
แบบรายงานผลการปฏิบัติการด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น 

ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564          รอบ 6 เดือน         รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม) 
 

แนวทางท่ี 1  ปลูกฝังและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมของบุคลากรภายในส านักงานยุติธรรม
จังหวัดขอนแก่น  

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ/์

ผลสัมฤทธิ ์

ปีงบประมาณ 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

 ไต
รม

าส
 1

 

ไต
รม

าส
 2

 

ไต
รม

าส
 3

 

ไต
รม

าส
 4

 

1 กิจกรรมการปลูกฝัง
วัฒนธรรมองค์กรส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ๗ 
ประการ 
 
 
 

บุคลากรภายในส านักงาน
ยุติธรรมจงัหวดัขอนแก่น
น าหลักวัฒนธรรมองค์กร
มาใช้ในการปฏิบตัิงาน
อย่างเคร่งครัด 

คร้ัง 12 - บุคลากรประพฤติปฏบิัตติน
เป็นแบบแผนเดียวกัน และ
รวมกันขับเคลื่อน
กระบวนการท างานของ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

√ √ √ √ ไม่ใช้
งบประมาณ 

กลุ่มพฒันาและ
ส่งเสริมระบบงาน
ยุตธิรรม กลุ่มนิติการ 
และฝ่ายอ านวยการ 

 



ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ/์

ผลสัมฤทธิ ์

ปีงบประมาณ 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

 ไต
รม

าส
 1

 

ไต
รม

าส
 2

 

ไต
รม

าส
 3

 

ไต
รม

าส
 4

 

2 โครงการฝึกอบรมต้นกล้า
วัฒนธรรมองค์กร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 

บุคลากรภายในส านักงาน
ยุติธรรมจงัหวดัขอนแก่น 
ที่เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
วัฒนธรรมองค์กร 
ส านักงานปลดักระทรวง
ยุติธรรม 

คร้ัง 1 - บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองวฒันธรรม
องค์กร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม   
และน าความรู้ที่ได้รับมา
ปรับใช้ในการปฏิบตัิงาน 

√ √ √ √ ไม่ใช้
งบประมาณ 

กลุ่มพฒันาและ
ส่งเสริมระบบงาน
ยุตธิรรม กลุ่มนิติการ 
และฝ่ายอ านวยการ 

 

 

 

 

3 กิจกรรมการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ การประกาศนโยบาย
งดการรับและให้ของขวญั 
หรือผลประโยชน์อ่ืนใด
ในช่วงเทศกาลและทุก
โอกาส (No Gift Policy) 

บุคลากรภายในส านักงาน
ยุติธรรมจงัหวดัขอนแก่น
ปฏิบตัิตามนโยบายอยา่ง
เคร่งครัด 

คน 28 - บุคลากรภายในส านักงาน
ยุติธรรมจงัหวดัขอนแก่น  
ไม่รับและให้ของขวัญ หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดในการ
ปฏิบตัิงาน และปฏิบัตติาม
นโยบายอย่างเคร่งครัด 

√ √ √ √ ไม่ใช้
งบประมาณ 

กลุ่มพฒันาและ
ส่งเสริมระบบงาน
ยุตธิรรม กลุ่มนิติการ 
และฝ่ายอ านวยการ 

 



แนวทางท่ี  2 ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

ปีงบประมาณ 
2564 ผลการ

เบิกจ่าย 
(บาท) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

 ไต
รม

าส
 1

 

ไต
รม

าส
 2

 

ไต
รม

าส
 3

 

ไต
รม

าส
 4

 

1 ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ด้านการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบให้แก่บคุลากร
ภายในส านักงานยตุิธรรมจังหวัด
ขอนแก่น 
     - กิจกรรมพี่สอนน้อง โดย
บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ 
     - การเรียนรู้ออนไลน์         
(E-leaning) การทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐ : ผลประโยชน์
ทับซ้อน กฎหมายการขดักัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม ความรับผดิ
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และ
หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 
 
 

จ านวนบุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมหรือการ
แลกเปลีย่น เรียนรู้ 

คน 28 - บุคลากรที่น าความรู้ และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การอบรม ด้านการทุจริต 
การป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบมาปรับใช้ในการ
ปฏิบตัิงาน  

√ √ √ √ ไม่ใช้
งบประมาณ 

กลุ่มพฒันาและ
ส่งเสริมระบบงาน
ยุตธิรรม กลุ่มนิติการ 
และฝ่ายอ านวยการ 

 



ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

ปีงบประมาณ 
2564 ผลการ

เบิกจ่าย 
(บาท) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

 ไต
รม

าส
 1

 

ไต
รม

าส
 2

 

ไต
รม

าส
 3

 

ไต
รม

าส
 4

 

2 โครงการการจดัการความรู้ 
(KNOWLEDGE MANAGEMENT 
: KM) “เชิดชูเกียรติบุคลากร
ดีเด่น” ส านักงานยุติธรรมจงัหวดั
ขอนแก่น 

มีบุคลากรที่มีศักยภาพ
ในการปฏิบัตงิานและ
ปลูกฝังการมีจติส านึกต่อ
หน้าที่ 

คร้ัง 4 - บุคลากรมีทัศนคติทีด่ี
รวมถึงทีความรับผดิชอบ
ในการปฏิบัตงิาน สง่ผลให้
การปฏิบตัิงานมี
ประสิทธิภาพ 

√ √ √ √ ไม่ใช้
งบประมาณ 

กลุ่มพฒันาและ
ส่งเสริมระบบงาน
ยุตธิรรม กลุ่มนิติการ 
และฝ่ายอ านวยการ 

 

3 จัดท าประกาศเจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร และประกาศเจตนารมณ์
สุจริตร่วมกันของบคุลากรภายใน
ส านักงานยตุิธรรมจังหวัด
ขอนแก่น 

จ านวนคร้ังในการจัดท า
ประกาศเจตนารมณ์การ
ปฏิบตัิงานด้วยความ
สุจริต 

คร้ัง 1 - บุคลากรภายในส านักงาน
ยุติธรรมจงัหวดัขอนแก่น
ปฏิบตัิงานด้วยความ
โปร่งใส ซ่ือสัตย์สุจริต 
สามารถตรวจสอบได ้ 

√ √ √ √ ไม่ใช้
งบประมาณ 

กลุ่มพฒันาและ
ส่งเสริมระบบงาน
ยุตธิรรม กลุ่มนิติการ 
และฝ่ายอ านวยการ 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 
 

ที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน งบประมาณ 

 
การด าเนินงาน/ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธิ ์

ปีงบประมาณ 
2564 ผลการ

เบิกจ่าย 
(บาท) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

 ไต
รม

าส
 1

 

ไต
รม

าส
 2

 

ไต
รม

าส
 3

 

ไต
รม

าส
 4

 

1 การประเมินคุณธรรมและ
ความโปรง่ใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ส านักงาน
ยุติธรรมจงัหวดัขอนแก่น 

น าเคร่ืองมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ใช้เป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริต และเป็น
กลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้องค์กรด าเนินงาน
อย่างโปร่งใส สุจริต ถูกต้อง 
ตรวจสอบได ้

คร้ัง 1 - บุคลากรด าเนินงานด้วยความ
โปร่งใส สุจริต ถูกต้อง         
มีคุณธรรม สามารถพฒันา
หน่วยงานและสามารถบรรลุ
เป้าหมายในการผ่านเกณฑ์
การประเมินหน่วยงาน 

√ √ √ √ ไม่ใช้
งบประมาณ 

กลุ่มพฒันาและ
ส่งเสริมระบบงาน
ยุตธิรรม กลุ่มนิติการ 
และฝ่ายอ านวยการ 

 

2 กิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
การต่อต้าน ป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภายใน
หน่วยงาน 

จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้าน ป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภายใน
หน่วยงาน 

คร้ัง 6 - บุคลากร มีองคค์วามรู้ด้าน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบตัิงานและต่อตา้นการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน 

√ √ √ √ ไม่ใช้
งบประมาณ 

กลุ่มพฒันาและ
ส่งเสริมระบบงาน
ยุตธิรรม กลุ่มนิติการ 
และฝ่ายอ านวยการ 

 

 

 



แนวทางท่ี 4 พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต 
 

 
 

ที ่

 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 

งบประมาณ 

 

 
 

การด าเนินงาน/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ ์

ปีงบประมาณ 
2564 

ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ปริมาณ

งาน 
 ไต

รม
าส

 1
 

ไต
รม

าส
 2

 

ไต
รม

าส
 3

 

ไต
รม

าส
 4

 

1 ผลิตและเผยแพร่สื่อให้
ความรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
เร่ืองปัญหาทุจริต การ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

จ านวนประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร
และการด าเนินงานด้าน
การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

คร้ัง 12 - ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และการ
ด าเนินงานด้านการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตมากยิง่ขึ้น 

√ √ √ √ ไม่ใช้
งบประมาณ 

กลุ่มพฒันาและ
ส่งเสริมระบบงาน
ยุตธิรรม กลุ่มนิติการ 
และฝ่ายอ านวยการ 

 

 

 

ผู้รบัผิดชอบ 

 

        

                        (นางสาวมุทิตา  แตงจันทึก)   (นางศิริพร  น้อยพินิจ) 
                       นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ ผู้อ านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น 
             หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสรมิระบบงานยุติธรรม 


