
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม  

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) 

 
 

กลุ่มงานจริยธรรม 
กลุ่มบริหารทรัพยกรบุคคล 

กันยายน ๒๕๖๕ 
 



สารบัญ 

 

                          หน้า    . 
  บทสรุปผู้บริหาร                         ๑  

ส่วนที่ ๑ แบบฟอร์มรายงานและการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม                       ๒ – 2๔ 
  กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  รอบ 12 เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) 

ส่วนที่ ๒ หลักฐานประกอบแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม                             2๕ - 4๘ 
  กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) 

ส่วนที่ ๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ              4๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปผู้บริหาร 
 

  การจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบในการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน         
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม ตามกรอบแนวทางตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจ าปี            
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม โดยมุ่งเน้นการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย คานิยมอันพึงประสงค์ (Do & Don’t) 
ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือเสริมสร้างกรมสอบสวนคดีพิเศษให้คุณธรรมน าการพัฒนาอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยยึดหลักค าสอนของศาสนา หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา อันจะน าไปสูการเป็นองค์กรบริหารความยุติธรรมด้วยคุณธรรม 

  ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติงาน              
โดยใช้หลักคุณธรรม และน้อมน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางปฏิบัติ และมีระบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างวินัยข้าราชการด้วยความพอเพียง มีวินัย 
สุจริต จิตอาสา พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้มีความเข้มแข็ง ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรม จ านวน ๒๐ โครงการ/กิจกรรม โดยในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมา 
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) ได้มีการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ปรากฏว่าได้มีผลส าเร็จการด าเนินการแล้ว            
จ านวน 16 โครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถด าเนินการเนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 1 โครงการ/กิจกรรม และโครงการ/กิจกรรม จ านวน 1 โครงการ/
กิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากไม่มีการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
 

แบบฟอร์มรายงานและการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) 

 

 

 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  วางระบบรากฐานเสริมสร้างคุณธรรม ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 

ด้านพอเพียง 
ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

ร้ อ ย ล ะ ผู้ ที่ เข้ า รั บ ก า ร
ฝึ ก อ บ รม ใน ห ลั ก สู ต ร
ส อ บ ส ว น ค ดี พิ เ ศ ษ            
และหลักสูตรเจ้าหน้าที่  
คดีพิเศษ เข้าอบรมในวิชา 
“ศาสตร์พ ระราชาจาก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

จ าน วน ข้ อ ร้ อ ง เรีย น
บุคลากรภาครัฐ ถูกชี้มูล
เรื่องวินัย การกระท า
ทุ จ ริ ต แล ะป ระพ ฤ ติ         
มิชอบของหน่วยงาน
ลดลง 

๑. การเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจ “ศาสตร์พระราชาจาก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
ในหลักสูตรการสอบสวน      คดี
พิเศษ และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ  
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่ อ ให้ผู้ เข้ ารับการอบรม    
มีความรู้และความเข้าใจในองค์
ความรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
๒. เพื่ อน้อมน าแนวทางตาม
พระราชด าริมาเป็นแนวคิดใน
การปฏิบัติงาน รวมทั้งปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ร้อยละ ๘๐ - - ไม่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 

- กองพัฒนา
และสนับสนุน

คดีพิเศษ 
 

 
 
 
 
 

 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน - ๓ - 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑  วางระบบรากฐานเสริมสร้างคุณธรรม ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
ด้านวินัย 

ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

ร้ อ ย ล ะ ผู้ ที่ เข้ า รั บ ก า ร
ฝึ ก อ บ รม ใน ห ลั ก สู ต ร
ส อ บ ส ว น ค ดี พิ เ ศ ษ      
เข้ าอบรมในวิชา “วินั ย
ข้ า ร า ช ก า ร  คุ ณ ธ รรม 
จริยธรรม และบทบาท
ห น้ า ที่ ข อ ง พ นั ก ง า น
สอบสวนคดีพิเศษในการ
ปฏิบัติงาน” 

จ าน วน ข้ อ ร้ อ ง เรีย น
บุคลากรภาครัฐ ถูกชี้มูล
เรื่องวินัย การกระท า
ทุจริตและประพฤติมิ
ช อ บ ข อ งห น่ ว ย งาน
ลดลง 

๒ . ก า ร เส ริ ม ส ร้ า งค ว าม รู้               
ความเข้าใจ“วิ นัยข้าราชการ 
คุณธรรม จริยธรรม และบทบาท
หน้าที่ของพนักงานสอบสวน       
คดีพิ เศษ ในการปฏิบัติงาน”       
ใน ห ลั ก สู ต รก า รส อบ สว น            
คดีพิเศษ 
วัตถุประสงค์  
เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า รั บ ก า รอ บ รม 
ตระหนักถึงความส าคัญของความ
มีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบั ติ งาน เสริมสร้าง
จิตส านึกในการด ารงตนอย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม 

ร้อยะละ ๘๐ - - ไม่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 

- กองพัฒนา
และสนับสนุน

คดีพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 

 

- ๔ - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑  วางระบบรากฐานเสริมสร้างคุณธรรม ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
ด้านสุจริต 

ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

ร้อยละการรับรู้และเข้าใจ
ในวิธีแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตวัและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  

บุคลากรในสังกัด 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

๓. โครงการปลูกฝังความคิดวิธี
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้าน
ทุจริตก่อให้เกิดค่านิยมทีจ่ะไม่
ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต 
ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหนา้ที่
กรมสอบสวนคดีพิเศษ     

ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๒ - ผู้ตอบแบบส ารวจเพื่อรับทราบระเบียบ 
ค าสั่ง ประกาศ และหนังสือสั่งการของ           
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีผู้ตอบแบบส ารวจ
เป็นเพศชายร้อยละ ๕๓  เป็นเพศหญิง     
ร้อยละ ๔๗  ผลการตอบแบบร้อยละการรับรู้
และเข้าใจในวิธีแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ 
๙๒ 

บันทึนข้อความ  
ที่ ยธ ๐๘๐๑.๕/
๑๙๗๒ ลงวันที่ 
๑๖ สิงหาคม 
๒๕๖๕ เร่ือง 
รายงานผลการ
ด าเนินการตอบ
แบบส ารวจ   
เพื่อรับทราบ 
ระเบียบ ค าสั่ง 
ประกาศ       
และหนังสือ         
สั่งการของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ 
(หลักฐาน 1) 

กลุ่มบริหาร 
ทรัพยากร

บุคคล 
 

ร้อยละของบุคลากร    
กรมสอบสวนคดีพิเศษ     
มีความเข้าใจเกีย่วกบั
คุณธรรม จริยธรรม วินยั
ข้าราชการและมาตรการ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตใน
ระดับมากขึ้นไป 

จ านวนขอ้ร้องเรียน
บุคลากรภาครัฐ 
ถูกชี้มูลเรื่องวินัย  
การกระท าทจุริตและ
ประพฤติมิชอบของ
หน่วยงานลดลง 

๔. โครงการเสริมสร้างความรู้ 
ความ เข้ าใจ ด้ านคุ ณ ธรรม 
จริยธรรม หลั กธรรมาภิบาล        
เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบให้แก่ข้าราชการ
และเจ้ าหน้ าที่ กรมสอบสวน         
คดีพิเศษ  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อปลูกจิตส านกึให้ขา้ราชการและ
เจ้าหนา้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ มี
คุณธรรม จรยิธรรม และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงเป็น
แนวทางประพฤติตนและปฏบิัติ
หน้าที่ดว้ยความโปร่งใส ซ่ือสัตย์
สุจริตค่านิยม วัฒนธรรมสุจริต        

ร้อยละ ๘๕ 95.66 ๓,๓๕๐ บาท ด าเนินจัดโครงการฯ ในวันอังคารที่ ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ 
น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๑ อาคารกรม
สอบสวนคดีพิ เศษ (ผ่ านระบบ Webex 
Meeting Link) โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
จ านวน ๑๐๐ คน ซ่ึงในหลักสูตรดังกล่าวได้
มีการก าหนดหัวข้อวิชา “คุณธรรมและ
จริ ย ธ รรม  หลั กธรรมาภิ บาล ส าห รั บ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวน    
คดีพิเศษ” โดยมีนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธาน
ในพิธีเปิด และมีนายมณฑล แก้วเก่า อดีต
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และอดีต
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และ อ.ก.พ. 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย กรมสอบสวน    

๑. บันทึก
ข้อความ ที ่ยธ 
๐๘๐๑.๕/๐๕๖ 
ลงวันที่ ๑๒ 
มกราคม ๒๕๖๕ 
รายงานผลการ 
ด าเนินงาน 
โครงการฯ 
๒. ภาพถ่าย
กิจกรรม 
(หลักฐาน 2) 

กลุ่มบริหาร 
ทรัพยากร

บุคคล 
 

- ๕ - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑  วางระบบรากฐานเสริมสร้างคุณธรรม ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
ด้านสุจริต 

ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

  เพื่อต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

    คดีพิเศษ เป็นวิทยากร   

ร้อยละผู้ที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตร
สอบสวนคดีพิเศษ และ
หลักสูตรเจ้าหน้าที่คดี
พิเศษ เข้าอบรมในวิชา 
“มาตรการในการปอ้งกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต”  

จ านวนขอ้ร้องเรียน
บุคลากรภาครัฐ 
ถูกชี้มูลเรื่องวินัย  
การกระท าทจุริตและ
ประพฤติมิชอบของ
หน่วยงานลดลง 

๕. การเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ “มาตรการใน 
การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต”  
ในหลักสูตรสอบสวนคดีพิเศษ 
และหลักสูตรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม  
มีความรู้ และความเข้าใจ
เกี่ยวกบักฎหมายที่เกี่ยวข้องกบั
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

ร้อยะละ ๘๐ - - ไม่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 

- กองพัฒนา
และสนับสนุน

คดีพิเศษ 

ร้อยละข้าราชการ       
และเจ้าหนา้ที่     
กรมสอบสวนคดีพิเศษที่
เข้าร่วมกิจกรรม 
 

จ านวนขอ้ร้องเรียน
บุคลากรภาครัฐ 
ถูกชี้มูลเรื่องวินัย  
การกระท าทจุริตและ
ประพฤติมิชอบของ
หน่วยงานลดลง 

๖. กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้าง
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ใน
สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
- การถวายสัตย์ปฏิญาณเพือ่เป็น
ข้าราชการที่ด ี
- ปฏญิาณตน “ขา้ราชการ DSI 
ไร้ทุจริต” 
- สร้างความตระหนกัและ
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต  

ร้อยละ  ๘๐ 100 - บุคลากรในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษได้
เข้าร่วมการถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดี “ข้าราชการ DSI  ไร้ทุจริต” 
และได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการ
ต่อต้านการทุจริต 

 

๑. ภาพถ่าย
กิจกรรม 
(หลักฐาน 3) 

ส านักงาน
เลขานุการ

กรม 

 
 

- ๖ - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑  วางระบบรากฐานเสริมสร้างคุณธรรม ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
ด้านสุจริต 

ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

  วัตถุประสงค์ 
เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม บุ ค ล า ก รก รม
สอบสวนคดีพิ เศษ ได้รับการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม      
ในการต่อต้านการทุจริต 

       

๑ . ป ระก าศ เจตจ าน ง
สุจริต และนโยบายการ
สร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในองค์กร 
๒. ร้อยละของบุคคลากร
กรมสอบสวนคดีพิ เศษ     
ที่เข้าร่วมแสดงเจตจ านง
การไม่ทุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่และเป็นบุคลากร   
ที่ด ี

จ านวนขอ้ร้องเรียน
บุคลากรภาครัฐ 
ถูกชี้มูลเรื่องวินัย  
การกระท าทจุริตและ
ประพฤติมิชอบของ
หน่วยงานลดลง 

๗. กิจกรรมประกาศเจตจ านง
สุจริต             
วัตถุประสงค์  
๑. เพื่ อให้ ผู้ บริหารหน่ วยงาน
แสดงเจตจ านงสุจริต  
และนโยบายการสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสในองค์กร  
๒ . เพื่ อ ให้ บุ ค ค ล า ก ร ก ร ม
ส อ บ ส ว น ค ดี พิ เศ ษ แ ส ด ง
เจตจ านงการไม่ทุจริตใน 
ก า รป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ล ะ เป็ น
บุคลากรที่ดี 
๓. เพื่อให้การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐ และเกิดการ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

๑. ฉบับ 
๒. ร้อยละ 

๑. ๑ ฉบับ 
๒. ร้อยละ ๘๐ 

๑. ๑ ฉบับ 
๒. ร้อยละ 94.96 

- กลุ่ มบ ริห ารทรัพยากรบุ คคล ด า เนิ น
โครงการแสดงเจตจ านงการไม่ทุจริตในการ
ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่  แ ล ะ เป็ น บุ ค ล าก รที่ ดี 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
การเข้าร่วมแสดงเจตจ านงไม่ทุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่และเป็นบุคลากรที่ดี ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผู้เข้าร่วมแสดงเจตจ านงฯ 
จ านวน  ๑ ,๓๗๔ ราย คิด เป็ นร้อยละ 
๙๔.๙๖ จากจ านวนบุคลากรทั้งหมด  

บันทึกข้อความ 
ที่ ยธ ๐๘๐๑.๕/
๒๑๑๘ ลงวันที่ 
๑ กันยายน 
๒๕๖๕ เร่ือง
รายงานผลการ
ด าเนินงาน
โครงการแสดง
เจตจ านงไม่
ทุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที ่
และเป็นบุคลากร
ที่ดี ประจ าป ี
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(หลักฐาน ๔) 

กลุ่มบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

 
 
 
 

- ๗ - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑  วางระบบรากฐานเสริมสร้างคุณธรรม ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
ด้านจิตอาสา 

ตั วชี้วัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 

- ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่กรมสอบสวน    
คดีพิเศษ  
- ณ ศูนย์ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ
 

๘. โครงการ “โครงการดีเอสไอ 
ปันน้ าใจ ห่วงใยผู้สูงอาย”ุ 
(ตั้งกล่องรับบริจาคสิ่งของและ
เลี้ยงอาหารและเลี้ยงอาหารแก่
ผู้ สู ง อ า ยุ  ณ  ศู น ย์ ส่ ง เส ริ ม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
จังหวัดสุพรรณบุรี 
วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
๒ . เพื่ อ ให้ ข้ า ร า ช ก า ร แ ล ะ
เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ได้ร่วมแบ่งปันและบริจาคสิ่งของ
แก่ผู้ สูงอายุ  และตระหนักถึ ง
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ส ถ า บั น
ครอบครัว 
๓. เพื่อปฏิบัติตามแผนพัฒนา
ค่านิยมร่วมองค์การ ด้านรัฐ 
สังคม สิ่งแวดล้อม 

ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ คร้ง  วันพฤหั สบดีที่  9 ธันวาคม 2564 เวลา 
11.00 น. นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดี   
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และพันต ารวจโท พเยาว์ 
ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิ เศษ 
มอบหมายให้ร้อยต ารวจเอก ธรรศ เลาห์ทวี 
เลขานุ การกรม เป็นผู้ แทนกรมสอบสวน           
คดีพิเศษ น าเงินและสิ่งของเครื่องใช้ส าหรับ
ผู้ สู งอายุ  อาทิ  ผ้ าอ้ อม ผู้ ใหญ่  ข้ าวสาร 
อาหารแห้ง กระดาษช าระ สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม
ครีมทาผิว แป้งฝุ่น ผงซักฟอก น้ ายาปรับผ้านุ่ม 
น้ ายาล้ างจาน เป็ นต้น มู ลค่ ารวมทั้ งสิ้ น
ประมาณ 30,000 บาท ภายใต้ โครงการ        
“ดีเอสไอ ปันน้ าใจ ห่วงใย ผู้สูงอายุ” เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช      
บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระ
บรมราชสมภพ วันส าคัญของชาติ และวันพ่อ
แห่ งชาติ  ซ่ึ งข้ าราชการ และเจ้ าหน้ าที่        
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ร่วมท าความดีบริจาค
เงินและสิ่งของดังกล่าวข้างต้น เพื่อส่งมอบให้
ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัด
สุพรรณบุรี (บ้านพักคนชราวัดกลาง) น าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป โดยมี นายประพันธ์ บุญคุ้ม 
ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
จั งห วั ดสุ พ รรณ บุ รี  เป็ นผู้ รั บมอบ  ณ                  
ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัด
สุพรรณบุรี (บ้านพักคนชราวัดกลาง) ต าบล
โคกคราม อ าเภอบางปลาม้ า  จั งหวัด
สุพรรณบุรี 

๑. ภาพถ่าย
กิจกรรม  
(หลักฐาน ๕) 

ส านักงาน 
เลขานุการ

กรม 

- ๘ - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑  วางระบบรากฐานเสริมสร้างคุณธรรม ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
ด้านจิตอาสา 

ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 

 ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่กรมสอบสวน    
คดีพิเศษและเยาวชนใน
สถานศึกษาต่าง ๆ 
 

๙. ดีเอสไอร่วมแบ่งปันอุปกรณ์
การเรียนเพื่อเด็กในถิ่นทุรกันดาร 
(ตั้งกล่องรับบริจาคอุปกรณ์การ
เรียนต่ าง ๆ อาทิ  สมุ ด ดิ นสอ 
ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ เพื่อมอบ
ให้กับ โรงเรียนหรือสถานศึกษา  
ต่าง ๆ ที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส
ทางสังคม และ ส่งมอบอุปกรณ์การ
เรี ยนผ่ านมู ลนิ ธิ แสง – ไซ้ กี่          
เหตระกูล (เดลินิวส์) 
วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อรับบริจาคอุปกรณ์การเรียน
ต่าง ๆ  อาทิ สมุด ดินสอ ยางลบ ไม้
บรรทัด ฯลฯ และน าไปมอบให้กับ
โรงเรียนในถิ่ นทุ รกั นดาร หรือ
สถานศึกษาต่าง ๆ  ที่ขาดแคลน ผ่าน
มู ล นิ ธิ แ ส ง -ไซ้ กี่  เห ต ระกู ล 
(เดลินิวส์) 
๒. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้
รู้ จั ก ก ารแ บ่ งปั น แ ล ะ เห็ น
ความส าคัญของเยาวชนที่ ขาด
โอกาสได้มีชีวิตที่ดีขึ้น 
๓. เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กรมสอบสวนคดีพิเศษที่ได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม/โครงการที่แสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง - กิจกรรมตั้งกล่องรับบริจาคอุปกรณ์การ
เรียน ณ บริเวณโถงกลางชั้น G อาคารกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ส่วนที่ตั้งปฏิบัติงานกรม
สอบสวนคดีพิเศษ อาคารรัฐประศาสนภักดี 
ชั้น ๘ ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 
๒๕๖๕ เพื่อส่งมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่
โรงเรียนในชนบทที่ห่างไกล ผ่านมูลนิธิแสง 
– ไซกี่  เหตระกูล ในวันที่  ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๕ 

๑. บันทึก
ข้อความ 
ส านักงาน
เลขานุการกรม 
ส่วน
ประชาสัมพันธ ์
ที่ ยธ ๐๘๐๑/
ว๐๐๒ ลงวันที ่
๗ มกราคม 
๒๕๖๕ เร่ือง ขอ
เชิญร่วมบริจาค
อุปกรณ์การเรียน
ในโครงการ “ดี
เอสไอร่วม
แบ่งปันอุปกรณ์
การเรียนเพื่อเด็ก
ในถิ่น
ทุรกันดาร”  
(หลักฐาน ๖) 

ส านักงาน 
เลขานุการ

กรม 

 
 

- ๙ - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑  วางระบบรากฐานเสริมสร้างคุณธรรม ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
ด้านสุจริต 

ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

  ๔. เพื่อเป็นการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการต่าง ๆ ของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

       

ในการจัดกิจกรรม 
 

- ผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหนา้ที่       
กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
- เด็กและเยาวชนใน
มูลนิธิบ้านนกขมิ้น 

 

๑๐. โครงการ “DSI ช่วยเหลือ
ผู้ยากไร้ให้โอกาสชีวิต ปี ๔” 
(ตั้งกล่องรับบริจาคสิ่งของ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าเส้ือผ้า ฯลฯ  
เพื่อน าไปบริจาคให้กบัสถาน
สงเคราะห์ หรือมูลนิธิต่างๆ) 
วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ร่วมท าความดีถวายเป็นพระราช
กุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ครั้ง ๑ ครั้ง 1 ครั้ง - วัน ศุ กร์ที่  2  กั นยายน  2 5 6 5  เวลา 
1 0 .3 0  น . ณ  อ าคารก รมสอบ สวน         
คดีพิเศษ  นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้คณะ
ผู้จัดท าโครงการ “DSI ช่วยเหลือผู้ยากไร้ 
ให้โอกาสชีวิต ปีที่ 4” น าโดยร้อยต ารวจ
เอก ธรรศ เลาห์ทวี เลขานุการกรม นาย
วิทยา วิทยพันธ์ ผู้อ านวยการส่วนช่วย
อ านวยการและประสานราชการ และ 
นางสาวญาณินี ปรีชาวิทย์ ผู้อ านวยการ
ส่วนประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนมอบสิ่งของ
เหลือใช้  อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า 
หมอนและผ้าห่ม หนังสือ เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ของเล่น ของใช้จิปาถะ รวมจ านวนทั้งสิ้น 
74 กล่อง ให้แก่ “มูลนิธิบ้านนกขมิ้น”  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เป็นส่วน
หนึ่งในการช่วยเหลือ และให้โอกาสทาง
สังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส รู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟื้อ 
เผื่อแผ่ ตลอดจนส่งเสริมให้องค์กรด าเนิน
กิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยมูลนิธิบ้านนกขมิ้นจะน าสิ่งของเหล่านี้
ไปเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็ก ๆ ใน
มูลนิธิบ้านนกขมิ้นและเด็ก ๆ ทั่วประเทศ 
โดยมี คุณธนกร จันทร์หอม ฝ่ายระดม
ทรัพยากร โครงการเหลือ-ขอ เป็นผู้รับมอบ 

ภาพถา่ย
กิจกรรม 
(หลักฐาน 7) 

ส านักงาน 
เลขานุการ

กรม 

- ๑๐ - 

 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑  วางระบบรากฐานเสริมสร้างคุณธรรม ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
ด้านจิตอาสา 

ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 

- ผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหนา้ที่กรม
สอบสวนคดีพิเศษ 
- สัตว์ ณ มูลนิธิบา้น
สงเคราะห์สัตว์พิการ 
 

๑๑. โครงการ “DSI  
ปันน้ าใจให้น้องสี่ขา กินอ่ิม  
นอนอุ่น” 
(ตั้งกล่องรับบริจาคสิ่งของที่
จ าเป็นส าหรับสุนัข-แมว  
น าสิ่งของที่จ าเป็นไปบริจาค     
ณ มูลนิธิบ้านสงเคราะห ์
สัตว์พิการ 
วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรต ิสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา 
พิมลลักษณ พระบรมราชิน ี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๔๓ พรรษา  
๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
๒. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ    
พระบรมราชิน ี
๓. เพื่อเป็นการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ขององค์กรในการ
ด าเนินกิจกรรม เพื่อแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม และได้
แสดงออกถึงความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสัตว ์

ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง - ด าเนินการจัดโครงการ “DSI ปันน้ าใจให้
น้องสี่ขา กินอิ่ม นอนอุ่น” เสร็จสิ้นแล้ว 
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยจัดขึ้น
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราช
กุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษร พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีกิจกรรม
เชิญชวนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรม
ส อ บ ส ว น ค ดี พิ เศ ษ ร่ ว ม บ ริ จ า ค เ งิ น 
อาหารเม็ด และสิ่งของจ าเป็นส าหรับสัตว์
พิการ ซ่ึงจะเดินทางไปมอบสิ่งของดังกล่าว       
ในวันพฤหัสบดีที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕       
ณ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์พิการ ซอยพระแม่ 
๒๕ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ภาพถา่ย
กิจกรรม 
(หลักฐาน 8) 

ส านักงาน 
เลขานุการ

กรม 

 
 
 

- ๑๑ - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานเสริมสร้างคุณธรรม ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
ด้านจิตอาสา 

ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

  ๔. เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรม/
โครงการตามแผนปฏิบัตกิารต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องของ กรมสอบสวน
คดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

       

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 

ผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหนา้ที่กรม
สอบสวนคดีพิเศษ 

 

๑๒. โครงการ “ดีเอสไอ  
ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
ชุมชน” 
(มอบพันธุก์ล้าไม้ให้กับ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรม
สอบสวนคดีพิเศษ เพื่อน าไป
ปลูก ณ บริเวณที่พกัอาศัยของ
ตนเอง หรือสถานที่อื่น ๆ  
เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว  
ลดมลพิษ ในพื้นที่ชุมชนของ
ตนเอง 
วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อด าเนินกิจกรรมเน่ืองใน
วันต้นไม้ประจ าปีของชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๒. เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้
ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ เห็น
ความส าคัญและหวงแหน
ทรัพยากร ป่าไม้และมีสว่นร่วม
ในการดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๓. เพื่อปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการต่าง ๆ ของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ คร้ง - วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565  เวลา 
1 1 .3 0  น . ณ  อ าคารกรมสอบ สวน       
คดีพิเศษ  นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดี
กรมสอบสวนพิเศษ และคณะผู้บริหาร       
ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการ “ดีเอสไอ
ร่ วม ใจ  ป ลู ก ต้ น ไม้  เพิ่ ม พื้ น ที่ สี เขี ย ว         
ในชุมชน”และมอบพันธุ์กล้าไม้ ให้ กับ
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวน  
คดีพิเศษ โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเน่ือง
ในวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ.  2565 
ตามม ติ คณ ะรัฐม น ตรี  เมื่ อ วั น ที่  3 1 
มกราคม พ.ศ.2532 อนุมัติให้วันวิสาขบู
ชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ 
เพื่อเป็น การส่งเสริมและกระตุ้นจิตส านึก
ให้ กั บ ข้ า ร า ช ก า ร  แ ล ะ เจ้ า ห น้ า ที่            
กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เห็นความส าคัญ
ของการอนุรักษ์และรู้จักใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และเป็น
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการตาม
น โย บ าย การก ากั บ ดู แ ล อ งค์ ก ารที่ ดี         
ก ร ม ส อ บ ส ว น ค ดี พิ เศ ษ  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านรัฐ สังคม 
และสิ่ งแวดล้อมโดยมีผู้แทนหน่วยงาน         
เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 36 หน่วยงาน 
รวมจ านวน 72 คน รับพันธุ์กล้าไม้ ได้แก่  

ภาพถา่ย
กิจกรรม 
(หลักฐาน 9) 

ส านักงาน 
เลขานุการ

กรม 

- ๑๒ - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑  วางระบบรากฐานเสริมสร้างคุณธรรม ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
ด้านจิตอาสา 

ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

       ต้น สั กท อ ง ต้ น ย างน า  ต้ นม ะ ค่ า โม ง          
ต้นมะตาด ต้นอินทนิล ต้นกาแฟ และต้น
มะฮอกกานี รวมทั้งสิ้นจ านวน 700 ต้น 
เพื่อไปแจกจ่ายและน ากลับไปปลูกบริเวณที่
พั ก อ า ศั ยขอ งตน เอ งโดย ได้ รับ ความ
อนุเคราะห์พันธุ์กล้าไม้จาก สถานีเพาะช า
กล้าไม้จังหวัดนนทบุรี กรมป่าไม้ 

  

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 

- ผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหนา้ที่กรม
สอบสวนคดีพิเศษ  
- ชุมชนและประชาชน 
 

๑๓. โครงการ “ดีเอสไอร่วมใจ
ปล่อยพันธุ์ปลา รักษา 
ระบบนิเวศ” 
กิจกรรมมอบพันธุ์ปลา  
เพื่อรักษาระบบนิเวศของแม่น้ า 
เพิ่อรักษาระบบนิเวศของแม่น้ า 
เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับ
ชุมชนและชาวบ้าน และถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่  
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 
เนือ่งในโอกาศวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ สถานที่ปลอ่ยพันธุ์ปลา
ท่าน้ า จ.นนทบุร ีปทุมธานี หรอื 
อยุธยา 
วัตถุประสงค์  
๑.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 
เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๖๖๕ 
๒. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์กรม
สอบสวนคดีพิเศษ ในการด าเนิน 

ครั้ง ๑ ครั้ง - - วันศุกร์ที่  22 กรกฎาคม 2565 เวลา 
09:30 น. นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เดินทางไปร่วม
กิ จกรรมและเป็ นประธานกล่ าว เปิ ด
โครงการ “ดีเอสไอ ร่วมใจปล่อยพันธุ์ปลา 
รักษาระบบนิเวศ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
แ ล ะ ถ ว า ย เป็ น พ ร ะ ร า ช กุ ศ ล แ ด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 69 พรรษา 
วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565 
และพร้อมใจกันร่วมท าความดีถวายแด่
พระองค์ท่าน ด้วยการปล่อยพันธุ์ปลารักษา
ระบบนิ เวศของแม่น้ า  และเป็ นแหล่ ง
อาหารของชุมชนและชาวบ้ านคลอง     
พระอุดม โดยมี ร้อยต ารวจเอก ธรรศ เลาห์
ทวี เลขานุการกรม คณะผู้จัดโครงการฯ  
กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการ     
จัดงาน ทั้งนี้ มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
จ า น ว น  1 0 0  ค น  โด ย ได้ รั บ ค ว า ม
อนุเคราะห์พันธุ์ปลาน้ าจืด จาก ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เขต 8 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมประมง 

ภาพถา่ย
กิจกรรม 
(หลักฐาน 10) 

ส านักงาน 
เลขานุการ

กรม 

- ๑๓ - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑  วางระบบรากฐานเสริมสร้างคุณธรรม ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
ด้านจิตอาสา 

ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

  กิจกรรม/โครงการที่แสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพิ่มระบบนิเวศใน
แม่น้ าเป็นแหล่งอาหารของ
ชุมชนและประชาชน 
๓. เพื่อด าเนนิกิจกรรม/โครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการต่าง ๆ 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    ได้แก่  ปลาตะเพียนขาว จ านวนทั้ งสิ้น 
100,000 ตัว ซ่ึงกิจกรรมฯ ในวันนี้ ได้รับ
อนุญาตจาก พระอธิการ บุรินทร์พจน์ 
ฐานวโร  เจ้าอาวาสวัดท้องคุ้ง ให้กรม
สอบสวนคดีพิเศษใช้พื้นที่จัดกิจกรรมฯ ณ 
บริเวณท่าน้ าวัดท้องคุ้ง ต าบลคลองพระ
อุดม อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

  

๑. เชิงปริมาณ : จ านวน
ครั้งในการจัดกิจกรรม 
๒. เชิงคุณภาพ : บุคลากร
ในกองปฏิบัติการพิเศษมี
ความรักความผกูพันและ
สัมพันธภาพอันดีระหว่าง
กัน, เจ้าหนา้ที่รักษาความ
ปลอดภัย และแมบ่้านกรม
สอบสวนคดีพิเศษมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ประหยัดค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินชีวิต 
 

เจ้าหน้าที ่
กองปฏิบัติการพิเศษ 
เจ้าหน้าที่รกัษาความ
ปลอดภยั และแม่บา้น
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

๑๔. โครงการดีเอสไอ ท าความ
ดีเพื่อชาติ ศาสน์กษัตริย์ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต บุคคล
ภายในหน่วยงาน 
กิจกรรม : 
1 กิจกรรมส่งเสริมความผูกพัน
และการแบ่งปันโดยสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินการ
ให้กับเจ้าหนา้ที่ในหน่วยงาน 
กรณีเจ็บป่วย งานศพ แต่งงาน 
หรือการโยกย้าย 
๒.กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ ด้วยการเลี้ยงอาหาร
สัปดาห์ละครั้ง  

 
 
 
 
 

ครั้ง 
 
 
 
 
 

ครั้ง 

 
 
 
 
 

๑ ครั้ง 
 
 
 
 
 

๑ ครั้ง 

 
 
 
 
 

๑ ครั้ง 
 
 
 
 
 

๑ ครั้ง 
 

  
 
 
 
 
1. วั น ที่  ๑ ๗  ม ก ราคม  ๒ ๕ ๖ ๕  ก อ ง
ปฏิบัติการพิเศษได้จัดงานเล้ียงกิจกรรมวัน
ปีใหม่ ๒๕๖๕ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้กับ
บุคลากรในสังกัดกองปฏิบัติการพิเศษ 
 
 
2. วันที่  ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ บุคลากร
กอ งป ฏิ บั ติ ก ารพิ เศษ ร่ วมกัน บ ริจ าค
ช่วยเหลืออาหารเม็ดให้กับน้องหมาแมว
เร่ร่อนโดยมียอดบริจาค จ านวน ๓,๖๐๐ 
บาท 
 

 
 
 
 
 

ภาพถา่ย
กิจกรรม 
(หลักฐาน 11) 
 
 
 
ภาพถา่ย
กิจกรรม 
(หลักฐาน 12) 

กองปฏิบัติการ
พิเศษ 

 
 

- ๑๔ - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑  วางระบบรากฐานเสริมสร้างคุณธรรม ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
ด้านจิตอาสา 

ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

  ๓.กิจกรรมสานสัมพันธ์ แบ่งปัน
สิ่งของที่จ าเป็นและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ระหว่าง
เจ้าหน้าที่กองปฏิบัตกิารพิเศษ 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั 
และแม่บ้าน กรมสอบสวน 
คดีพิเศษ 
วัตถุประสงค์  
1.เสริมสร้างให้บุคลากรมี   
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน น าไปสู่    
การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนตอ่ไป 
2.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
ของบุคลากร เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภยั และแม่บา้น 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
3.เพื่อส่งเสริมการรู้จักแบ่งปัน 
และการปฏิบัติงานร่วมกัน 
ช่วยเหลือผู้อื่นในการปฏบิัติงาน 
4.เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตใหก้ับ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั 
และแม่บ้าน ตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง  3. วันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๕ พันต ารวจ
โท  จั ก ร ก ฤ ษ ณ์  วิ เศ ษ เข ต ก า ร ณ์ 
ผู้อ านวยการกองปฏิบัติการพิเศษ พร้อม
เจ้าหน้าที่กองปฏิบัติการพิเศษ สนับสนุน
อ าห ารก ล่ อ งแ ล ะ  เค รื่ อ งดื่ ม  ให้ กั บ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของกรม
สอบสวนคดีพิ เศษ จ านวน ๔๑ นาย ณ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ภาพถา่ย
กิจกรรม 
(หลักฐาน 13) 

 

 
 
 
 

- ๑๕ - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑  วางระบบรากฐานเสริมสร้างคุณธรรม ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
    กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยข้าราชการ 

ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

๑. ร้อยละของจ านวน
บุคลากรของกรมสอบสวน
คดีพิเศษที่มีส่วนร่วมใน
การด าเนินการคัดเลือก
บุคลากรเพื่อรับรางวัล
บุคคลต้นแบบ “คนดี  
ดีเอสไอ”ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
2. จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็นบุคคล
ต้นแบบ “คนดี  ดีเอสไอ” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4 

จ านวนขอ้ร้องเรียน
บุคลากรภาครัฐ 
ถูกชี้มูลเรื่องวินัย  
การกระท าทจุริตและ
ประพฤติมิชอบของ
หน่วยงานลดลง
พนักงานราชการ     
และพนักงานตาม
สัญญาจ้างเหมาบรกิาร
ที่ปฏิบัติงานด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต และมี
คุณธรรม 

๑๕. กิจกรรมการคัดเลือก
บุคลากร เพื่อรับรางวัลบุคคล
ต้นแบบ “คนดี ดีเอสไอ” 
วัตถุประสงค์ (โดยสังเขป) 
1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร        
กรมสอบสวนคดพีิเศษทุกระดับ 
ทุกประเภทต าแหน่ง และทุก
สายงานได้แก่ ผู้ด ารงต าแหน่ง
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
เจ้าหน้าที่คดีพิเศษข้าราชการ
ประเภททั่วไป/วิชาการอื่นๆ 
๒. เพื่อเป็นการยกยอ่งและ
ประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่มี
ความประพฤติดีปฏิบัติตนตาม
แนวทางการเป็นข้าราชการ   
และบุคลากรภาครัฐที่ดีและตาม
หลักค่านิยมสร้างสรรค์ ๕ 
ประการ ที ่ก.พ.ก าหนด 
๓. เพื่อสนับสนุนให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการอยู่
ร่วมกัน 
๔. เพื่อสนองตอบต่อนโยบาย
การป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและ
กระบวนการยุตธิรรมของ
คณะรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม
และนโยบายการบริหารกรม
สอบสวนคดีพิเศษ 

๑. ร้อยละ 
๒. ราย 

๕ ราย ๕ ราย ๓๕,๐๐๐ 
 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิ เศษ  เรื่อ ง       
ผู้ ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ   
“คนดี ดี เอสไอ” ประจ าปี งบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖4 ไปยังหน่วยงานในสังกัด เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบ
โดยทั่วกัน อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซ้ือจัด
จ้างเข็มเครื่องหมาย และโล่ เกียรติ คุณ  
เพื่ อ ม อ บ ให้ แ ก่ ผู้ ได้ รั บ ก า ร คั ด เลื อ ก            
เป็นบุคคล “คนดี  ดี เอสไอ” ประจ าปี
งบ ป ระมาณ  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๔  แ ละ เมื่ อ
ด าเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จจะได้จัดพิธี
มอบรางวัลต่อไป 

ประกาศ          
กรมสอบสวน 
คดีพิเศษ เร่ือง  
ผู้ได้รับการ
คัดเลือกเป็น
บุคคลต้นแบบ 
(หลักฐาน ๑๔) 

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 

 

- ๑๖ - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑  วางระบบรากฐานเสริมสร้างคุณธรรม ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
    กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างท่ีดี (Role Model) ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยข้าราชการ 
 

ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

ร้อยละของหน่วยงานเข้า
ร่วมการประเมินองค์กร
คุณธรรม 

บุคลากรในสังกัดกรม
สอบสวนคดีพิเศษ 
 

๑๖. การขับเคลื่อนการประเมิน
องค์กรคุณธรรม กรมสอบสวน
คดีพิเศษ ภายใต้แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม แห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) 
วัตถุประสงค์  
เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัด           
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ด าเนินงาน
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม ตาม
หลักการ “ระเบิดจากข้างใน” 
เพื่อยกระดับกรมสอบสวนคดี
พิเศษเป็นองค์กรคุณธรรม 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ - คณ ะอนุ ก รรมก ารส่ งเส ริม คุณ ธ รรม
กระทรวงยุติธรรม ได้จัดการประชุมครั้งที่ 
๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน 2565 
ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อพิจารณาผลการ
ประเมินองค์กรคุณธรรมของหน่วยงานใน
สั งกั ด ก ร ะ ท รว งยุ ติ ธ ร รม  ป ระ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามคู่มือการ
ประเมินชมชุน องค์กร อ าเภอ และจังหวัด
คุณ ธรรม  ภ าย ใต้ แผนแม่ บทส่ งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ 
– ๒๕๖๕ ) ซ่ึ งมี ส่ วนราชการในสั งกั ด
กระทรวงยุติธรรมจ านวน ๑๒ หน่วยงาน
เข้าร่วมการประเมิน ทั้งนี้ กรมสอบสวน 
คดีพิเศษได้รับการพิจารณา ให้เป็น ๑ ใน 
๑๐ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ “องค์กร
คุณธรรมต้นแบบ” และมี ๒ ส่วนราชการที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ “องค์กร
คุณ ธรรม”  และกิ จกรรมภ าย ใต้ ก าร
ขับเคลื่อนการประเมินองค์กรคุณธรรม 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้แผนแม่บท
ส่งเสริม คุณธรรม  แห่ งชาติ  ฉบั บที่  ๑             
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ทุกหน่วยงาน         
เข้าร่วมร้อยละ ๑๐๐ 

บันทึกข้อความ 
ที่ ยธ 0801.5/ 
2173 ลงวันที่  
กันยายน 2565 
เร่ือง รายงานผล
การด าเนินงาน
ตามแผนส่งเสริม
คุณธรรม     
กรมสอบสวน 
คดีพิเศษ 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(หลักฐาน 15) 

ทุกหน่วยงาน
ในสังกัดกรม

สอบสวน 
คดีพิเศษ 

บุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถผา่น
เกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะของหลักสูตร 

บุคลากรในสังกัด 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ที่มีคุณสมบัติตามที่
หลักสูตรก าหนด  

๑๗. การคัดเลือกบุคลลากรเข้า
รับการฝึกอบรมหลักสูตรจิต
อาสา ๙๐๔ “ หลักสูตรหลัก
ประจ า”  

ร้อยละ 
 

๙๐ - - ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากไม่มีการ
คัดเลือกบุคลากรเข้ ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรจิตอาสา ๘๐๔ 

- กองพัฒนา
และสนับสนุน

คดีพิเศษ 

- ๑๗ - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑  วางระบบรากฐานเสริมสร้างคุณธรรม ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
    กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยข้าราชการ 
 

ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ ทุก
คน 

และสมัครใจเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
 

วัตถุประสงค์  
มุ่งเน้นการฝึกอบรมให้บุคลากรมี
ทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน มีความ
เสียสละ มีอุดมการณ์ และมี
ความสามัคคี สามารถท างาน
เป็นทีมได้  ซ่ึงเมื่อจบการฝกึอบรม 
ผู้รับการฝึกอบรมจะตอ้งเป็น
วิทยากรในหน่วยงานของตนเอง
และจิตอาสาทั่วไป ท าหน้าที่จิต
อาสา ๓ ประเภทได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อน
การท างานจิตอาสาร่วมกับ
ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้
อย่างมีประสิทธภิาพ สามารถสืบ
สภาพปัญหาในพื้นที่ให ้
ศูนย์อ านวยการใหญ่มาวิเคราะห์ 
ช่วยเหลืออย่างเป็นรูปประธรรม 
อีกทั้งท าให้ประชาชนมีส านึก
ความเป็นพลเมืองที่มีจิตใจเป็น
จิตอาสา ตลอดจนส านกึใน 
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อ
ประเทศ 

       

 
 
 
 

- ๑๘ - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้มีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

ค่าคะแนนผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ค ณ ะ ท า ง า น ก า ร
ประเมินคุณธรรมและ
ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง       
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

๑ ๘ . กิ จ ก ร รม ก า รพั ฒ น า
กระบวนงานเพื่อยกระดับผล
คะแนนการประเมินคุณธรรม
แ ล ะค ว าม โป ร่ ง ใส ใน ก า ร
ด า เนิ น งานของห น่ วย งาน
ภ า ค รั ฐ  (Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA) 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐของ
หน่วยงานสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม น าไปสู่การพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนงาน ยกระดับ
ค่าคะแนนผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

คะแนน ไม่ต่ ากว่า ๘๙ 
คะแนน 

95.43 คะแนน - กรมสอบสวนคดีพิ เศษได้ เข้ าร่วมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปี 2565 ซ่ึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ
มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   
ในการด าเนินงาน โดยภาพรวมได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 95.43 ซ่ึงอยู่ในระดับผล
การประเมินที่ระดับ AA และอยู่ในระหว่าง
การเสนอวิเคราะห์การประเมินให้อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษทราบ 

บันทึกข้อความ 
ที่ ยธ 0801.5 
/1936 ลงวันที่ 
9 สิงหาคม 
2565 เร่ือง 
รายงานผล     
การประเมิน
คุณธรรม     
และความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน   
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment : 
ITA)        
(หลักฐาน 16) 

กลุ่มบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

 
 
 
 
 
 

- ๑๙ - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
    กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในหน่วยงานด้วยคุณธรรม 
 

ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

จัดกิจกรรมไม่น้อยกวา่    
๖ ครั้ง/ปี 

บุคลากรสังกัด       
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๑๙. กิจกกรมส่งเสริม เทิดทูน
สถาบันชาติ  
- พธิีน้อมร าลึก เนื่องในวันคล้าย
วันสรรคตของ พระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร  
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔  
 
 
 
 
 
 
 
- วันคล้ายวันเฉลิมพระชน
พรรษาพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดยุเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร และวัน
พ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 

กิจกรรม ๖ ๖ - กิจกกรมส่งเสริม เทิดทูนสถาบันชาต ิ
 
- พธิีน้อมร าลึก เนื่องในวันคล้ายวันสรรคต
ของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดลุย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ 
ตุลาคม ๒๕๖๔  
ผลการด าเนินงาน 
การจัดโต๊ะหมู่บูชาเพื่อให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดคีพิเศษได้น้อม
ร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 
- วันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาท 
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ
พลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
และวันพอ่แห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
ผลการด าเนินงาน 
การจัดโต๊ะหมู่บูชาเพื่อให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ร่วม
ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 
 

 
 
รูปภาพกิจกรรม
วันคล้ายวัน
สวรรคต  
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดช
มหาราช  
บรมนาถบพิตร 
วันที่ ๑๓ ตุลาคม 
๒๕๖๔ 
(หลกัฐาน 17) 
- รูปภาพ
กิจกรรมวันคล้าย
วันเฉลิมพระชน
พรรษาพระบาท 
สมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดุยเดช
มหาราช บรม
นาถบพิตร  
และวันพอ่
แห่งชาติ          

ส านักงาน 
เลขานุการ

กรม 

 

- ๒๐ - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
    กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในหน่วยงานด้วยคุณธรรม 
 

ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

   
 
 
 
 
- วันฉัตรมงคล เนื่องในวันคล้าย
วันบรมราชาภิเษกพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว วันที่ ๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- พธิีถวายราชสกัการะ เนื่องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,000 

 
 
 
 
 
- วันฉัตรมงคล เนื่องในวันคล้ายวันบรม
ราชาภิเษกพระบาม 
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว วันที่ ๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ 
ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระ
บรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ และ
ประดับตกแต่งอาคารสถานที่ด้วยผ้าระบาย
จับจีบสีเหลือง – ขาว บริเวณห้องโถงด้าน
ใน และมุกด้านนอกเฉพาะส่วนหน้าของ
อาคารกรมสอบสวนคดีพิ เศษ เพื่ อ ให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดี
พิเศษ ได้ร่วมกันถวายราชสักการะ เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
- พธิีถวายราชสกัการะ เนื่องในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ีวันที่ 
๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐาน 

๕ ธันวาคม 
และวันพอ่
แห่งชาติ ๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ 
(หลักฐาน 18) 
- รูปภาพ
กิจกรรมวันฉัตร
มงคล เนื่องในวัน
คล้ายวันบรม
ราชาภิเษกพระ
บาม 
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั วันที่ 
๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ 
(หลักฐาน 19) 
 
 
 
 
 
 
- รูปภาพ
กิจกรรมพิธถีวาย
ราชสักการะ 
เนื่องในวันคล้าย
วันพระราช
สมภพสมเด็จ 

 

- ๒๑ - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
    กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในหน่วยงานด้วยคุณธรรม 
 

ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- พธิีถวายราชสกัการะ เนื่องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 
ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32,412 

พระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อม
เครื่องราชสักการะ รวมทั้งประดับธงชาติ
ไทยคู่กับธงอักษร พระนามาภิไธย ส.ท. 
และประดับตกแต่งอาคารสถานที่ด้วยผ้าร
ระบายจับสีม่วง-ขาว บริเวณห้องโถงด้าน
ใน และมุกด้านนอกเฉพาะส่วนหน้าของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้
ร่วมกันถวายราชสักการะ เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ 
- พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวัน
พระราชสมภ พ พ ระบ าท สม เด็ จพ ระ
เจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
ผลการด าเนินงาน 
- ด าเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระ
บรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ รวมทั้ง
ประดับธงชาติ ไทย คู่กับธงอักษร พระ
ปรมาภิไธย ว.ป.ร. และประดับตกแต่ง
อาคารสถานที่ด้วยผ้าระบายจับจีบสีเหลือง 
– ขาว บริเวณห้องโถงด้านใน และมุกด้าน
นอกเฉพาะส่ วนหน้ าของอาคารกรม
สอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ร่วมกัน
ถวายราชสักการะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 

พระนางเจ้า
สุทิดา  
พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรม
ราชินี วันที่ ๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ 
(หลักฐาน ๒๐) 
 
 
 
 
 
 
- รูปภาพ
กิจกรรมพิธถีวาย
ราชสักการะ 
เนื่องในวันคล้าย
วันพระราช
สมภพ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  
ในวันที่ ๒๘ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๕ 
(หลักฐาน ๒๑) 
 
 
 

 

- ๒๒ - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



ยุทธศาสตร์ที่ ๒   สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
    กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในหน่วยงานด้วยคุณธรรม 

ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- พธิีถวายราชสกัการะ เนื่องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์
พระบรมราชิชีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ 
วัตถุประสงค์  
 ส่งเสริมให้ข้าราชการและ 

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา ๒ ๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
- จัดพิธีถวายถวายพระพรชัยมงคล แด่
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หั ว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และ
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และเป็นพลังของแผ่นดิน เพื่อแสดงออกถึง
ค วาม จ งรั ก ภั ก ดี  ส านึ ก ใน พ ระม ห า
กรุณาธิคุณ โดยมีนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์       
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธาน
ในพิธี  พร้อมด้วยพันต ารวจโท สุภัทธ์  
ธรรมธนารักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวน   
คดีพิเศษ พันต ารวจตรี ยุทธนา แพรด า 
ร อ งอ ธิ บ ดี ก ร ม ส อ บ ส ว น ค ดี พิ เศ ษ           
พันต ารวจโท พเยาว์ ทองเสน รองอธิบดี           
กรมสอบสวนคดีพิเศษ คณะผู้บริหารกรม
สอ บ สวน คดี พิ เศษ  แ ล ะข้ า ราช ก า ร        
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมพิธี 
- พธิีถวายราชสกัการะ เนื่องในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์
พระบรมราชิชีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปี
หลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ผลการด าเนินงาน 
จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รูปภาพ
กิจกรรมพิธถีวาย
ราชสักการะ 
เนื่องในวันคล้าย
วันพระราช
สมภพสมเด็จ
พระนางเจ้า
สิริกิติ ์

 

- ๒๓ - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
    กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในหน่วยงานด้วยคุณธรรม 

ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

  เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม 
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา  
และพระมหากษัตริย ์

    หลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ รวมทั้งจัด
ตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ฯ 
ประดับธงชาติไทยคู่กับธงตราสัญลักษณ์
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และ
ประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสี
ขาวบริเวณโถงกลาง ชั้น G และด้านหน้า
ประตูทางเข้าอาคาร กรมสอบสวนคดี
พิเศษ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรม
สอบสวนคดีพิ เศษได้ร่วมกันถวายราช
สักการะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิม  
พระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๖๕ 

พระบรมราชิชีนาถ
พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง 
วันที่ ๑๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ 
(หลักฐาน ๒๒) 

 

จ านวนการจัดกจิกรรม จ านวนขอ้ร้องเรียน
บุคลากรภาครัฐ 
ถูกชี้มูลเรื่องวินัย  
การกระท าทจุริตและ
ประพฤติมิชอบของ
หน่วยงานลดลง 

๒๐. กิจกรรมเพื่ อขับเคลื่อน
การด าเนินงานชมรม “ดีเอสไอ  
ใสสะอาด” 
วัตถุประสงค์  
เพื่อเป็นกลไกและสร้างเครือข่าย
ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

กิจกรรม ๑ กิจกรรม ๑ กิจกรรม  ด าเนินการจัดท าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ 
เร่ือง (No Gift Policy) 

 

แผ่นป้าย
ประชาสัมพันธ ์
เร่ือง (No Gift 
Policy)  
(หลักฐาน 23) 

 

กลุ่มบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

 

 

 

- ๒๔ - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

 

 

 

ส่วนท่ี ๒ 
หลักฐานประกอบแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรม  

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักฐาน ๑  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 
 

  

 
 โครงการ/กิจกรรม    โครงการปลูกฝังความคิดวิธีแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ผลการด าเนินงาน : ผู้ตอบแบบส ารวจเพ่ือรับทราบระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ และหนังสือสั่งการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีผู้ตอบแบบส ารวจ               
เป็นเพศชายร้อยละ ๕๓ เป็นเพศหญิงร้อยละ ๔๗  ผลการตอบแบบร้อยละการรับรู้และเข้าใจในวิธีแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม       
ร้อยละ ๙๒ 

- ๒๖ - 



 

หลักฐาน ๒ 

  

 
 โครงการ/กิจกรรม   โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
ให้แก่ขา้ราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 ผลการด าเนินงาน : ด าเนินจัดโครงการฯ ในวันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๑ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(ผ่านระบบ Webex Meeting Link) โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ๑๐๐ คน ซึ่งในหลักสูตรดังกล่าวได้มีการก าหนดหัวข้อวิชา “คุณธรรมและจริยธรรม        
หลักธรรมาภิบาล ส าหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ” โดยมีนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด         
และมีนายมณฑล แก้วเก่า อดีตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และ อ.ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ เป็นวิทยากร 

- ๒๗ - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

หลักฐาน ๓ 

  

 
 โครงการ/กิจกรรม   กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 ผลการด าเนินงาน : บุคลากรในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี “ข้าราชการ DSI  ไร้ทุจริต” และได้แสดงออก
เชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต 

- ๒๘ - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 

พิธีปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
“ข้าราชการ DSI ไร้ทุจริต” 

วันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
ณ บริเวณหน้าเสาธง สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 



 

 

 

หลักฐาน ๔  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 
 

  

 
 โครงการ/กิจกรรม    กิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริต             
 ผลการด าเนินงาน : กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ด าเนินโครงการแสดงเจตจ านงการไม่ทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นบุคลากรที่ดี ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเข้าร่วมแสดงเจตจ านงไม่ทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นบุคลากรที่ดี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผู้เข้าร่วมแสดงเจตจ านงฯ 
จ านวน ๑,๓๗๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๙๖ จากจ านวนบุคลากรทั้งหมด 

- ๒๙ - 



 

หลักฐาน ๕ 

  

 
 โครงการ/กิจกรรม   โครงการ “โครงการดีเอสไอ ปันน้ าใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ” 
 ผลการด าเนินงาน : วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และพันต ารวจโท พเยาว์  
ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ร้อยต ารวจเอก ธรรศ เลาห์ทวี เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ น าเงินและสิ่งของ
เครื่องใช้ส าหรับผู้สูงอายุ อาทิ ผ้าอ้อม ผู้ใหญ่ ข้าวสาร อาหารแห้ง กระดาษช าระ สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม ครีมทาผิว แป้งฝุ่น ผงซักฟอก น้ ายาปรับผ้านุ่ม น้ ายา
ล้างจาน เป็นต้น มูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 30,000 บาท ภายใต้โครงการ “ดีเอสไอ ปันน้ าใจ ห่วงใย ผู้สูงอายุ” เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันส าคัญของชาติ และวันพ่อแห่งชาติ        
ซึ่งข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ร่วมท าความดีบริจาคเงินและสิ่งของดังกล่าวข้างต้น เพ่ือส่งมอบให้ศูนย์ส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
จังหวัดสุพรรณบุรี (บ้านพักคนชรา) 
วัดกลาง) น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
โดยมี นายประพันธ์ บุญคุ้ม ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัด
สุพรรณบุรี (บ้านพักคนชราวัดกลาง) ต าบลโคกคราม อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 

- ๓๐ - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

หลักฐาน ๖ 

  

 
 โครงการ/กิจกรรม   ดีเอสไอร่วมแบ่งปันอุปกรณ์การเรียนเพ่ือเด็กในถิ่นทุรกันดาร 
 ผลการด าเนินงาน : กิจกรรมตั้งกล่องรับบริจาคอุปกรณ์การเรียน ณ บริเวณโถงกลางชั้น G อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่วนที่ตั้งปฏิบัติงาน         
กรมสอบสวนคดีพิเศษ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๘ ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕ เพ่ือส่งมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนในชนบทที่ห่างไกล 
ผ่านมูลนิธิแสง – ไซกี้ เหตระกูล ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

- ๓๑ -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

หลักฐาน ๗ 

  

 
 โครงการ/กิจกรรม   โครงการ “DSI ช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้โอกาสชีวิต ปี ๔” 

 ผลการด าเนินงาน : วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ อาคารกรมสอบสวน คดีพิเศษ  นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
มอบหมายให้คณะผู้จัดท าโครงการ “DSI ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต ปีที่ 4” น าโดยร้อยต ารวจเอก ธรรศ เลาห์ทวี เลขานุการกรม นายวิทยา วิทยพันธ์ 
ผู้อ านวยการส่วนช่วยอ านวยการและประสานราชการ และ นางสาวญาณินี ปรีชาวิทย์ ผู้อ านวยการส่วนประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนมอบสิ่งของเหลือ ใช้ อาทิ เสื้อผ้า 
กระเป๋า รองเท้า หมอนและผ้าห่ม หนังสือ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่น ของใช้จิปาถะ รวมจ านวนทั้งสิ้น 74 กล่อง ให้แก่ “มูลนิธิบ้านนกขมิ้น”  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ และให้โอกาสทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส รู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ ตลอดจนส่งเสริม
ให้องค์กรด าเนินกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมูลนิธิบ้านนกขมิ้นจะน าสิ่งของเหล่านี้ไปเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็ก ๆ ในมูลนิธิบ้านนกขมิ้นและ
เด็ก ๆ ทั่วประเทศ โดยมีคุณธนกร จันทร์หอม ฝ่ายระดมทรัพยากร โครงการเหลือ-ขอ เป็นผู้รับมอบ 

- ๓๒ - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

 

หลักฐาน 8 

  

 
 โครงการ/กิจกรรม   โครงการ “DSI ปันน้ าใจให้น้องสี่ขา กินอ่ิม นอนอุ่น” 

 ผลการด าเนินงาน : วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้ด าเนินการจัดโครงการ “DSI ปันน้ าใจให้น้องสี่ขา กินอ่ิม นอนอุ่น” เสร็จสิ้นแล้ว โดยจัดขึ้นเพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษร พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีกิ จกรรมเชิญชวน
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมบริจาคเงิน อาหารเม็ด   และสิ่งของจ าเป็นส าหรับสัตว์พิการ ซึ่งจะเดินทางไปมอบสิ่งของดังกล่าว            ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  ณ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์พิการ ซอยพระแม่ ๒๕ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

- ๓๓ - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

หลักฐาน 9 

  

 
 โครงการ/กิจกรรม   โครงการ “ดีเอสไอ ปลูกต้นไม้ เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน” 

 ผลการด าเนินงาน : วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565  เวลา 11.30 น. ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ  นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวน
พิเศษ และคณะผู้บริหารให้เกียรติเป็นประธานในโครงการ “ดีเอสไอร่วมใจ ปลูกต้นไม้ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน”และมอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเนื่องในวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ.  2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2532 อนุมัติให้
วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ เพื่อเป็น การส่งเสริมและกระตุ้นจิตส านึกให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เห็นความส าคัญ
ของการอนุรักษ์และรู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และเป็นการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์ การที่ดี              
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยมีผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 36 หน่วยงาน รวมจ านวน    
72 คน รับพันธุ์กล้าไม้ได้แก่ ต้นสักทอง ต้นยางนา ต้นมะค่าโมง ต้นมะตาด ต้นอินทนิล ต้นกาแฟ และต้นมะฮอกกานี รวมทั้งสิ้นจ านวน 700 ต้น เพ่ือไปแจกจ่าย           
และน ากลับไปปลูกบริเวณที่พักอาศัยของตนเองโดยได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์กล้าไม้จาก สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดนนทบุรี กรมป่าไม้ 

- ๓๔ - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

หลักฐาน ๑๐ 

  

 

 โครงการ/กิจกรรม   โครงการ “ดีเอสไอร่วมใจปล่อยพันธุ์ปลา รักษาระบบนิเวศ” 

 ผลการด าเนินงาน : วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:30 น. นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เดินทาง ไปร่วมกิจกรรม   
และเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “ดีเอสไอ ร่วมใจปล่อยพันธุ์ปลา รักษาระบบนิเวศ” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 69 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565 และพร้อมใจกันร่วมท าความดีถวายแด่พระอ งค์ท่าน       
ด้วยการปล่อยพันธุ์ปลารักษาระบบนิเวศของแม่น้ า และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนและชาวบ้านคลองพระอุดม โดยมี  ร้อยต ารวจเอก ธรรศ เลาห์ทวี เลขานุการกรม 
คณะผู้จัดโครงการฯ  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ทั้งนี้ มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมฯ จ านวน 100 คน โดยได้รับ
ความอนุเคราะห์พันธุ์ปลาน้ าจืด จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เขต 8 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมประมง ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว จ านวนทั้งสิ้น 
100,000 ตัว ซึ่งกิจกรรมฯ ในวันนี้ ได้รับอนุญาตจาก พระอธิการ บุรินทร์พจน์ ฐานวโร  เจ้าอาวาสวัดท้องคุ้ง ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษใช้พ้ืน ที่จัดกิจกรรมฯ                  
ณ บริเวณท่าน้ าวัดท้องคุ้ง ต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

- ๓๕ - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

  

หลักฐาน 11 

  

 

 โครงการ/กิจกรรม    โครงการดีเอสไอ ท าความดีเพ่ือชาติ ศาสน์กษัตริย์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต บุคคลภายในหน่วยงาน 

- กิจกรรมส่งเสริมความผูกพันและการแบ่งปันโดยสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน กรณีเจ็บป่วย 
งานศพ แต่งงาน หรือการโยกย้าย 

 ผลการด าเนินงาน : วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ กองปฏิบัติการพิเศษได้จัดงานเลี้ยงกิจกรรมวันปีใหม่ ๒๕๖๕ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในสังกัด
กองปฏิบัติการพิเศษ 

- ๓๖ - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

 

หลักฐาน 12 

  

 

 โครงการ/กิจกรรม    โครงการดีเอสไอ ท าความดีเพ่ือชาติ ศาสน์กษัตริย์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต บุคคลภายในหน่วยงาน 

- กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ด้วยการเลี้ยงอาหารสัปดาห์ละครั้ง 

 ผลการด าเนินงาน : วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ บุคลากรกองปฏิบัติการพิเศษร่วมกันบริจาคช่วยเหลืออาหารเม็ดให้กับน้องหมาแมวเร่ร่อนโดยมียอดบริจาค 
จ านวน ๓,๖๐๐ บาท 

- ๓๗ - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

 

หลักฐาน 1๓ 

  

 

 โครงการ/กิจกรรม    โครงการดีเอสไอ ท าความดีเพ่ือชาติ ศาสน์กษัตริย์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต บุคคลภายในหน่วยงาน 

- กิจกรรมสานสัมพันธ์ แบ่งปันสิ่งของที่จ าเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างเจ้าหน้าที่          
กองปฏิบัติการพิเศษ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และแม่บ้าน กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 ผลการด าเนินงาน : วันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๕ พันต ารวจโท จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์ ผู้อ านวยการกองปฏิบัติการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่กองปฏิบัติการ
พิเศษ สนับสนุนอาหารกล่องและ เครื่องดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน ๔๑ นาย ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

- ๓๘ - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

หลักฐาน ๑๔  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 
 

  

 
 โครงการ/กิจกรรม    กิจกรรมการคัดเลือกบุคลากร เพ่ือรับรางวัลบุคคลต้นแบบ “คนดี ดีเอสไอ” 
 ผลการด าเนินงาน : ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ “คนดี ดีเอสไอ” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔      
ไปยังหน่วยงานในสังกัด เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเข็มเครื่องหมาย และโล่เกียรติคุณ เพ่ือมอบ
ให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคล “คนดี ดีเอสไอ” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเม่ือด าเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จจะได้จัดพิธีมอบรางวัลต่อไป 

- ๓๙ - 



 

 

 

 

 

 

หลักฐาน ๑๕  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 
 

  

 
 โครงการ/กิจกรรม    การขับเคลื่อนการประเมินองค์กรคุณธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 
 ผลการด าเนินงาน : คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณะรรมธรรมกระทรวงยุติธรรม ได้จัดการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบ
ออนไลน์ เพ่ือพิจารณาผลการประเมินองค์กรคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามคู่มือการประเมินชมชุน องค์กร 
อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๕) ซึ่งมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจ านวน                
๑๒ หน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับการพิจารณา ให้เป็น ๑ ใน ๑๐ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ผ่านเกณฑ์การประเมิน                
ในระดับ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” และมี ๒ ส่วนราชการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ “องค์กรคุณธรรม” และกิจกรรมภายใต้การขับเคลื่อนการประเมินองค์กร
คุณธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ทุกหน่วยงานเข้าร่วมร้อยละ ๑๐๐ 

- ๔๐ - 



 

 

หลักฐาน 1๖  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 
 

  

 
 โครงการ/กิจกรรม    กิจกรรมการพัฒนากระบวนงานเพ่ือยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
 ผลการด าเนินงาน : กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี 2565 ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน โดยภาพรวมได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 95.43 ซึ่งอยู่ในระดับผลการประเมินที่ระดับ AA และอยู่ในระหว่างการเสนอวิเคราะห์การประเมินให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษทราบ 

- ๔๑ - 



 

หลักฐาน ๑๗ 

  

 
 โครงการ/กิจกรรม   กิจกกรมส่งเสริม เทิดทูนสถาบันชาติ 

- พิธีน้อมร าลึก เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 ผลการด าเนินงาน : การจัดโต๊ะหมู่บูชาเพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคคีพิเศษได้น้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ      
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

- ๔๒ - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

หลักฐาน ๑๘ 

  

 
 โครงการ/กิจกรรม   กิจกกรมส่งเสริม เทิดทูนสถาบันชาติ 

- วันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ     
๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 ผลการด าเนินงาน : การจัดโต๊ะหมู่บูชาเพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ร่วมถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

- ๔๓ - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

หลักฐาน ๑9 

  

 
 โครงการ/กิจกรรม   กิจกกรมส่งเสริม เทิดทูนสถาบันชาติ 

- วันฉัตรมงคล เนื่องในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 ผลการด าเนินงาน : ด าเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ และประดับตกแต่ง
อาคารสถานที่ด้วยผ้าระบายจับจีบสีเหลือง – ขาว บริเวณห้องโถงด้านใน และมุกด้านนอกเฉพาะส่วนหน้าของอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ร่วมกันถวายราชสักการะ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

- ๔๔ - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

หลักฐาน ๒๐ 

  

 
 โครงการ/กิจกรรม   กิจกกรมส่งเสริม เทิดทูนสถาบันชาติ 

- พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 ผลการด าเนินงาน : ด าเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ 
รวมทั้งประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษร พระนามาภิไธย ส.ท. และประดับตกแต่งอาคารสถานที่ด้วยผ้ารระบายจับสีม่วง -ขาว บริเวณห้องโถงด้านใน และมุกด้านนอก
เฉพาะส่วนหน้าของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ร่วมกันถวายราชสักการะ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

- ๔๕ - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

หลักฐาน ๑๘ 

  

 
 โครงการ/กิจกรรม   กิจกกรมส่งเสริม เทิดทูนสถาบันชาติ 

- พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 ผลการด าเนินงาน : - ด าเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ รวมทั้งประดับธงชาติ
ไทยคู่กับธงอักษร พระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และประดับตกแต่งอาคารสถานที่ด้วยผ้าระบายจับจีบสีแหลือง – ขาว บริเวณห้องโถงด้านใน และมุกด้านนอกเฉพาะส่วน
หน้าของอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ร่วมกันถวายราชสักการะ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพร ะบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

- จัดพิธีถวายถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว          
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี           
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพันต ารวจโท สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ รองอธิบดี
กรมสอบสวน   คดีพิเศษ พันต ารวจตรี ยุทธนา แพรด า รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันต ารวจโท พเยาว์ ทองเสน รองอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ คณะผู้บริหาร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และข้าราชการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมพิธี 

- ๔๖ - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

หลักฐาน ๒๒ 

  

 
 โครงการ/กิจกรรม   กิจกกรมส่งเสริม เทิดทูนสถาบันชาติ 

- พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 ผลการด าเนินงาน : จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราช
สักการะ รวมทั้งจัดตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ฯ ประดับธงชาติไทยคู่กับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา วันที่ ๑๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ และประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวบริเวณโถงกลาง ชั้น G และด้านหน้าประตูทางเข้าอาคาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ร่วมกันถวายราชสักการะ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมร าชชนนีพันปีหลวง            
เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

- ๔๗ - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

หลักฐาน 23 

  

 
 โครงการ/กิจกรรม   กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานชมรม “ดีเอสไอ  ใสสะอาด” 
 ผลการด าเนินงาน : ด าเนินการจัดท าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เรื่อง (No Gift Policy) 

- ๔๘ -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



ปัญหา อุปสรรค 

 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พบปัญหา อุปสรรคในด้านต่างๆ ที่ท าให้
การติดตามกิจกรรม/โครงการยังไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ จึงท าให้โครงการ/กิจกรรม เกิด
ความล่าช้าในการจัดโครงการ/กิจกรรม 
  

  

ข้อเสนอแนะ 

 

 เพ่ือให้การรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีความครบถ้วน 
สมบูรณ์ สามารถน าข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งใช้ในการตัดสินใจเชิงนโ ยบายของผู้บริหาร       
ที่เก่ียวข้องได้ จึงเห็นสมควรเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. ปลุกจิตส านึกปลูกฝังให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม 
 ๒. สร้างระบบการรายงานเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้รายงาน โดยสามารถรายงานผ่านระบบติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งผู้รวบรวม
ผลรายงานสามารถเรียกรายงานจากระบบ เพ่ือมาประเมินผลในภาพรวมของกรมสอบสวนคดีพิเศษและเสนอผู้บริหารต่อไป 

 

- ๔๙ - 


