
รายงานผลการด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

..   

  กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ขึ้นภำยใต้แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม       
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ อันจะเป็นเครื่องมือส ำคัญเพ่ือใช้เป็น
กรอบในกำรปฏิบัติ กำรก ำกับติดตำม และเร่งรัด เพ่ือขับเคลื่อนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต       
ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)         
ให้เกิดผลในทำงปฏิบัติบรรลุเป้ำหมำยและเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมุ่งเน้นแนวทำงกำรปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
กำรป้องกันกำรทุจริต และกำรปรำบปรำมกำรทุจริต เพ่ือให้บุคลำกรและภำคประชำสังคมมีทัศนคติและ
ค่ำนิยมที่ไม่ยอมรับกำรทุจริต มีจิตส ำนึกต่อต้ำนกำรทุจริต รวมทั้งมีควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร
และกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐ  

                      แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวน       
คดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มุ่งเน้นกำรสร้ำงจิตส ำนึกของบุคลำกรกรมสอบสวนคดีพิเศษ   
ให้มีทัศนคติและค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และพัฒนำกลไกกำรด ำเนินกำรในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ ด้วยกำรบูรณำกำรกำรท ำงำน      
ทั้งหน่วยงำนในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงำนภำยนอก รวมทั้งกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน
ในกำรเฝ้ำระวังและแจ้งเบำะแสกำรกระท ำทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ รัฐ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศำสตร์               
ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก ำหนดโครงกำร/กิจกรรม จ ำนวน ๑๕  โครงกำร/กิจกรรม โดยได้มีกำร
ติดตำมประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนปฏิบัติกำรฯ ดังกล่ำว ปรำกฏว่ำได้มีผลส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรแล้ว 
จ ำนวน ๑๔ โครงกำร/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๓ มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 
๑,๔๖๗,๙๐๓ บำท ซ่ึงสำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินงำน จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ ได้ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

                   ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์  ๑. ระดับความส าเร็จของกระบวนการปรับกระบวนคิด                

                   กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ปรับฐานความคิด กล่อมเกลา ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกช่วงวัย 
จ านวน ๕ โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 

(๑) ก าหนดหัวข้อ “ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
หัวข้อ “มาตรการเสริมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (มาตราเสริมตาม พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญ ม.๑๐๐,ม.๑๐๓, ม.๑๐๓/๗)” และหัวข้อ “เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” ในหลักสูตรของการ
อบรมข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ผลการด าเนินงาน 

ด ำเนินกำรก ำหนดหัวข้อ “ส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง”  
หัวข้อ “มำตรกำรเสริมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต (มำตรำเสริมตำม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ม.๑๐๐, ม.๑๐๓, ม.๑๐๓/๗)” และหัวข้อ “เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน”  ในหลักสูตร เจ้ำหน้ำที่คดีพิเศษ รุ่นที่ 
๑๙ โดยจะมีกำรให้ควำมรู้ในหัวข้อดังกล่ำว ในวันที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๖๑        
ณ โรงแรม เซ็นทรำ บำยเซ็นทำรำศูนย์รำชกำรและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหำนคร  



-๒- 

                     (๒) กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

  ผลการด าเนินงาน 
                     กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดกิจกรรมกำรปฏิญำณตน “ข้ำรำชกำร DSI  ไร้ทุจริต” ในวันที่ ๓ 
ตุลำคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณลำนหน้ำหอพระพุทธวิชัยอภัยมำรนิรำศ อำคำรกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
  บุคลำกรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ร่วมกันสร้ำงควำมตระหนักและแสดงเชิงสัญลักษณ์    
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตภำยในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง ตัวอย่ำงเช่น กำรเครื่องแบบกรมสอบสวนคดีพิเศษสีขำว
และกำรสวมเสื้อสีขำวทุกวันพุธ 
 

    

       
                     
                    (๓) โครงการเสริมสร้างจิตส านึกส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

                    ผลการด าเนินงาน 

                    ด ำเนินกำรเสริมสร้างจิตส านึกส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ  วันที่  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐           
ณ โรงแรมเบสเวสเทิร์นพลัส แวนด้ำแกรนด์ ใช้งบประมำณ จ ำนวน ๑๒๙,๐๐๐ บำท โดยผลกำรประเมิน
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเนื้อหำที่ได้รับของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมจ ำนวน ๑๔๘ ท่ำน ได้ดังนี้  
                     ๑)  เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม มีระดับควำมเข้ำใจ ในระดับมำก ๗๖  (ร้อยละ ๕๑) 
                 ๒) เรื่องหลักธรรมำภิบำลและหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง มีระดับควำมเข้ำใจ ในระดับ
มำก ๗๗  (ร้อยละ ๕๒) 
                     ๓) กำรประยุกต์น ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนและชีวิตประจ ำวัน มีควำมคิดเห็นในระดับมำก 
(ร้อยละ ๕๒) 

 



-๓- 
 

   

  

(๔) การประชาสัมพันธ์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก ป้องกัน และปราบปราม
การทุจริตผ่านเสียงตามสาย  

ผลการด าเนินงาน 
อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำเนื้อหำ เพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ผ่ำน IP Phone ให้หน่วยงำนในสังกัด 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ทั้งที่อยู่ส่วนกลำง และส่วนภูมิภำค  
 

ครั้งที่  วันที่ กลุ่มเป้าหมาย หัวข้อ 
1 21 ก.ย. 61 บุคลากร กสพ. และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันการทุจริต 
2 21 ก.ย. 61 บุคลากร กสพ. และประชาชนทั่วไป มือปราบคอร์รัปชั่นตัวจริง 
3 24 ก.ย. 61 บุคลากร กสพ. และประชาชนทั่วไป ปลวกกินชาติ ท าลายประชาชน 
4 24 ก.ย. 61 บุคลากร กสพ. และประชาชนทั่วไป เรียกร้องหาความซื่อสัตย์ 
5 25 ก.ย. 61 บุคลากร กสพ. และประชาชนทั่วไป คนไทย (รักษ์) ชาติ (คุณช่วยชาติได้อย่างไร) 
6 25 ก.ย. 61 บุคลากร กสพ. และประชาชนทั่วไป ปปช. มาตรา 100 
7 26 ก.ย. 61 บุคลากร กสพ. และประชาชนทั่วไป ค าแนะน าการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต 

8 26 ก.ย. 61 
บุคลากร กสพ. และประชาชนทั่วไป ประชาชนมั่นใจในความปลอดภยัในการต่อต้าน

ทุจริตด้วยมาตรการคุ้มครองพยาน 
9 27 ก.ย. 61 บุคลากร กสพ. และประชาชนทั่วไป ทางเลือกหยุดโกง 

10 27 ก.ย. 61 บุคลากร กสพ. และประชาชนทั่วไป การให้และรับสินบนผิดด้วยหรือ 

11 28 ก.ย. 61 
บุคลากร กสพ. และประชาชนทั่วไป สิทธิพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมในการป้องกัน

การทุจริต 
12 28 ก.ย. 61 บุคลากร กสพ. และประชาชนทั่วไป ปปช. มาตรา 103 



-๔- 
 

                    (๕) โครงการให้ความรู้ ปลูกจิตส านึกในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                    ผลการด าเนินงาน 

                    ด าเนินโครงการ ในวันที่ ๗ – ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท 
จังหวัดจันทบุรี ใช้งบประมาณ ๒๖๓,๗๗๐ บาท โดยผู้เข้าเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่าง
หน่วยงานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เกิดค่านิยมต่อต้านการทุจริต  

                    
ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์  ๒. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของชุมชนใสสะอาดร่วมต้านทุจริต 

                    กลยุทธ์ที่ ๒  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมืองและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต จ านวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 
 

                      (๑) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทุกภาคส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 

                         ผลการด าเนินงาน 
                            (๑.๑) กิจกรรมพัฒนาแกนน าเครือข่ายเพื่อขยายข้อมูลการเฝ้าระวังอาชญากรรมพิเศษ 
                         กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดกิจกรรมพัฒนาแกนน าเครือข่ายเพ่ือขยายข้อมูลการเฝ้าระวัง
อาชญากรรมพิเศษ  ด าเนินการระหว่างวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ถึง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยน าแกนน า
เครือข่ายภาคประชาชนที่เข้มแข็งลงไปในพ้ืนที่เกาะยาวใหญ่และเกาะยาวน้อย จ านวน ๓๐ คน เพ่ือศึกษาหา
แนวทางในการป้องกันชุมชน และขยายฐานข้อมูลการเฝ้าระวังอาชญากรรมคดีพิเศษ เช่น การบุกรุกพ้ืนที่รัฐ
ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐในการออกโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิโดยมิชอบ เบิกจ่าย
งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท 

                          (๑.๒) กิจกรรมบูรณาการเครือข่ายเพื่อป้องกันอาชญากรรมพิเศษ 
                           จัดกิจกรรมบูรณาการเครือข่ายเพ่ือป้องกันอาชญากรรมพิเศษ ในเรื่องการค้ามนุษย์ 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น การสวมเลขบัตรประชาชน การลักลอบแรงงานจาก
ต่างประเทศ เป็นต้น จ านวน ๗๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๑ ถึง ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมพรีมา วิลล่า 
จังหวัดชลบุรี เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวทางการท างาน และการรายงานการเฝ้าระวังในพ้ืนที่ ตลอดจน แนวทาง
การบูรณาการท างานร่วมกัน  เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๙๗,๓๗๘ บาท 

                          (๑.๓) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายด้านเทคนิคการเก็บรวบรวม
พยานหลักฐานอาชญากรรมคดีพิเศษ 
                              จดักิจกรรมพัฒนำศักยภำพสมำชิกเครือข่ำยภำคประชำชน ระหว่างวันที่ ๒๒ ถึง ๒๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อาคารที่พักสวัสดิการ กองทัพอากาศ อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ควำมรู้แก่
แกนน ำเครือข่ำยเพื่อพัฒนำต่อยอดด้ำนศักยภำพในกำรป้องกันอำชญำกรรมในพ้ืนที่โดยมีหัวข้อที่ให้ควำมรู้ 
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ในเรื่องกำรข่ำวและลักษณะกำรข่ำว กำรเก็บรวบรวมพยำนหลักฐำนทำงนิติวิทยำศำสตร์ รวมทั้ง ศิลปะ
ป้องกันตัวพ้ืนฐำน เพ่ือให้เครือข่ำยภำคประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องต่ำงๆ สำมำรถเผ้ำระวัง
อำชญำกรรมในพ้ืนที่ของตน และรำยงำนข้อมูลกลับมำให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งในบางเรื่องอาจมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐด้วย ผู้เข้าร่วมจ านวน ๕๘ คน เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๗๔,๘๒๕ บาท 

                               (๑.๔) กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและมอบรางวัลเครือข่ายต้นแบบดีเอสไอ 
                          จัดเวทีสัมมนำเพ่ือเสนอผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำในกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมภำค
ประชำชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษในปี ๒๕๖๑ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินงำนของ    
แต่ละเครือข่ำย และร่วมกันเสนอทิศทำง/แผน/กำรด ำเนินกิจกรรมในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไป
ในทิศทำงเดียวกัน โดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำรร่วมกัน นอกจำกนั้นยังจัดกิจกรรมกำร
มอบรำงวัลเครือข่ำยต้นแบบดีเอสไอทุกภำคส่วน (ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำชน และเครือข่ำยระหว่ำง
ประเทศเพ่ือเป็นกำรยกย่องเชิดชูที่มีผลกำรด ำเนินงำนร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยดีเสมอมำ ผู้เข้าร่วม
จ านวน ๑๐๐ คน เบิกจ่ายงบประมาณ ๑๗๕,๖๓๐ บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

       ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ ๑. ร้อยละท่ีลดลงการทุจริตเชิงนโยบาย 

                กลยุทธ์ที่ ๑  วางมาตรการเสริมและการรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริต     
เชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล จ านวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 

   (๑) การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

   ผลการด าเนินงาน 

                      กรมสอบสวนคดีพิเศษ ยึดถือปฏิบัติตามแนวทาง การให้-รับของขวัญในโอกาสต่าง ๆ โดยให้
ผู้บริหารทุกระดับของกรมสอบสวนคดีพิเศษ งดรับของขวัญในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ และวันส าคัญอ่ืน 
ๆ ทั้งนี้การแสดงความยินดี การอวยพร หรืออ่ืนใด ตามธรรมเนียม/ประเพณี/วัฒนธรรม หรือตามมารยาทที่
ปฏิบัติกันในสังคมขอให้เพียงการ์ดอวยพร หรือพวงมาลัย ที่แสดงถึงความมีไมตรีจิตต่อกัน ตามหนังสือ ที่ ยธ 
๐๘๐๑.๒ / ว ๑๔๒๒ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ได้แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดเพ่ือยึดถือปฏิบัติ  

                       (๒) การก าหนดหลักเกณ ฑ์การสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ           
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

                       ผลการด าเนินงาน 

    กรมสอบสวนคดีพิเศษ วำงระบบกำรตรวจสอบถึงควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่        
ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและผู้เสนองำน โดยทบทวนปรับปรุงแบบตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนถึง
ควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนอรำคำหรือผู้ชนะกำรประกวดรำคำ เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน อีกทั้ง
ยังเป็นกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

๑) ตรวจสอบหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุและเจ้ำหน้ำที่พัสดุที่มีควำมรับผิดชอบในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนอรำคำหรือผู้ชนะกำรประกวดรำคำ และ 

๒) ตรวจสอบคณะกรรมกำรที่มีควำมรับผิดชอบในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงถึงควำมเกี่ยวข้อง
กับผู้เสนอรำคำหรือผู้ชนะกำรประกวดรำคำ 

 

นอกจำกนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีค ำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ๑๐๔/๒๕๖๐ ลง 
วันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ แต่งตั้ง คณะกรรรมกำรติดตำมเร่งรัดกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ ตลอดจนสร้างความโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

                       (๓) การส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษและการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

                       ผลการด าเนินงาน 

                       กรมสอบสวนคดีพิเศษด ำเนินโครงกำรหลักสูตรกฎหมำยปกครองส ำหรับข้ำรำชกำรกรม
สอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้บุคลำกรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยปกครอง 
และบรรทัดฐำนที่เป็นหลักปฏิบัติรำชกำรจำกคดีปกครอง สำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงถูกต้อง 
ตำมหลักธรรมำภิบำล 
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                       นอกจำกนี้ ภำยใต้โครงการให้ความรู้ ปลูกจิตส านึกในด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ปรากฏใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีการอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
ตลอดจนจัดกิจกรรมเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนภายในกรมสอบสวน       
คดีพิเศษ พร้อมทั้งหาแนวทางการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
                        
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

                     ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ๑. ร้อยละของคดีหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่ลดลง     

                     กลยุทธ์ที่ ๑  การพัฒนาวิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน จ านวน ๒ โครงการ/กิจกรรม  ได้แก่               

   (๑) โครงการพัฒนาปรับปรุงองค์กรเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

                       ผลการด าเนินงาน 

    กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีคณะท ำงำนกำรพัฒนำปรับปรุงองค์กรเพ่ือรองรับกำรประเมิน
คุณ ธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนิ น งำน  ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)           
โดยมีกำรด ำเนินกำร ดังนี้   

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

๑๒ ตุลำคม ๒๕๖๐ 

ประชุมคณะท ำงำนพัฒนำปรับปรุงองค์กรเพ่ือรองรับกำรประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ครั้งที ่๔/๒๕๖๐ โดยรำยงำนผล
กำรประเมินระดับคุณธรรมและและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประชุมชี้แจงเกณฑ์กำรประเมิน 
ITA ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กับบุคลำกรในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

๖ มีนำคม ๒๕๖๑ 
ประชุมคณะท ำงำนพัฒนำปรับปรุงองค์กรเพ่ือรองรับกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพ่ือติดตำม
ผลกำรด ำเนินกำรตำมแบบส ำรวจเชิงประจักษ์ (Evidence-based)  

พฤษภาคม 2561   
จัดส่งแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่อ้างอิง
ประกอบการตอบในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลลงในแผ่นซีดี 
เพ่ือจัดส่งให้แก่ที่ปรึกษาโครงการฯ 

กรกฎาคม 2561 
จัดส่งข้อมูลเพ่ือขออุทธรณ์ผลคะแนนหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนดพร้อมแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา 

กันยายน 2561   

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องนนทบุรี ๑ 
อาคาร ๔ ชั้น ๓ ส านักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ า) ถนนนนทบุรี  อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 
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                        (๒) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการป้องกันและต่อต้านการทุจริตผ่าน          
สื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ  

    มีกำรคัดเลือกเนื้อหำเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ผลิตสื่อประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่ำน 

ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เช่น Website www.dsi.go.th และ Application 

DSI เพ่ือป้องกันมิให้ประชำชนตกเป็นเหยื่อกำรทุจริตและอำชญำกรรม  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

 ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ ๑.ระยะเวลาเฉลี่ยของการด าเนินคดีทุจริตจ าแนกตามขนาด 

และประเภทของคดี ๒.ร้อยละของคดีการทุจริตที่ด าเนินการแล้วเสร็จจ าแนกตามขนาดและประเภทของคดี 

                              กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษที่ มีความรวดเร็วและ          
มีประสิทธิภาพ จ านวน ๒ โครงการ/กิจกรรม ได้แก่                

                      (๑) ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณี
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

                     ผลการด าเนินงาน 

             กรมสอบสวนคดีพิเศษ อยู่ระหว่ำงกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับ
กำรจัดกำรข้อร้องเรียน กรณกีำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

                      (๒) การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกระบวนงานรับเรื่องร้องเรียนในรูปแบบที่
น่าสนใจและเข้าใจง่าย 
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-๙- 
 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปราม
การทุจริต จ านวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ได้แก่                

                      (๑) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการด าเนินการทางวินัย  การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และการสอบสวนความรับผิดทางละเมิด ให้กับคณะกรรมการวินัยประจ ากรมสอบสวน      
คดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

                      ผลการด าเนินงาน 
  ด ำเนินโครงกำร เมื่อวันที่ ๒๙ – ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เบสท์เวสเทิร์น พลัส  

แวนด้ำแกรนด์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพ่ือให้คณะกรรมกำรวินัยประจ ำกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขเทคนิคและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรสอบสวนทำงวินัย 
กำรอุทธรณ์ กำรร้องทุกข์ ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรเป็นกรรมกำรสอบสวน 
สำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง เป็นธรรม รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ ในกำรฝึกอบรมครั้งนี้มีคณะกรรมกำร
วินัยประจ ำกรมสอบสวนคดีพิเศษ ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ จ ำนวน ๕๐ คน โดยผล
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขเทคนิคและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร
ทำงวินัยกำรสอบสวนข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ คู่มือจริยธรรมพนักงำนสอบสวน       
คดีพิเศษและเจ้ำหน้ำที่คดีพิเศษ และคู่มือกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรกรมสอบสวน     
คดีพิเศษ เพ่ิมมำกข้ึนจำกระดับปำนกลำง เป็นระดับมำก 
 

 

  
 
 
 
 
 



-๑๐- 
 

สรุปปัญหาและอุปสรรค 

๑.  กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด และครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยได้
ครบถ้วน เนื่องจำกได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำรจ ำกัดหรือไม่ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณเลย บำงโครงกำร/กิจกรรมต้องรอกำรจัดสรรจำกงบประมำณเหลือจ่ำยของกรม  

๒.  กำรด ำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภำครัฐไม่ต่อเนื่อง  

๓.  กำรติดตำมประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนในแต่ละโครงกำร            
ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงกำร 

 

ข้อเสนอแนะ 
  ๑. ควรทบทวนปรับปรุงโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้มีเป้ำหมำยและผลกำรด ำเนินงำนสอดรับและ
ตอบสนองควำมส ำเร็จของแผนที่เกี่ยวข้องในระดับชำติ เช่น ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำรได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
เชิงบูรณำกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตฯ  

              ๒. ควรมีกำรจัดโครงกำรที่เกี่ยวข้องในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภำครัฐอย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้ำหมำยที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินกำร   
หำกได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณมำกเพียงพอ ควรเพ่ิมระยะเวลำในกำรฝึกอบรม และขยำยกลุ่มเป้ำหมำย
เพ่ือบุคลำกรของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เข้ำร่วมทุกคน 
                        ๓. ควรจัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่       
ในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ เช่น ปฏิญาณตน “ข้าราชการ DSI  ไร้ทุจริต” หรือ กำรรณรงค์สวมเสื้อสีขาว   
ทุกวันพุธ อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ิมช่องทำง รูปแบบ และควำมถี่ของกำรสื่อสำร และประชำสัมพันธ์ จนกลำยเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
                       ๔. ควรมีกำรประสำนและเตรียมกำรในกำรจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เช่น 
กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินกำร กำรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำย วิทยำกร เนื้อหำ ระยะเวลำที่ชัดเจน 

 
 
                  ******************************* 


