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แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม  



 

ค าน า 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี รวมถึงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ         

ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายส าคัญ

ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นแนวทางการปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี  มีวัฒนธรรมสุจริตในกลุ่มประชาชนทุกช่วงวัย ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของ

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การปรับระบบงานและโครงสร้างที่เอ้ือต่อการลดกา รใช้ดุลพินิจในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกกการปราบทุจริต  
 

 ในการนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ .ศ. ๒๕๖๐ มีหน้าที่หลัก 

ในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้กับส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานในก ากับกระทรวงยุติธรรม ใช้ขับเคลื่อน            

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป  

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม 

 

 

 



 

สารบัญ 
 
                          หน้า 
ส่วนที่ ๑   แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  ๑ 

แผนระดับที่ ๑  
๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ๒ 
แผนระดับที่ ๒  
๑. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๓ 
๒. แผนการปฏิรูปประเทศ ๔ 
๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒   ๕ 
๔. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ   ๖ 
แผนระดับที่ ๓ 
๑. แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)   ๗ 
๒. ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)   ๘ 
๓. แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป กระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)   ๙ 

 
 
ส่วนที่ ๒    แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๐ 
 ๑. ขั้นตอนและกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๑ 
 ๒. วัตถุประสงค์ ๑๒ 
 ๓. แนวทางการพัฒนา ๑๒ 
 

 
 



 
สารบัญ (ต่อ) 

 
                          หน้า 
ส่วนที่ ๓    สาระส าคัญแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๓ 
 
                 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง 
                                     และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ ๑๔ 

  แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐใหมีความใสสะอาด 
                                     ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต ๑๕ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทาตนเป็นแบบอย่าง 
                                     ที่ด ีมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ๒๙ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ๓๐ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๓๘ 
 
     การปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๖ เพ่ิมประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต ๓๙ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๗ ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ๔๐ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๘ พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต ๔๑ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๑    

แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 

แผนระดับที ่๑ 
 

๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
  

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) มีวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งนี้ ประเด็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ดังต่อไปนี้ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :  ๑) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 

๒) การยกระดับงานบริการประชาชนและการอ านวยความสะดวกของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ 
๓) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 
๔) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการและมีความเป็นมืออาชีพ 
๕) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๖) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 

  
 

   
 
 

 

 

 

แผนระดับที่ ๒... 



- ๓ - 

แผนระดับที ่๒ 
 

๑. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   

 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีความสอดคล้องกับ “แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
ในส่วนของเป้าหมายทั้งในระดับภาพรวมและระดับแผนย่อย รวมถึงแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติในระดับโครงการ         
 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แนวทางการพัฒนา :  ๑) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่ม           

เด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 
 ๒) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทาง

ทุจริต 
 ๓) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนาที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม               

ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
 ๔) ปรับระบบเพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
 ๕) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
เป้าหมายแผนย่อย : ๑) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 ๒) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

 

แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
แนวทางการพัฒนา :  ๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 
 ๒) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 ๓) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต 
เป้าหมายแผนย่อย : การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 

๒. แผนการปฏิรูป... 



- ๔ - 
 

๒. แผนการปฏิรูปประเทศ  

 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ “ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ”   
ในระดับวัตถุประสงค์และเป้าหมายภาพรวม มุ่งเน้นการก าหนดมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตามการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารภาครัฐสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง เพ่ือให้ประเทศไทยปล อดทุจริต โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 

วัตถุประสงค์ :  ๑) ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชน 
รวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิด โดยมีมาตรการสนับสนุนและการคุ้มครอง          
ผู้ชี้เบาะแสด้วย 

 ๒) ให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตามการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง 

 ๓) ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการ
ต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ 

 ๔) ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติ       
มิชอบหรือกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 

 ๕) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกข้ันตอน (ไต่สวน ชี้มูล ฟ้องศาล พิพากษา) ทั้งแพ่งและอาญาให้รวดเร็ว 
รุนแรง เด็ดขาด เป็นธรรม เสมอภาค โดยเฉพาะมีการจัดท าและบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริต ตลอดจนเร่งรัดการติดตามน าทรัพย์สิน             
ที่เกิดจากการกระท าผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสา กล          
ก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม 

 

เป้าหมายรวม : ประเทศไทยมีอันดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) อยู่ใน ๒๐ อันดับแรกของโลกในปี ๒๕๗๙ 
 
 
 

๓. แผนพัฒนา... 



- ๕ - 

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในระดับวัตถุประสงค์ เป้าหมายในภาพรวม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย” รวมถึงเป้าหมายและแนวทาง

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

วัตถุประสงค์ :  ๕) เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
 

เป้าหมายรวม : ๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. นโยบาย... 



- ๖ - 

๔. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีความสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รวมถึงเป้าหมาย ตัวชี้วัด และกล ยุทธ์ภายใต้

นโยบายที่ ๑๑ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ ๙ การเสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐและส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็ง

ของทุกภาคส่วนในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง 
 

แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ นโยบายท่ี ๑๑ การเสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 

ตัวช้ีวัด : ๑) ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

  ๒) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 

กลยุทธ์ : ๑) น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

  ๒) ผลักดันการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต และให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 

  ๓) ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินโครงการของภาครัฐ 

  ๔) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้าน และปฏิเสธการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

    แผนระดับที่ ๓... 



- ๗ - 

แผนระดับที ่๓  
 

๑. แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
 

เป้าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

ตัวช้ีวัด :  ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน) 
 

ค่าเป้าหมาย : ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยอยู่ในอันดับ ๑ ใน ๕๔ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๕๐ คะแนน 
 

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตแลประพฤติมิชอบ 
  เป้าหมาย : ๑) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
    ๒) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
  เป้าหมาย : การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. ยุทธศาสตร์... 



- ๘ - 

๒. ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
 

วิสัยทัศน์ : หลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล 
 

พันธกิจ : ๑) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน เพ่ือให้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน 
  ๒) พัฒนาระบบงานยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามหลักสากล 
  ๓) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารความยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายให้มีธรรมาภิบาล 
  ๔) พัฒนาระบบป้องกันอาชญากรรมเพ่ือสร้างความปลอดภัยในสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านความมั่นคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

๓. แผนปฏิบัติการ... 



- ๙ - 

๓. แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป กระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
 

วิสัยทัศน์ :  สรางสังคมแหงความเปนธรรมบนรากฐานของความเทาเทียม 
 

พันธกิจ :   ๑) ก าหนดนโยบายและแผน ทิศทางการพัฒนา และบูรณาการงานยุติธรรม 
                 ๒) ใหบริการงานยุติธรรมเพื่อใหประชาชนเขาถึงความยุติธรรม 
                 ๓) พัฒนาพฤตินิสัยผูกระท าผิดใหเปนคนดี และอยูรวมในสังคมไดอยางปกติสุข 
                 ๔) สนับสนุนการปองกันอาชญากรรม และปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
                 ๕) บูรณาการการแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบเพ่ือใหสังคมปลอดภัยจากยาเสพติด 

 
เป้าประสงค์ :          ๑) นโยบายและแผนในงานยุติธรรมมีความทันสมัยสอดรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 
                           ๒) ประชาชนไดรับการชวยเหลือจากการใหบริการงานยุติธรรมอยางรวดเร็ว ทั่วถึง เทาเทียมและเปนธรรม 
                           ๓) อัตราการกระท าผิดซ้ าของผูผานการพัฒนาพฤตินิสัยลดลง 
                           ๔) ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปองกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
                           ๕) การแพรระบาดของยาเสพติดลดลง ผูเสพ ผูติดยาเสพติด ไดรับการดูแลอยางทั่วถึงและเหมาะสม   

 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :       ๑) ประชาชนมีความเชื่อมั่นตอกระบวนการยุติธรรม รอยละ ๘๐ 
                                       ๒) ความส าเร็จของการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย รอยละ ๘๐ 

 

แผนปฏิบัติราชการ :            ๑)   พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
                  ๒)   สรางการรับรูดานกฎหมายและเคารพสิทธิ 

                  ๓)   อ านวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ า 
                  ๔)   ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
                  ๕)   สงเสริมคนดีสูสังคม 
                  ๖)   ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ส่วนที่ ๒... 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๑ – 
 

๑. ขั้นตอนและกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๒. วัตถุประสงค์.. 
 

ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย มาตรการที่เกี่ยวข้อง 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนผลการด าเนินงาน  
และจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมน าข้อมูลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
น าเสนอผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน เพื่อน าเสนอโครงการ/กิจกรรมลงในแผนปฏิบัติการฯ  

ยกร่างแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เสนอร่างแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบรามการทุจริตฯ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อผู้บริหาร 

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ 



- ๑๒ - 

๒. วัตถุประสงค ์
๑) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากรสังกดักระทรวงยุติธรรม ตลอดจนผู้รับบริการของกระทรวงยุติธรรม 
๒) สร้างกลไกและมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่มีบทบาทในการปราบปรามการทุจริต  

 

๓. แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑  ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง 
                              และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒  ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐใหมีความใสสะอาด 
                              ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓  พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
                              มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
แนวทางการพัฒนาที่ ๔  ปรับระบบเพ่ือลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๕  ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๖  เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 
แนวทางการพัฒนาที่ ๗  ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

            แนวทางการพัฒนาที่ ๘   พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต             
 

ผู้อนุมัติแผน 
 
    

 
   

 

ส่วนที่ ๓... 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๓ 

สาระส าคัญแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 

 

 

 

 

 



- ๑๔ - 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ : ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง 
                               และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 
 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย     ๑. ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต     
        ๒. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตร. ๑ ไตร. ๒ ไตร. ๓ ไตร. ๔ 

๑. โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิ
มนุษยชนกิจกรรมอบรมครูผู้จัดการเรียนรู้ด้าน
สิทธิมนุษยชน 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมให้ครูและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจด้าน

สทิธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตลอดจนปลูกจติส านึกการ
เป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจรติเคารพกฎหมายและสร้าง
การรับรูเ้กี่ยวกับการต่อต้านการทจุริต 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ครูและเยาวชนในสถานศึกษา 

ตัวชี้วัด 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม
สามารถท าแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน(ร้อยละ ๘๐) 

 
(งบหน่วยงาน) 

    กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ. 

๒. โครงการศูนย์การเรียนรู้ดา้นการเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อยกระดับ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนที่
ยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่แก่เด็ก

และเยาวชน เป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณเ์พื่อ
เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน 
และป็นการส่งเสริมการคืนเด็กดสีูส่ังคม 

กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ บ้าน

มุทิตา, บ้านอุเบกขา, สิรินธร 

ตัวชี้วัด 
จ านวนการกระท าผิดซ้ าของเด็กและ

เยาวชนลดลง 

 
(งบหน่วยงาน) 

    กรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒... 



- ๑๕ - 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ : ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐใหมีความใสสะอาด  
                               ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย      ๑. จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย การกระท าทุจริตและและประพฤติมิชอบของหน่วยงานลดลง 
          ๒. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตร. ๑ ไตร. ๒ ไตร. ๓ ไตร. ๔ 

๓. โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมก ากบั 
ติดตาม และประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนปฏิบตัิ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

กลุม่เป้าหมาย 
คณะท างานด้านแผนปฏบิัติการดา้น
การป้องกันและปราบปรามการทจุริต 
และแผนปฏิบัติการส่งเสรมิคณุธรรม
จริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละการขับเคลื่อนกิจกรรมตาม

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
(ร้อยละ ๘๐) 
 

๘๘,๓๕๐ บาท 
(งบบูรณาการ) 

    ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
(ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต และ 
ศูนย์ประสานงานจิตอาสา ยธ.) 

 
 
 

๔. กิจกรรม... 



- ๑๖ - 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ไตร. ๑ ไตร. ๒ ไตร. ๓ ไตร. ๔ 

๔. กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดต้นแบบบุคลากรด้านคณุธรรม 

จริยธรรม และต่อต้านการทุจรติ เป็นแบบอย่างท่ีดีของ
บุคลากรของแตล่ะหน่วยงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรหน่วยงานในสังกัด และ

หน่วยงานในก ากับกระทรวงยุติธรรม 
ตัวชี้วัด 

บุคคลต้นแบบด้านคณุธรรม 
จริยธรรม และต่อต้านการทุจรติ 
(หน่วยงานละ ๓ คน) 

๑๐,๐๐๐ บาท 
(งบบูรณาการ) 

    ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
(ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต และ 
ศูนย์ประสานงานจิตอาสา ยธ.) 

๕. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเสริมสร้างเกียรติภมูิและศักดิศ์รีข้าราชการให้แก่

บุคลากร ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม 
จริยธรรม มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าท่ี รวมถึง 
การมีจิตสาธารณะและมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศ  

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรหน่วยงานในสังกัด

ส านักงานรัฐมนตรี และส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ตัวชี้วัด 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม

ให้แก่บุคลากร 

๑๔,๔๐๐ บาท 
(งบบูรณาการ) 

    ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
(ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต และ 
ศูนย์ประสานงานจิตอาสา ยธ.) 

๖. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อป้องกัน
การทุจริตและเผยแพร่ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและ 
สามารถน าไปปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้อยา่งถูกต้องและ 
มีประสิทธิภาพ ส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบ
วินัยข้าราชการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรหน่วยงานในสังกัด

ส านักงานรัฐมนตรี และส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละความรู้ความเข้าใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริต ธรรมาภิบาล ประมวล
จริยธรรม และวินัยข้าราชการ (ร้อยละ 
๘๐) 

๑๔๕,๕๕๐ บาท 
(งบบูรณาการ) 

    ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
(ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต) 

๗. โครงการ... 



- ๑๗ - 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตร. ๑ ไตร. ๒ ไตร. ๓ ไตร. ๔ 

๗. โครงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อกระตุ้นจติส านึก เพื่อปรับเปลีย่นทัศนคติของ

บุคลากรให้ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรหน่วยงานในสังกัด

ส านักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของบุคลากรในสังกัดผ่าน

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม 
 (ร้อยละ ๘๐) 

 
(งบบูรณาการ) 

    ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
(ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต) 

๘. โครงการเสริมสร้างวินัยและตระหนักรู้การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้บุคลากรใน สร/สป. มีความรู้และตระหนัก

ถึงวินัยและการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๒. เพื่อก าหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึง

ประสงคด์้านการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรตามแนวทาง
คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรหน่วยงานในสังกัด

ส านักงานรัฐมนตรี และส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ตัวชี้วัด 
๑. ร้อยละ80 ของบุคลากรรับรู้

เกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์และ
ไม่พึงประสงค์ด้านการประพฤติปฏิบัติ
ตามแนวทางคุณธรรมจริยธรรม
ของขรก 

๒. ร้อยละ80 พฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงคต์ามแนวทางคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรลดลง 

 
(งบบูรณาการ) 

    ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
(ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต) 
(สถาบันพัฒนาบุคลากร ยธ.) 
(กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 

 
 
 

๙. กิจกรรม... 



- ๑๘ - 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตร. ๑ ไตร. ๒ ไตร. ๓ ไตร. ๔ 

๙. กิจกรรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมใจ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความ
พอเพียง 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาลของบุคลากรมฯ ตลอดจนปลูกจิตส านึกให้ยึดมั่น
ในความซื่อสัตย์ สุจริต และความถูกต้อง ชอบธรรม อีกทั้งยัง
สร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมฯ น าหลักธรรมไปใช้ใน
การด ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสมดุลระหว่าง
ชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการท างาน โดยตั้งอยู่บนหลักส าคัญ 3 
ประการ ของเศรษฐกิจพอเพียง คือ  ความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ด ี

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรภีาพ ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของบุคลากร กรมคุ้มครอง

สิทธิฯ (ส่วนกลาง) มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 
โดยทาแบบทดสอบ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

 
 (ไม่ใช้งบประมาณ) 

    กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ 
 

๑๐. โครงการคุ้มครองสิทธิจิตอาสา 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริม ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ มีจิตอาสา บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ท าความดี
เพือ่ประเทศชาติ 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรภีาพ  

ตัวชี้วัด 
มีกิจกรรมสร้างสุขให้กับเด็ก 

เยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
จ านวน 2 กิจกรร 

 
 (ไม่ใช้งบประมาณ) 

    กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ 
 

 
 
 
 

๑๑. กิจกรรม... 



- ๑๙ - 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตร. ๑ ไตร. ๒ ไตร. ๓ ไตร. ๔ 

๑๑. กิจกรรมถวายสังฆทานส าหรับบุคลากรที่มีวัน
คล้ายวันเกิดในเดือนนั้น (กระปุกสะสมบุญ) 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อปลูกจิตส านึกให้กับบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและ

เสรภีาพ ให้เป็นคนดี ได้รบัฟังค าสอนทางศาสนาและน ามา
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและ

เสรภีาพ (ส่วนกลาง) ผู้ที่มีวันเกิด 
ในเดือนนั้น 

ตัวชี้วัด 
จ านวน 1 ครั้ง/เดือน 

 
 (ไม่ใช้งบประมาณ) 

    กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ 
 

๑๒. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 

ITA พร้อมทั้งวัดความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ   
๘o 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ข้าราชการพนักงานราชการและเจา้หน้าท่ี ของ 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสริภาพ มีความรู้ ความเข้าใจเกียว
กับการกระท าที่เป็นผลประโยชนท์บัซ้อน หรือ สามารถ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรามได ้

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรในสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิ

และเสรภีาพ 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของผูเ้ข้ารับการอบรมผ่าน

การประเมินแบบทดสอบความรู้ความ
เข้าใจเกียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
และ ITA (ร้อยละ ๘๐) 

รอจัดสรร 
(งบหน่วยงาน) 

    กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓. โครงการ... 



- ๒๐ - 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตร. ๑ ไตร. ๒ ไตร. ๓ ไตร. ๔ 

๑๓. โครงการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และวินัย
ข้าราชการ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมจรยิธรรมและ

จิตส านึกในการรักษาศักดิศ์รีความเป็นข้าราชการและความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ และประพฤตมิิชอบของข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และเจ้าหน้าท่ีของกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการและด าเนินการ
ทางวินัยอย่างถูกต้อง 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรภีาพ (ส่วนกลาง)  

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของผูเ้ข้ารับการอบรมไดร้บั

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย
ข้าราชการ โดยทาแบบทดสอบผ่าน
เกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๘๐ 

รอจัดสรร 
(งบหน่วยงาน) 

    กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ 
 

๑๔. กิจกรรมอบรมให้ความรู้วิชาว่าด้วย การ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่เจ้าหน้าที่ใหม่ 

วัตถุประสงค ์ 
เพื่อปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัตหิน้าท่ี 

แก่เจ้าหน้าที่ใหม่ ภายใต้คณุธรรม 4 ประการ (พอเพียง 
วินัย สุจริต จติอาสา) 

กลุ่มเป้าหมาย 
เจ้าหน้าท่ีใหม่ กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรภีาพ 

ตัวชี้วัด 
มีจ านวนช่ัวโมงวิชาว่าด้วยการ

ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม ไม่น้อย
กว่า 2 ช่ัวโมง ในกิจกรรมการ
ปฐมนิเทศให้ความรู้พื้นฐานกับ
เจ้าหน้าท่ีใหม ่

๓๓๓,๗๗๕ บาท 
(งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี) 

    กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ 
 

 
 
 
 
 

๑๕. โครงการ... 



- ๒๑ - 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตร. ๑ ไตร. ๒ ไตร. ๓ ไตร. ๔ 

๑๕. กิจกรรมค้นหาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติที่เป็น
ต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม (ความ
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 

วัตถุประสงค ์ 

เพื่อให้เป็นแบบอย่างท่ีดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรภีาพ  
ตัวชี้วัด 

 บุคคลต้นแบบด้านคณุธรรม 
จริยธรรม ได้รับการยกย่องเชิดชู 
เกียรต ิ

 

 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

    กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ 
 

๑๖. โครงการพัฒนาและผลักดันให้กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ ได้รับการคัดเลือกเป็น
องค์กรคุณธรรม 

วัตถุประสงค ์ 
เพื่อให้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรคุณธรรม 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรภีาพ  

ตัวชี้วัด 
 ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กร

คุณธรรม 

 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

    กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ 
 

๑๗. โครงการเผยแพร่ ปลูกฝัง และส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือน โดยการน าเสนอในรูปแบบของการ์ตูน
(แผนส่งเสริมคุณธรรมฯ) 

วัตถุประสงค ์ 

เพื่อให้บุคลากรกรมคุมประพฤตไิด้ปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนได้อยา่งถูกต้อง 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรกรมคุมประพฤต ิ

ตัวชี้วัด 
 จ านวนครั้งของการเผยแพร ่

 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

    กรมคุมประพฤติ 

 
 

๑๘. กิจกรรม... 



- ๒๒ - 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตร. ๑ ไตร. ๒ ไตร. ๓ ไตร. ๔ 

๑๘. กิจกรรมบรรจุหัวข้อการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ/ผลประโยชน์
ทับซ้อนและประมวลจริยธรรมในการประชุม/
อบรม/สัมมนาต่างๆให้กับบุคลากรในสังกัด
(แผนป้องกันฯ) 

วัตถุประสงค ์ 
เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกรมคมุประพฤติมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและ
สามารถน าความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรในสังกัดกรมคุมประพฤติ

ตัวชี้วัด 
  ร้อยละของหน่วยงานท่ีบรรจุหัวข้อ

การป้องกันและปราบปรามการทจุริต
ภาครัฐ/ผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ประมวลจริยธรรมในการประชุม/
อบรม/สัมมนาต่างๆให้กับบุคลากรใน
สังกัด อย่างน้อย ๒ ครั้ง ต่อป ี

 
 (งบหน่วยงาน) 

    กรมคุมประพฤติ 

๑๙. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าหลักธรร
มาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน           
(แผนป้องกันฯ) 

วัตถุประสงค ์ 
เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกรมคมุประพฤติมีความรู้

ความเข้าใจในการน าหลักธรรมาภบิาลมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรในสังกัดกรมคุมประพฤติ

ตัวชี้วัด 
 ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการ

แลกเปลีย่นเรยีนรู้ อย่างน้อย ๒ ครั้ง
ต่อป ี

 

 
 (งบหน่วยงาน) 

    กรมคุมประพฤติ 

 
 
 
 

๒๐. กิจกรรม... 



- ๒๓ - 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตร. ๑ ไตร. ๒ ไตร. ๓ ไตร. ๔ 

๒๐. กิจกรรม “การปฏิญาณตนเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่

บังคับคดีที่ดีและใสสะอาด” 
วัตถุประสงค ์ 

๑. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีกรมบังคับคดทีุกคนตระหนักถึง
คุณธรรม จรยิธรรม และความโปรง่ใสในการปฏิบัติงานโดย
ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 

๒. เพื่อให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นในความสุจรติ 
โปร่งใสของเจ้าหน้าท่ีกรมบังคับคดี 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรในสังกัดกรมบังคับคดีทุกคน

ตัวชี้วัด 
 บุคลากรในสังกัดกรมบังคับคดี ได้

ร่วมลงนามถวายพระพร และถวาย
สัตย์ปฏิญาณ ร้อยละ ๘๕ 

 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

    กรมบังคับคดี 

๒๑. โครงการถ่ายทอดความรู้พื้นฐานทางด้าน
วินัยและอุทาหรณ์เกี่ยวกับการกระท า
ความผิดวินัย 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อเสรมิสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการมีความรู้และ

ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือน 

กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรในสังกัดกรมพินิจและ

คุ้มครองเด็กและเยาวชน 

ตัวชี้วัด 
จ านวนข้อร้องเรียนเจา้หน้าท่ีที่ถูกช้ี

มูลเรื่องวินัย (ลดลงร้อยละ ๑๐) 

 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

    กรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๒. โครงการ... 



- ๒๔ - 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตร. ๑ ไตร. ๒ ไตร. ๓ ไตร. ๔ 

๒๒. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  
      ด้านคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมมาภิบาล   
      เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตและ 
      ประพฤติมิชอบ ให้แก่ ข้าราชการและ 
      เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
วัตถุประสงค ์ 

เพื่อปลูกจิตส านึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรม
สอบสวนคดีพิเศษ มีคณุธรรม จรยิธรรม และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางประพฤติตนและปฏิบตัิ
หน้าท่ีด้วยความโปร่งใส ซื่อสตัย์ สุจรติ สร้างค่านยิม 
วัฒนธรรมสจุริต เพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
        ข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ตัวชี้วัด 
 ร้อยละของบุคลากรกรมสอบสวน

คดีพิเศษ ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรม จรยิธรรม วินัยข้าราชการ 
และมาตรการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในระดับที่มาก
ขึ้น 

 
(งบหน่วยงาน) 

    กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล) 

๒๓. โครงการประกวดบทความหัวข้อเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความใสสะอาด 
ปราศจากการทุจริต 

วัตถุประสงค ์ 
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีกรมสอบสวนคดพีิเศษ ได้ศึกษา

ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งที่มาต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องการ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้มีความใสสะอาด ปราศจากการทุจริต ท าให้
เกิดความตระหนักถึงความส าคญั และรูส้ึกมสี่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต 

กลุ่มเป้าหมาย 
        ข้าราชการ พนักงานราชการ 
และเจา้หน้าท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ตัวชี้วัด 
 กอง/กลุ่มงาน ละ 1 บทความ เปน็

อย่างต่ า 

 
(งบหน่วยงาน) 

    กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล) 

 

๒๔. โครงการ... 



- ๒๕ - 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตร. ๑ ไตร. ๒ ไตร. ๓ ไตร. ๔ 

๒๔. โครงการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ของ
บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้บุคลากรสถาบันนิติวิทยาศาสตรร์ับทราบ พรบ./

ประมวลจริยธรรม/ข้อก าหนดจริยธรรมเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 

กลุ่มเป้าหมาย 
ข้าราชการ สถาบันนติิวิทยาศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละคะแนนเฉลี่ยความรู้ความ

เข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรม การ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรใน 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (เป้าหมาย
คะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ70) 

 
(งบหน่วยงาน) 

    สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
(กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) 

๒๕. โครงการเผยแพร่ปลูกจิตส านึกพฤติรรมสุจริต
แก่เจ้าหน้าที่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร ์

วัตถุประสงค์ 
เพื่อปลูกจิตส านึกแก่เจ้าหน้าท่ีสนว.ในรูปสื่อ

ประชาสมัพันธ์ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ข้าราชการ สถาบันนติิวิทยาศาสตร์

ตัวชี้วัด 
ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าสื่อ

เผยแพร่ปลูกจิตพฤติกรรมสุจริต 
(เป้าหมาย 12 ฉบับ/ปี) 

 
(งบหน่วยงาน) 

    สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

๒๖. โครงการขับเคลื่อนการประเมินองค์กร 
คุณธรรม ส านักงานกิจการยุติธรรม 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อปลูกจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้วยหลักคณุธรรม 

ความพอเพียง สุจรติ จิตอาสา และขับเคลื่อน สกธ ให้เป็น
องค์กรคุณธรรม 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรส านักงานกิจการยุติธรรม

ตัวชี้วัด 
ระดับความส าเร็จของการจัดกิจกรรม 

 
(งบหน่วยงาน) 

    ส านักงานกิจการ
ยุติธรรม 
(ส านักเลขานุการกรม) 

 

 

 

 

๒๗. กิจกรรม... 



- ๒๖ - 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตร. ๑ ไตร. ๒ ไตร. ๓ ไตร. ๔ 

๒๗. กิจกรรม “ONCB White Heart 3nd” 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชัน 

ให้เกิดขึ้นภายในส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

ตัวชี้วัด 
ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรม 

 
(งบหน่วยงาน) 

    ส านักงาน
คณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด 

๒๘. กิจกรรม ข้าราชการไทยหัวใจใสสะอาด 
(รณรงค์เชิงสัญลักษณ์ โดยใส่เสื้อขาว) 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ี

ส านักงาน ป.ป.ส. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ
ส่งเสริมค่านิยมยกย่องเชิดชูความดีเพื่อสรา้งขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ตัวชี้วัด 
ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรม 

 
(งบหน่วยงาน) 

    ส านักงาน
คณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด 

๒๙. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย (วัน
ส าคัญทางพุทธศาสนา) 

วัตถุประสงค์ 
เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม

ความเป็นไทย มุ่งเน้นการหล่อหลอมความสามัคคี และ
เสรมิสร้างการมสี่วนร่วมของผู้บรหิารและเจ้าหนา้ที่
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ตัวชี้วัด 
ระดับความส าเร็จของการด าเนิน

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย 

๓๐,๐๐๐ บาท 
(งบหน่วยงาน) 

    ส านักงาน
คณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด 

 

 

๓๐. โครงการ... 



- ๒๗ - 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตร. ๑ ไตร. ๒ ไตร. ๓ ไตร. ๔ 

๓๐. โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้บุคลากรส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดไดค้วามรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชนส์่วนรวม 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ตัวชี้วัด 
ระดับความส าเร็จของการจัด

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกนั
การกระท าความผดิเกี่ยวกับการขดักัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชนส์่วนรวม 

๕๐,๐๐๐ บาท 
(งบหน่วยงาน) 

    ส านักงาน
คณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด 

๓๑. กิจกรรมขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมบุคลากรไดร้ับการปลกูฝังคุณธรรมพื้นฐาน 

๔ ประการ ไดแ้ก ่วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของสถาบัน TIJ 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละความส าเรจ็ของการ

ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคณุธรรม (ร้อยละ ๘๐) 

 
(งบหน่วยงาน) 

    สถาบัน 
เพ่ือการยุติธรรม 
แห่งประเทศไทย 
(องค์การมหาชน) 

๓๒. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริต การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีจิตส านกึในการต่อต้านการ

ทุจริต และการรบัสินบนทุกรูปแบบ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของสถาบัน TIJ 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของบุคลากรมคีวามรูค้วาม

เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจรติ
และผลประโยชน์ทับซ้อน  

(ร้อยละ ๘๐) 

๒๕,๐๐๐ บาท 
(งบหน่วยงาน) 

    สถาบัน 
เพ่ือการยุติธรรม 
แห่งประเทศไทย 
(องค์การมหาชน) 

 

๓๓. กิจกรรม... 



- ๒๘ - 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตร. ๑ ไตร. ๒ ไตร. ๓ ไตร. ๔ 

๓๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสชัดเจนในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

วัตถุประสงค ์ 

เพื่อให้มีระบบการรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 การพัฒนาและธ ารงรักษาระบบ

บริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรร
มาภิบาล 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของข้อร้องเรยีน เรื่องร้อง

ทุกข ์ด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล
ที่ได้รับการพิจารณาภายใน ๗ วัน 

 
(งบหน่วยงาน) 

    สถาบัน 
อนุญาโตตุลาการ 
(ฝ่ายบริหาร) 

๓๔. กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ให้แก่บุคลากร THAC 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร THAC มีคุณธรรม จริยธรรม

ในการปฎิบัติงาน 
 

กลุม่เป้าหมาย 
   บุคลากรมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซื่อสัตยส์ุจรติ 

ตัวชี้วัด 
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 

3 กิจกรรม 

 
(งบหน่วยงาน) 

    สถาบัน 
อนุญาโตตุลาการ 

 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓... 



- ๒๙ - 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ : พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
                               มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย     ๑. จ านวนคดีทุจริตที่เก่ียวข้องกับต าแหน่งทางการเมืองลดลง 
 
   

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตร. ๑ ไตร. ๒ ไตร. ๓ ไตร. ๔ 

 

- 
 

- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๔... 



- ๓๐ - 

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ : ปรับระบบเพื่อลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย      ๑. จ านวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง 
          ๒. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตร. ๑ ไตร. ๒ ไตร. ๓ ไตร. ๔ 

๓๕. กิจกรรมการพัฒนากระบวนงานเพื่อยกระดับ
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 

วัตถุประสงค์ 
    เพื่อวิเคราะหผ์ลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงยุติธรรม น าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนงาน ยกระดับค่าคะแนนผลการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

ตัวชี้วัด 
ค่าคะแนนผลการประเมินคณุธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ  
(ไม่ต่ ากว่า ๘๕ คะแนน) 

๕๗,๐๐๐ บาท 
(งบบูรณาการ) 

    ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
(ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต) 

๓๖. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท า
มาตรการป้องกันการทุจริต กระทรวงยุติธรรม 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อทบทวนมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ และจัดท ามาตรการ/แนวทางการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบท่ีอาจเกิดขึ้นในแต่ละส่วนราชการ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

ตัวชี้วัด 
มาตรการ/แนวทางการป้องกัน 

ความเสี่ยงกรณีการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (หน่วยงานละ ๑ มาตรการ/
แนวทาง) 

๑๔,๔๐๐ บาท 
(งบบูรณาการ) 

    ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
(ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต) 

๓๗. โครงการ... 



- ๓๑ - 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตร. ๑ ไตร. ๒ ไตร. ๓ ไตร. ๔ 

๓๗. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน 
ผลการด าเนินงานและจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรม กระทรวงยุติธรรม  

วัตถุประสงค์ 
เพื่อทบทวนผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรม และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคณุธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๖๔ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานดา้นป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม น าไปสู่การจัดท า 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ แผนปฏิบัติการคณุธรรมจรยิธรรม และ 
แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

 

กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

ตัวชี้วัด 
๑. รายงานผลการด าเนินงาน 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
(๑ ฉบับ) 

๒. แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ฉบับ) 

๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ฉบบั) 

๖๗,๓๐๐ บาท 
(งบบูรณาการ) 

    ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
(ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต) 

 

 

 
 

 

๓๘. โครงการ... 



- ๓๒ - 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตร. ๑ ไตร. ๒ ไตร. ๓ ไตร. ๔ 

๓๘. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุป
บทเรียนการด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง 
และจัดท าแนวปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิัติงานหน่วยงาน

ในสังกัดส านักงานปลดักระทรวงยตุิธรรมร่วมกันทบทวน 
สรุปบทเรียนการด าเนินงานด้านการเฝ้าระวังการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ วิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และจัดท าแนวปฏิบัติ                 
เพื่อเฝ้าระวังและแกไ้ขการทุจริตของหน่วยงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 
ส านักงานรัฐมนตรี หน่วยงานใน

สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค 

ตัวชี้วัด 
แนวปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต

และประพฤติมิชอบส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม (๑ ฉบับ) 

๔๕,๐๐๐ บาท 
(งบบูรณาการ) 

    ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
(ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต) 

๓๙. โครงการก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริต
และส่งเสริมจริยธรรมส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

วัตถุประสงค์ 
สร้างการรับรูเ้กี่ยวกับความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง

เกี่ยวกับการปฏบิัติงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรในส านักงานปลดักระทรวง
ยุติธรรม 

ตัวชี้วัด 
บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
 (ร้อยละ ๘๐) 

 
 (งบบูรณาการ) 

    ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
(ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต) 

 

 

 

๔๐. กิจกรรม... 



- ๓๓ - 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตร. ๑ ไตร. ๒ ไตร. ๓ ไตร. ๔ 

๔๐. กิจกรรมการพัฒนากระบวนงานเพื่อยกระดับ
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง

ใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและน าไปสู่การ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน ยกระดับค่าคะแนนผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรในสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรภีาพ  
ตัวชี้วัด 

 ค่าคะแนนผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส่ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ไมต่่ ากว่า ๘๕
คะแนน) 

รอจัดสรร 
(งบหน่วยงาน) 

    กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ 
 

๔๑. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ในส่วนของแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (แผนป้องกันฯ) 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การด าเนินการของหน่วยงานเกิดความโปร่งใส

และมีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัตริาชการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงานในสังกัดกรมคมุประพฤติ
ส่วนกลาง 

ตัวชี้วัด 
 ร้อยละของผลคะแนนการประเมนิ

ในส่วนของแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีค่าคะแนนไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 90 

 
 (งบหน่วยงาน) 

    กรมคุมประพฤติ 
(ส่วนกลาง) 

 

 

๔๒. กิจกรรม... 



- ๓๔ - 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตร. ๑ ไตร. ๒ ไตร. ๓ ไตร. ๔ 

๔๒. โครงการขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินการ
ตามมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจ า ๕ 
ด้าน 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นมาตรการ/เครื่องมือ ในการตรวจสอบการ

ด าเนินงานตามเกณฑ์ประเมินท่ีกรมราชทัณฑ์ก าหนด ให้
เรือนจ า/ทณัฑสถาน ด าเนินการให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

กลุ่มเป้าหมาย 
เรือนจ าและทัณฑสถาน ทั่วประเทศ 

จ านวน ๑๔๓ แห่ง 

ตัวชี้วัด 

ร้อยละของเรือนจ า/ทณัฑสถาน ที่
ด าเนินงานตามมาตรฐานความโปร่งใส
ของ เรือนจ า ๕ ด้าน แล้วรายงานผล
ให้กรมราชทัณฑ์ทราบ (ร้อยละ ๘๐ / 
๑๑๕ แห่ง) ตามแบบรายงานฯ ทกุ ๖ 
และ ๑๒ เดือน 

๗๙,๒๐๐ บาท 
 (งบหน่วยงาน) 

    กรมราชทัณฑ์ 
 

๔๓. กิจกรรมการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใน
หน่วยงาน 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสีย่งการทุจริตที่

เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ  อนุญาต และความโปร่ง
ใส่ของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี และการใช้จ่าย
งบประมาณ การบริหารจดัการทรพัยากรภาครัฐ น าไปสู่
การก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 
       ข้าราชการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
กับคดี และเจ้าหน้าท่ีกรมสอบสวนคดี
พิเศษ 

ตัวชี้วัด 
มาตราการ / แนวทางการป้องกัน

ความเสีย่งกรณีการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ 

 
(งบหน่วยงาน) 

    กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล) 

 

 

๔๔. โครงการ... 



- ๓๕ - 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตร. ๑ ไตร. ๒ ไตร. ๓ ไตร. ๔ 

๔๔. โครงการจัดท าข้อก าหนดจริยธรรม 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้สถาบันนิติวทิยาศาสตร์มีขอ้บังคับจริยธรรม
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๖๔ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ข้าราชการ สถาบันนติิวิทยาศาสตร์

ตัวชี้วัด 
ร้อยละความส าเร็จในการจัดท า

ข้อก าหนดจริยธรรม (เป้าหมายร้อยละ
๑๐๐) 

 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

    สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
(กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) 

๔๕.โครงการสร้างความตระหนักเรื่องการประเมิน
คุณธรรม ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
ส านักงานกิจการยุติธรรม (ITA) 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมิน

คุณธรรม ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ ส านักงาน
กิจการยุติธรรม และขับเคลื่อนอยา่งเป็นรูปธรรม 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรส านักงานกิจการยุติธรรม

ตัวชี้วัด 
ค่าคะแนนเฉลี่ยในการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

 
(งบหน่วยงาน) 

    ส านักงานกิจการ
ยุติธรรม 
(ส านักเลขานุการกรม) 

๔๖. โครงการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใน
หน่วยงาน 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสีย่งการทุจริต 

ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตความโปร่งใสของ
การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่และการใช้จ่ายงบประมาณ 
และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ น าไปสู่การก าหนด
มาตรการป้องกันการทุจรติของส านักงาน ป.ป.ส. 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

ตัวชี้วัด 
มาตรการ/แนวทางการป้องกัน 

ความเสี่ยงกรณีการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (๑ มาตรการ/แนวทาง) 

๑๒๐,๐๐๐ บาท 
(งบหน่วยงาน) 

    ส านักงาน
คณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด 

๔๗. โครงการ... 



- ๓๖ - 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตร. ๑ ไตร. ๒ ไตร. ๓ ไตร. ๔ 

๔๗. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ส านักงาน ป.ป.ส. เข้ารับการประเมิน  

และได้รับการพัฒนากระบวนงาน พร้อมยกระดับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

ตัวชี้วัด 
ค่าคะแนนผลการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ไม่ต่ ากว่า ๘๕ คะแนน) 

๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(งบหน่วยงาน) 

    ส านักงาน
คณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด 

๔๘. กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงาน น าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนงาน ยกระดับค่าคะแนนผลการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของสถาบัน TIJ 

ตัวชี้วัด 
ค่าคะแนนผลการประเมินคณุธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

(ไม่ต่ ากว่า ๘๕ คะแนน) 

๒๕,๐๐๐ บาท 
(งบหน่วยงาน) 

    สถาบัน 
เพ่ือการยุติธรรม 
แห่งประเทศไทย 
(องค์การมหาชน) 

 

 

 

๔๙. โครงการ... 



- ๓๗ - 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตร. ๑ ไตร. ๒ ไตร. ๓ ไตร. ๔ 

๔๙. โครงการทบทวนมาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้บุคลากรของสถาบันใช้เป็นแนวทางในการ

ประพฤติปฏบิัติตนอยู่ในกฎ ระเบยีบของทางราชการ ด ารง
ตนด้วยความเที่ยงธรรม ไม่ใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของสถาบัน TIJ 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จในการทบทวนมาตรการ

ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริต 

 
(งบหน่วยงาน) 

    สถาบัน 
เพ่ือการยุติธรรม 
แห่งประเทศไทย 
(องค์การมหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๕... 



- ๓๘ - 

แนวทางการพัฒนาที่ ๕ : ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจ 
                               ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย      ๑. จ านวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง 
          ๒. จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐท่ีถูกชี้มูลเรื่องวินัย การกระท าทุจริตและและประพฤติมิชอบของหน่วยงานลดลง 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตร. ๑ ไตร. ๒ ไตร. ๓ ไตร. ๔ 

๕๐. กิจกรรมการบริหารจัดการข้อร้องเรียนกรณี
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อบริหารจดัการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบให้มีมาตรฐาน เป็นปัจจุบัน และสามารถ
รายงานต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของสถาบัน TIJ 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของการรายงานข้อร้องเรยีน

กรณีการทุจริตและประพฤตมิิชอบ
ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันตาม
ก าหนด 

 
(งบหน่วยงาน) 

    สถาบัน 
เพ่ือการยุติธรรม 
แห่งประเทศไทย 
(องค์การมหาชน) 

๕๑. กิจกรรมน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้สนับสนุนการ
บริการจัดการงานคดีในระบบออนไลน์ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อประชาสมัพันธ์ระบบงานคดี เพื่อเพิ่มรายได้ และ

สร้างความรวดเร็วในการบริการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนผู้ใช้บริการ 

ตัวชี้วัด 
จ านวนคดีเพิ่มมากขึ้น และ เพิม่

ผู้ใช้บริการส าหรับชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเข้ามาใข้ระบบงานคดี
ออนไลน์มากยิ่งข้ึน 

 
  (งบหน่วยงาน) 

    สถาบัน 
อนุญาโตตุลาการ 

 
 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๖... 



- ๓๙ - 

แนวทางการพัฒนาที่ ๖ : เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 
 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย      ๑. กระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่จ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
          ๒. จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตร. ๑ ไตร. ๒ ไตร. ๓ ไตร. ๔ 

๕๒. กิจกรรมการปรับปรุงกระบวนงานบริหาร
จัดการข้อร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระท าการทุจริตหรือประพฤติ   มิชอบ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานบริหาร

จัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส านักงาน ป.ป.ส. ให้มมีาตรฐาน เป็นปัจจุบัน และสามารถ
รายงานต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย 
 กอง/ส านักท่ีเกี่ยวข้อง 

ส านักงาน ป.ป.ส. 

ตัวชี้วัด 
สามารถจัดส่งรายงานข้อร้องเรยีน

กรณีการทุจริตและประพฤตมิิชอบ
ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันตอ่
วงรอบที่ก าหนด (ร้อยละ 100) 

 
 (งบหน่วยงาน) 

    ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปราม 
ยาเสพติด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
แนวทางการพัฒนาที่ ๗... 



- ๔๐ - 

แนวทางการพัฒนาที่ ๗ : ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย      ๑. กระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่จ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
          ๒. จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตร. ๑ ไตร. ๒ ไตร. ๓ ไตร. ๔ 

๕๓. กิจกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสีย่งการทุจริตที่

เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความโปร่งใสของ
การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ และการใช้จ่าย
งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ น าไปสู่
การก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริต 

กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของสถาบัน TIJ 

ตัวชี้วัด 
มาตรการ/แนวทางการป้องกันความ

เสี่ยงกรณีการทุจริตและประพฤตมิิ
ชอบ 

 
 (งบหน่วยงาน) 

    สถาบัน 
เพ่ือการยุติธรรม 
แห่งประเทศไทย 
(องค์การมหาชน) 

๕๔. โครงการบริหารจัดการงานคดีที่มีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 
การบริหารจัดการงานคดีของ THAC เป็นไปด้วยความ

รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฎิบัต ิ

กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนผู้ใช้บริการ 

ตัวชี้วัด 
การบริหารจัดการคดเีป็นไปตาม

ขั้นตอนและถูกต้องตามที่ THAC 

ก าหนด ร้อยละ 97 

 
 (งบหน่วยงาน) 

    สถาบัน 
อนุญาโตตุลาการ 

 
 
 
 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๘... 



- ๔๑ - 

แนวทางการพัฒนาที่ ๘ : พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต             
 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย      ๑. กระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่จ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
          ๒. จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตร. ๑ ไตร. ๒ ไตร. ๓ ไตร. ๔ 

๕๕. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อใหบุ้คลากรมีความรู้ความเข้าใจ ขอบเขตการ

บังคับใช้ แนวทางในการปฏิบัติการตามขั้นตอนและวิธีการ
เกี่ยวกับพระราชบัญญตัิความรับผดิทางละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ี 

กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรส านักงาน ป.ป.ส. 

ตัวชี้วัด 
ระดับความส าเร็จของการจัด

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 

100,000 บาท 
งบประมาณ ป.ป.ส. 

(งบหน่วยงาน) 

    ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปราม 
ยาเสพติด 

 


