
 

 

 

 

 

 

(ร่าง) 

แผนปฏบิตักิารส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยตุิธรรม 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ                  หน้า 

เรื่อง                   

๑. ส่วนท่ี ๑ หลักการและเหตุผล 

 - หลักการ 

 - วิสัยทัศน์ (Vision) 
 - พันธกิจ (Mission) 
 - เป้าประสงค์ (Goal) 
 - วัตถุประสงค์หลัก (Objective) 
 - ตัวชี้วัด 

 - ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม 

๒. ส่วนท่ี ๒ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 ๒. ข้อมูลพื้นฐาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  วางระบบรากฐานเสริมสรา้งคุณธรรม ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 

  กลยุทธ์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างวินัยข้าราชการด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา  

  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยข้าราชการ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพ 

  กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้มีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล  

  กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในหน่วยงานด้วยคุณธรรม 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสรมิคุณธรรม 

  กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและขยายภาคีเครือข่ายของกระทรวงยุติธรรม ให้ขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยบุคลากร  

    กระทรวงยุติธรรมในทุกภาคส่วน 

  กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่ายของกระทรวงยุติธรรมในการด าเนินงานด้านคุณธรรม ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา  

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

  กลยุทธ์ที่ ๑ ทบทวนกฎหมายที่มีอยู่และปรับปรุงให้มีความทันสมัยเป็นมาตรฐานสากล 

  กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างความร่วมมือและเครือข่ายด้านระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในประชาคมอาเซียนตามมาตรฐานสากล  
 
 
 
 



ส่วนที่ ๑ 

หลกัการและเหตผุล 
 

หลักการ 

 ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ต่อไปจนถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยให้กระทรวงยุติธรรมด าเนินการปรับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงยุติธรรม ให้มีกรอบระยะเวลาสอดคล้องกับแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ และปรับรูปแบบการด าเนินงานการส่งเสริมคุณธรรมให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนั้น ในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงเป็นไปตามกรอบแนวทางตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ โดยมุ่งเน้นการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ค่านิยมอันพึงประสงค์ (Do & Don,t) ในการส่งเสริมคุณธรรมให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
มีความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน โดยยึดหลักค าสอนของศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมไทย
ที่ดีงาม อันจะน าไปสู่การเป็นองค์กรบริหารความยุติธรรม ด้วยคุณธรรม และมีรูปแบบการด าเนินงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนั้น กระบวนการจัดท า
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งนี้ จึงเน้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมและผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และส่วน
ราชการที่ไม่สังกัดกระทรวงยุติธรรมแต่ข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผล การด าเนินงาน
และจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม กระทรวงยุติธรรม ให้สามารถบู รณาการการส่งเสริม
คุณธรรมเช่ือมโยงร่วมกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และแผนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามภารกิจของ
หน่วยงาน โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 กระทรวงยุติธรรมเป็นองค์กรบรหิารความยุติธรรม ด้วยคุณธรรม 
 

พันธกิจ (Mission) 
๑) พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม ตามหลักธรรมทางศาสนา บนพื้นฐานความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 

๒) พัฒนาระบบบรหิารจัดการงานด้านการสง่เสรมิคุณธรรมใหม้ีประสิทธิภาพ 

๓) ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในด้านการส่งเสริมคณุธรรม 

๔) เป็นแบบอย่างทางด้านคุณธรรมตามหลักสากล 
 
 



เป้าประสงค์ (Goal) 
๑) บุคลากรในกระทรวงยุติธรรมปฏิบัติงานโดยใช้หลักคุณธรรม และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ 
๒) ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมภายใต้หลกัคุณธรรม 

๓) สังคมเช่ือมั่นต่อกระทรวงยุติธรรมในการอ านวยความยุติธรรมด้วยหลักนิติธรรม 
 

วัตถุประสงค์หลัก (Objective) 
๑) เพื่อวางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรม ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ให้แก่กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมในทุกระดับ 

กลุ่มผู้อยู่ในความดูแลของหน่วยงานในสังกัดและกลุ่มผู้น าขององค์กร 

๒) เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบบรหิารจัดการงานด้านการสง่เสริมคุณธรรมใหม้ีประสิทธิภาพ 

๓) เพื่อเสรมิสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
 

ตัวชี้วัด 

๑) ร้อยละของการสง่เสรมิคุณธรรมให้กลุ่มเจ้าหน้าที่ และกลุ่มผู้อยู่ในความดูแลของหน่วยงานมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลกัทางศาสนา บนพื้นฐานความพอเพียง 
มีวินัย สุจริต จิตอาสา 

๒) กระทรวงยุติธรรมเป็นองค์กรมีคุณธรรมและมีความโปรง่ใสในการด าเนินงาน 

๓) มีภาคีเครือข่ายร่วมมอืในการส่งเสริมคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม รวมถึงการสง่เสรมิคุณธรรม รวมถงึ
การสง่เสรมิจริยธรรม โดยก าหนดยทุธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  วางระบบรากฐานเสริมสรา้งคุณธรรม ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 

  กลยุทธ์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างวินัยข้าราชการด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 

  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาผูบ้รหิารและผู้ปฏิบัติให้เปน็แบบอย่างที่ดี (Role Model) ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยข้าราชการ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพ 

  กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและพฒันาระบบการบรหิารจัดการด้านการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม ให้มีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล 

  กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในหน่วยงานด้วยคุณธรรม 
 
 
 
 



 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสรมิคุณธรรม 

  กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและขยายภาคีเครือข่ายของกระทรวงยุติธรรม ให้ขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยบุคลากร 

    กระทรวงยุติธรรมในทุกภาคส่วน 

  กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่ายของกระทรวงยตุิธรรมในการด าเนินงานด้านคุณธรรม ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

  กลยุทธ์ที่ ๑ ทบทวนกฎหมายที่มีอยู่และปรบัปรุงใหม้ีความทันสมัยเป็นมาตรฐานสากล 

  กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างความร่วมมือและเครือข่ายด้านระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในประชาคมอาเซียนตามมาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ 

แผนปฏบิตักิารส่งเสริมคณุธรรมกระทรวงยตุิธรรม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

๑. สภาพท่ัวไปและข้อมลูพ้ืนฐาน 

ช่ือกระทรวง : กระทรวงยุติธรรม 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ ๔๐๔ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรงุเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 

ช่ือผู้ประสานงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริต กระทรวงยุติธรรม 
 

๒. ข้อมูลพ้ืนฐาน 

                        (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓  : กรุณากรอกข้อมูล ณ ปัจจุบัน) 
 
 
 

ชื่อหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๕ 
จ านวนบคุลากร 
ในหน่วยงาน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
และภาคเครือข่าย 

จ านวนประชากร 
เป้าหมาย 

๑. ส่วนราชการที่อยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีดังต่อไปนี้    
    ๑) ส านักงานรัฐมนตรี                                                                   (สร.) ๓๕   
    ๒) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม                                                  (สป.ยธ.) ๑,๒๒๕   
    ๓) กรมคุมประพฤติ                                                                     (คป.) ๓,๓๓๒   
    ๔) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ                                                     (กคส.) ๖๙๐   
    ๕) กรมบังคับคดี                                                                        (กบค.) ๓,๒๑๗   
    ๖) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน                                           (กพน.) ๓,๙๓๓   
    ๗) กรมราชทัณฑ์                                                                        (รท.) ๑๓,๗๖๐   
    ๘) กรมสอบสวนคดีพิเศษ                                                              (DSI) ๑,๑๗๕   
    ๙) ส านักงานกิจการยุติธรรม                                                          (สกธ.) ๑๐๔   
    ๑๐) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์                                                          (สนว.) ๒๔๕   
๒. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี ได้แก่    
    - ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด                     (ส านักงาน ป.ป.ส.) ๑,๕๔๔   
๓. ส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวงยุติธรรมแต่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี ได้แก่    
    - สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ สธท : Thailand Institute of Justice – TIJ ๖๐   
    - สถาบันอนุญาโตตุลาการ :  Thailand Arbitration Center - THAC ๖๕   



 
 

๓. จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวม...................................................โครงการ/กิจกรรม 

๔. จ านวนงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวม............................................... บาท 

- จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกโครงการ จ านวน............................................................ บาท 

- จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการ จ านวน................................................................................................. บาท 

๕. เป้าหมายในปี ๒๕๖๕ 

- จ านวน บุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพฒันาคุณธรรม จริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งมจี านวน รวม.......คน 

- จ านวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอก ที่ให้ความส าคัญสนับสนุนใหม้ีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม .................แห่ง 

- จ านวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอก ที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกจิกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ..................คน 

- จ านวนบุคลากรทั้งภายในและภายนอก เข้าร่วมกจิกรรเทดิทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ .........................คน 

- จ านวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในเครือข่าย รวม................แหง่ ระยะเวลาที่ด าเนินการ......................เดือน 

๖. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของกระทรวง/องค์กร/หน่วยงาน 

- บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกบัคุณธรรม จริยธรรมและเสรมิสร้างวินัยในการปฏิบัตงิาน และน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ความมีวินัย 
สุจริต จิตอาสา มาปรบัใช้ในการปฏิบัติงาน 

- ระบบบรหิารจัดการองค์กรมีความเป็นเอกภาพ สามารถยกระดับค่าคะแนน ITA ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. ก าหนด โดยยึดหลักคุณธรรม นิติธรรม  
ความโปร่งใส หลักการมสี่วนร่วม หลักความรบัผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 

- ภาคีเครือข่าย ยึดมั่นในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการท างานด้วยสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 

- ส่งเสรมิใหบุ้คลากรมสี่วนร่วมในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
- เสรมิสร้างองค์ความรู้ และสร้างความสัมพันธ์อันดี และมีความร่วมมือกบัหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของกลุ่มประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗. รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 

 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถปุระสงค์ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
หมายเหตุ ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค. - ธ.ค. ๖๕) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค. - มี.ค. ๖๕) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย. - มิ.ย. ๖๕) 
ไตรมาส ๑ 

(ก.ค. - ก.ย. ๖๕) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานเสริมสร้างคุณธรรม ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จติอาสา 
กลยุทธ์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างวินัยข้าราชการด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จติอาสา 

ด้านพอเพียง 
๑. กิจกรรมคุ้ มครองสิทธิฯ 

ร่ วมใจส่ ง เสริมคุณธรรม 
จริยธรรม บนพ้ืนฐานความ
พอเพียง 
 

เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลของ
บุคลากรมฯ ตลอดจนปลูก
จิตส านึกให้ยึดมั่นในความซ่ือสัตย์ 
สุจริต และความถูกต้อง ชอบ
ธรรม อีกทั้งยังสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมฯ น า
หลักธรรมไปใช้ในการด ารงชีวิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความ
สมดุลระหว่างชีวติส่วนตัวกับชีวิต
การท างาน โดยตั้งอยู่บนหลัก
ส าคัญ 3 ประการ ของเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ  ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และการมี
ภูมิคุ้มกันที่ด ี

กคส. ร้อยละของบุคลากร กรม
คุ้มครองสิทธฯิ (สว่นกลาง) 
มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยทา
แบบทดสอบ ผ่านเกณฑ์
การประเมิน ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

 

 ไม่ใช้
งบประมาณ 

     

๒. โครงการศูนย์การเรียนรู้
ด้านการเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเกษตร
ทฤษฎีใหม่เพ่ือยกระดับ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชนทีย่ั่งยืน 

เพ่ือปลูกฝังแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจทฤษฎีใหม่แก่เด็กและ
เยาวชน เป็นการเพ่ิมพูนความรู้
และประสบการณ์เพ่ือเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ
ให้แก่เด็กและเยาวชน และป็น
การส่งเสริมการคืนเด็กดีสู่สังคม 

กพน. จ านวนการกระท าผิดซ้ า
ของเด็กและเยาวชนลดลง 

 

 รอจัดสรร      



 
ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถปุระสงค์ของโครงการ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๕) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค. - มี.ค. ๖๕) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๕) 

ไตรมาส ๑ 
(ก.ค. - ก.ย. ๖๕) 

ด้านวนิัย 
๓. โครงการสร้างคุณธรรมและ

ความโปร่งใสของกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
และวิวัยข้าราชการ 

เพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึก
ในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็น
ข้าราชการและความซ่ือสัตย ์
สุจริต และประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ พนักงานราชการ 
และเจ้าหน้าที่ของกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ มีความรูค้วาม
เข้าใจเก่ียวกับวินัยข้าราชการ
และด าเนินการทางวินัยอย่าง
ถูกต้อง 

กคส. ร้อยละ ของผู้เข้ารับการ
อบรมได้รับความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับวินัย
ข้าราชการ โดยท า

แบบทดสอบผ่านเกณฑ์
การประเมินไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๘๐ 

       

๔. ถ่ายทอดความรู้พ้ืนฐาน
ทางดา้นวินัยและอุทาหรณ์
เก่ียวกับการกระท าความผิด
วินัย 

เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาให้
ข้าราชการมีความรู้และความ
เข้าใจเก่ียวกับการรักษาวินัย
ข้าราชการ 
พลเรือน 

กพน. จ านวน 
การกระท าผิดซ้ า 

ของเด็กและเยาวชน 
ลดลง 

 งบ
หน่วยงาน 

     

๕. โครงการอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที ่
 

เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจ ขอบเขตการบังคับใช้ 
แนวทางในการปฏิบัติการตาม
ขั้นตอนและวิธีการเก่ียวกับ
พระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที ่

ป.ป.ส. ระดับความส าเร็จของการ
จัดโครงการอบรมให้

ความรู้เก่ียวกับความรับ
ผิดทางละเมิดของ

เจ้าหน้าที่ 

 100,000 
งบประมาณ 

ป.ป.ส. 
 

     

ด้านสจุริต 
๖. กิจกรรม “การปฏิญาณตน

เพ่ือเป็นเจ้าหน้าที่บังคับคดีที่
ดีและใสสะอาด” 

๑.เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี
ทุกคนตระหนักถึงคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานโดยไม่เข้าไปยุ่ง
เก่ียวกับการขายทอดตลาดทรัพย์
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีความ
เช่ือมั่นในความสุจริต โปร่งใสของ
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี 
 
 

กบค. บุคลากรในสังกัดกรม
บังคับคดี ได้ร่วมลงนาม
ถวายพระพร และถวาย

สัตย์ปฏิญาณ ร้อยละ 85 
 

 ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

     



 
ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถปุระสงค์ของโครงการ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๕) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค. - มี.ค. ๖๕) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๕) 

ไตรมาส ๑ 
(ก.ค. - ก.ย. ๖๕) 

๗. ประกวดบทความหัวข้อ
เก่ียวกับการส่งเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้มีความใส
สะอาด ปราศจากการทุจริต  

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดี
พิเศษ ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก
แหล่งที่มาต่างๆ เก่ียวกับประเด็น
เร่ืองการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความ
ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต 
ท าให้เกิดความตระหนักถึง
ความส าคัญ และรู้สึกมีส่วนร่วม
ในการป้องกันการทุจริต 

DSI กอง/กลุ่มงาน  
ละ 1 บทความ  
เป็นอย่างต่ า 

 

 ไม่ใช้
ประมาณ 

     

๘. โครงการเผยแพร่ปลูก
จิตส านึกพฤติรรมสุจริตแก่
เจ้าหน้าที่ สนว. 

เพ่ือปลูกจิตส านึกแก่เจ้าหน้าที่
สนว.ในรูปสื่อประชาสัมพันธ์ 

สนว. ร้อยละความส าเร็จในการ
จัดท าสื่อเผยแพร่ปลูกจิต

พฤติกรรมสุจริต 
(เป้าหมาย 12 ฉบับ/ปี) 

 ไม่ใช้
งบประมาณ 

     

๙. กิจกรรม “ONCB White 
Heart 3nd”  
 

เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน 
ให้เกิดขึ้นภายในส านักงาน 
ป.ป.ส. 
 

ป.ป.ส. ระดับความส าเร็จในการ
จัดกิจกรรม 

 

 ไม่ใช้
งบประมาณ 

     

๑๐. กิจกรรม ข้าราชการไทย
หัวใจใสสะอาด (รณรงค์เชิง
สัญลักษณ์ โดยใส่เส้ือขาว) 

เพ่ือปลูกจิตส านึกและเสริมสร้าง
แรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
ป.ป.ส. ปฏิบัติงานด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต และส่งเสริม
ค่านิยมยกย่องเชิดชคูวามดีเพ่ือ
สร้างขวัญและก าลังใจในการ
ท างาน 

ป.ป.ส. ระดับความส าเร็จในการ
จัดกิจกรรม 

 

 ไม่ใช้
งบประมาณ 

     

๑๑. โครงการอบรมให้ความรู้การ
ป้องกันการกระท าความผิด
เก่ียวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม 

เพ่ือให้บุคลากรส านักงาน ป.ป.ส. 
ได้ความรู้และเข้าใจเก่ียวกับการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคล 
กับประโยชน์ส่วนรวม 
 

ป.ป.ส. 
 

ระดับความส าเร็จของการ
จัดโครงการอบรมให้

ความรู้การป้องกันการ
กระท าความผดิเก่ียวกับ

การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับ

ประโยชน์ส่วนรวม 

 50,000 
งบประมาณ 

ป.ป.ส. 
 

     

๑๒. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต การป้องกัน
ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับมี
จิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต 
และการรับสินบนทุกรูปแบบ 
 

TIJ 
 

ร้อยละของบุคลากร 
มีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับการป้องกันการ
ทุจริตและผลประโยชน ์
ทับซ้อน (ร้อยละ 80) 

 25,000 
บาท 

 

     



 
ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถปุระสงค์ของโครงการ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๕) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค. - มี.ค. ๖๕) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๕) 

ไตรมาส ๑ 
(ก.ค. - ก.ย. ๖๕) 

๑๓. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน และ
จัดโครงการอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับ ITA พร้อมทั้งวัด
ความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน
ราชการและเจ้าหน้าที่ ของกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มี
ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการ
กระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับ
ซ้อน หรือสามารถแยกแยะ
ประโยชน์สนตนและประโยชน์
ส่วนรวมได ้

กคส. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรมผ่านการประเมิน

แบบทดสอบความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ

ผลประโยชน์ทับซ้อน และ 
ITA (ร้อยละ ๘๐) 

 รอจัดสรร      

ด้านจติอาสา 
๑๔. โครงการคุ้มครองสทิธิจิต

อาสา 
เพ่ือส่งเสริม ปลูกจิตส านึกให้
บุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ มีจิตอาสา บ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ ท าความดี
เพ่ือประเทศชาติ 

กคส. มีกิจกรรมสร้างสุขให้กับ
เด็ก เยาวชน คนพิการ 

และผู้ด้อยโอกาส จ านวน 
๒ กิจกรรม 

 -      

ด้านอื่นๆ 
๑๕. กิจกรรมถวายสังฆทาน

ส าหรับบุคลากรที่มีวันคล้าย
วันเกิดในเดือนนั้น (กระปุก
สะสมบุญ) 

เพ่ือปลูกจิตส านึกให้กับบุคลากร
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้
เป็นคนดี ได้รับฟังค าสอนทาง
ศาสนาและน ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

กคส. จ านวน ๑ ครั้ง/เดือน  ไม่ใช้
งบประมาณ 

     

๑๖. กิจกรรมอบรมให้ความรู้วิชา
ด้วยว่าด้วยการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม แก่
เจ้าหน้าที่ใหม่ 

เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่
ใหม่ ภายใต้คุณธรรม ๔ ประการ 
(พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) 

กคส. มีจ านวนชั่วโมงวิชาว่าด้วย
การส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม ไม่น้อยกว่า ๒ 
ชั่วโมง ในกิจกรรมการ
ปฐมนิเทศให้ความรู้

พ้ืนฐานกับเจ้าหน้าที่ใหม่ 
 

 ๓๓๓,๗๗๕
บาท 

     

๑๗. เผยแพร่ ปลูกฝัง และ
ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับ
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน โดยการ
น าเสนอในรูปแบบของ
การ์ตูน 
 
 

เพ่ือให้บุคลากรกรมคุมประพฤติ
ได้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนได้อย่าง
ถูกต้อง 
 
 
 
 

คป. จ านวนครั้งของการ
เผยแพร ่

 

 ไม่ใช้
งบประมาณ 

     



 
ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถปุระสงค์ของโครงการ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๕) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค. - มี.ค. ๖๕) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๕) 

ไตรมาส ๑ 
(ก.ค. - ก.ย. ๖๕) 

๑๘. กิจกรรมบรรจุหัวข้อการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ/ผลประโยชน์
ทับซ้อนและประมวล
จริยธรรมในการประชุม/
อบรม/สัมมนาต่างๆให้กับ
บุคลากรในสังกัด 
 

เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดกรมคุม
ประพฤติมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
และประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนและสามารถน าความรู้
ดังกล่าวไปปรับใช้ในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 
 

คป. ร้อยละของหน่วยงานที่
บรรจุหัวข้อการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ/ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและประมวล
จริยธรรมในการประชุม/
อบรม/สัมมนาต่างๆให้กับ
บุคลากรในสังกัด อย่าง
น้อย ๒ ครั้ง ต่อปี 

 ไม่ใช้
งบประมาณ 

     

๑๙. โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม หลักธรรมมาภิ
บาล  เพ่ือป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้แก่ 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดี
พิเศษ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางประพฤติตนและ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส 
ซ่ือสัตย์ สุจริต สร้างค่านยิม 
วัฒนธรรมสุจริต เพ่ือต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

DSI ร้อยละของบุคลากรกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ที่มี
ความเข้าใจเก่ียวกับ

คุณธรรม จริยธรรม วินัย
ข้าราชการ และมาตรการ

การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ใน

ระดับที่มากขึ้น 
 

 ไม่ใช้
งบประมาณ 

     

๒๐. โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทย (วันส าคัญ
ทางพุทธศาสนา) 

เพ่ืออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมความ
เป็นไทย มุ่งเน้นการหล่อหลอม
ความสามัคคี และเสริมสร้างการ
มีส่วนร่วมของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ส. 
 

ป.ป.ส. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมไทย 

 

 30,000 
 

     

๒๑. กิจกรรมขับเคลื่อนกิจกรรม
ตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
 

เพ่ือส่งเสริมบุคลากรได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรมพ้ืนฐาน 4 
ประการ ได้แก่ วินัย พอเพียง 
สุจริต จิตอาสา 
 
 

TIJ 
 

ร้อยละความส าเร็จของ
การขับเคลื่อนกิจกรรม
ตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรม (ร้อยละ 80) 

 

 -      
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถปุระสงค์ของโครงการ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๕) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค. - มี.ค. ๖๕) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๕) 

ไตรมาส ๑ 
(ก.ค. - ก.ย. ๖๕) 

๒๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
และองค์ความรู้ของบุคลากร
ด้านการป้องกันการทุจริต 

เพ่ือให้บุคลากร สนว.รับทราบ 
พรบ./ประมวลจริยธรรม/
ข้อก าหนดจริยธรรมเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 
 

สนว. ร้อยละคะแนนเฉลี่ย
ความรู้ความเข้าใจด้าน

คุณธรรมจริยธรรม        
การป้องกันการทุจริตของ

บุคลากรใน สนว.
(เป้าหมายคะแนนเฉลี่ย
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ70) 

 ไม่ใช้
ประมาณ 

     

๒๓. กิจกรรมด้านการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ให้แก่
บุคลากร THAC 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร THAC  
มีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฎิบัติงาน 

THAC บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อย 3 กิจกรรม 

 

 -      

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานเสริมสร้างคุณธรรม ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จติอาสา 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาผูบ้ริหารและผูป้ฏิบตัิให้เปน็แบบอย่างที่ดี (Role Model) ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยข้าราชการ 
๒๔. กิจกรรมค้นหาผู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติที่เป็นต้นแบบด้าน
คุณธรรม จริยธรรม (ความ
พอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา) 

เพ่ือให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กคส. บุคคลต้นแบบด้าน
คุณธรรม จริยธรรมได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 ไม่ใช้
งบประมาณ 

     

๒๕. การพัฒนาและผลักดันให้
กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ ได้รับการคัดเลือก
เป็นองค์กรคุณธรรม 

เพ่ือให้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
องค์กรคุณธรรม 

กคส. ได้รับการคัดเลือกเป็น
องค์กรคุณธรรม 

 ไม่ใช้
งบประมาณ 

     

๒๖. การขับเคลื่อนการประเมิน
องค์กร คุณธรรม สกธ. 

 

เพ่ือปลูกจิตส านึกในการ
ปฏิบัติงานด้วยหลักคุณธรรม 
ความพอเพียง สุจริต จิตอาสา 
และขับเคลื่อน สกธ ให้เป็น
องค์กรคุณธรรม 
 

สกธ. ระดับความส าเร็จของการ
จัดกิจกรรม 

 

 ไม่ใช้
งบประมาณ 

     

๒๗. การขับเคลื่อนและติดตาม
การด าเนินการตาม
มาตรฐานความโปร่งใสของ
เรือนจ า  
5 ด้าน 
 

เพ่ือเป็นมาตรการ/เครื่องมือ ใน
การตรวจสอบการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ประเมินที่กรมราชทัณฑ์
ก าหนด  
ให้เรือนจ า/ทัณฑสถาน 
ด าเนินการให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

รท. ร้อยละของเรือนจ า/ 
ทัณฑสถาน ที่ด าเนินงาน
ตามมาตรฐานความ
โปร่งใสของ เรือนจ า  
5 ด้าน แล้วรายงานผล 
ให้กรมราชทัณฑ์ทราบ
(ร้อยละ ๘๐ / ๑๑๕ แห่ง) 
ตามแบบรายงานฯ  

ทุก ๖ และ ๑๒ เดือน 

 79,200 
 

     



 
ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถปุระสงค์ของโครงการ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๕) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค. - มี.ค. ๖๕) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๕) 

ไตรมาส ๑ 
(ก.ค. - ก.ย. ๖๕) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการดา้นการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจดัการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้มีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล 
๒๘. โครงการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ในส่วนของ
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ 

เพ่ือให้การด าเนินการของ
หน่วยงานเกิดความโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติ
ราชการ 

คป. ร้อยละของผลคะแนนการ
ประเมินในส่วนของแบบ
ตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) มีค่า

คะแนนไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 90 

 -      

๒๙. โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
(IntegrityandTransparen
cyAssessment : ITA) 
 

เพ่ือให้ส านักงาน ป.ป.ส. เข้ารับ
การประเมิน  
และได้รับการพัฒนากระบวนงาน 
พร้อมยกระดับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
 

ทุก
หน่วยงาน 

 

ค่าคะแนนผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

(ไม่ต่ ากว่า 85 คะแนน) 
 

 -      

๓๐. การจัดท าข้อก าหนด
จริยธรรม 

เพ่ือให้ สนว.มีข้อบังคับจริยธรรม
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.2564 
 
 
 
 
 

สนว. ร้อยละความส าเร็จในการ
จัดท าข้อก าหนดจริยธรรม 
(เป้าหมายร้อยละ100)  

 ไม่ใช้
งบประมาณ 

     

๓๑. กิจกรรมการปรับปรุง
กระบวนงานบริหารจัดการ
ข้อร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระท าการทุจริตหรือ
ประพฤติ   มิชอบ 

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาแนว
ทางการปฏิบัติงานบริหารจัดการ
ข้อร้องเรียนกรณีการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของ
ส านักงาน ป.ป.ส. ให้มีมาตรฐาน  
เป็นปัจจุบัน และสามารถรายงาน
ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ป.ป.ส สามารถจัดส่งรายงานข้อ
ร้องเรียนกรณีการทุจริต
และประพฤติมิชอบให้แก่
หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้
ทันต่อวงรอบที่ก าหนด 

(ร้อยละ 100) 

 -      

๓๒. โครงการทบทวนมาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต 
 

เพ่ือให้บุคลากรของสถาบันใช้
เป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติตนอยู่ในกฎ ระเบียบของ
ทางราชการ ด ารงตนด้วยความ
เที่ยงธรรม ไม่ใช้อ านาจและ

TIJ 
 

ความส าเร็จในการทบทวน
มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการ

ทุจริต 
 

 -      



 
ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถปุระสงค์ของโครงการ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๕) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค. - มี.ค. ๖๕) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๕) 

ไตรมาส ๑ 
(ก.ค. - ก.ย. ๖๕) 

ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ 
 

๓๓. น าเทคโนโลยีเขา้มาใช้
สนับสนุนการบริการจัดการ
งานคดีในระบบออนไลน์ 

เพ่ือประชาสัมพันธ์ระบบงานคดี 
เพ่ือเพ่ิมรายได้ และสร้างความ
รวดเร็วในการบริการ 
 

THAC จ านวนคดีเพ่ิมมากขึ้น 
และ เพ่ิมผู้ใช้บริการ
ส าหรับชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเข้ามาใข้

ระบบงานคดีออนไลน์มาก
ยิ่งขึ้น 

 -      

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการดา้นการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในหน่วยงานด้วยคุณธรรม 
          

 
 
 
 

 

           
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างภาคีเครือขา่ยความร่วมมอืดา้นการส่งเสริมคุณธรรม 
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและขยายภาคีเครือข่ายของกระทรวงยุติธรรมให้ขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยบุคลากรกระทรวงยุติธรรมในทุกภาคสว่น 
๓๔. โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือทบทวนผล
การด าเนินงานและจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กระทรวงยุตธิรรม 

เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงาน
และจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินงานดา้นการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของ
หน่วยงานในสังกัด ยธ. 

สป.ยธ. 
(ศปท.) 

 - ได้แผนปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปราม
การทุจรติฯ
ประจ าปี ๒๕๖๕ 
- ได้แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม  
ปี ๒๕๖๕ 

งบบูรณา
การต่อต้าน
การทุจริต 

     

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและสง่เสริม สนับสนนุภาคีเครือข่ายของกระทรวงยุติธรรมในการด าเนนิงานด้านคณุธรรม ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จติอาสา 
๓๕. โครงการส่งเสริมสิทธิ

เสรีภาพและสิทธิมนุษยชน 
กิจกรรมอบรมครูผู้จัดการ
เรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 

เพ่ือส่งเสริมให้ครูและเยาวชนมี
ความรู้ ความเข้าใจด้านสทิธิและ
เสรีภาพและสิทธิมนุษยชน 
ตลอดจนปลูกจิตส านึกการเป็น
พลเมือที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต 
เคารพกฎหมายและสร้างการรับรู้
เก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต 

กคส. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถท า

แบบทดสอบผ่านเกณฑ์
การประเมิน (ร้อยละ ๘๐) 

       

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  :  ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างดา้นคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 



 
ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถปุระสงค์ของโครงการ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๕) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค. - มี.ค. ๖๕) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๕) 

ไตรมาส ๑ 
(ก.ค. - ก.ย. ๖๕) 

กลยุทธ์ที่ ๑ ทบทวนกฎหมายที่มีอยู่และปรับปรุงให้มคีวามทันสมัยเป็นมาตรฐานสากล 
- ไม่มี - 

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างความร่วมมอืและเครือขา่ยด้านระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในประชาคมอาเซียนตามมาตรฐานสากล 
- ไม่มี - 

รวม......................โครงการ 
 
 

 


