
 

 

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 

   



ค าน า 

 

 กระทรวงยุติธรรม ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพ่ือขับเคลื่อน     
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) มำตรกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตภำครัฐ และนโยบำยส ำคัญของรัฐบำลที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นแนวทำงกำรปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง กำรป้องกันกำรทุจริต และกำรปรำบปรำมกำรทุจริต เพ่ือให้
บุคลำกรและภำคประชำสังคมมีทัศนคติและค่ำนิยมที่ไม่ยอมรับกำรทุจริต มีจิตส ำนึกต่อต้ำนกำรทุจริต รวมทั้งมีควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรและกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนของรัฐ  

 

 ในกำรนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ขึ้น               
โดยสอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพ่ือขับเคลื่อนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ให้เกิดผลในทำงปฏิบัติบรรลุเป้ำหมำยและเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อไป  

 

 

 

 



 



 



สารบัญ 
 

 
ค ำน ำ                          หน้ำ 
ส่วนที่ ๑   บทน ำ  

- ที่มำ                 ๑ 
- หลักกำรและเหตุผล                                           ๓ 
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)                  ๔ 
- ยุทธศำสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)          ๕ 
- ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)                ๖ 
- แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)                                    ๘ 
- รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙                                       ๙ 

ส่วนที่ ๒    แผนปฏิบัติกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
- ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์               ๑๕ 
- แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล                       ๑๖ 

ส่วนที่ ๓    แผนงำน โครงกำร/กิจกรรม ด้ำนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)   ๑๗ 
ส่วนที่ ๔    แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม     ๒๕ 
              (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 

 



 

 

 

ส่วนที่ ๑ 

บทน า 

 

 

 

 

 



 
ที่มา 
 

๑. ปัญหำกำรทุจริตในระบบรำชกำรส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบกำรเมืองกำรปกครองและกำรบริหำรรำชกำรอย่ำงมำก แม้หน่วยงำน
ในภำครัฐจะได้ก ำหนดนโยบำยหรือมำตรกำรต่ำงๆ ในกำรหยุดยั้งกำรทุจริต แต่ปัญหำดังกล่ำวก็ยังด ำรงอยู่ ท ำให้ประเทศไทยมีภำพลักษณ์กำรทุจริตสูงในสำยตำของนำนำ
ประเทศ โดยผลกำรจัดอันดับดัชนีชี้วัดภำพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI : Corruption Perceptions Index) ขององค์กรควำมโปร่งใสระหว่ำงประเทศหรือ Transparency 
International (TI)  ปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยได้คะแนน ๓๕ คะแนนจำกคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่ในอันดับที่ ๑๐๑ จำกกำรจัดอับดับทั้งหมด ๑๗๖ ประเทศทั่วโลก           
กำรแก้ปัญหำกำรทุจริตจึงเป็นนโยบำยเร่งด่วนส ำคัญที่ทุกรัฐบำลให้ควำมส ำคัญในกำรแก้ปัญหำ 

๒. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๘๗ บัญญัติว่ำให้ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่เสริมสร้ำงและพัฒนำให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำมีวินัย
และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำกระท ำผิดวินัย โดยผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำยในกำรรักษำวินัยของผู้ใต้ บังคับบัญชำ โดยต้องเสริมสร้ำง
พัฒนำให้ผู้ใต้บังคับบัญชำมีวินัย ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำกระท ำผิดวินัยและด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ผู้กระท ำผิดวินัย 

๓. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๕๕ เห็นชอบกำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น (ศปท.) ในส ำนักงำนปลัดส ำนัก 
นำยกรัฐมนตรี ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ส่วนรำชกำรที่อยู่ในบังคับบัญชำขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรี และส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี กร ะทรวง 
หรือทบวง ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ส ำนักงำน ก.พ.ร.) เสนอ ต่อมำได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงกระทรวงยุติธรรม 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้มีศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ส ำคัญคือ เสนอแนะแก่หัวหน้ำส่วนรำชกำร รับผิดชอบงำนขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง
ยุติธรรมเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำร จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส่วนรำชกำร รวมทั้งบูรณำกำรและขับเคลื่อนแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในกระทรวงยุติธรรม   ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ และนโยบำยของรัฐบำลที่เกี่ยวข้อง        
                                                                                                                                                   
 

        ๔. คณะ… 
 



- ๒ - 

 
๔. คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ มีค ำสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนำยน ๒๕๕๗ เรื่อง มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 

ได้ก ำหนดแนวทำง/มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนภำครัฐ ก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำ รป้องกัน 
และแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ  โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำนและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
ในกำรตรวจสอบเฝ้ำระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดกำรทุจริตประพฤติมิชอบได้ ในกรณีที่มีกำรกล่ำวหำหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่ำข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ กระท ำกำร
หรือมีส่วนร่วมกับกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐำนะตัวกำร ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรและหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ภำยใต้
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคล โดยให้บังคับใช้มำตรกำรทำงวินัย มำตรกำรทำงปกครอง และมำตรกำรทำงกฎหมำยอย่ำงเฉียบขำดและรวดเร็ว 

๕. พลเอกประยุทธ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี แถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรีต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐  
กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ โดยจะใช้มำตรกำรทำงกฎหมำ ย กำรปลูกฝัง
ค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส ำนึกในกำรรักษำศักดิ์ศรีของควำมเป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรภำค รัฐที่มีประสิทธิภำพ                   
เพ่ือป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับอย่ำงเคร่งครัด 

๖.  นโยบำยที่ส ำคัญเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม ได้ก ำหนดให้กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐเป็นนโยบำยส ำคัญเร่ งด่วน 
๗. ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยที่ผ่ำนกำรลงประชำมติ มำตรำ ๖๓ ก ำหนดให้รัฐต้องจัดให้มีมำตรกำรและกลไกที่มีประสิทธิภำพเพ่ือป้องกันและ 

ขจัดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      
 
                                                                    หลักกำร... 
 
 



- ๓ - 
 

หลักการและเหตุผล 
  

 รัฐบำลก ำหนดให้กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบำยส ำคัญเร่งด่วนที่ต้องด ำเนินกำรและต้องได้รับกำรแก้ไขอย่ำงจริงจัง           
ซึ่งกำรด ำเนินกำรที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม  ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม และภำคประชำชน โดยกำรปลูกฝังให้               
คนไทยไม่โกง มีทัศนคติและค่ำนิยมที่ไม่ยอมรับกำรทุจริตคอร์รัปชั่น กำรไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้ำหน้ำที่รัฐ  กำรปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง                        
กำรแต่งตั้งโยกย้ำยข้ำรำชกำร กำรบริหำรรำชกำรหน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจให้มีธรรมำภิบำล ควบคู่ไปกับกำรปรับเปลี่ยนกฎหมำยให้มีควำมทันสมัย และกำรลงโทษ                
ผู้ที่กระท ำควำมผิดอย่ำงจริงจัง  เพ่ือให้บุคลำกรและภำคประชำสังคมมีจิตส ำนึกต่อต้ำนกำรทุจริต รวมทั้งมีควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรและกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนของรัฐ จึงได้จัดท ำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ภำครัฐ เพ่ือเป็นแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้กับส่วนรำชกำร โดยมุ่งเน้นกำรปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง กำรป้องกันและกำรปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤตมิิชอบของบุคลำกรสังกัดกระทรวงยุติธรรมและประชำสังคมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน  
  

 ดังนั้น เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ บรรลุวัตถุประสงค์และ          
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรม ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยสอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ต่อไป  
 

กรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ตอบสนองแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ ๑๒             

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ยุทธศำสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)  และยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ตลอดจน แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม ดังต่อไปนี้ 

                                                                  ๑. แผน… 
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๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)   
    เป้ำหมำย 
    ๑. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ ์
    ๒. ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง 
    ๓. ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได ้
    ๔. ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีควำมม่ันคงทำงอำหำร พลังงำนและน้ ำ 
    ๕. มีควำมม่ันคงในเอกรำชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สำมัคคี สร้ำงภำพลักษณ์ดี และเพ่ิมควำมเชื่อม่ันของนำนำชำติต่อประเทศไทย 
    ๖. มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจำยอ ำนำจและมีส่วนร่วมจำกประชำชน 
    ยุทธศำสตร์ 
    ยุทธศำสตร์ที่ ๑   กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
    ยุทธศำสตร์ที่ ๒   กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
    ยุทธศำสตร์ที่ ๓   กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
    ยุทธศำสตร์ที่ ๔   กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
    ยุทธศำสตร์ที่ ๕   กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่นคงและยั่งยืน 
    ยุทธศำสตร์ที่ ๖   กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย 
    ยุทธศำสตร์ที่ ๗   กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ 
    ยุทธศำสตร์ที่ ๘   กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
    ยุทธศำสตร์ที่ ๙   กำรพัฒนำภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
    ยุทธศำสตร์ที่ ๑๐ ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ 
                 ๒.ยุทธศำสตร์... 
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๒. ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
    วิสัยทัศน์ 
    หลักประกันควำมยุติธรรมตำมมำตรฐำนสำกล 
    พันธกิจ 
    ๑. พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชน เพ่ือให้เข้ำถึงควำมยุติธรรมอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
    ๒. พัฒนำระบบงำนยุติธรรมและกำรบังคับใช้กฎหมำยให้เป็นไปตำมหลักสำกล 
    ๓. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรควำมยุติธรรมและกำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีธรรมำภิบำล 
    ๔. พัฒนำระบบป้องกันอำชญำกรรมเพ่ือสร้ำงควำมปลอดภัยในสังคม 
    คติพจน์ 
    มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
    ยุทธศำสตร์ 
    ยุทธศำสตร์ที่ ๑  ด้ำนควำมมั่นคง 
    ยุทธศำสตร์ที่ ๒  ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
    ยุทธศำสตร์ที่ ๓  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
    ยุทธศำสตร์ที่ ๔  ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
    ยุทธศำสตร์ที่ ๕  ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศำสตร์ที่ ๖  ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 
                 ๓.ยุทธศำสตร์.... 
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๓. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
    วิสัยทัศน์ 
    ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต   (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
    พันธกิจ 
    สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วนแบบบูรณำกำรและปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
    ทั้งระบบให้มีมำตรฐำนสำกล 
    เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
    ประเทศไทยได้รับกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต CPI ของประเทศไทยไม่น้อยกว่ำร้อยละ  ๕๐ 
    ยุทธศำสตร์ 
   ยุทธศำสตร์ที่ ๑   สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต  

กลยุทธ์ที่ ๑  ปรับฐำนควำมคิดทุกช่วยวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม 
กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมเพ่ือต้ำนทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๓  ประยุกต์หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้ำนทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๔  เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของพลเมืองและบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 

    ยุทธศำสตร์ที่ ๒   ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนำกลไกกำรก ำหนดให้นักกำรเมืองแสดงเจตจ ำนงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๒  เร่งรัดก ำกับติดตำมตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมของนักกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่รัฐในทุกระดับ 
กลยุทธ์ที่ ๓  สนับสนุนให้ทุกภำคส่วนก ำหนดกลยุทธ์และมำตรกำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนำระบบกำรบริหำรงบประมำณจัดสรรเหมำะสมกับกำรแก้ปัญหำ 
กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมกำรจัดตั้งกองทุนฯสนับสนุนทุนตั้งต้น 
กลยุทธ์ที่ ๖  ประยุกต์นวัตกรรมกำรก ำกับดูแลควบคุมกำรด ำเนินกำรตำมเจตจ ำนงของนักกำรเมือง 

                 ยุทธศำสตร์... 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๓   สกัดกั้นทำงทุจริตเชิงนโยบำย 

กลยุทธ์ที่ ๑  วำงมำตรกำรเสริมในกำรสกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำยบนฐำนธรรมำภิบำล  
กลยุทธ์ที่ ๒  รำยงำนผลสะท้อนกำรสกัดกั้นทำงทุจริตเชิงนโยบำย 
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนำนวัตกรรมส ำหรับกำรรำยงำนและตรวจสอบธรรมมำภิบำลในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริมให้มีกำรศึกษำ วิเครำะห์ ติดตำมและตรวจสอบกำรทุจริตเชิงนโยบำยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔   พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ ๑  เพ่ิมประสิทธิภำพระบบงำนป้องกันกำรทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๒  สร้ำงกลไกกำรป้องกันฯ 
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำรสำธำรณะเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนำวิเครำะห์ บูรณำกำรระบบกำรประเมินคุณธรรมควำมโปร่งใส 
กลยุทธ์ที่ ๖  สนับสนุนภำคเอกชนด ำเนินกำรตำมหลักบรรษัทภิบำล 
กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์ 

     กลยุทธ์ที่ ๘  พัฒนำระบบส่งเสริมกำรด ำเนินงำนตำมอนุสัญญำสหประชำชำติ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕   ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 

กลยุทธ์ที่ ๑  ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตให้มีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที่ ๒  ปรับปรุงกำรตรวจสอบควำมเคลื่อนไหวและควำมถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 
กลยุทธ์ที่ ๓  ปรับปรุงกระบวนกำรและพัฒนำกลไกพิเศษฯ ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที่ ๔  ตรำกฎหมำยและกำรบังคับใช้กฎหมำยในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๕  บูรณำกำรข้อมูลและข่ำวกรองในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๖  เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรคุ้มครองพยำนและผู้แจ้งเบำะแสและเจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู้เชิงสหวิทยำกำรของเจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
                                                                                                                                                                             กลยุทธ์... 
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กลยุทธ์ที่ ๘  เปิดโปงผู้กระท ำผิดให้สำธำรณชนรับทรำบและตระหนักเม่ือคดีถึงท่ีสุด 
กลยุทธ์ที่ ๙  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินคดีทุจริตระหว่ำงประเทศ 

    ยุทธศำสตร์ที่ ๖   ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต  (Corruption Perception Index: CPI)  ของประเทศไทย 
กลยุทธ์ที่ ๑  ศึกษำและก ำกับติดตำมกำรยกระดับ CPI 
กลยุทธ์ที่ ๒  บูรณำกำรเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ เพื่อยกระดับ CPI  ของไทย 

๔.แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑   สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต  

กลยุทธ์ที่ ๑  ปรับฐำนควำมคิด กล่อมเกลำ ประยุกต์ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงทุกช่วงวัย 
กลยุทธ์ที่ ๒  เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของพลเมืองและบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒   ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๑  เร่งรัดก ำกับติดตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมและสนับสนุนทุกภำคส่วนก ำหนดกลยุทธ์มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนำระบบกำรบริหำรงบประมำณจัดสรรเหมำะสมกับกำรแก้ปัญหำ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓   สกัดกั้นทำงทุจริตเชิงนโยบำย 
กลยุทธ์ที่ ๑  วำงมำตรกำรเสริมและรำยงำนผลสะท้อนกำรสกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำยบนฐำนธรรมำภิบำล  
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนำนวัตกรรมส ำหรับกำรรำยงำนและตรวจสอบธรรมมำภิบำลในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔   พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ ๑  สร้ำง พัฒนำกลไก นวัตกรรม รูปแบบกำรสื่อสำรสำธำรณะและเพ่ิมประสิทธิภำพระบบงำนกำรป้องกันกำรทุจริต 

กลยุทธ์... 
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กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนำวิเครำะห์ บูรณำกำรระบบกำรประเมินคุณธรรมควำมโปร่งใสและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์ของบุคลำกรด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕   ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๑  ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและตรวจสอบควำมถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สินให้มีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที่ ๒  ปรับปรุงพัฒนำ เพ่ิมประสิทธิภำพกระบวนกำรท ำงำน กลไกพิเศษ กำรคุ้มครองพยำนผู้แจ้งเบำะแส กำรด ำเนินคดีทุจริตและกำรบังคับใช้กฎหมำย 
                ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู้เชิงสหวิทยำกำรของเจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 

ยุทธศำสตร์ที่ ๖   ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต  (Corruption Perception Index: CPI)  ของประเทศไทย 
กลยุทธ์ที่ ๑  ศึกษำและก ำกับติดตำมกำรยกระดับ CPI 
กลยุทธ์ที่ ๒  บูรณำกำรเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ เพื่อยกระดับ CPI  ของไทย 
 

๕. รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

          กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ ขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรปฏิบัติ กำรก ำกับ
ติดตำม และเร่งรัด เพ่ือขับเคลื่อนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกำรก ำหนดโครงกำร/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับแนวทำง
ด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐในกำรขับเคลื่อนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตแห่งชำติ (ศอตช.)  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหำคม ๒๕๕๘ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงจิตส ำนึกของบุคลำกรกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีทัศนคติและค่ำนิยมใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต และพัฒนำกลไกกำรด ำเนินกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบให้เข้มแข็งและมีประสิท ธิภำพ ด้วยกำรบูรณำกำรกำร
ท ำงำนทั้งหน่วยงำนในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงำนภำยนอก รวมทั้งกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรเฝ้ำระวังและแจ้งเบำะแสกำรกร ะท ำทุจริตของ
เจ้ำหน้ำที่รัฐ  โดยมีกำรด ำเนินงำน ๑๑ โครงกำร ซึ่งสำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินงำน  ได้ดังนี ้

                 ๑. กิจกรรม ... 
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๑. กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษไดจ้ัดกิจกรรม 
- การถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี 
- ปฏิญาณตน “ข้าราชการ DSI ไร้ทุจริต” 
- ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- สร้างความตระหนักและแสดงเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร เช่น สวมเสื้อสีขาวทุกวันพุธ 

                        ๒. โครงการพัฒนาศักยภาพและบูรณาการการท างานของหน่วยงานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

  ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพและบูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนภำยในกรมสอบสวนคดีพิเศษในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ น ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนและสอดรับกับวัตถุประสงค์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๓. โครงการบริหารจิต อบรมตนด้วยธรรม 
กรมสอบสวนคดีพิเศษได้จัดกิจกรรมให้ข้ำรำชกำรและพนักงำนรำชกำร จ ำนวน ๕๐ คน เข้ำร่วมปฏิบัติธรรมโดยกำรถือศีล ๕ ถือศีล ๘ สวดมนต์      

ท ำวัตรเช้ำ สวดมนต์ท ำวัตรเย็น เดินจงกลม นั่งสมำธิ ฟังธรรมบรรยำยสนทนำธรรม สอบอำรมณ์ และฝึกโยคะเพ่ือสุขภำพ ผลกำรประเมินแสดงควำมคิดเห็นในด้ำน      
กำร จัดฝึกอบรมและด้ำนสถำนที่/ระยะเวลำ/อำหำรของกำรด ำเนินกำรจัดโครงกำรอยู่ในระดับควำมคิดเห็นมำกท่ีสุด 

ควรจัดให้บุคลำกรของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เข้ำร่วมทุกคน เพ่ิมระยะเวลำโครงกำร และจัดโครงกำรต่อเนื่องทุกปี ไม่ควรเปลี่ยนสถำนที่ด ำเนินกำร 
เพรำะอำจท ำให้เกิดกำรเปรียบเทียบในเรื่องต่ำงๆได้ 

 
๓. โครงกำร... 
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๔.  การบูรณาการการท างานและประสานความร่วมมือในการตรวจสอบ และสืบสวนในคณะกรรมการอ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอ.ตช.) 

 - ผบ.สคอ.๒ เข้ำประชุมกับคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำด้ำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จ ำนวน ๔ ครั้ง 

- รองฯ ผบ.สคอ.๒ เข้ำร่วมประชุม คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและพิจำรณำด้ำนกฎหมำย จ ำนวน ๕ ครั้ง 

- สคอ.๒ ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ สนง.ป.ป.ท.เขตพ้ืนที่ ๖ ตรวจสอบกำรก่อสร้ำงสนำมกีฬำในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ และใกล้เคียง  

๕.  การปรับปรุงและเผยแพร่คู่มือการให้บริการประชาชน เกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้ค าปรึกษาของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

  กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จัดท ำจัดท ำแผ่นพับจ ำนวน ๑๒,๕๐๐ ฉบับ 

 ๖. การจัดซื้อจัดจ้างของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้เป็นไปตามบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

  กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้เป็นไปตำมบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ จ ำนวน ๒๐ รำยกำร 

                  ๗.  โครงการพัฒนาปรับปรุงองค์กรเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)   

      กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีคณะท ำงำนกำรพัฒนำปรับปรุงองค์กรเพ่ือรองรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) และด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ 
                         - โรงเรียนนำยร้อยแจ้งผลกำรประเมินระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยภำพรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อย
ละ ๘๖.๑๔ ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนระดับสูงมำก 

       จำกกำรจัดอันดับผลคะแนนในระดับส่วนรำชกำร (กรม) จ ำนวน ๑๔๘ หน่วยงำน กรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ในอันดับที่ ๙ จำก ๑๔๘ หน่วยงำน 
และอยู่ในอันดับที่ ๑ จำก ๑๑ หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

๘. โครงกำร... 
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  ๘.  โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยภำคประชำชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรป้องกันกำรทุจริต และกำรเฝ้ำ

ระวัง แจ้งระวัง แจ้งเบำะแส เกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ของภำครัฐ เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ได้เข้ำมำมีบทบำทร่วมกับภำครัฐ และภำครัฐจะ
เป็นผู้สนับสนุนภำคประชำชนในพื้นที่ ทั้งนี้กำรสนับสนุนเครื่องมือควำมรู้ ที่จะมีกำรให้ประชำชนได้อบรมหรือเรียนรู้ถึงรูปแบบและพฤติกรรมคดีมีลักษณะเช่นไร และกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ได้มีกำรด ำเนินกำรเพื่อให้ควำมรู้หลำยรูปแบบ รวมทั้งกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน น ำควำมคิดเห็นของประชำชนเพ่ือน ำมำจัดท ำแผน ตำมควำม
ต้องกำรเพ่ือให้เข้ำถึงปัญหำมำกที่สุด มีกำรตั้งแกนน ำในพ้ืนที่เพ่ือเป็นตัวแทนในกำรรับปัญหำเพ่ือน ำมำแก้ไข และเป็นหน่วยกำรประสำนงำน กำรบูรณำกำรในกำรด ำเนินภำครัฐ  

๙. ปรับปรุงแอพพลิเคชั่นรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น    

กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบแจ้งเบำะแส ร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้สำมำรถร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้
เรียบร้อยผ่ำนทำงเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษเรียบร้อยแล้ว 

- ระบบร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ  http://case-reporter.dsi.go.th/AppealOfficerCheck?lat=&long ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงพัฒนำ
แอพพลิเคชั่นรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่รัฐให้รองรับกับสมำร์ทโฟนระบบอื่น เช่น iOS (ปัจจุบันรองรับระบบ Android)          

และ ศูนย์บริหำรคดีพิเศษได้รับเรื่องทุจริตที่ร้องเรียนทั่วไป(เจ้ำหน้ำที่ )ผ่ำนระบบระหว่ำงไตรมำส ๑-๒ จ ำนวน ๑ เรื่อง และได้ส่ง กบค. พิจำรณำ
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่แล้วเรียบร้อยแล้ว (ส ำนวนเรื่องท่ี ๐๔๘/๒๕๕๙)           

๑๐. บูรณาการการท างานและประสานความร่วมมือในการตรวจสอบ และสืบสวน ในคณะกรรมการอ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอ.ตช.) 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ด ำเนินกำรประสำนงำนและขอควำมร่วมมือเพ่ือท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) 

     ๑๑. เพิ่มประสิทธิภาพ การตรวจสอบข้อเท็จจริง การสืบสวน และการสอบสวน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
    กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีกำรด ำเนินกำรทำงวินัยที่แล้วเสร็จตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนด 

                                                                                 สรุปปัญหำ... 

http://case-reporter.dsi.go.th/AppealOfficerCheck?lat=&long


- ๑๓ –   

  สรุปปัญหาและอุปสรรค 
๑.  ในกำรพัฒนำเครือข่ำยศักยภำพเครือข่ำยภำคประชำชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ วิทยำกร สมำชิกเครือข่ำยดีเอสไอบำงส่วนไม่สำมำรถเข้ำร่วม

กิจกรรมได้ เนื่องจำกติดภำรกิจกะทันหัน ส่งผลให้เกิดปัญหำในเรื่องกำรบริหำรโครงกำร เช่น กำรจัดกำรที่พัก กำรจัดอำหำร ตลอดจนสมำชิกเครือข่ำยดีเอสไอบำงท่ำนไม่
มีอุปกรณ์ในกำรเข้ำรับกำรอบรม เช่น  กำรอบรมกำรใช้โปรแกรมแผนที่เบื้องต้น และเครื่องมือพิเศษ (DSI MAP) โทรศัพท์ของผู้เข้ำรับกำรอบรม ไม่สำมำรถรองรับ
โปรแกรมได้ 

๒.  ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ ในกำรด ำเนินโครงกำรเกี่ยวข้องในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ             
ไม่เพียงพอ ท ำให้ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรน้อย และ/หรือ จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยไม่ครอบคลุม 

ข้อเสนอแนะ 

                         ๑. ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำรจัดให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย กับบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับ      
กำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

  ๒. ควรจัดโครงกำรที่เกี่ยวข้องในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐอย่ำงต่อเนื่อง หำกได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณ ควรเพิ่มระยะเวลำในกำรฝึกอบรม และขยำยกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อบุคลำกรของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เข้ำร่วมทุกคน 

              ๓. ควรจัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ เช่น ปฏิญาณตน “ข้าราชการ DSI        
ไร้ทุจริต” หรือ กำรรณรงคส์วมเสื้อสีขาวทุกวันพุธ อย่ำงต่อเนื่อง จนกลำยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
                        ๔. ควรมีกำรประสำนและเตรียมกำรในกำรจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยเฉพำะกำรพัฒนำเครือข่ำยศักยภำพเครือข่ำยภำคประชำชน
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เช่น กำรแจ้งสิ่งที่ผู้เข้ำรับกำรอบรมฯต้องเตรียม กำรเตรียมอุปกรณ์ส ำรอง  

                       ๕. ควรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สอดรับกับแผนที่เกี่ยวข้องในระดับชำติ เช่น ยุทธศำสตร์ชำติว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

 



- ๑๔ –   

 

 
ส่วนที่ ๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

 

 

 
 



- ๑๕ –   
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

กลยุทธ์ที่ ๑  ปรับฐำนควำมคิด กล่อมเกลำ ประยุกต์ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงทุกช่วงวัย 

กลยุทธ์ที่ ๒  เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของพลเมืองและบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   สกัดกั้นทางทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ที่ ๑  วำงมำตรกำรเสริมและรำยงำนผลสะท้อนกำรสกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำยบนฐำนธรรมำภิบำล  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓   พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนำวิเครำะห์ บูรณำกำรระบบกำรประเมินคุณธรรมควำมโปร่งใสและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔   ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ ๑  ปรับปรุงพัฒนำ เพ่ิมประสิทธิภำพกระบวนกำรท ำงำน กลไกพิเศษ กำรคุ้มครองพยำนผู้แจ้งเบำะแส กำรด ำเนินคดีทุจริตและกำรบังคับใช้กฎหมำย 

                ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู้เชิงสหวิทยำกำรของเจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 

 

      กำรก ำหนด.... 



- ๑๖ –   
 

กำรก ำหนดแนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล 

 - หน่วยงำนในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษน ำส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวน
คดีพิเศษ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ตำมแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฯ มำยังส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน เพ่ือรวบรวมส่งศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต กระทรวงยุติธรรมทุกวันสิ้นเดือน  
 

  

 

 



 

 

 

 

ส่วนที่ ๓ 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

 

 

 
 



- ๑๗ –   
แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมที่ไมท่นต่อการทุจริต 

    ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์     ๑. ระดับควำมส ำเร็จของกระบวนกำรปรับกระบวนคิด          

              กลยุทธ์ที่ ๑  ปรับฐำนควำมคิด กล่อมเกลำ ประยุกต์ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงทุกช่วงวัย                  

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ในแต่ช่วงเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. ก ำหนดหัวข้อ “ส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” หัวข้อ “มำตรกำรเสริมใน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต (มำตรำเสริม
ตำม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ม.๑๐๐,  ม.๑๐๓, 
ม.๑๐๓/๗)” และหัวข้อ “เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” 
ในหลักสูตรของกำรอบรมข้ำรำชกำรกรมสอบสวน   
คดีพิเศษในหลักสูตรของกำรอบรมข้ำรำชกำร      กรม
สอบสวนคดีพิเศษ  

ร้อยละของข้ำรำชกำรที่
เข้ำร่วมกิจกรรมผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินผล 

ร้อยละ 
๗๕ 

ร้อยละ 
๗๕ 

ร้อยละ 
๗๕ 

ร้อยละ 
๗๕ 

ร้อยละ 
๗๕ 

ปี ๒๕๖๐ – ๖๔ 
ข้ำรำชกำรที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรมมี
ควำมรู้และ
น ำไปใช้
ประโยชน์ในกำร
ปฏิบัติงำน 

- ส ำนักพัฒนำ
และ

สนับสนุน 
คดีพิเศษ 

๒. กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม
ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ ในสังกัดกรมสอบสวน       
คดีพิเศษ 
- กำรถวำยสัตย์ปฏิญำณเพื่อเป็นข้ำรำชกำรที่ดี 
- ปฏิญำณตน “ข้ำรำชกำร DSI ไร้ทุจริต” 
- ประชำสัมพันธ์เสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม 
- สร้ำงควำมตระหนักและแสดงเชิงสัญลกัษณ์ในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตภำยในองค์กร เช่น สวมเสื้อสีขำวทุก
วันพุธ 

ร้อยละของข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำท่ีที่เข้ำร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ปี ๒๕๖๐ – ๖๔ 
ข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำท่ีใน
สังกัดที่เข้ำร่วม
กิจกรรมไดร้ับ
กำรเสริมสร้ำง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในกำร
ต่อต้ำนทุจรติ 

- กลุ่มพัฒนำ
ระบบ
บริหำร 

 



- ๑๘ –   
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ในแต่ช่วงเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๓. โครงกำรบริหำรจิต อบรมตนด้วยธรรม 
  - กา รน าบุ ค ลากร ไปปฏิ บั ติ ธ ร รม  หลั กสู ต ร         
“การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข”  

ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรมผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินผล 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ปี ๒๕๖๐-๖๔ 
บุคลำกรที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรมมี
และน ำควำมรูไ้ป
ใช้ประโยชน์ใน
กำรปฏิบัติงำน 
 

๔๔๐,๐๐๐ 
(ปีละ ๑๑๐,๐๐๐ 

บำท) 

ส ำนัก
บริหำรกลำง 

๔.การประชาสัมพันธ์ เ รื่ อ งที่ เกี่ ยวข้ องกับการ         
ปลูกจิตส านึก ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต   
ผ่านเสียงตามสาย 

จ ำนวนครั้งท่ี
ประชำสมัพันธ์ 
 

๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ปี ๒๕๖๐-๖๔ 
บุคลำกรมี
จิตส ำนึก และ
เข้ำใจถึงบทบำท
ป้องกัน และ
ปราบปรามการ
ทุจริต    

- ส ำนักพัฒนำ
และ

สนับสนุน 
คดีพิเศษ 

๕. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 

ร้อยละของข้ำรำชกำรที่
เข้ำร่วมกิจกรรมผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินผล 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ปี ๒๕๖๐-๖๔ 
บุคลำกรมี
จิตส ำนึก และ
เข้ำใจถึงบทบำท
ป้องกัน และ
ปราบปรามการ
ทุจริต    

๑,๑๐๓,๕๐๐ 
(ปีละ ๒๒๐,๗๐๐ 

บาท) 

กลุ่มบรหิำร
ทรัพยำกร
บุคคล 

 



- ๑๙ –   
 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมที่ไมท่นต่อการทุจริต 

    ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์     ๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของชุมชนใสสะอำดร่วมต้ำนทุจรติ 

          กลยุทธ์ที่ ๒  เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของพลเมืองและบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ในแต่ช่วงเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยทุกภำคส่วนของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำค
ประชำสังคมและประชำชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 

ร้อยละของเครือข่ายทุก
ภาคส่วนของกรมสอบสวน
คดีพิเศษที่ผ่านการ
ฝึกอบรมแล้ว มีความ
เข้าใจ ในบทบาทของตน
ในการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ปี ๒๕๖๐-๖๔ 
เครือข่ายทุก
ภาคส่วนของ
กรมสอบสวน 
คดีพิเศษที่ผ่าน
การฝึกอบรม
แล้ว มีความ
เข้าใจ ใน
บทบาทของตน
ในการมีส่วนร่วม
ในการป้องกัน
การทุจริต 

- ส ำนัก
นโยบำยและ
ยุทธศำสตร ์

 

 

 



- ๒๐ –   
 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สกัดกัน้การทุจริตเชิงนโยบาย 

    ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์     ๑. ร้อยละที่ลดลงกำรทุจริตเชงินโยบำย 

             กลยุทธ์ที่ ๑  วำงมำตรกำรเสริมและกำรรำยงำนผลสะทอ้นกำรสกัดกั้นกำรทุจรติเชิงนโยบำยบนฐำนธรรมำภิบำล 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ในแต่ช่วงเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. การก าหนดหลักเกณฑ์การรบัทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและการสร้าง
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจดัจ้างของกรมสอบสวน    
คดีพิเศษ 
 

มีหลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปี ๒๕๖๐-๖๔ 
มีหลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด
ของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐใช้เป็น
แนวทำงปฏิบัต ิ

- กลุ่มบรหิำร
ทรัพยำกร

บุคคล 
 

๒. การก าหนดหลักเกณฑ์การสร้างความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจดัจ้างของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

มีหลักเกณฑ์การสร้าง
ความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้างของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปี ๒๕๖๐-๖๔ 
มีหลักเกณฑ์การ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
กรมสอบสวน  
คดีพิเศษใช้เป็น
แนวทำงปฏิบัต ิ

- ส ำนัก
บริหำรกลำง 

 



- ๒๑ –   
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ในแต่ช่วงเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๓. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษและการปฏิบัติงานเพื่อ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
    - จัดท าคู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนเผยแพร่คู่มือผ่านช่องทาง 
Intranet 
   - เสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัตติาม
มาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรมของพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษและการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
   - จัดสัปดาห์ส่งเสรมิปฏิบตัิตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจรยิธรรมของพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพเิศษและการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 

จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
การปฏิบัติตามมาตรฐาน
ท า ง คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จริยธรรมของพนักงาน
สอบสวนคดีพิ เศษและ
เจ้าหน้าที่คดีพิ เศษและ
การปฏิบัติ งานเพื่อการ
ป้ อ ง กั น ผ ล ป ร ะ โ ย ชน์      
ทับซ้อน 
 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ปี ๒๕๖๐-๖๔ 
พนักงานสอบสวน
คดีพิเศษและ
เจ้าหน้าท่ีคดีพิเศษ
ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทาง
คุณธรรมและ
จริยธรรมของ
พนักงานสอบสวน
คดีพิเศษและ
เจ้าหน้าท่ีคดีพิเศษ 

๖๐๐,๐๐๐ 
(ปีละ ๑๒๐,๐๐๐ 

บาท) 

กลุ่มบรหิำร
ทรัพยำกร

บุคคล 
 

 

 

 



- ๒๒ –   
 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

     ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์     ๑. ร้อยละของคดีหรือกำรร้องเรยีนเกี่ยวกับกำรทุจรติที่ลดลง     

              กลยุทธ์ที่ ๑  กำรพัฒนำวิเครำะห์และบูรณำกำรระบบกำรประเมินดำ้นคุณธรรมควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน   

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ในแต่ช่วงเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. โครงกำรพัฒนำปรับปรุงองค์กรเพื่อรองรับกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
 
 
 

ร้อยละของผลกำร
ประเมินองค์กร  

ร้อยละ 
๗๕ 

ร้อยละ 
๗๖ 

ร้อยละ 
๗๘ 

ร้อยละ 
๗๙ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ปี ๒๕๖๐-๖๔ 
กรมสอบสวนคดี
พิเศษผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำน 

๕๐๐,๐๐๐ 
(ปีละ 

๑๐๐,๐๐๐ 
บาท) 

กลุ่มบรหิำร
ทรัพยำกร

บุคคล 
 

๒. โครงกำรเผยแพร่ประชำสมัพันธ์ข้อมูลกำรป้องกัน
และต่อต้ำนกำรทุจริตผ่ำนสื่อประชำสัมพันธ์ช่องทำง
ต่ำงๆ  
       - กำรคัดเลือกเนื้อหำเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
       - ผลติสื่อประชำสมัพันธ์และเผยแพร ่

มีสื่อและกรณีศึกษำ
กำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริต
ส ำหรับเผยแพร่
ประชำสมัพันธ์ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ปี ๒๕๖๐-๖๔ 
ประชำชนมีควำมรู้
เข้ำใจในบทบำทกำร
ป้องกันและต่อต้ำน
กำรทุจริตของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ 

- ทีมโฆษกฯ 
(ศูนย์บริหำร
คดีพิเศษ)/

ส ำนักบริหำร
กลำง 

        

 



- ๒๓ –   
 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

  ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ๑.ระยะเวลำเฉลีย่ของกำรด ำเนินคดีทุจริตจ ำแนกตำมขนำดและประเภทของคดี ๒.ร้อยละของคดีกำรทุจรติที่ด ำเนินกำรแล้วเสรจ็จ ำแนกตำมขนำดและประเภทของคด ี 

              กลยุทธ์ที่ ๑  ปรับปรุงกระบวนกำรและพัฒนำกลไกพิเศษท่ีมีควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ            

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ในแต่ช่วงเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑) กำรสร้ำงและพัฒนำระบบกำรจัดกำรเรื่ อง
ร้องเรียนของหน่วยงำนสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
 
 
 
 

มีระบบกำรจัดกำรข้อ
ร้องเรียนของหน่วยงำน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม 

๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ปี ๒๕๖๐-๖๔ 
สร้ำงและพัฒนำ
ระบบกำรจัดกำร
เรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงำนสังกัด
กระทรวงยุติธรรม  

- ศูนย์บริหำร
คดีพิเศษ/

กลุ่มบรหิำร
ทรัพยำกร

บุคคล 

๒) โครงกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดกำรฮั้วประมูลระหว่ำง
ส ำนักงบประมำณ กรมบัญชีกลำง ส ำนักงำนตรวจเงิน
แผ่นดิน ส ำนักงำน ป.ป.ท. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

มีมำตรกำรแนวทำงกำร
ตรวจสอบติดตำม
เกี่ยวกับกระบวนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงของส่วน
รำชกำร 

 ๑    ปี ๒๕๖๑ 
มีมำตรกำรแนว
ทำงกำรตรวจสอบ
ติดตำมเกี่ยวกับ
กระบวนกำรจดัซื้อ
จัดจ้ำงของส่วน
รำชกำร 

ปี ๒๕๖๑  
๓๓๗,๐๐๐ 
(งบบูรณำกำร) 

ส ำนัก
คดีอำญำ
พิเศษ ๒ 

 

 



- ๒๔ – 
 

แบบฟอร์มแผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ๑.ระยะเวลำเฉลี่ยของกำรด ำเนินคดีทุจรติจ ำแนกตำมขนำดและประเภทของคดี ๒. ร้อยละของคดีกำรทุจริตที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จจ ำแนกตำมขนำดและประเภทของคด ี

              กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู้เชิงสหวิทยำกำรของเจ้ำหน้ำท่ีในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ในแต่ช่วงเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑) โครงกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรด ำเนินกำร
ทำงวินัย 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการผา่นเกณฑ์
การประเมินผล ร้อยละ 
๑๐๐ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔  
 
 
 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ปี ๒๕๖๐-๖๔ 
กำรด ำเนินกำร
ทำงวินัยของ
กรมสอบสวน 
คดีพิเศษมี
ประสิทธิภำพ
มำกขึ้น 

๑,๑๓๕,๐๐๐    
(ปีละ ๒๒๗,๐๐๐ 
บาท)  

กลุ่มบรหิำร
ทรัพยำกร

บุคคล 
 

           

 

 

 



 

 

 

ส่วนที่ ๔ 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

 
 

 

 

 

 



- ๒๕ –   
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

ณ วันที่ ……………………. เดือน ………………………………………… พ.ศ. .................................... 

ยุทธศาสตร์ที่ ........................................................ 

    ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์     ๑. ............................................................         ๒. ............................................................................    ๓. ............................................................................ 

              กลยุทธ์ที ่......................................................................................................................................... 

โครงการ เป้าหมาย
(จ านวนคน/
จ านวนครั้ง) 

ผลการด าเนินงาน (ระบุวัน/เดือน/ปี และระยะเวลา
ด าเนินงาน) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เอกสารอ้างอิง/
ภาพถ่าย 

 
 

     

 

ลงชื่อ........................................................................... ผู้จัดท ำรำยงำน 

ลงชื่อ.................................................................................... ผู้รำยงำน 

ต ำแหน่ง............................................................(ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง) 

เจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำน ชื่อ-นำมสกุล ......................................................................................... ต ำแหน่ง ................... ................................................................................. 

หน่วยงำน ...............................................................................................โทรศัพท์ ............ ........................................... โทรสำร ................................................................... 


