
 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ฉบับปรับปรุงเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 

 

          



 

 
ค าน า 

 
 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพ่ือให้แผนปฏิบัติการฯ 
ดังกล่าว มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับปัจจัยน าเข้าที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน เช่น กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ อันจะเป็นเครื่องมือส าคัญ        
ที่ขับเคลื่อนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ให้เกิดผลในทางปฏิบัติบรรลุ
เปูาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมุ่งเน้นแนวทางการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง การปูองกันการทุจริต และการปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้บุคลากรและภาคประชาสังคมมีทัศนคติ
และค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต มีจิตส านึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการด าเนินงานของหน่วยงาน ของรัฐ ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการฯ 
ดังกล่าวจะเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ต่อไป 
 ในการนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ขึ้น โดยมีการก าหนดแผนโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ตลอดจนหน่วยงานรับผิดชอบไว้อย่าง
ชัดเจน ทั้งนี้เพ่ือให้การขับเคลื่อนการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 มีความชัดเจน 
และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 สารบัญ 

 
ค าน า                                หน้า 
 
ส่วนที่ ๑ บทน า 
  - กรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  1 
    กรมสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.๒๕๖3 
  - รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2       ๙ 
 
ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
  กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
  - ยุทธศาสตร์                    ๑๑ 
  - แนวทางการติดตามและประเมินผล                         ๑๓ 
 
ส่วนที่ ๓ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ        ๑๔ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
 
ส่วนที่ ๔ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3   ๒๘  
   

 

 

 



 

 

 

 

ส่วนที่ ๑ 

บทน า 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 
กรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๖3 

แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๖3                
ได้ตอบสนอง กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  ยุทธศาสตร์กระทรวง
ยุติธรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  ตลอดจน แผนปฏิบัติการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๒) ดังต่อไปนี้ 
 
๑. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
    วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
    ยุทธศาสตร์  
                ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
                ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
                ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 

๒. แผนการปฏิรูประเทศ  
 ๑) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่าง พรรคการเมือง ด าเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยตรวจสอบได้ นักการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต และแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง                  
ทางการเมืองโดยสันติวิธี 
 ๒) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกัน กะทัดรัดแต่แข็งแรง ท างานเพ่ือประชาชนโดยเชิงพ้ื นที่เป็นหลัก 
จัดระบบบริหารและบริการให้เป็นดิจิทัล จัดระบบบุคลากรให้มีมาตรฐานกลาง มีคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 

  
/๓.แผนการปฏิรูป… 



 

๒ 
 

 ๓) แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ให้กฎหมายดีและเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักนิติธรรมเป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการกฎหมายอย่างเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยง่าย และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
 ๔) แผนการปฏิรูปประเทศด้านยุติธรรม ให้ทุกขั้นตอนมีการก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน มีกลไกช่วยเหลือประชาชนโดยเสมอภาค มีการบังคับการตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด พัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุล ระบบนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐาน และกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการแข่งขันของประเทศ 
 ๕) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ มีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่าง ยั่งยืน 
มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจของประชาชน และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น 
 ๖) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา ฟ้ืนฟูและยั่งยืนเป็นรากฐานใ นการพัฒนา 
ประเทศ สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ทั้งทรัพยากรทางบก (ปุาไม้และสัตว์ปุา ดิน แร่) ทางน้ า ทางทะเล และชายฝั่ ง ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และสิ่งแวดล้อม  
 ๗) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุม ระบบสุขภาพของประเทศมีเอกภาพ กระจายอ านาจและความรับผิดชอบให้แต่ละ 
พ้ืนที่ และประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีบนหลักการสร้างน าซ่อม และผู้ที่อาศัยในประเทศไทยมีโอกาสเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ าเป็น 
 ๘. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท าหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการก ากับที่มี 
ความชอบธรรม และการใช้พ้ืนที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ การรับรู้ ของประชาชน และสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝัง วัฒนธรรม
ของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ด ี
 ๙. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ท่ีเพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น 
สังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการ และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง 
 ๑๐. แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชน ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและ การมี
ส่วนร่วมของประชาชน ให้การบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานพลังงาน และการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับด้านพลังงาน  
 ๑๑. แผนการปฏิรูปประเทศด้านปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตามการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง เพ่ือให้ประเทศไทยปลอดทุจริต 
 
 
 

/๓. แผนแม่บท… 



 

๓ 
 
3. แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) 
 วิสัยทัศน์ 
 ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
 พันธกิจ 
 สร้างวัฒนธรรมต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ 
 ให้มีมาตรฐานสากล 
 เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 ระดับคะแนนดัชนีของการทุจริต อธิบายได้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” 
 วัตถุประสงค์หลัก 
 1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
 2. เกิดวัฒนธรรมการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
 3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกปูองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล 
 4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือจากประชาชน 
 5. ดัชนีที่ใช้วัดการทุจริตของประเทศไทยในอนาคต อธิบายได้ว่า ประเทศไทยมีการทุจริตน้อยมาก 
 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างวัฒนธรรมต้านการทุจริตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่เป็นสากล 
 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)   
 เปูาหมาย 
 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
 ๒. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 

 
/ ๓. ระบบเศรษฐกิจ... 
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 ๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
 ๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงานและน้ า 
 ๕. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ทีด่ี และเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย 
 ๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 
5. ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
 วิสัยทัศน์ 
 หลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล 
 พันธกิจ 
 ๑. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน เพ่ือให้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน 
 ๒. พัฒนาระบบงานยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามหลักสากล 
 ๓. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารความยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายให้มีธรรมาภิบาล 
 ๔. พัฒนาระบบปูองกันอาชญากรรมเพ่ือสร้างความปลอดภัยในสังคม 

/ คติพจน์... 
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 คติพจน์ 
 มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 วิสัยทัศน์ 
 ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต  (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
 พันธกิจ 
 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล 
 เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI ของประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐ 
 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วยวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
  กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมืองและบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

/ ยุทธศาสตร์ที่ 2... 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ ๒ เร่งรัดการก ากับติดตามตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ 
  กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการต่อต้านการทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณจัดสรรเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
  กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนฯสนับสนุนทุนตั้งต้น 
  กลยุทธ์ที่ ๖ ประยุกต์นวัตกรรมการก ากับดูแลควบคุมการด าเนินการตามเจตจ านงของนักการเมือง 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นทางทุจริตเชิงนโยบาย 
  กลยุทธ์ที่ ๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล  
  กลยุทธ์ที่ ๒ รายงานผลสะท้อนการสกัดก้ันทางทุจริตเชิงนโยบาย 
  กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมมาภิบาลในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
  กลยุทธ์ที่ ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปูองกันการทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ ๒ สรางกลไกการปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
  กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาวิเคราะห์ บูรณาการระบบการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 
  กลยุทธ์ที่ ๖ สนับสนุนภาคเอกชนด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 
  กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ 
  กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาระบบส่งเสริมการด าเนินงานตามอนุสัญญาสหประชาชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ ๑  ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

/ กลยุทธ์ที่ 3... 
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  กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ ๕ บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ ๖ เพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ ๘ เปิดโปงผู้กระท าผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักเม่ือคดีถึงที่สุด 
  กลยุทธ์ที่ ๙ เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perception Index: CPI)  ของประเทศไทย 
  กลยุทธ์ที่ ๑ ศึกษาและก ากับติดตามการยกระดับ CPI 
  กลยุทธ์ที่ ๒ บูรณาการเปูาหมายยุทธศาสตร์ เพ่ือยกระดับ CPI  ของไทย 
 
7. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิด กล่อมเกลา ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกช่วงวัย 
  กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมืองและบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ ๑ เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมและสนับสนุนทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์มาตรการต่อต้านการทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณจัดสรรเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นทางทุจริตเชิงนโยบาย 
  กลยุทธ์ที่ ๑ วางมาตรการเสริมและรายงานผลสะท้อนการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล  
  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมมาภิบาลในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
  กลยุทธ์ที่ ๑ สร้าง พัฒนากลไก นวัตกรรม รูปแบบการสื่อสารสาธารณะและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานการปูองกันการทุจริต 

/ กลยุทธ์ที่ ๒... 
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  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาวิเคราะห์ บูรณาการระบบการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการปูองกันการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สินให้มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการท างาน กลไกพิเศษ การคุ้มครองพยานผู้แจ้งเบาะแส การด าเนินคดีทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย 
    ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perception Index: CPI)  ของประเทศไทย 
  กลยุทธ์ที่ ๑ ศึกษาและก ากับติดตามการยกระดับ CPI 
  กลยุทธ์ที่ ๒ บูรณาการเปูาหมายยุทธศาสตร์ เพ่ือยกระดับ CPI  ของไทย 
 
๘ . ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานเสริมสร้างคุณธรรม ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
  กลยุทธ์ที่ ๑  วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างวินัยข้าราชการด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างท่ีดี (Role Model) ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยข้าราชการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้มคีวามเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในหน่วยงานด้วยคุณธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
  กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและขยายภาคเีครือขา่ยของกระทรวงยุติธรรม ให้ขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยบุคลากรกระทรวงยุติธรรมในทุกภาคส่วน 
  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่ายของกระทรวงยุติธรรมในการด าเนินด้านงานคุณธรรม ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
  กลยุทธ์ที่ ๑ ทบทวนกฎหมายที่มีอยู่และปรับปรุงให้มีความทันสมัยเป็นมาตรฐานสากล 
  กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างความร่วมมือและเครือข่ายด้านระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในประชาคมอาเซียนตามมาตรฐานสากล 
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8. รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (รอบ ๖ เดือน (ต.ค.61-31 มี.ค.62) 
  กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ .ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ขึ้นภายใต้แผนปฏิบัติการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ อันจะเป็นเครื่องมือส าคัญเพ่ือใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติ การก ากับติดตามและเร่งรัด
เพ่ือขับเคลื่อนการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
บรรลุเปูาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมุ่งเน้นแนวทางการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง การปูองกันการทุจริต และการปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้บุคลากรและภาคประชาสังคมมีทัศนคติ
และค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต มีจิตส านึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  
  แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ได้มุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกของบุคลากร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้มีทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต และพัฒนากลไกการด าเนินการในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เข้มแข็งและ
มีประสิทธิภาพ ด้วยการบูรณาการการท างานท้ังหน่วยงานในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝูาระวังและแจ้ง
เบาะแสการกระท าทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ  ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
และยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรม และได้มีการติดตามประเมินผล
ความส าเร็จของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวปรากฏว่า ในช่วง ๖ เดือนแรก (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562) มีผลส าเร็จของการด าเนินการแล้ว จ านวน ๑0 โครงการ/กิจกรรม คิด
เป็นร้อยละ 67 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น จ านวน 348,345.50 บาท 
 
   สรุปปัญหาและอุปสรรค 
    การด าเนินโครงการตามแผนปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่วนติดตามและ
ประเมินผล กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ยังขาดระบบติดตามและรายงานผลที่ทันสมัย ถูกต้องและรวดเร็ว ที่สามารถเรียกดูได้ทันที ตลอดจนบุคลากรในกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ยังขาดความเข้าใจแบบฟอร์มการรายงาน และให้ความส าคัญไม่มากกับการรายงานข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วน นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคในด้านต่างๆ ที่ ท าให้การติดตามกิจกรรม/
โครงการ ยังไม่ประสบความส าเร็จตามเปูาหมาย ดังนี้ 
   1. เนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีบุคลากรผู้รับผิดชอบมีภารกิจหลายหน้าที่ในการด าเนินงานในช่วงเวลาเดียวกัน จึงท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน              
เป็นเหตุให้การเบิกจ่ายล่าช้ากว่าก าหนด 
   2. กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศใช้วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 
และแจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ กิจกรรม/โครงการ บางโครงการได้ด าเนินการไปแล้ว จึงท าให้เปูาหมาย/ตัวชี้วัด กิจกรรม (ย่อย) ดังกล่าว ยังไม่สอดคล้อง               
กับตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2560-2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2562) 

 

/3. กิจกรรม... 
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   3. กิจกรรม/โครงการฯ ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ยังเป็นการด าเนินงานเชิงเดี่ยว มีการบูรณาการส่วน
ร่วมกับภายนอกน้อยมาก การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ต่อการด าเนินงานไม่ปรากฏผลเป็นรูปธรรม 
   4. การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตฯ มีระยะเวลากระชั้นชิด ท าให้การเตรียมข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม รายงานผล
การด าเนินการอาจยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
   5. การด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตฯ บางโครงการยังไม่มีความต่อเนื่องของโครงการในแต่ละปี 
 
   ข้อเสนอแนะ 
   เพ่ือให้การรายงานผลการปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562           
มีความครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถน าข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งใช้ในการ ตัดสินใจเชิงนโยบายของ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้ จึงเห็นสมควรเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
   1. จัดประชุมสัมมนา เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรที่เก่ียวข้อง ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
   2. ควรก าหนดเปูาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   3. ควรสร้างระบบการรายงานเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้รายงาน โดยสามารถรายงานผ่านระบบติดตามแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตฯ               
ซึ่งผู้รวบรวมสามารถเรียกรายงานจากระบบ เพ่ือมาประเมินผลในภาพรวมของกรมสอบสวนคดีพิเศษและเสนอผู้บริหารต่อไป 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
ส่วนที่ ๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
 

 

 

 
 



 

๑๑ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
     กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิด กล่อมเกลา ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกช่วงวัย 
     กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมืองและบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต  
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สกัดกั้นทางทุจริตเชิงนโยบาย 
     กลยุทธ์ที่ ๑ วางมาตรการเสริมและรายงานผลสะท้อนการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล  
   

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
     กลยุทธ์ที่ ๑ สร้าง พัฒนากลไก นวัตกรรม รูปแบบการสื่อสารสาธารณะและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานการปูองกันการทุจริต 
     กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนา วิเคราะห์ บูรณาการระบบการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน 
     กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการปูองกันการทุจริต 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
    กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สินให้มีประสิทธิภาพ      
     
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๒ 
 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  วางระบบรากฐานเสริมสร้างคุณธรรม ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
     กลยุทธ์ที่ ๑  วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างวินัยข้าราชการด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
     กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างท่ีด ี(Role Model) ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยข้าราชการ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒   สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
     กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้มคีวามเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล 
     กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในหน่วยงานด้วยคุณธรรม 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓   สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
     กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและขยายภาคเีครือข่ายของกระทรวงยุติธรรม ให้ขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยบุคลากรกระทรวงยุติธรรมในทุกภาคส่วน 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

๑๓ 
 

การก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล 

 แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
จะเป็นกรอบในการด าเนินงานด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
ให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ และน าส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานผลการด าเนินงานฯ มายังกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
รายไตรมาส ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนสุดท้ายในแต่ละไตรมาสเพ่ือรวบรวมส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม ในวันที่ ๒๕ ของเดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาส 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ ๓ 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
 

 

 

 

 

 



 

๑๔ 
 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

  ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์   ๑. ระดับความส าเร็จของกระบวนการปรับกระบวนคิด 

       ๒. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของชุมชนใสสะอาดร่วมต้านทุจริต 

  กลยุทธ์ที่ ๑  ปรับฐานความคิด กล่อมเกลา ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกช่วงวัย    
 

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ  

(บาท) 

แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
๑. โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมบุคลากรสังกัดกรมสอบสวน       
คดีพิเศษได้รับการปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน                  
๔ ประการ ได้แก่  วินัย พอเพียง สุจริต                 
จิตอาสา 

กลุ่มเปูาหมาย 
บุคลากรสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละความส าเร็ จของการขับเคลื่อน
กิจกรรมตามแผนแม่บท 

ร้อยละ ๘๕      กลุ่มบรหิารทรัพยากรบุคคล 

๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม           
ตามแนวทางประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมบุคลากรสังกัดกรมสอบสวน                
คดี พิ เ ศษ ไ ด้ รั บ ก า ร ปลู ก ฝั ง คุณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม ตามแนวทางประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 

กลุ่มเปูาหมาย 
บุคลากรสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละความส าเร็ จของการขับเคลื่อน
กิจกรรมตามแนวทางประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 

ร้อยละ ๘๕      กลุ่มบรหิารทรัพยากรบุคคล 



 

๑๕ 
 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ  

(บาท) 

แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
๓.  กิ จกรรมให้ความรู้ เกี่ ยวกับปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

กลุ่มเปูาหมาย 
บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
              
ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้                
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

ร้อยละ ๙๐ 
 

     กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

๔. บรรจุวิชา “ศาสตร์พระราชาจากปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” เข้าไปในหลักสูตรการ
สอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ * 
 
 
 
วัตถปุระสงค์ 
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้และ
ความเข้าใจในองค์ความรู้  หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
๒. เพื่อน้อมน าแนวทางตามพระราชด าริมา
เป็นกรอบแนวคิดในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

กลุ่มเปูาหมาย 
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดี
พิ เศษ ที่ เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร 
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดี
พิเศษ  
                 
ตัวช้ีวัด 
ร้อยละผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร 
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดี
พิเศษ  เข้าอบรมในวิชา “ศาสตร์พระราชาจาก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
 

ร้อยละ ๘๐      กองพัฒนาและสนับสนุน 
คดีพิเศษ 

 
หมายเหตุ *ด าเนินการได้เมื่อมีผูไ้ดร้ับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือผู้ทีไ่ดร้ับการบรรจุใหม่ในต าแหน่งเจ้าหนา้ที่คดีพิเศษจึงจะมีการจดัอบรมในหลักสตูรดังกล่าว 



 

๑๖ 
 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ  

(บาท) 

แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
๕. กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
- การถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ
ที่ด ี
- ปฏิญาณตน “ข้าราชการ DSI ไร้ทุจริต” 
- สร้างความตระหนักและแสดงออกเชิง
สัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตภายใน
องค์กร เช่น สวมเสื้อสีขาวทุกวันพุธ 
 
วัตถุประสงค์  
เพื่อส่งเสริมบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ใน
การต่อต้านการทุจริต 
 

กลุ่มเปูาหมาย 
บุคลากรสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัด 
ร้อยละข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

ร้อยละ ๘๐ ๒๐๐,๐๐๐     ส านักงานเลขานุการกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๗ 
 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

  ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์   ๑. ระดับความส าเร็จของกระบวนการปรับกระบวนคิด 

       ๒. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของชุมชนใสสะอาดร่วมต้านทุจริต 

 กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมพลงัการมีส่วนร่วมของพลเมืองและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ  

(บาท) 

แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
๖. กิจกรรมการคัดเลือกบุคลากร เพื่อรับ
รางวัลบุคคลต้นแบบ “คนดี ดีเอสไอ” 
 
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรกรมสอบสวนคดี
พิเศษ ทุกระดับทุกประเภทต าแหน่งและทุก
สายงาน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
และมีคุณธรรม 
2. เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติ
คุณบุคลากรที่มีความประพฤติดีปฏิบัติตน
ตามแนวทางการ เป็นข้ า ราชการและ
บุคลากรภาครัฐที่ดีและตามหลักค่านิยม
สร้างสรรค์  ๕ ประการ ที่ ก.พ.ก าหนด 
 

กลุ่มเปูาหมาย 
บุคลากรสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของจ านวนบุคลากรของกรม
สอบสวนคดีพิ เ ศษที่ มี ส่ วนร่ วม ในการ
ด าเนินการคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับรางวัล
บุคคลต้นแบบ “คนดี ดีเอสไอ” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  
2. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก              
เป็ นบุ คคลต้ นแบบ  “คนดี  ดี เ อส ไอ” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

๑. ร้อยละ ๘๐ 
๒. ๕ ราย 

๓๐,๐๐๐     กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 
 



 

๑๘ 
 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ  

(บาท) 

แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
๗. กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ชมรม “ดีเอสไอ  ใสสะอาด” 
 
วัตถุประสงค์  
เพื่อเป็นกลไกและสร้างเครือข่ายในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

กลุ่มเปูาหมาย 
บุคลากรสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
ตัวช้ีวัด 
จ านวนการจัดกิจกรรม 
 

๑ ครั้ง -     กลุ่มบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๙ 
 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สกัดกั้นทางทุจริตเชิงนโยบาย 

  ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์  ร้อยละท่ีลดลงการทุจริตเชิงนโยบาย 

  กลยุทธ์ที่ ๑ วางมาตรการเสริมและรายงานผลสะท้อนการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล  
 

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ  

(บาท) 

แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
๘. การประเมินความเสี่ยง จัดท ามาตรการ
ควบคุมภายในเพื่อปูองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 
 
วัตถุประสงค์  
เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และจัดท ามาตรฐานการ
ควบคุมเพื่อปูองกันมิให้เกิดการทุจริต 

กลุ่มเปูาหมาย 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตและด้านประเมินความเสี่ยง              
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
ตัวช้ีวัด 
๑. ผลการประเมินความเสี่ยงด้านปูองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๒. มาตรการควบคุมภายในเพื่อปูองกันการ
ทุจริต 
 

๑. ๑ ฉบับ 
๒. ๑ มาตรการ 

-     กลุ่มบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

๒๐ 
 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

  ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์   ๑. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการยับย้ังและป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้น 

       ๒. ร้อยละของคดีหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่ลดลง 

       ๓. ร้อยละความส าเร็จของผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต 

  กลยุทธ์ที่ ๑ สร้าง พัฒนากลไก นวัตกรรม รูปแบบการสื่อสารสาธารณะและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานการป้องกันการทุจริต 

 

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ  

(บาท) 

แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
๙. กิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต และส่งเสริม
คุณธรรม  
 
วัตถุประสงค์  
เพื่อก าหนดโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต และส่งเสริม
คุณธรรม 
 

กลุ่มเปูาหมาย 
คณะกรรมการ/คณะท างานจัดท าแผน และ
เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวข้องในระดับกอง/ส านัก 
 
ตัวช้ีวัด 
แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑ ฉบับ -     กลุ่มบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 

 
 
 



 

๒๑ 
 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ  

(บาท) 

แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
๑๐. กิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการใช้
จ่ายงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
 
วัตถุประสงค์  
เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ
และแผนการจั ดซื้ อ จั ดจ้ า ง .ประจ า ปี
งบประมาณ.พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นกรอบแนว
ทางการด า เนิ น งาน และประกาศ ให้
สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อประโยชน์ในการ
ควบคุม ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผน 

กลุ่มเปูาหมาย 
ผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 
ตัวช้ีวัด 
๑. แผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ 
๒. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

๑. ๑ ฉบับ 
๒. ๑ ฉบับ 

-     ส านักงานเลขานุการกรม/ 
กองนโยบายและยุทธศาสตร ์

 

๑๑. กิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริต และ
นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส  
 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานได้ก าหนดนโยบาย
และจัดท าประกาศเจตจ านงสุจริต และ
นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ในองค์กร  เพื่ อ ให้ ผู้ ปฏิบั ติ ง านยึ ด เป็ น
แนวทางปฏิบัติ และเผยแพร่ให้ประชาชน
ทั่วไปรับทราบ 

กลุ่มเปูาหมาย 
ผู้ บริ ห ารกรมสอบสวนคดีพิ เ ศษ และ
บุคลากรในสังกัด 
 
ตัวช้ีวัด 
๑. ประกาศเจตจ านงสุจริต และนโยบายการ
สร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร 
๒. ร้อยละการรับรู้ประกาศเจตจ านงสุจริต 
และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในองค์กร 

๑. ๑ ฉบับ 
๒. ร้อยละ ๘๐ 

-     กลุ่มบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 



 

 
๒๒ 

 
แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ  

(บาท) 

แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
๑๒. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
การปูองกันและต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ 
 
วัตถุประสงค์  
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการปูองกัน
และต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 
 

กลุ่มเปูาหมาย 
บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
 
ตัวช้ีวัด 
สื่อรณรงค์ปูองกันและต่อต้านการทุจริต 

๑ ชุด -     ส านักงานเลขานุการกรม 

๑๓. โครงการรณรงค์ข้าราชการไทยหัวใจ             
สีขาว 
 
วัตถุประสงค์  
เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต 

กลุ่มเปูาหมาย 
บุคลากรสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของจ านวนบุคลากรสั งกัดกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแต่งกายชุดขาวทุก
วันพุธ 
 

ร้อยละ ๙๐ -     ส านักงานเลขานุการกรม 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

๒๓ 
 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

  ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์   ๑. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการยับย้ังและป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้น 

       ๒. ร้อยละของคดีหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่ลดลง 

    ๓. ร้อยละความส าเร็จของผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต 

  กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนา วิเคราะห์ บูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ  

(บาท) 

แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
๑๔. กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงองค์กรเพื่อ
รองรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment 
: ITA) 
 
วัตถุประสงค์  
เพื่อพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานตามข้อสังเกต
ของผู้ ป ระ เมินประกอบการยกระดั บ                 
ค่าคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ ง ใสการด า เนินงานของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ 
 

กลุ่มเปูาหมาย 
คณะท างานการประเมินคุณธรรมและ            
ความโปร่ ง ใสการด า เนินงานของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ 
 
 
ตัวช้ีวัด 
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment 
: ITA) 

ร้อยละ ๘๘ -     กลุ่มบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 



 
 
 

๒๔ 
 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

  ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์   ๑. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการยับย้ังและป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้น 

       ๒. ร้อยละของคดีหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่ลดลง 

       ๓. ร้อยละความส าเร็จของผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต 

  กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 

 

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ  

(บาท) 

แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
๑๕. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกับแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วน
ร่วม  
 
วัตถุประสงค์  
เพื่ อสร้ า งความรู้ ความ เข้ า ใจ เกี่ ย วกับ
แ ย ก แ ย ะ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ส่ ว น ตั ว  แ ล ะ
ผลประโยชน์ส่วนรวม สร้างค่านิยมต่อต้าน
การทุจริตแก่บุคลากร ให้ประชาชนเกิดการ
ยอมรับและเ ช่ือมั่ นในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 

กลุ่มเปูาหมาย 
บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
 
 
ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  
 

ร้อยละ ๘๐ -     กลุ่มบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 



 
 
 

๒๕ 
 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ  

(บาท) 

แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
๑๖. กิจกรรมการให้ความรู้ เกี่ยวกับวินัย
ข้าราชการ  
 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ 
ความเข้าใจทางวินัย และเพื่อปูองกันไม่ให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวน
คดีพิเศษกระท าผิดวินัย 

กลุ่มเปูาหมาย 
บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ  
 

ร้อยละ ๙๐ 
 

     กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑๗. บรรจุวิชา “วินัยข้าราชการ คุณธรรม 
จริยธรรม และบทบาทหน้าที่ของพนักงาน
สอบสวนคดี พิ เ ศษ ในการปฏิ บั ติ ง าน                       
ในหลักสูตรการสอบสวนคดีพิเศษ” * 
 
วัตถุประสงค์  
เพื่อ ให้ผู้ เข้ ารับการอบรม ตระหนักถึ ง
ความส าคัญของความมี ระ เบี ยบวินั ย 
คุณธรรมจริ ย ธร รมในการปฏิ บั ติ ง าน 
เสริมสร้างจิตส านึกในการด ารงตนอย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม 
 

กลุ่มเปูาหมาย 
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ เข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตร พนักงานสอบสวนคดี
พิเศษ  
 
ตัวช้ีวัด 
ร้อยละผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เข้าอบรมในวิชา 
“วินัยข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม และ
บทบาทหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษในการปฏิบัติงาน”  
 

ร้อยละ ๘๐      กองพัฒนาและสนับสนุน 
คดีพิเศษ 

 
หมายเหตุ *  ด าเนินการได้เมื่อมผีูไ้ด้รับคัดเลอืกให้ด ารงต าแหน่ง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จึงจะมีการจดัอบรมในหลักสูตรดังกลา่ว  



 
 
 

๒๖ 
 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ  

(บาท) 

แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
๑๘. กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวมาตรการใน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับมาตรการในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต                  

กลุ่มเปูาหมาย 
บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับมาตรการในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 

ร้อยละ ๙๐ 
 

     กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

๑๙. บรรจุวิชา “มาตรการในการปูองกัน               
และปราบปรามการทุจริต” ในหลักสูตรการ
สอบสวนคดีพิเศษ และหลักสูตรเจ้าหน้าที่             
คดีพิเศษ" * 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปู อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต                   
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

กลุ่มเปูาหมาย 
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดี
พิเศษท่ีเข้ารับการฝึกอบรม 
 
ตัวช้ีวัด 
ร้อยละผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดี
พิเศษ เข้าอบรมในวิชา “มาตรการในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต”  
 
 

ร้อยละ ๘๐      กองพัฒนาและสนับสนุน 
คดีพิเศษ 

 
หมายเหตุ *   ด าเนินการไดเ้มื่อมผีู้ได้รับคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่ง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือผู้ที่ได้รับการบรรจุใหม่ในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีคดพีิเศษจึงจะมีการจัดอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 

 



 

 
๒๗ 

 
แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

  ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์   ๑. ระยะเวลาเฉลี่ยของการด าเนินคดีทุจริตจ าแนกตามขนาดและประเภทคดี 

    ๒. ร้อยละของคดีการทุจริตที่ด าเนินการแล้วเสร็จจ าแนกตามขนาดและประเภทคดี 

  กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สินให้มีประสิทธิภาพ 

 

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ  

(บาท) 

แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
๒๐. โครงการ “ตู้สีขาว” 
 
 
 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการของ
เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ สามารถ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อน าข้อร้องเรียน               
ร้องทุกข์มาปรับปรุงแก้ไข เพื่อลดปัญหา 
การประพฤติมิชอบ ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การปูองกันและปราบปราม   
การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 

กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี บุคลากรสังกัด
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
ตัวช้ีวัด 
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ ๘๐ -     ส านักงานเลขานุการกรม 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๔ 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๒๘ 

 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  วางระบบรากฐานเสริมสร้างคุณธรรม ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 

กลยุทธ์ที่ ๑  วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างวินัยข้าราชการด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
 

ด้านพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ  

(บาท) 

แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
๑.  กิ จกรรมให้ความรู้ เกี่ ยวกับปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้และความ
เข้าใจในเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

กลุ่มเปูาหมาย 
บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ               

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้                
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

ร้อยละ ๙๐ 
 

     กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

๒. บรรจุวิชา “ศาสตร์พระราชาจากปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” เข้าไปในหลักสูตรการ
สอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ * 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้และ
ความเข้าใจในองค์ความรู้  หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
๒. เพื่อน้อมน าแนวทางตามพระราชด าริมา
เป็นกรอบแนวคิดในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

กลุ่มเปูาหมาย 
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดี
พิ เศษ ที่ เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร 
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดี
พิเศษ             
 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร 
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดี
พิเศษ  เข้าอบรมในวิชา “ศาสตร์พระราชาจาก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

ร้อยละ ๘๐      กองพัฒนาและสนับสนุน 
คดีพิเศษ 

 

หมายเหตุ *  ด าเนินการได้เมื่อมผีูไ้ด้รับคัดเลอืกให้ด ารงต าแหน่ง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือผู้ที่ได้รับการบรรจุใหม่ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพเิศษจึงจะมีการจดัอบรมในหลักสูตรดังกล่าว  
                       จึงไม่สามารก าหนดวันเวลาหรือจ านวนงบประมาณที่จะใช้ได้  



 

 
๒๙ 

 
แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ด้านวินัย 

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ  

(บาท) 

แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
๓. การจัดท าแนวทางการแต่งกายและ           
การแสดงตนของบุคลากรกรมสอบสวน             
คดีพิเศษ 
 
วัตถุประสงค์  
๑ .  เพื่ อความ เป็ นระ เบี ยบ เ รี ยบร้ อย                   
เกิ ดความส ง่ างาม แสดงออกถึ งความ
ภาคภูมิใจในเกียรติ ศักดิ์ศรีของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
สร้างความศรัทธาต่อองค์กร รวมถึงเป็น           
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ 
๒. เพื่อเป็นแนวทางให้ข้าราชการและ
เจ้ าหน้ าที่ ของกรมสอบสวนคดพิ เศษ                
ได้น าไปยึดปฏิบัติ 

กลุ่มเปูาหมาย 
บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
 
ตัวช้ีวัด 
๑. มีแนวทางปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับการ               
แต่งกาย/การปฏิบัติตน/การแสดงตน 
๒. รณรงค์เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ 

๑. ๑ ฉบับ 
๒. อย่างน้อย             
    ๑ ช่องทาง  

-     กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 

 
 
 

 



 

 
๓๐ 

 
แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ด้านวินัย 

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ  

(บาท) 

แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
4.  กิจกรรมการให้ความรู้ เกี่ยวกับวินัย
ข้าราชการ  
 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ 
ความเข้าใจทางวินัย และเพื่อปูองกันไม่ให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวน
คดีพิเศษกระท าผิดวินัย 

กลุ่มเปูาหมาย 
บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ  
 

ร้อยละ ๙๐ 
 

     กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 

๕. บรรจุวิชา “วินัยข้าราชการ คุณธรรม 
จริยธรรม และบทบาทหน้าที่ของพนักงาน
สอบสวนคดี พิ เ ศษ ในการปฏิ บั ติ ง าน                       
ในหลักสูตรการสอบสวนคดีพิเศษ * 
 
วัตถุประสงค์  
เพื่อ ให้ผู้ เข้ ารับการอบรม ตระหนักถึ ง
ความส าคัญของความมี ระ เบี ยบวินั ย 
คุณธรรมจริ ย ธร รมในการปฏิ บั ติ ง าน 
เสริมสร้างจิตส านึกในการด ารงตนอย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม 

กลุ่มเปูาหมาย 
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ เข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตร พนักงานสอบสวนคดี
พิเศษ  
 
ตัวช้ีวัด 
ร้อยละผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เข้าอบรมในวิชา 
“วินัยข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม และ
บทบาทหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษในการปฏิบัติงาน”  

ร้อยละ ๘๐      กองพัฒนาและสนับสนุน 
คดีพิเศษ 

 
หมายเหตุ *  ด าเนินการได้เมื่อมผีูไ้ด้รับคัดเลอืกให้ด ารงต าแหน่ง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จึงจะมีการจดัอบรมในหลักสูตรดังกลา่ว 



 

 
๓๑ 

 
แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ด้านสุจริต 

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ  

(บาท) 

แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
๖. กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวมาตรการใน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับมาตรการในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต                  

กลุ่มเปูาหมาย 
บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับมาตรการในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ร้อยละ ๙๐ 
 

     กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

๗. บรรจุวิชา “มาตรการในการปูองกัน               
และปราบปรามการทุจริต” ในหลักสูตรการ
สอบสวนคดีพิเศษ และหลักสูตรเจ้าหน้าที่             
คดีพิเศษ * 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปู อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต                   
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

กลุ่มเปูาหมาย 
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดี
พิเศษท่ีเข้ารับการฝึกอบรม 
 
ตัวช้ีวัด 
ร้อยละผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดี
พิเศษ เข้าอบรมในวิชา “มาตรการในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต”  
 
 

ร้อยละ ๘๐      กองพัฒนาและสนับสนุน 
คดีพิเศษ 

 
หมายเหตุ *   ด าเนินการไดเ้มื่อมผีู้ได้รับคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่ง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือผู้ที่ได้รับการบรรจุใหม่ในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีคดพีิเศษจึงจะมีการจัดอบรมในหลักสูตรดังกล่าว  
 



 

 
๓๒ 

 
แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ด้านสุจริต 

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ  

(บาท) 

แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
๘. กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
- การถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ
ที่ด ี
- ปฏิญาณตน “ข้าราชการ DSI ไร้ทุจริต” 
- สร้างความตระหนักและแสดงออกเชิง
สัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตภายใน
องค์กร เช่น สวมเสื้อสีขาวทุกวันพุธ 
 
วัตถุประสงค์  
เพื่อส่งเสริมบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม             
ในการต่อต้านการทุจริต 
 

กลุ่มเปูาหมาย 
บุคลากรสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัด 
ร้อยละข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

ร้อยละ ๘๐ ๒๐๐,๐๐๐     ส านักงานเลขานุการกรม 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
๓๓ 

 
แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ด้านสุจริต 

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ  

(บาท) 

แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
๙. กิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริตและ
นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส  
 
 

วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานได้ก าหนดนโยบาย
และจัดท าประกาศเจตจ านงสุจริต และ
นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ในองค์กร  เพื่ อ ให้ ผู้ ปฏิบั ติ ง านยึ ด เป็น
แนวทางปฏิบัติ และเผยแพร่ให้ประชาชน
ทั่วไปรับทราบ 

กลุ่มเปูาหมาย 
ผู้ บริ ห ารกรมสอบสวนคดีพิ เ ศษ และ
บุคลากรในสังกัด 
 

ตัวช้ีวัด 
๑. ประกาศเจตจ านงสุจริต และนโยบายการ
สร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร 
๒. ร้อยละการรับรู้ประกาศเจตจ านงสุจริต 
และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในองค์กร 

๑. ๑ ฉบับ 
๒. ร้อยละ ๘๐ 

-     กลุ่มบรหิารทรัพยากรบุคคล 

๑๐. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกับแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนร่วม  
 

วัตถุประสงค์  
เพื่ อสร้ า งความรู้ ความ เข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ
แ ย ก แ ย ะ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ส่ ว น ตั ว  แ ล ะ
ผลประโยชน์ส่วนรวม สร้างค่านิยมต่อต้าน
การทุจริตแก่บุคลากร ให้ประชาชนเกิดการ
ยอมรับและเ ช่ือมั่ นในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

กลุ่มเปูาหมาย 
บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  
 

ร้อยละ ๘๐ -     กลุ่มบรหิารทรัพยากรบุคคล 



 

 
๓๔ 

 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ด้านจิตอาสา 

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ  

(บาท) 

แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
๑๑. กิจกรรมรับบริจาคโลหิตช่วยเหลือ
เพื ่อนมนุษย์เพื ่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 
วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรม
สอบสวนคดีพิ เศษ มีจิตสาธารณะร่วม
บริจาคโลหิตถวายเป็น พระราชกุศลพร้อม
กับน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
๒. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรใน
การด าเนินกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
 

กลุ่มเปูาหมาย 
บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
 

ตัวช้ีวัด 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ  
 

๑๐๐ คน      ส านักงานเลขานุการกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๕ 
 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

ด้านจิตอาสา 

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ  

(บาท) 

แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
๑๒. โครงการ “ดีเอสไอ สานฝัน ปันหนังสือ” 
ปีที่ ๔ 
 
วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อขอรับบริจาคหนังสือทั้งที่เป็นหนังสือ
เก่าและหนังสือใหม่ เพื่อน าไปมอบให้โรงเรียน 
ในถิ่นทุรกันดาร หรือสถานศึกษาต่ างๆ             
ที่ขาดแคลนหนังสือ ผ่านมูลนิธิแสง - ไซ้กี              
เหตระกูล (เดลินิวส์)  
๒ . เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งด าเนินกิจกรรมภายใต้
หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี  เนื่องใน
โอกาสครบรอบการสถาปนากระทรวง
ยุติธรรม  
๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รู้จักการ
แบ่ งปั นหนั งสื อต่ า งๆ  เพื่ อมอบให้ กั บ
โรงเรียนหรือสถานศึกษาต่างๆ  
๔. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกรม
สอบสวนคดีพิ เศษและสื่ อมวลชนและ
สาธารณชน 

กลุ่มเปูาหมาย 
บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
ตัวช้ีวัด 
จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรม 

อย่างน้อย 
๑ ครั้งต่อปี 

-     ส านักงานเลขานุการกรม 



 

๓๖ 
 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ด้านจิตอาสา 

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ  

(บาท) 

แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
๑๓. โครงการ “DSI ช่วยเหลือผู้ยากไร้                
ให้โอกาสชีวิต” 
 
วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรม
สอบสวนคดีพิ เศษ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน                
การช่วยเหลือ ส่งเสริมโอกาสทางสังคม                 
แก่ผู้ด้อยโอกาส  
๒. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
ก รมส อบสวน คดี พิ เ ศษ  รู้ จั ก แ บ่ งปั น
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคม 
๓. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรใน
การด าเนินกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

กลุ่มเปูาหมาย 
บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
ตัวช้ีวัด 
จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรม 

อย่างน้อย 
๑ ครั้งต่อปี 

-     ส านักงานเลขานุการกรม 

 

 
 
 
 
 

 



 

๓๗ 
 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ด้านจิตอาสา 

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ  

(บาท) 

แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
๑๔. โครงการ ดีเอสไอ ท าความดีด้วยหัวใจ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต บุคคลภายนอก 
      ๑. กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้
หลักจริยธรรม แบ่งปันแก่ผู้ด้อยโอกาสใน
พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
      ๒. กิจกรรมสานสัมพันธ์ปันน้ าใจโลก
สดใสในมือเรา มอบของขวัญปีใหม่ให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างจังหวัด 
 
วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมความผูกพันและ
ความสามัคคีของบุคลากรในหน่วยงาน 
๒.  เพื่ อ เป็นการปลูกฝั งคุณธรรมและ
จริยธรรม ตลอดทั้งการรู้จักแบ่งปันให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
๓. เพื่อเป็นการส่ง เสริ มให้บุคลากรใน
หน่วยงานท าความดีด้วยหัวใจ 
 

กลุ่มเปูาหมาย 
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัด 
จ านวนเจ้าหน้าท่ีที่ร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า  
50 คน 

 

-      

 
 
 

 
 

กิจกรรมที่ ๒ 

 

กิจกรรมที่ ๑ 

 



 

๓๘ 
 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ด้านจิตอาสา 

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ  

(บาท) 

แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
๑๕. โครงการดีเอสไอ ท าความดีด้วยหัวใจ 
เพื่ อพัฒนาคุณภาพชีวิต  บุคคลภายใน
หน่วยงาน 
1.กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน  
2.กิจกรรมส่งเสริมความผูกพันและการ
แบ่งปันโดยสนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินการให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
กรณีเจ็บปุวย งานศพ แต่งงาน หรือการ
โยกย้าย 
3.กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ด้วยการเลี้ยงอาหาร
สัปดาห์ละครั้ง  
4.กิจกรรมสานสัมพันธ์ แบ่งบันสิ่งของที่
จ าเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างเจ้าหน้าที่
กองปฏิบัติการพิเศษ เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย และแม่บ้าน กรมสอบสวนคดี
พิเศษ 

กลุ่มเปูาหมาย 
เจ้าหน้าที่กองปฏิบัติการพิเศษ เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย และแม่บ้านกรม
สอบสวนคดีพิเศษ 
 
ตัวช้ีวัด 
๑. เชิงปริมาณ 
    จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรม 
๒. เชิงคุณภาพ 
    ๒.๑ บุคลากรในกองปฏิบัติการพิเศษมี
ความรักความผูกพันและสัมพันธภาพอันดี
ระหว่างกัน 
     ๒.๒ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
และแม่บ้ านกรมสอบสวนคดีพิ เ ศษ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินชีวิต 
 

อย่างน้อย 
๑ ครั้งต่อป ี

     กองปฏิบัติการพิเศษ 

 
 
 

กิจกรรมที่ ๑  
พ.ย. – ก.ย. 

 

กิจกรรมที่ ๒ 

กิจกรรมที่ ๓ 

กิจกรรมที่ ๔  
ธ.ค. – มี.ค. 

 



 

๓๙ 
 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ด้านจิตอาสา 

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ  

(บาท) 

แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
(ต่อ) 
วัตถุประสงค์  
1.เสริมสร้างให้บุคลากรมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน น าไปสู่การ
พัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนต่อไป 
2.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และแม่บ้าน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
3.เพื่อส่งเสริมการรู้จักแบ่งปัน และการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน ช่วยเหลือผู้อื่นในการ
ปฏิบัติงาน 
4.เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย และแม่บ้าน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

        

 
 
 
 
 
 
 

 



 

๔๐ 
 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ด้านจิตอาสา 

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ  

(บาท) 

แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
๑๖. โครงการ “ดีเอสไอ ปลูกปุา” 

 
 
 
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อปลูกฝั งจิตส านึกให้ข้ าราชการ 
เจ้าหนา้ที่ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่หวงแหน
ทรัพยากรปุาไม้และมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์              
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการด าเนินกิจกรรมที่
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด าเนินกิจกรรม
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

กลุ่มเปูาหมาย 
๑. บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
๒. ประชาชนในพ้ืนท่ีที่ด าเนินโครงการ  
 
ตัวช้ีวัด 
1. เชิงปริมาณ 
    จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรม 
2. เชิงคุณภาพ 
     2.1 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสอบสวน               
คดีพิเศษ และประชาชน มีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     2.2 ภาพลักษณ์กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ในการด า เนินกิจกรรมเพื่ อแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
 
 

อย่างน้อย 
๑ ครั้งต่อป ี

     ส านักงานเลขานุการกรม 

 
 
 

 
 

 
 



 

๔๑ 
 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  วางระบบรากฐานเสริมสร้างคุณธรรม ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 

    กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างท่ีด ี(Role Model) ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยข้าราชการ 

 

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ  

(บาท) 

แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
๑๗. กิจกรรมการคัดเลือกบุคลากร เพื่อรับ
รางวัลบุคคลต้นแบบ “คนดี ดีเอสไอ” 
 
วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรกรมสอบสวนคดี
พิเศษ ทุกระดับทุกประเภทต าแหน่งและทุก
สายงาน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
และมีคุณธรรม 
2. เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติ
คุณบุคลากรที่มีความประพฤติดีปฏิบัติตน
ตามแนวทางการ เป็นข้ า ราชการและ
บุคลากรภาครัฐที่ดีและตามหลักค่านิยม
สร้างสรรค์  ๕ ประการ ที่ ก.พ.ก าหนด 
 

กลุ่มเปูาหมาย 
บุคลากรสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของจ านวนบุคลากรของกรม
สอบสวนคดีพิ เ ศษที่ มี ส่ วนร่ วม ในการ
ด าเนินการคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับรางวัล
บุคคลต้นแบบ “คนดี ดีเอสไอ” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  
2. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก              
เป็ นบุ คคลต้ นแบบ  “คนดี  ดี เ อส ไอ ” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

๑. ร้อยละ ๘๐ 
๒. ๕ ราย 

๓๐,๐๐๐     กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 
 

 
 



 

๔๒ 
 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ  

(บาท) 

แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
๑๘. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 
๙๐๔ “ หลักสูตรหลักประจํา” รุ่นที่ ๔/๖๒ 
  
 

วัตถุประสงค์  
มุ่งเน้นการฝึกอบรมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดี
ต่อสถาบันมีความเสียสละ มีอุดมการณ์ และ
มีความสามัคคี สามารถทํางานเป็นทีมได้  
ซึ่งเมื่อจบการฝึกอบรมผู้รับการฝึกอบรม
จะต้องเป็นวิทยากรช้ันเลิศ สามารถปลูกฝัง
อุดมการณ์ ทัศนคติ ตลอดจนนําความรู้ที่
ได้รับมาอบรมขยายผลให้หน่วยงานของตน
และพื้นที่ ตามที่ได้รับมอบหมายและเป็น
แกนหลักจิตอาสาในหน่วยงานของตนเอง และ
จิตอาสาทั่วไป ทําหน้าที่จิตอาสา ๓ ประเภท  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถขับเคลื่อน
การทํางานจิตอาสาร่วมกับประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถสืบสภาพปัญหาในพื้นที่ให้ทางศูนย์
อํานวยการใหญ่มาวิเคราะห์ ช่วยเหลืออย่าง
เป็นรูปธรรม อีกทั้งทําให้ประชาชนมีสํานึก
ความเป็นพลเมืองที่มีจิตใจ เป็นจิตอาสา 
ตลอดจนสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรง
มีต่อประเทศ 

กลุ่มเป้าหมาย 
๑. ข้าราชการตําแหน่งประเภทท่ัวไป  
    ระดับชํานาญงานข้ึนไป  
๒. ข้าราชการตําแหน่งประเภทวิชาการ  
    ระดับปฏิบัติการขึ้นไป 
 
ตัวช้ีวัด 
บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถผ่าน
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะของหลักสตูรไม่
ต่ํากว่าร้อยละ ๙๐ ทุกคน 
 
 

ร้อยละ ๙๐ -  
 

   กองพัฒนาและสนับสนุน 
คดีพิเศษ 



 

๔๓ 
 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้มีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล 

 

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ  

(บาท) 

แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
๑๙. กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงองค์กร 
เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment 
: ITA) 
 
วัตถุประสงค์  
เพื่อพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานตามข้อสังเกต
ของผู้ ป ระ เมินประกอบการยกระดั บ                 
ค่าคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ ง ใสการด า เนินงานของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ 
 

กลุ่มเปูาหมาย 
คณะท างานการประเมินคุณธรรมและ            
ความโปร่ ง ใสการด า เนินงานของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ 
 
 
ตัวช้ีวัด 
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment 
: ITA) 

ร้อยละ ๘๘ -     กลุ่มบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 
 

 
 



 

๔๔ 
 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
    กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในหน่วยงานด้วยคุณธรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย/ 
ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

งบประมาณ  
(บาท) 

แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
๒๐. โครงการดีเอสไอ ร่วมใจเชิดชู ๕ ธันวาคม 
วันส าคัญของชาติ ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อ    
แห่งชาติ และส่งเสริมให้ข้าราชการและ
เ จ้ า ห น้ าที่ ก ร ม ส อบ ส วน ค ดี พิ เ ศ ษ ไ ด้
แสดงออกถึงความจงรักภักดีและการร าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน 
2. เพื่อให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมสอบสวน
คดีพิเศษ ได้ด าเนินรอยตามพระยุคลบาท 
ปฏิบัติตนตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร  

กลุ่มเปูาหมาย 
บุคลากรสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
 
ตัวช้ีวัด 
๑.  เชิงปริมาณ 
จ านวนข้าราชการ และเจ้ าหน้าที่กรม
สอบสวนคดีพิเศษที่เข้าร่วมโครงการ  
๒. เชิงคุณภาพ  
๒.๑ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวน
คดีพิ เศษได้ ร่ วมกันแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี  
๒.๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวน
คดีพิ เศษได้ ร่ วมกันแสดงออกถึงความ
เสียสละ 
  
 

 

๑๐๐ คน      ส านักงานเลขานุการกรม 
 

 

 



 

๔๕ 
 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย/ 
ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

งบประมาณ  
(บาท) 

แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
๒๑. โครงการดีเอสไอ เทิดไท้ สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมายุ ๔๑ พรรษา 
๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
2. เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรม
สอบสวนคดีพิเศษได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา               
พั ชร สุ ธ าพิ มลลั กษณ  พระบรมร า ชินี             
ด้ วยการจั ดพิธี ถวายราชสักการะและ
กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างสมพระเกียรติ 

กลุ่มเปูาหมาย 
บุคลากรสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
ตัวช้ีวัด 
๑.  เชิงปริมาณ 
จ านวนข้าราชการ และเจ้ าหน้าที่กรม
สอบสวนคดีพิเศษที่เข้าร่วมโครงการ  
๒. เชิงคุณภาพ  
๒.๑ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวน
คดีพิ เศษได้ ร่ วมกันแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี  
๒.๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวน
คดีพิ เศษได้ ร่ วมกันแสดงออกถึงความ
เสียสละ 
 

100 คน      ส านักงานเลขานุการกรม 
 

 

 

 

 

 

 



 

๔๖ 
 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย/ 
ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

งบประมาณ  
(บาท) 

แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
๒๒. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา  28 กรกฎาคม 
2563 
 
วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 68 พรรษา ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 
๒. เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรม
สอบสวนคดีพิเศษได้แสดงออกถึงความ
จงรั กภั กดี และน้ อมร าลึ ก ในพระมหา
กรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย 
๓. เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรม
สอบสวนคดีพิเศษได้ร่วมท ากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อให้มีจิตสาธารณะ 

กลุ่มเปูาหมาย 
บุคลากรสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
 
ตัวช้ีวัด 
๑.  เชิงปริมาณ 
จ านวนข้าราชการ และเจ้ าหน้าที่กรม
สอบสวนคดีพิเศษที่เข้าร่วมโครงการ  
๒. เชิงคุณภาพ  
๒.๑ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวน
คดีพิ เศษได้ ร่ วมกันแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี  
๒.๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวน
คดีพิ เศษได้ ร่ วมกันแสดงออกถึงความ
เสียสละ 
  
 

 

100 คน      ส านักงานเลขานุการกรม 
 

 

 

 
 



 

๔๗ 
 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย/ 
ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

งบประมาณ  
(บาท) 

แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
๒๓. โครงการ “ดีเอสไอ เทิดไท้พระแม่แก้ว
ของแผ่นดิน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓” 
 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 
และส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรม
สอบสวนคดีพิเศษได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน 
2. เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราช
กรณียกิจพระราชจริยวัตร ของสมเด็จ                
พระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ               
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
3. เพื่อสร้างจิตส านึกและการมสี่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรมท่ีแสดงความรบัผิดชอบ
ต่อสังคม 

กลุ่มเปูาหมาย 
บุคลากรสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
 
ตัวช้ีวัด 
๑.  เชิงปริมาณ 
จ านวนข้าราชการ และเจ้ าหน้าที่กรม
สอบสวนคดีพิเศษที่เข้าร่วมโครงการ  
๒. เชิงคุณภาพ  
๒.๑ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวน
คดีพิ เศษได้ ร่ วมกันแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี  
๒.๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวน
คดีพิ เศษได้ ร่ วมกันแสดงออกถึงความ
เสียสละ 
  
 

 

100 คน      ส านักงานเลขานุการกรม 
 

 

 

 



 

๔๘ 

 
แผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรม 

    กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและขยายภาคเีครือข่ายของกระทรวงยุติธรรม ให้ขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยบุคลากรกระทรวงยุติธรรมในทุกภาคส่วน 

 

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย/ 
ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

งบประมาณ  
(บาท) 

แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
๒๔. กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ชมรม “ดีเอสไอ ใสสะอาด” 
 
วัตถุประสงค์  
เพื่อเป็นกลไกและสร้างเครือข่ายในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

กลุ่มเปูาหมาย 
บุคลากรสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
ตัวช้ีวัด 
จ านวนการจัดกิจกรรม 
 

๑ ครั้ง -      กลุ่มบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 

 
 

 
 

 

 


