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สรุปผลการดําเนนิงานรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรวี่าการกระทรวงยุติธรรม 

นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 

 
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ผลการดําเนนิงาน 

ผ่านเกณฑ์การประเมินผล 
(งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต) 

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล 
(งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต) 

แผนงานที่ 1 การป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 

(จํานวน  8  งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต) 

7 

ร้อยละ 87.50 

1 

ร้อยละ 12.50 

แผนงานที่ 2 การปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(จํานวน  4   งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต) 

3 

ร้อยละ 75.00 

1 

ร้อยละ 25.00 

สรุปผลการดําเนินตามแผน  12 งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 10 

ร้อยละ 83.33 

2 

ร้อยละ  16.67 
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รายงานผลการดาํเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุธิรรม 

นโยบายดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 

แผนงานที่ 1 การป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 
1. โครงการบูรณาการภาคีเครือข่าย
เพื่อเฝ้าระวังการทุจริต 

   

1.1. พัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวัง
การทุจริตภาคประชาชนและภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

 

เครือข่าย 9,500 คน จํานวน 6,377 คน (ร้อยละ 67.12) ผลการดําเนินงาน 
ไม่บรรลุเป้าหมาย  

  1.2 ตั้งชมรมและจัดกิจกรรมต่างๆ 
ภายในกระทรวง 
 
      1.2.1 รณรงค์และสร้าง
ภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริต 
โดยการสวมเสื้อสีขาวทุกวันพุทธ 

 
 
 

13 หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง
ยุติธรรม/สังกัด
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรม 

 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้แจ้งเวียน
ให้ข้าราชการในสังกัดสวมใส่เสื้อขาวทุกวันพุธ เพื่อเป็นการรณรงค์  มีหน่วยงาน
เข้าร่วมชมรม 30 หน่วยงาน 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

 
 

     1.2.2. การถอดบทเรียนหรือ
เผยแพร่กรณี ตัวอ ย่าง เ รื่องการ
ประพฤติมิชอบ        
 

- - 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 

    1.2.3 จัดตั้งชมรมต่อต้านการ

ทุจริต (ชื่อเดิม : พลังคุณธรรมยับยั้ง

ทุจริต) 

จํานวนสมาชิก 
60 คน 

สมาชิก 510 คน โดยมีขั้นตอน  

  1. ขอจดทะเบียนจัดตั้งชมรมต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตระหว่างเจ้าหน้าที่และหน่วยงานรัฐ 

  2. นายทะเบียน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้รับคําขอจดทะเบียนการ
จัดตั้งชมรม 
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์

ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่ งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร   

  3. นายทะเบียน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ออกประกาศ ฉบับที่ 

1/2558 เรื่อง การจัดตั้งชมรมต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม ณ วันที่ 27 

เมษายน 2558 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสํานักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจัดตั้งชมรมในสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยกําหนดให้บุคลากรสังกัด

สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

สามารถรวมกลุ่มจัดตั้งชมรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และใช้เวลา

ว่างให้เป็นประโยชน์ 

  4. ปัจจุบันชมรมอยู่ในระหว่างการพิจารณาจัดกิจกรรมชมรมและสร้างภาคี

เครือข่ายเฝ้าระวังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จํานวน

สมาชิก 510 คน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 

     1.2.4 บูรณาการช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน 

13 หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง
ยุติธรรม/สังกัด
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรม 

1. หน่วยงานระดับกรมสังกัดกระทรวงยุติธรรมช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต จํานวน 6 ช่องทาง ได้แก่  จดหมาย,โทรศัพท์, ตู้รับเรื่องร้องเรียน, เว็บไซต์
ของกระทรวงยุติธรรม WWW.MOJ.GO.TH , FACEBOOK ชื่อ “ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม”  และให้บริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน 
ทําเนียบรัฐบาล 
2. หน่วยงานภายในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จํานวน 6 ช่องทาง 
ได้แก่  จดหมาย, โทรศัพท์, ตู้รับเรื่องร้องเรียน, เว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรม 
WWW.MOJ.GO.TH , FACEBOOK ชื่อ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงยุติธรรม”  และให้บริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน ทําเนียบรัฐบาล 

 

2. โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 

   

  2.1 สร้างเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใสในการใน
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ       

1 เครื่องมือการ

ประเมินผล 

- เครื่องมือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐของสํานักงาน ป.ป.ช. จํานวน 1 เครื่องมือ 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

  2.2 จัดทําการประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ  ใ น ค ว า ม
รับผิดชอบของ สํานักงาน ป.ป.ท. 

หน่วยงานภาครัฐ 

ไม่น้อยกว่า 504 

หน่วยงาน 

ประเมิน ITA หน่วยงานภาครัฐ 656 หน่วยงาน ดังนี้ 
1. ระดับกรม จํานวน 147 กรม 
2. ระดับจังหวัด จํานวน 76 จังหวัด (สํานักงานจังหวัดและสิ่งแวดล้อม สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด  
และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) 
3. ท้องถิ่น อบจ. จํานวน 76 แห่ง 
4. เทศบาลนคร จํานวน 30 แห่ง 
5. เทศบาลเมอืง จํานวน 174 แห่ง และเมอืงพัทยา 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 

3. วางระบบป้องกันการทุจริตใน
โครงการสําคัญตามนโยบายรัฐบาล
ในการช่วยเหลือประชาชน (วางระบบ
และประสานความร่วมมือ) 

   

   3 .1 ป้องกันการทุจริตในการ
ช่วยเหลือเกษตรกร 

1 โครงการ - กําหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 

(ชาวนา) โดยศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) และสํานักงาน 

ป.ป.ท.ได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจ 14 จังหวัด  

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

   3 .2  ป้อง กันการทุจริตการใ ช้
งบประมาณขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น (งบอุดหนุน : solar 
cell หรือ footsul)  

1 โครงการ - การตรวจสอบกรณีการใช้งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบบส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ Sola cell  ศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริต (ศอตช.) และสํานักงาน 
ป.ป.ท.ได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบการใช้งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยอาศัยอํานาจ
ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557   
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

4. การป้องกันการทุจริตด้านอื่นๆ 
 

   

   4.1 การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์
ด้วยพยานเอกสาร เพื่อการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(สถาบันนิติวิทยาศาสตร์) 

สนับสนุนหน่วยงานที่
เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตในภาครฐั 

        สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้ตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านเอกสาร เพื่อการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นไปตามนโยบาย คสช. เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบาย
รัฐบาลด้านส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ สนับสนุนการตรวจพิสูจน์และ
วิเคราะห์เอกสาร 3 หน่วยงาน ได้แก่    
        
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 

        1. คดีทีร่ับมาจาก ปปช. จํานวน 5 คดี 
        2. คดีทีร่ับมาจาก ป.ป.ท. จํานวน 10 คดี 
        3. คดีทีร่ับมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ จํานวน 6 คดี 
        4. ตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 
21 คดี 
        1.คดีที่ได้รบัจากสํานักงาน ป.ป.ช.ได้แก่     
   1.1.คดีที่ ส.176/2557 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 การตรวจ
พิสูจน์ลายมือเขียนและลายมือชื่อในเอกสารการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน 
  1.2.คดีที่ ส.001/2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 คณะอนุกรรมการ
ไต่สวน ป.ป.ช.ขอให้ตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือชื่อในช่องผู้ขออนุญาตและช่องผู้รับ
การสั่งกัก 
  1.3. คดีที่ ส.016/2558 ลงวันที่ 27 มกราคม 2558 สํานักงาน ป.ป.ช.
ไม่ได้แจ้ง 
                 1.4.คดีที่ ส.007/2558 ลงวันที่ 15 มกราคม 25558 การตรวจ
พิสูจน์การปลอมแปลงลายมือชื่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่ในการเบิกถอนเงินของ
ธนาคารออมสิน 
  1.5 สํานักงาน ป.ป.ช. นําผลการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการประกอบ
สํานวนการสอบสวน เพื่อเอาผิดข้าราชการที่ประพฤติผิดในการร่วมทุจริต ในการ
ฮั้วประมูลการก่อสร้างของโครงการต่างๆ   อันส่งผลถึงงบประมาณภาครัฐที่
สูญเสียไปมากเกินจริง และได้ส่งแบบก่อสร้างที่ไม่มีคุณภาพ อันก่อให้เกิดการ
ทุจริตในการเสนอราคา 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 

  2. คดีที่ได้รับจากสํานักงาน ป.ป.ท. ได้แก่ 
                2.1 คดีที่ ส.170/2557 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557 การปลอมแปลง
เอกสารราชการ 
                2.2 คดีที ่ ส.008/2558 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 เจา้พนักงาน
กระทําความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ 
   2.3 คดีที่ ส.132/2557 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 
คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จฯ กรณีกล่าวหาพันตํารวจโท.....ว่ากระทําความผิด
เป็นพนักงานปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสยีหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 
  2.4 คดีที่ ส.017/2558 ลงวันที่ 28 มกราคม 2558 การตรวจพิสูจน์
ชื่อการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างภาครัฐ 
  2.5 คดีที่ ส.187/2557 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2557 การตรวจพิสูจน์
การปลอมแปลงลายมือชื่อคําสั่งแต่งตั้งผู้บริหารส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น 
  2.6 คดีที่ ป.ป.ท. 346/2557 วันที่ 9 มีนาคม 2558 กล่าวหาว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการทุจริตในภาครัฐ ที่ได้ลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารการ
เบิกจ่ายในการปฏิบัติงาน และในบัญชีเซ็นชื่อของผู้ปฏิบัติงาน 
  2.7 ไ ด้ ต ร ว จ พิ สู จ น์ แ ล ะ อ อก ร า ย ง า น ผ ลก า ร ต ร ว จ พิ สู จ น์
เอกสารรายงานที่ รส. 178/57 ลงวันที่ 3 ต.ค. 2557 พร้อมภาพแสดงประกอบ
รายงานผลการตรวจพิสูจน์ ส่งคืนแก่ สํานักงาน ป.ป.ท. เขต 3 
  2.8 สํานักงาน ป.ป.ท. เขต 3 นําผลการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการ
ประกอบสํานวน เพื่อเอาผิดข้าราชการที่ประพฤติผิดในการทุจริต ประมาท
ลงลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายและต่อเติมตัวเลขในเช็ค 
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  2.9 คดีที่สํานักงาน ป.ป.ท. เขต 1 เลขคดีที่ ส.253/2558 ลงวันที่ 22 
เมษายน 2558  คณะกรรมการ ป.ป.ท . ได้มีมติให้ไต่สวนข้อเท็จจริงกรณี 
เจ้าหน้าที่จับเก็บรายได้ สังกัด อบต .หนองโน อ .เมือง จ .สระบุรี ว่าเป็น
เจ้าพนักงานของรัฐมีหน้าที่จัดซื้อ เพื่อเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนเองหรือของ
ผู้อื่นโดยการทุจริต หรือเป็นพนักงานงานมีหน้าที่ทําเอกสาร หรือกรอกข้อความลง
ในเอกสาร หรือคู่ดูแลรักษาเอกสาร กระทําการปลอมเอกสาร โดยอาศัยโอกาสที่
ตนมีหน้าที่นั้น และเป็นเหตุให้ส่วนราชการได้รับความเสียหาย 
  2.10 คดีที่สํานักงาน ป.ป.ท. เลขคดีที่ ส.075/2558 ลงวันที่ 4 
มิถุนายน 2558  การตรวจพิสูจน์และการปลอมแปลงเอกสารราชการ เกี่ยวกับ
การออกโฉนดที่ดิน 

3. คดีที่ได้รับจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้แก่ 
  3.1 คดีที่ ส.134/2557 วันที่ 30 ธันวาคม 2557 กรณีการกล่าวหาว่า
ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น กับพวก กระทํา
ความผิดฐานยักยอกให้กับพนักงานอัยการ  
   3.2 คดีที่ ส.139/2556 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 กรณีบริษัท พีซีซี ดี
เวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด กับพวก ได้ขอกู้เงินสินเชื่อ(O/D) วงเงิน
จํานวน 600 ล้านบาท จากธนาคารออมสิน 
  3.3 คดีที่ ส.129/2556 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2556 กรณีบริษัท พีซีซี ดี
เวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด กับพวก ได้ขอกู้เงินสินเชื่อ(O/D) วงเงิน
จํานวน 600 ล้านบาท จากธนาคารออมสิน  
  3.4 คดีที่ ส.177/57 วันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีการปลอมแปลงเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เลขที ่14 ตําบลกลางดง อําเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และนําไปยื่นขอออกโฉนดที่ดินหลายฉบับ 
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                3.5 คดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขคดีที่ ส.059/2558 ลงวันที่ 28 
เมษายน 2558 การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กระทําการออกโฉนดที่ดินโดยมิ
ชอบบนที่ดินของรัฐ 
  3.6 คดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขคดีที่ ส.058/2558 ลงวันที่ 28 
เมษายน 2558 การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กระทําการออกโฉนดที่ดินโดยมิ
ชอบบนที่ดินของรัฐ   
 

 

   4 .2 ด้านการป้องกัน  ประชุม
ร่วมกับหน่วยงานที่ เ กี่ยวข้องโดย
สํ า นั ก ง าน  ( กิ จ ก ร รมประ ชุ ม /
ประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง) 
(สํานักงาน ปปง.)  

24 ครั้ง  
  

- ดําเนินการประชุม จํานวน 26 ครั้ง 
- ดําเนินการประสานการปฏิบัติ จํานวน 26 ครั้ง  
     สํานักงาน ปปง. มีการประชุม/ประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จํานวน 26 ครั้ง ดังนี้ 
      1.1 ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 3 ครั้ง ประกอบด้วย 
          (1)  ประชุมร่วมกับสํานักงาน ป.ป.ท. เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เพื่อ
เตรียมการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
          (2) ประชุมหารือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตใน
กระบวนการลักลอบตัดไม้พะยูง ร่วมกับกรมป่าไม้และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
จํานวน 2 ครั้ง ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  
      1.2 ให้ความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 1 ครั้ง โดยการบรรยายให้
ความรู้ปลุกจิตสํานึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่าย
ภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต สํานักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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      1.3 ประสานข้อมูลกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และดําเนินการสืบสวน 
สอบสวนในคดี  พลตํารวจโทพงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
(ทุกวันพุธ) จํานวน 21 ครั้ง 
      1.4 จัดการฝึกอบรมโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสํานึกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ 
“ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”วันที่ 10 มีนาคม 2558 ณ สํานักงาน ปปง. 
 

แผนงานที่ 2 การปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
1. การบูรณาการตรวจสอบและ 
ไต่สวนข้อเท็จจริง 

   

   1.1 การตรวจสอบข้อเท็จจริง 450 เรื่อง สํานักงาน ป.ป.ท ตรวจสอบขอ้เท็จจริงเบื้องต้น 4,048 เรื่อง ดังนี้ 
  1) ยอดยกมา จํานวน 3,667 เรื่อง  (1 ต.ค. 57 - 20 ก.ย. 58)  
  2) รอบปัจจุบัน จํานวน 381 เรื่อง (21 ก.ย. - 30 ก.ย. 58)      
  3) สะสม จํานวน 4,048 เรื่อง (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)  
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

   1.2 การไต่สวนข้อเท็จจริง 110 เรื่อง สํานักงาน ป.ป.ท. ไต่สวนข้อเท็จจริง 962 เรือ่ง ดังนี้ 
  1) ยอดยกมา จํานวน 945 เรื่อง (1 ต.ค. 57 - 20 ก.ย. 58) 
  2) รอบปัจจุบัน จํานวน 17 เรื่อง (21 ก.ย. - 30 ก.ย. 58)      
  3) สะสม จํานวน 962 เรื่อง (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)    
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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2 .  พัฒนาระบบบริหารจั ดการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
กระทรวงยุติธรรม 

   

     2.1 บูรณาการในการรับเรื่องราว
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 

13 หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง

ยุติธรรม 

ศปท. รับเรื่องและติดตามข้อร้องเรียนตามประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมแจ้งเวียนเพื่อทราบ
และถือปฏิบัติถึงส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

    2 . 2  เ ร่ ง รั ด ดํ า เ นิ นการ เ รื่ อ ง
ร้องเรียนและการดําเนินการทางวินัย
และกฎหมายที่ เ กี่ยวข้องกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้
กรอบระยะเวลาที่กฎหมายหรือ
ระเบียบกําหนด 

ร้อยละ 100  

ของจํานวนเรื่องที่มี

การร้องเรียน 

ศปท.สรุปรายงานข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ และการฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนของ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยรายงานเสนอต่อ ปยธ. ทราบทุก 6 เดือน 
   1. จํานวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 81 เรื่อง  
   2. เรื่องร้องเรียนที่ดําเนินการเสร็จสิ้น จํานวน 46 เรื่อง ร้อยละ 56.79 
   3. เรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 35 เรื่อง ร้อยละ 43.20  
 

ผลการดําเนินงาน 
ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 

 

3. การปราบปรามการทุจริต 
ด้านอื่นๆ  
    - การดําเนินงานด้านการปราบปราม
การทุจริต โดยสํานักงาน ปปง. 
 

- - - 

 
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
   การดําเนินงานตามแผน      12  งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 
   บรรลุเป้าหมาย                 10   งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต  (ร้อยละ 83.33) 


