
๑ 

 
 

 
 

 
 

แผนปฏบิัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สถาบันเพื่อการยตุิธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตุลาคม ๒๕๖๓  



๒ 
 

ค าน า 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสถาบันเพ่ือการยุติธรรม

แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นการขับเคลื่อนการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี รวมถึงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น 

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

และประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 

ความมั่นคงแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๖๔) มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายส าคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้น

แนวทางการปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริตในกลุ่มประชาชนทุกช่วงวัย ส่งเสริม  

การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

การปรับระบบงานและโครงสร้างที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงเพ่ิ ม

ประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการปราบทุจริต 

ในการนี้ สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้กับ

เจ้าหน้าทีแ่ละส่วนงานที่รับผิดชอบใช้เป็นกรอบแนวทางขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติ บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกระทรวงยุติธรรม 

 

 

ส านักยุทธศาสตร์และแผน 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)  



๓ 
 

สารบัญ 

หน้า 

ส่วนที ่๑ แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง         ๕ 

แผนระดับท่ี ๑ 
๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)        ๖ 

แผนระดับท่ี ๒ 
๑. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ         ๗ 
๒. แผนการปฏิรูปประเทศ          ๘ 
๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)     ๙ 
๔. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ       ๙ 

แผนระดับท่ี ๓ 
๑. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ๑๑ 
๒. แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)  ๑๑ 
๓. ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)     ๑๒ 
๔. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    กระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)        ๑๒ 

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันเพื่อการยุติธรรม 
           แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    ๑๔ 

๑. หลักการและเหตุผล           ๑๕ 
๒. วิสัยทัศน ์            ๑๕ 
๓. พันธกิจ            ๑๖ 
๔. วัตถุประสงค์            ๑๖ 
๕. เป้าหมาย            ๑๖ 
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ           ๑๖ 
 
 
 



๔ 
 

สารบัญ (ตอ่) 

หน้า 

ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔        ๑๗  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตแก่พลเมืองทุกช่วงวัย      ๑๘ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการปฏิบัติงานของข้าราชการให้ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ๑๘ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบและมาตรการเพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                    ในหน่วยงานภาครัฐ         ๑๙  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการและกลไกการปราบปรามทุจริต   ๒๑ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต     ๒๒ 
 
 
 

 
 
 
 
 



๕ 
 

 
 

ส่วนที่ ๑ 
แผนยุทธศาสตรท์ี่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



๖ 
 

แผนระดับที ่๑ 

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

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) มีวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งนี้ ประเด็นการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ได้มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ดังต่อไปนี้ 
 

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

๒) การยกระดับงานบริการประชาชนและการอ านวยความสะดวกของภาครัฐสู่
ความเป็นเลิศ 

๓) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 
๔) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการ

ปฏิบัติราชการและมีความเป็นมืออาชีพ 
๕) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๖) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย 

เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง 
เป้าหมาย : บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 

 

   

 
 
 
 
 
 



๗ 
 

แผนระดับที ่๒ 

๑. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   

 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีความสอดคล้องกับ “แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ” ในส่วนของเป้าหมายทั้งในระดับภาพรวมและระดับ

แผนย่อย รวมถึงแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติในระดับโครงการ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แนวทางการพัฒนา : ๑) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง

และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 
 ๒) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใส

สะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
 ๓) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนาที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่าง  

ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
 ๔) ปรับระบบเพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
 ๕) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
เป้าหมายแผนย่อย : ๑) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 ๒) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
 

แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
แนวทางการพัฒนา : ๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการ

ทุจริต 
 ๒) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 ๓) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต 
เป้าหมายแผนย่อย : การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 

 

 



๘ 
 

๒. แผนการปฏิรูปประเทศ  

 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ “ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ” ในระดับวัตถุประสงค์และเป้าหมายภาพรวม มุ่งเน้นการ

ก าหนดมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตามการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารภาครัฐสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทาง
ปกครอง เพ่ือให้ประเทศไทยปลอดทุจริต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

วัตถุประสงค์ :  ๑) ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติ  
มิชอบ รวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชน รวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วม 
ในการต่อต้านการทุจริตและชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิด โดยมีมาตรการ
สนับสนุนและการคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย 

 ๒) ให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตามการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากร 
ใช้ดุลพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง 

 ๓) ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ 
และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพ่ือขจัดปัญหา
การทุจริตที่เก่ียวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ 

 ๔) ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการทาง
กฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระท าการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 

 ๕) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน  
(ไต่สวน ชี้มูล ฟ้องศาล พิพากษา) ทั้งแพ่งและอาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็น
ธรรม เสมอภาค โดยเฉพาะมีการจัดท าและบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริต ตลอดจน
เร่งรัดการติดตามน าทรัพย์สินที่เกิดจากการกระท าผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม 

 

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

 

 



๙ 
 

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

ในระดับวัตถุประสงค์ เป้าหมายในภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ ๖ “การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย” รวมถึงเป้าหมายและแนวทางภายใต้

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

วัตถุประสงค์ :  ๕) เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

 

เป้าหมายรวม : ๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๔. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีความสอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ๙ และแผน

ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รวมถึงเป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ภายใต้นโยบายที่ ๑๑ โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 
 

นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ ๙ การเสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของภาครัฐและส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่

กระทบกับความมั่นคง 
 

แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ นโยบายที่ ๑๑ การเสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประชาชน 

ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 

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

  ๒) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 

กลยุทธ์ : ๑) น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 



๑๐ 
 

๒) ผลักดันการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

และให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 

  ๓) ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินโครงการของภาครัฐ 

๔) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้าน และปฏิเสธ  

การทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

แผนระดับที ่๓  

๑. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

วิสัยทัศน์ :  ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
 

พันธกิจ :  สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :   ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI ของประเทศไทย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

 

ยุทธศาสตร์ :  ยุทธศาสตร์ที่ ๑   สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒   ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓   สกัดกั้นทางทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔   พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕   ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖   ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perception 

Index: CPI) ของประเทศไทย 

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

เป้าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

ตัวช้ีวัด :  ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน) 
 

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

 

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตแลประพฤติมิชอบ 
  เป้าหมาย : ๑) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
    ๒) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
  เป้าหมาย : การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 

 

 



๑๒ 
 

๓. 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 

๔. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. ๒๕๖๐ 

– ๒๕๖๔) 
 

วิสัยทัศน์ : กระทรวงยุติธรรมเป็นองค์กรบริหารความยุติธรรมด้วยหลักธรรมาภิบาลร่วมต่อต้านการทุจริต 
 

พันธกิจ : ๑) ส่งเสริมการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ  
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

  ๒) เสริมสร้างสมรรถนะองค์ความรู้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

  ๓) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
  ๔) ส่งเสริมพัฒนากลไกและระบบบริหารจัดการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตของกระทรวง

ยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ  
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ๑) ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีสมรรถนะองค์ความรู้ 
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
บริหารและปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นหลักการพื้นฐาน 

  ๒) ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม สังคมเต็มใจร่วมมือและเชื่อมั่นต่อกระทรวง
ยุติธรรมในการอ านวยความยุติธรรมด้วยหลักธรรมาภิบาล 

   



๑๓ 
 

ตัวช้ีวัด : ๑) ร้อยละของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่เข้าร่วมโครงการมีส่วน
ร่วมผลักดันให้เกิดสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

  ๒) กระทรวงยุติธรรมเป็นองค์กรที่บริหารและด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๓) ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
๔) ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีมาตรการ/แนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของ

รัฐบาลด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
๕) มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามการทุจริตเพ่ิมมากข้ึน 

 

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑   สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒   ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓   สกัดกั้นทางทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔   พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕   ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖   ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index: CPI) ของประเทศไทย 

 
 

   

 
 
 

 



๑๔ 
 

 
 

ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏบิัติการปอ้งกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สถาบันเพื่อการยตุิธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

 

 

 

  



๑๕ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มุ่งหวังให้

ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ 

ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน

ประชาชน โดยมีพันธกิจ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน

แบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล”  

เริ่มจากการวางรากฐานทางความคิดของประชาชนที่นอกจากตนเองจะไม่กระท าการทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทน  

ต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอีกต่อไป ประชาชนต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริต

ประพฤติมิชอบ เจตจ านงทางการเมืองของประชาชนที่ต้องการสร้างชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริต จะต้องได้รับ

การสานต่อจากฝ่ายการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ การขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 

ขณะเดียวกันกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้องเป็นที่ได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่น  

จากประชาชนว่าจะสามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และเท่าเทียม 

ทั้งนี้เพ่ือยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสของประเทศไทยในทุกมิติให้มีมาตรฐาน  

ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (United Nations Convention against 

Corruption : UNCAC) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ในการนี้ สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ มุ่งสูการเป็น “ประเทศไทย 

ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ต่อไป 

๒. วิสัยทัศน ์
 “เป็นสถาบันที่ด าเนินการด้วยความโปร่งใสบนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในกฎระเบียบ และ

ปฏิบัติตามกฎหมาย บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” 

  



๑๖ 
 

๓. พันธกิจ 
๓.๑ ปลูกและปลุกจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตให้กับผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน 

๓.๒ สร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานบนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในกฎระเบียบ และปฏิบัติ

ตามกฎหมาย 

๓.๓ พัฒนาบุคลากรของสถาบัน ให้มีความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๔. วัตถุประสงค์ 
๔.๑ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๔.๒ บุคลากรปฏิบัติงานบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในกฎระเบียบ 

๕. เป้าหมาย 
 บุคลากรปฏิบัติงานบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในกฎระเบียบ 

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๖.๑ บุคลากรของสถาบัน มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนมีจิตส านึก จริยธรรม และมีส่วนร่วมในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๖.๒ ระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

 
 

 

 
 
 



๑๗ 
 

 
 

ส่วนที่ ๓ 
สาระส าคัญ 

แผนปฏบิัติการปอ้งกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สถาบันเพื่อการยตุิธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

  



๑๘ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ ไตรมาส ๑ 
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค. - มี.ค. ๖๔) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค. - ก.ย. ๖๔) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตแก่พลเมืองทุกช่วงวัย 

เป้าหมาย 
๑. ร้อยละของเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
๒. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- - - - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการปฏิบัติงานของข้าราชการให้ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย จ านวนข้อร้องเรียนบุคลากรภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย การกระท าทุจริตและและประพฤติมิชอบของหน่วยงานลดลง 

๑.  โครงการขับ เคลื่ อน
กิจกรรมตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมบุคลากรหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรมให้ได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน ๔ ประการ 
ได้แก่ วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา 
ค าอธิบาย 
ปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน ๔ ประการ 
ให้กับบุคลากรผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์/
การอบรม/การศึกษาดูงาน 

ร้อยละความส าเร็จของ
การขับเคลื่อนกิจกรรม
ตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรม (ร้อยละ ๘๕) 

  ✓ ✓  

๒ . โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม ใ ห้
ความรู้ เรื่องการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
การป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 
 
 

ร้อยละของบุคลากร 
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกัน

การทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

(ร้อยละ ๘๐) 
 

  ✓   



๑๙ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ ไตรมาส ๑ 
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค. - มี.ค. ๖๔) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค. - ก.ย. ๖๔) 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกใน
การต่อต้านการทุจริต และการรับ
สินบนทุกรูปแบบ 
ค าอธิบาย 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริตและผลประ
โยขน์ทับซ้อน 

 
 

๓ . กิจกรรมเผยแพร่ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต และส่ง เสริม
คุณธรรม จริยธรรม ผ่าน
สื่อออนไลน์ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการ
ต้อต่านการทุจริต ตลอดจนปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
ค าอธิบาย 
เผยแพร่ สื่ อประชาสั มพันธ์ ผ่ าน
ช่องทาง Line Group TIJ เป็นประจ า
ทุกสัปดาห์  และผ่าน e-mail เป็น
ประจ าทุกเดือน 

เผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ

การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมเป็นประจ า 
(สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง) 

✓ ✓ ✓ ✓  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบและมาตรการเพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
เป้าหมาย 
๑. จ านวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง 
๒. หน่วยงานสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

๔ . กิ จกรรมการพัฒนา
กระบวนงานเพื่อยกระดับ
ผลคะแนนการประเ มิน
คุณธรรมและความโปร่งใส

ค่าคะแนน 
ผลการประเมิน

คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ

 ✓ ✓ ✓ 
 
 
 
 
 

 

 



๒๐ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ ไตรมาส ๑ 
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค. - มี.ค. ๖๔) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค. - ก.ย. ๖๔) 

ในการด า เนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐของหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม น าไปสู่การ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน 
ยกระดับค่าคะแนนผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ค าอธิบาย 
ด าเนินการตามแผน ITA ป ี2564 

ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ไม่ต่ ากว่า ๘๕ 

คะแนน) 

 

 
 

๕. กิจกรรมการวิเคราะห์
และประเมินความเสี่ยงกรณี
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภายในหน่วยงาน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่
เกี่ ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ  
อนุญาต ความโปร่งใสของการใช้
อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ และการใช้
จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ น าไปสู่การก าหนด
มาตรการป้องกันการทุจริตของแต่ละ
หน่วยงาน 
ค าอธิบาย 
ด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง
การทุ จ ริตขององ ค์กร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มาตรการ/ 
แนวทางการป้องกัน 
ความเสี่ยงกรณีการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ (หน่วยงานละ ๑ 
มาตรการ/แนวทาง) 

✓     



๒๑ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ ไตรมาส ๑ 
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค. - มี.ค. ๖๔) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค. - ก.ย. ๖๔) 

๖. กิจกรรมน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการบริหารงานบุคคล 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อน าระบบเทคโนโลยี เข้ามาใช้
สนับสนุนการบริหารงานบุ คคล 
เพื่อให้หัวหน้างานสามารถตรวจสอบ
กา รปฏิ บั ติ ง า นของบุ คล าก รได้
ครบถ้วน และถูกต้อง 
ค าอธิบาย 
ใช้ระบบเทคโนโลยี เพื่อตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการน าเทคโนโลยี

มาใช้ในการ
บริหารงานบุคคล 

(ร้อยละ ๙๐) 

✓ ✓ ✓ ✓  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและกลไกการปราบปรามทุจริต 

เป้าหมาย การบริหารจัดการข้อเรียนและการด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม และโปร่งใส 
๗ . กิจกรรมการปรับปรุง
กระบวนงานบริหารจัดการ
ข้อร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระท าการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการ
ปฏิบัติงานบริหารจัดการข้อร้องเรียน
กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมให้มีมาตรฐาน เป็นปัจจุบัน 
และสามารถรายงานต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ค าอธิบาย 
- ทบทวน/ปรับปรุงแนวทางการ
ปฏิบัติงานบริหารจัดการข้อร้องเรียน 
- รายงานข้อร้องเรียนเป็นรายไตรมาส 

สามารถจัดส่งรายงาน
ข้อร้องเรียนกรณีการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบให้แก่หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องได้ทันต่อ
วงรอบที่ก าหนด 
(ร้อยละ ๑๐๐) 

✓ ✓ ✓ ✓  

๘. กิจกรรมการพัฒนาและ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียนกรณี เจ้าหน้าที่

ช่องทางการร้องเรียน
กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กระท าการทุจริต 

✓ ✓ ✓ ✓  



๒๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ ไตรมาส ๑ 
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค. - มี.ค. ๖๔) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค. - ก.ย. ๖๔) 

ของรัฐกระท าการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ  

วัตถุประสงค์ 
เพื่ อพัฒนาและประชาสั มพั น ธ์
ช่องทางการร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบ เปิดโอกาสให้บุคลากรและ
ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและร้องเรียนพฤติกรรม
เจ้ าหน้าที่ รั ฐที่มีพฤติกรรมส่ อ ไป
ในทางทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ค าอธิบาย 
ปัจจุบันสถาบันมีช่องทางการร้องเรียน 
๕ ช่องทาง ดังนี ้
- ร้องเรียนด้วยตนเอง 
- ส่งไปรษณีย์ 
- โทรศัพท์/โทรสาร 
- เว็บไซต์ tijthailand.org 
- e-mail: transparency@tijthailand.org 

หรือประพฤติ 
มิชอบ (หน่วยงานละ 

๓ ช่องทาง) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต 
เป้าหมาย กระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่จ าเป็นต้องขอขยายระเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายก าหนด 

- - - - - - - 

  
 

หมายเหตุ : โครงการ/กิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


