร่งใสด้วยคุณธรรมจริยธรรม 

(สร้างความเข้าใจ เพื่อให้เข้าถึง น าสู่การพัฒนา) 

ให้ความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมและวินัยข้าราชการพลเรือน การศึกษากรณี

ตัวอย่างของการฝ่าฝืนวินัยข้ารากชารและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  พร้อมทั้งทดสอบความรู้             

ความเขา้ใจในการปลูกจิตส านึกเพื่อน าไปปรับใช้และน าไปสู่การพัฒนาของบุคลากรต่อไปในอนาคต 
 

กิจกรรมการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ  
เพื่อน้อมน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไป

ประพฤติปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและด าเนิน

ชีวิตประจ าวัน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่

บุคลากร 
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รายงานผลด าเนินการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

โครงการคัดเลือกผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม ซ่ือสัตย์  

THE BEST 2019 
ด าเนินการคัดเลือกบุคลากรของสถาบันนิติวทิยาศาสตร์ 

ที่มีความประพฤติดี มีความซ่ือสัตยส์ุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม 

สามารถเป็นแบบอยา่งที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน ยกย่อง

เชิดชูเกียรติให้เป็นต้นแบบของหน่วยงาน เพื่อสร้างขวัญและ

ก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติดี และเป็นแบบอยา่งที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรมการพัฒนากระบวนการบริหารด้านการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใส 
พัฒนากระบวนการบริหารด้านการส่ง เสริมคุณธรรม  และ              

ความโปร่งใส เพื่อเสนอขอรับการประเมินองค์กรโปร่งใส (NACC 

Integrity Awards) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานแสดงเจตจ านง

การด าเนินงานด้วยความซ่ือสัตย ์โปร่งใส และมีคุณธรรม 
 

 

รณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมจรยิธรรมต่อต้านการทุจรติ  
รณรงค์และส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่และบุคลากร

สถาบันนิติวทิยาศาสตร์เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน

การทุจริต โดยการเชิญชวนบุคลากรสวมใส่เสื้อสีขาว            

ทุกวันพุธ เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้าน

การทุจริต 
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รายงานผลด าเนินการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

เสริมสร้างและพัฒนาความรู้คุณธรรม จริยธรรม วินัยในการท างาน และผลประโยชน์ทบัซ้อน 

เพื่อตระหนักถึงความเสียหายอันเกิดจากการทุจริต               

เพื่อจัดท าแนวทางควบคุมภายใน/บริหารความเสี่ยง ในด้าน

การจัดซ้ือจัดจ้างและภารกิจที่ส าคัญในบริบทของหน่วยงาน

เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง

ที่มีความเสี่ยงอันอาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการรับ

สินบน โดยใช้คุณธรรมจริยธรรม และวินัยในการท างานที่

ถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

การส่งเสริมจิตอาสาให้แกบุ่คลากรและเจ้าหน้าท่ี 

ส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรและเครือข่าย

จริยธรรมประพฤติปฏิบัติตนเป็นจิตอาสาปลูกจิตส านึก              

แห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพ่ือนมนุษย์ โดยเต็มใจสมัครใจ 

ไม่หวังผลตอบแทน โดยยึดหลักส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ชมรมองค์กรเข้มแข็ง 
ส่งเสริมเพื่อขับเคลื่อน “ชมรมองค์กรเข้มแข็ง” เพื่อ

เสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายใน มุ่งสู่การเป็นองค์กร

คุณธรรม อาทิ การเชิญผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประพฤติดี               

มีคุณธรรม ซ่ือสัตย์ประจ าปีที่ผ่านมา เข้าร่วมเป็นสมาชิก

ขับเคลื่อนกิจกรรมชมรมองคก์รเขม้แข็งของหน่วยงานต่อไป  
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รายงานผลด าเนินการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีผลด าเนินการขับเคลื่อน
กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม            

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อท าแผนบูรณาการป้องกัน

และปราบปรามการทุจรติ และสง่เสริมคุณธรรม 

จรยิธรรม ส านักงาน ป.ป.ส. 
โดยการเชิญคณะกรรมการจริยธรรมประจ าหน่วยงาน และ

คณะท างานป้องกันและปราบปรามการทุจริต คณะท างานส่งเสริม

คุณธรรมประจ าหน่วยงาน ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการฉบับดังกล่าว 

พร้อมกันนี้ยัง ได้ เ ชิญผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงยุติธรรม ร่วมให้ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนดังกล่าว 

รวมถึงการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
 

ป.ป.ส. สานประเพณี เสริมจรยิธรรม ผูกสัมพันธ์สืบไป 

ผู้บริหารและบุคลากรส านักงาน ป.ป.ส. ร่วมกิจกรรมสืบสาน

ประเพณี ท าการบายศรีผูกข้อมือรับขวัญระหว่างผู้บริหารและ

บุคลากรในสมัยอดีต ปัจจุบัน และบุคลาการที่เข้าบรรจุใหม่                

ร่วมกิจกรรมรดน้ าขอพรอดีตผู้บริหารและผู้บริหารปัจจุบัน               

ของหน่วยงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่ างบุคลากร 

เสริมสร้างความสามัคคีในการร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อให้องค์กร

บรรลุเป้าหมายในการด าเนินงาน 
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รายงานผลด าเนินการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

Corporate Social Responsibility : CSR 

บุคลากรและเจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ส. ร่วมกันท ากิจกรรม              

จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ณ โรงเรียนวังทิพย์พันธาราม 

จังหวัดนครนายก ด าเนินกิจกรรมฟื้นฟูอาคารเรียน เลี้ยงอาหาร

กลางวัน บริจาคสิ่งของ และท ากิจกรรมสันทนาการกับนักเรียน

โรงเรียนวังทิพย์พันธาราม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ              

ความมีจิตอาสาให้แก่บุคลากร ที่พร้อมเสียสละก าลังกาย ก าลังใจ 

ก าลังทรัพย์ ร่วมกันท าความดีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและร่วมกันสรรค์

สร้างสังคมให้น่าอยู่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๖ 



  

 

รายงานผลด าเนินการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  
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 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 
 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) มีผลด าเนินการขับเคลื่อน
กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม             

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การบรรยาย “คุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการปฏิบัตงิาน”  
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแก่บุคลากรของสถาบัน  เพื่อเสริมสร้าง           

องคค์วามรู้ สร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างาน 

ปลูกฝังจิตส านึกบุคลากรของสถาบันในการเสริมสร้าง

และป้องกันการกระท าผิดทางวินัย ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน โดย อาจารย์ต่อภัสส์  ยมนาค 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์

การทุจริตในประเทศไทย ความเสี่ยงของการก่อให้เกิด

การทุจริตในหน่วยงาน และการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 

ศึกษาดูงานองค์กรโปร่งใส ณ กรมบังคบัคดี 

ส่งเสริมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ การด าเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาองคก์รให้มีความโปร่งใส

ตามหลักธรรมาภิบาล ผ่านการศึกษาดูงาน ณ กรมบังคับคดี              

ซ่ึงได้รับรางวัลองคก์รโปร่งใส ของส านักงาน ป.ป.ช. 
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คู่มือมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกนั

การทุจรติ สถาบนัเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
เพื่อเป็นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการทุจริต

ภายในองคก์ร ให้บุคลากรสามารถยดึถือเป็นแนวทางการในการปฏิบัติ 

เสริมสร้างองค์ความรู้สร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างาน 

ทั้งนี ้ยังได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.tijthailand.org/ complaints 

อีกช่องทางหนึ่งด้วย 

 
 

โครงการประเมินความเสี่ยงและจัดท าระบบ

ควบคุมภายใน 
เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานของสถาบัน 

และร่วมกันหาแนวทางและมาตรการป้องกันความเสี่ยงและ

มาตรการควบคุมภาย ป้องกันพฤติกรรมและการปฏิบัติงานที่

อาจน าไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรและ

เจ้าหน้าที่สถาบัน 
 

การพัฒนาช่องทางการร้องเรียน/ช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกบัการทุจรติ 

และประพฤติมิชอบทางสื่อออนไลนแ์ละสื่ออื่น ๆ 
ปัจจุบัน สถาบันเพื่อการยุติธรรม            

แห่งประเทศไทย (องคก์ารมหาชน) 

ได้มีการพัฒนาช่องการการ้องเรียน

และแจ้งเบาะแสการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบผ่านช่องทางต่าง ๆ 

จ านวน ๕ ช่องทาง ทั้งนี ้ได้เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางดังกล่าว

ให้แก่บุคลากร และประชาชนทั่วไป

ให้ได้รับทราบ  

 
 

๔๘ 

http://www.tijthailand.org/
http://www.tijthailand.org/
https://www.tijthailand.org/complaints


  

 

รายงานผลด าเนินการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

สถาบันอนุญาโตตุลาการ 
สถาบันอนุญาโตตุลาการ มีผลด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปราม            

การทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

โครงการปลูกจิตส านึกต่อต้านการทุจรติแก่บุคลากร     
เพื่อให้บุคลากรสถาบันอนุญาโตตุลาการมีจิตส านึก สร้าง

คา่นิยมต่อต้านการทุจริต และน าความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม 

จริยธรรม สามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

โดยจัดบรรยายในหัวข้อ  “จริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ”            

โดย นายอุทิศ บัวศรี ต าแหน่ง รองลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

เขา้ร่วมเป็นวทิยาการบรรยายให้ความรู้ 

 

 

 

 

 
 

โครงการ THAC ปลกูใจไว้ด้วยกัน    

เพื่อให้บุคลากรท างานร่วมกันด้วยความสามัคคี ส่งเสริม

ความสัมพันธ์ เสริมสร้างสัมพันธภาพให้ดีระหว่างบุคลากร

ตั้งแต่ผู้ปฏิบัติงานจนถึงผู้บริหาร ลดความขัดแย้งในการ

ปฏิบัติงาน ให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันในองค์กรได้อย่าง             

มีความสุข อีกทั้งได้ท ากิจกรรมจิตอาสาร่วมกันอนุรักษ์

ธรรมชาติ โดยการปลูกป่าชายเลนที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ

ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศน์ทางทะเล เศรษฐกิจ

ของชาติ   

 

 

๔๙ 



 

ศูนย์ปฏิบัตกิารต่อต้านการทุจรติ กระทรวงยตุิธรรม 
ส ำนักงำนปลดักระทรวงยตุิธรรม ช้ัน ๘ ศูนยร์ำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ  

อำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ ์ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหำนคร ๑๐๒๑๐ 

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๓๘๑, โทรสำร. ๐ ๒๑๔๓ ๗๘๗๘ 

 


