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                  หน้าที่ 1 

 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมของส านักงานปลัดกระทรวงยตุธิรรม ประจ าปีงบประมาน พ.ศ.2559-2560 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐบริหารจัดการและด าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและประโยชน์ของประชาชน เป็นหน้าที่หลักของส่วน
ราชการ กรมบังคับคดี อันประกอบไปด้วยบุคลากรที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด จึงมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักประมวนจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน โดยมีการจัดตั้งกลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม เป็นกลุ่มงานภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมบังคับคดี มีหน้าที่หลักในการส่งเสริม คุ้มครอง
จริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม ให้ข้าราชการมีคุณธรรม 
จริยธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาล รวมถึงติดตาม สอดส่อง ดูแลให้ข้าราชการมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างสม่ าเสมอ ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงในกรณีท่ีมีการ
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม เพ่ือให้ความช่วยเหลือดูแลและให้ความเป็นธรรมข้าราชการ ขับเคลื่อนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ประกอบด้วยแนวทางการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ้งเน้นให้หน่วยงานสร้างเสริม
และสนับสนุนให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจรติในองค์กร ส าหรับใช้เป็นแนวทางการสร้างกลไกการป้องกันทุจริตให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง 
 กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของกรมบังคับคดีขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางส่งเสริมให้บุคลากรของกรม
บังคับคดี มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นแนวทางการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานต่อไป 
 

2.วิสัยทัศน์ 
 

 ส่งเสริมและพัฒนาเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในกรมบังคับคดี โดยสามารถวัดผลได้อย่าเป็นรูปธรรม 
 

3.เป้าประสงค์ 
 (1) เพ่ือให้การท างานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในกรมบังคับคดี มีมาตรฐานและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 (2) เพ่ือให้ระบบการบริหารงานบุคคลของกรมบังคับคดี มีการยึดหลักตามระบบคุณธรรม จริยธรรม 
 (3) เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในกรมบังคับคดี มีมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาข้าราชการตามประมวลจริยธรรมเข้าราชการพลเรือนและสงเสริมพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
 (4) เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในกรมบังคับคดี 
 
 
 
                   



หน้า 2 
4.ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 6 มาตรกร ดังนี้ 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบการบริหาร 
จัดการงานของภาครัฐที่เอื้อต่อ 
การหล่อหลอมให้ข้าราชการ 
มีมโนสุจริต 
 
มาตรการ 
พัฒนาระบบการสร้างความตระหนักให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกรม
บังคับคดี ท างานอย่างมีมโนสุจริต เป็น
ธรรมโปร่งใสและไม่เลือกปฏิบัต ิ

การปรับปรุงระบบการบริหารงาน
บุคลากรให้เอื้อต่อการส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบัน
ราชการ 

การเผยแพร่มาตรฐานทาง 
จริยธรรม และการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในองค์กร 

การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการตรวจสอบ คุณธรรม จริยธรรม 
ธรรมาภิบาล ของข้าราชการ  
และหน่วยงานของรัฐ 
 
มาตรการ 
รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา และตรวจสอบคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

มาตรการ 
1.ก าหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ
ด้านการบริหารงานบุคคลให้การใช้
ดุลพินิจของผู้มีอ านาจตามกฎหมาย     
มีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน มีวิธีการที่เปิดเผย
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
2.ยกย่องเชิดชูและให้รางวัลบุคลากรที่
เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการมีคุณธรรม
และจรรยาบันราชการ 

มาตรการ 
1.เผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาข้าราชการ ตามประมวลจริยธรรมฯ 
2.ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ให้ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ในกรมบังคับ
คดี ด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย
อย่างต่อเนื่อง และมีการวัตผลในเชิง
รูปธรรม เพ่ือเป็นการป้องกันการประพฤติ
ผิดชอบและ ปัญหาการทุจริต 
 

 
 
 
 

 
                          ส่งเสริมและพัฒนาเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมบังคับคดีโดยสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  
 
 
 



                  

                  หน้าที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐที่เอ้ือต่อการหล่อหลอมให้ข้าราชการมีมโนสุจริต 
วัตถุประสงค์ การท างานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมบังคับคดี มีมาตรฐานและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  มาตรการ  พัฒนาระบบการสร้างความตระหนักให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในกรมบังคับคดีท างานอย่างมีมโนสุจริต เป็นธรรมโปร่งใสและไม่เลือกปฏิบัติ 
 

มาตรการ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 
พัฒนาระบบการสร้าง
ความตระหนักให้
ข้าราชการ และ 
เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม
บังคับคดี ท างานอย่ามี
มโนสุจริต เปน็ธรรม
โปร่งใส และไม่เลือก
ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตัิงาน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ 
ให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีใ่นสังกัด กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจ ากรม
บังคับคดี สง่เสริมค่านิยมเร่ืองความซื่อสัตย์ สุรจิตและการมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริต ด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายได้แก 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ตระหนักรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างต่อเนื่อง เช่น การสรา้งองค์ความรู้เรื่องผลประโยชนท์ับซ้อน,การ
ขัดกันแห่งผลประโยชน,์แนวทางการรับทรัพย์สนิหรือประโยชนอ่ื์นใดและการ
รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ที่หลากหลาย เป็นตน้ 
- พัฒนาระบบการด าเนนิงานให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม 
เช่น การประกาศนโยบายเก่ียวกับความโปร่งใส และตรวจสอบได้ของกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรมประจ ากรมบังคับคดี ได้จัดท าหลักสูตรส านึกข้าราชการ กรม
บังคับคดไีม่โกง,จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษาหรือสถานการณ์ ที่
น่าสนใจหรือควรระวังเป็นต้น 
- พัฒนาการให้บริการและข้อมูลที่ชัดเจนเก่ียวกับการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน ตามพรบ. การอ านวยความสะดวกในการ   พิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พศ.2558 โดยการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน และปดิประกาศ
เผยแพร่ให้รับทราบโดยทั่วกนั 
- ส่งเสริมและสนับสนนุให้ข้าราชการและเจ้าหนา้ที่ในสังกัดกลุม่งานคุ้มครอง
จริยธรรมประจ ากรมบังคับคดีมสี่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อสร้างกระกวนการมีส่วนร่วม เช่นการจัดKM,การเปลี่ยนเจ้าภาพในการจัด
กิจกรรมท าบุญตักบาททุกเดือน เป็นต้น 
 

มีการเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ให้แก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรมประจ า
กรมบังคับคดี เพื่อให้เกิด
ความตระหนัก ท างาน
อย่างมีมโนสุจริต เป็น
ธรรม โปร่งใสและไม่เลือก
ปฏิบัติย 

กิจกรรม - 3 กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม
ประจ ากรม
บังคับคดี  
กบท. 

 



                  หน้าที่ 4 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลให้เอ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ 
วัตถุประสงค์ ระบบการบริหารงานบุคคลของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจ ากรมบังคับคดี มีการยึดหลักตามระบบคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรการ 1 ก าหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการด้านการบริหารงานบุคคลให้การใช้ดุลยพินิจของผู้มีอ านาจตามกฎหมายมีหลักเกณฑ์        
ที่ชัดเจน มีวิธีการที่เปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

มาตรการ 2  ยกย่องเชิดชูและให้รางวัลบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัต 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 
1) ก าหนดมาตรการ 
หลักเกณฑ์วิธีการด้าน
การบริหารงานบุคคลให้
การใช้ดุลยพินจิของผู้มี
อ านาจตามกฎ หมายมี
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน มี
วิธีการที่เปิดเผยโปร่งใส
และตรวจสอบได ้
 
 
 
2)ยกย่องเชิดชูและให้
รางวัลบุคลากรที่เปน็
แบบอย่างที่ดีด้านการมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาข้าราชการ 
 
 
 

1) ปรับปรุงหรือสร้างหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติในกระบวนงานการบริหารงาน
บุคคลให้มีความโปร่งใส โดยไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานกลาง และเผยแพร่
หลักเกณฑ์วิธีการให้ครบถ้วนและทั่วถึง 
 
 
 
 
 
2) การจัดท าฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคลที่ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบนั 
 
โครงการยกย่องและเชิดชูองค์กรและบุคคลต้นแบบที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการ
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ประจ าปี พ.ศ.2559 
- ก าหนดหลักเกณฑ์กลางในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบ พร้อม

ประกาศหลักเกณฑ์ฯดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วถึง 
- น าผลที่ได้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงาน/การเลื่อน

ระดับ 

มีหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติ
ในกระบวนงานการบริหาร 
งานบุคคลทีช่ัดเจน และมี
การประกาศเผยแพร่หลัก 
เกณฑ์โดยเปิดเผยโปร่งใส
และตรวจสอบได ้
ร้อยละของฐานข้อมูล 
 
บุคลากรที่ถูกต้องและเปน็
ปัจจุบนั 
 
ระดับการยอมรับของ
เจ้าหน้าที่สงักัดกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรมประจ า
กรมบังคับคดีที่มีต่อเกณฑ์
การประเมินผลการคัด 
เลือกองค์กรและบุคคลที่
ได้รับการยกย่องว่าเปน็
ต้นแบบในด้านการมี
คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาข้าราชการ 

เร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 

 
 
 

ร้อยละ 

- 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
- 
 

1 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 

80 

กบท. 
 
 
 
 
 
 

กบท. 
 
 

กบท. 



                  หน้าที่ 5 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรม และการส่งเสริมจริยธรรมในองค์กร 
วัตถุประสงค์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมบังคับคดี มีมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาข้าราชการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

และส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
มาตรการ 1 เผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
มาตรการ 2  ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในกรมบังคับคดี ด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง  

และมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม เพ่ือเป็นการป้องกันการประพฤติมิชอบและปัญหาการทุจริต 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 
1)เผยแพร่มาตรฐานทาง
จริยธรรมและจรรยา
ข้าราชการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพล
เรือน 

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กรและเผยแพร่
ประมวลจริยธรรม 
- กิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้และลงนามรับทราบประมวลจริยธรรม แบ่งเป็น
ระดับผูป้ฏิบัติงาน 
- ประเมินผลการปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจพื้นฐานเร่ือง
คุณธรรมและ ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพล
เรือน 

ร้อยละ - 80 กบท. 

2)ส่งเสริมและพฒันา
คุณธรรมจริยธรรมด้วย
วิธีการและรูปแบบที่
หลากหลายอย่าง
ต่อเนื่องและมีการวัดผล
ในเชิงรูปธรรมเพื่อ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

1) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ราชการ 
- กิจกรรมปาฐกถาธรรม/ฟังธรรม 
- กิจกรรมธรรมบุญ ตักบาตร 
- กิจกรรมสานบุญ สานใจ ไปไหว้พระ 
- การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท (เศรษฐกิจพอเพียง) 
 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และสามรถใช้
เป็นแนวทางในการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

ร้อยละ - 80 กบท. 

 2)โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยน ประสบการณ์การท างาน
ด้านการสง่เสริมจริยธรรมระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมฯและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิานด้านจริยธรรม ระดบักระทรวงยุติธรรม 

 ร้อยละ - 80 กบท. 

 3)การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนให้แก่ข้าราชการที่บรรจุใหม่ 

 ร้อยละ - 80 กบท. 



                หน้าที่ 6 
ยุทศาสตร์ที่ 4 การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ของข้าราชการและหน่วยงานของรัฐ 
วัตถุประสงค์ เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมบังคับคดี 
  มาตรการ รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 
รณรงค์ส่งเสริมให้
ประชาชน มีส่วน
ร่วมในการพัฒนา 
และ ตรวจสอบ
คุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 
 
 
 

โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของกระทรวง
ยุติธรรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ www led.go.th 
- เปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนกรณีพบ
เห็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมกระท าการทุจริตหรือพฤติมิชอบ
ผ่านเว็ปไซต์ได้ 
- เปิดโอกาสให้ประชาชนติดตามข้อร้องเรียนของตนเองผ่านเว็บไซต์ได้ 
- พัฒนาระบบการจัดการขอร้องเรียนของกรมบังคับคดี ให้มีมาตนฐาน
เดียวกัน และลดขั้นตอน/ลดความซ้ าซ้อนของการปฏิบัติงาน โดยการใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและตรวจสอบ
คุณธรรมจริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล 

จ านวน - 1 กบท. 

 
 


