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  ค าน า                            

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวน
คดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๖ - 2570 เป็นการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี รวมถึงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ       
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๓ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๕) แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ระยะ ๒๐ ปี แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ          
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐสถานการณ์ข้อร้องเรียน และนโยบายส าคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นแนวทาง        
การปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี  มีวัฒนธรรมสุจริตในกลุ่มประชาชนทุกช่วงวัย ส่งเสริม         
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทาง
ทุจริต การปรับระบบงานและโครงสร้างที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุ ลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่        
รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการปราบทุจริต 

ในการนี้ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้จัดท าแผนปฏิบั ติการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๖ - 2570 ขึ้น           
เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานในสังกัดใช้ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เกิดผล 
ในทางปฏิบัติ บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อไป 
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  สารบัญ                            

 หน้า 
ค าน า 2 
สารบัญ 3 
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 4 - 9 

ส่วนที่ ๒  ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 10 - 18
 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

๒.๑  แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ    

 การบริหารจัดการภาครัฐ 
๒.๒ แผนระดับที่ ๒ 

2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 
2.2.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1๓ 
2.2.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  

(พ.ศ. 2562 – 2565) 
๒.๓  แผนระดับที่ ๓ 

๒.๓.๑ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนงานบูรณาการต่อต้าน  
 การทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 แห่งสหประชาชาติ (SDGs) 

๒.๓.๒ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
  ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
๒.๓.๔ แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

  กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖6 
๒.๓.๕ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)   

  กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ส่วนที่ 3  สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 19 - 37
และประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
 พ.ศ. ๒๕๖๖ - 2570 

 ๓.๑ ภาพรวม 
  ๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ 
  ๓.๑.๒ พันธกิจ 
  ๓.๑.๓ เป้าประสงค ์
  ๓.๑.๔ วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑.๕ ภาพรวมเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
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ส่วนที่ 3  สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 19 - 37
 และประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
 พ.ศ. ๒๕๖๖ - 2570 (ต่อ) 

 ๓.๒ แผนย่อย 
 ๓.๓ ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม ที่ควรผลักดันภายใต้แผนปฏิบัติการ  

  ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ     
  กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๖ - 2570     
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ส่วนที่ ๑ 
บทสรุปผู้บริหาร 

  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ   
พ.ศ. ๒๕๖๖ - 2570 มีความส าคัญสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
ในเรื่อง “แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี” โดยมีความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 
และแผนระดับที่ 2 รวมทั้งแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ แผนระดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ           
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มุ่งให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต      
และประพฤติมิชอบ และดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2566 อยู่ในอันดับ 1 ใน ๕๓ 
แผนระดับที่ 2 สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริต             
และประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ          
(ฉบับปรับปรุง) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) หมุดหมายที่ 13 
ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชนที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ในด้านที่ 6 คือ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
คือ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ 
หมุดหมายที่ 13 ยังมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)      
ในส่วนเป้าหมายที่ให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัดภาพรวม คือ ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย ค่าคะแนน (ITA) หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส            
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 
  แผนระดับ 3 สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2566 - 2570 แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่ด าเนินการต่อเนื่องมาจากแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริต        
และประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) กล่าวคือ แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครอบคลุม 2 แผนย่อย ได้แก่ แผนย่อยการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนย่อยการปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน        
และส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ   
พ.ศ. ๒๕๖๖ - 2570 เป็นแผนที่ด าเนินการต่อเนื่องมาจาก แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต          
และประพฤติชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงและส่งเสริมสนับสนุน       
ซึ่งกันและกันกับแผนทั้ง 3 ระดับ เพ่ือเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ใช้เป็นแนวทาง     
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลักดันสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลส า เร็จ                 
ตามเป้าหมายของแผนระดับ 1  ถึงแผนระดับ 3 ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยมีเป้าหมายคือ              
“กรมสอบสวนคดีพิเศษ ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ” ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๗ ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานทุกหน่วยงาน และจ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบลดลง ทั้งนี้  การขับเคลื่อนสู่ เป้าหมายดังกล่าวนั้น ประกอบด้วย                
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(1) กรมสอบสวนคดีพิเศษผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (๒) จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐของกรมสอบสวน
คดีพิเศษกระท าการทุจริต หรือประพฤติมิชอบลดลง 
  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ     
พ.ศ. ๒๕๖๖ - 2570 แบ่งออกเป็น 2 แผนย่อย ดังนี้ 
  ๑. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 2 เป้าหมาย ๔                   
แนวทางการพัฒนา ได้แก่ เป้าหมายที่ 1 ประชาชน มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ปลูกฝังวิธีคิด        
ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และเป้าหมายที่ 2 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลดลง ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีจุดมุ่งหมาย มุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี   
ในกลุ่มเด็ก และเยาวชน ประชาชน ทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดีน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน ปรับพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคม         
ให้มีจิตส านึกและพฤติกรรม ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ผ่านหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเน้นการสร้างวัฒนธรรม
และพฤติกรรมสุจริต รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ          
สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม การไม่ให้ ไม่รับสินบน มีความละอาย        
ต่อการกระท าความผิดและไม่เพิกเฉย หรืออดทนต่อการทุจริต และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส      
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงมุ่งเน้นขับเคลื่อนมาตรการและข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริต 
และให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาเพ่ือลดจ านวนคดีการทุจริต มีการวิเคราะห์สถิติ คดีทุจริต และเรื่องร้องเรียน  
ที่เกิดขึ้น การสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ และก าหนดมาตรการ
ให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนด าเนินงานอย่างโปร่งใส เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกและสามารถ
ช่วยให้คดีทุจริตลดลง 
 ๒. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย 1 เป้าหมาย ๒ แนวทางการพัฒนา 
ได้แก่ การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้ความส าคัญกับกลไก        
และกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กฎหมายมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมาย          
และการด าเนินคดีมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว มุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกท่ีเกี่ยวข้อง    
ในการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบ
ข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินคดี           
มีการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน          
ด้านปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ท าให้ ผู้กระท าความผิดได้รับการด าเนินคดีและลงโทษทั้งทางวินัย
และอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิดความเกรงต่อการทุจริต 
 การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต                 
และประพฤติมิ ชอบ กรมสอบสวนคดี พิ เศษ พ.ศ . 2566 - 2570 ก าหนดแนวทางการด าเนิ นงาน                      
และให้ความส าคัญกับการจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่ส่งผลต่อการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรม       
และความโปร่งใสในการด าเนินงานและจ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษกระท าการทุจริต
หรือประพฤติมชิอบลดลง ควบคู่กับกรอบการจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละเป้าหมาย 

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนย่อยการปราบปรามการทุจริต          
มี ๓  เป้าหมาย ๓ แนวทาง และ ๖ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

เป้าหมายที่ 1 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
มุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดีในกลุ่มเด็ก และเยาวชน ประชาชน ทุกช่วงวัย 
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๗ 

ทุกระดับ มุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดีน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ความส าคัญ 
กับการพัฒนาคน ปรับพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรม ยึดมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริต ผ่านหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เน้นการสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมสุจริต รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม                   
ของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์
ส่วนรวม การไม่ให้ ไม่รับสินบน มีความละอายต่อการกระท าความผิด และไม่เพิกเฉย หรืออดทนต่อการทุจริต 
และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

แนวทางการพัฒนาที่  ๑ ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี  มีวัฒนธรรม
สุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัย        
ทุกระดับ 

- จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต 
- สร้างจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี ปรับพฤติกรรมคนทุกกลุ่มในสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์

สุจริตผ่านหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
- แยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตน 
- ละอายต่อการกระท าผิด และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต เข้ามามีส่วนร่วมในทุกรูปแบบ 
- ส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
- ส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตรับผิดชอบต่อส่วนรวม ซ่ือสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเคารพ

กฎหมาย 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ          

ให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
- ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักธรรมาภิบาล (เปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม) 
- สร้างจิตส านึกและค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรในองค์กร แยกแยะประโยชน์   

ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
- สนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม                

การเฝ้าระวังสอดส่องพฤติกรรมเสี่ยง แจ้งเบาะแสสกัดก้ันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- ส่งเสริมคุณธรรมด้าน พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
เป้าหมายที่ ๒ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
แนวทางท่ี ๒ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มุ่งเน้นขับเคลื่อนมาตรการและข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริต และให้ความส าคัญ            

กับการแก้ปัญหาเพื่อลดจ านวนคดีการทุจริต มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเพ่ือลดและปิดโอกาส 
การทุจริต การวิเคราะห์สถิติ คดีทุจริตและเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น การสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต         
และประพฤติมิชอบ ของบุคลากรภาครัฐ และก าหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนด าเนินงาน
อย่างโปร่งใส เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกและสามารถช่วยให้คดีทุจริตลดลง 

แนวทางการพัฒนาที่  ๓ ปรับระบบเพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ       
ในหน่วยงานภาครัฐ 

- สร้างนวัตกรรม มาตรการ เครื่องมือต่อต้านการทุจริต เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการ        
ของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

- จัดท ามาตรการ กลไก ระบบ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด        
การทุจริต 
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๘ 

- บูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ตั้งแต่ขั้นตอน 
การวางแผนก่อนด าเนินการขั้นระหว่างด าเนินการ ขั้นสรุปผลการด าเนินการ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้
ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

- น าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้สนับสนุนการด าเนินงาน 
- ให้บริการข้อมูลดิจิทัลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเพ่ือสร้างความโปร่งใส 
- สร้างมาตรฐานความโปร่งใส  ลดกระบวนการและระยะเวลา มีวิธีการที่ชัดเจน        

และตรวจสอบได้ 
- ปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติ 

อนุญาต 
- ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหาร           

จัดการภาครัฐ 
- เพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต 
เป้าหมายที่ ๓ การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัต ิ
แนวทางท่ี ๓ ปราบปรามการทุจริต 
มุ่งเน้นการด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้ความส าคัญ

กับกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กฎหมาย มีความทันสมัย การบังคับใช้
กฎหมายและการด าเนินคดีมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว มุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไก
ที่เกี่ยวข้อง ในการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการปรับปรุง
ระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินคดี 
มีการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานด้าน
ปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ท าให้ ผู้กระท าความผิดได้รับการด าเนินคดีและลงโทษ ทั้งทางวินัย
และอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม 

แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็ว     
และเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 

- ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว กระชับ สามารถน าผู้กระท า
ผิดมาลงโทษได้อย่างรวดเร็ว เห็นผล มีประสิทธิภาพ เป็นที่ประจักษ์ของประชาชน 

- ปรับปรุงขั้นตอนที่ล่าช้าและซ้ าช้อนของหน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริตพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงได้ง่าย และมีประสิทธิภาพ 

- ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ       
การด าเนินการเก่ียวกับทรัพย์สินหรือผู้กระท าความผิด ป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ 

- พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
- น าระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน            

และเป็นมาตรฐานสากล 
- บูรณาการข้อมูลการตรวจสอบระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ พัฒนาการจัดองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต 
- จัดท าระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริตจ าแนกตามประเภท           

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ด้านปราบปรามการทุจริตได้ศึกษาและเพ่ิมสมรรถนะ และความรู้ให้ได้ตามมาตรฐาน 



     

 แผนปฏิบัตกิารส่งเสริมคุณธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

๙ 

- พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 

การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต             
และประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๖ - 2570 ก าหนดกลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงาน               
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้
หลักการกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จัดกระบวนการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ให้สอคคล้อง            
กับเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการป้องกั นปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ                
กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๖ - 2570 

การติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 256๖ - 2570 ก าหนดการติดตามและประเมินผลภาพรวม เป็นการประเมิน
ความส าเร็จของการด าเนินงานในภาพรวมของแผน โดยพิจารณาว่ามีความส าเร็จตามเป้าหมายมากน้อย
เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไร เพ่ือให้สามารถก าหนดแนวทางการแก้ไขปรับปรุงแผน           
และวิธีการด าเนินการตามกรอบระยะเวลาที่เหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และตอบสนองต่อเป้าหมาย        
ของแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ. 256๖ - 
2570 ได้อย่างตรงจุด โดยการประเมินภาพรวมของแผนจะประเมินผลเป็นรายปีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานระดับโครงการในแต่ละเป้าหมาย เป็นการประเมิน        
ผลการด าเนินงานในระดับโครงการของหน่วยงานที่ได้น าแผนไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินงาน
เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ มีการด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน
หรือไม ่โดยมีการรายงานผลการด าเนินโครงการทุกไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน          
การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีหน้าที่รวบรวมผลการด าเนินโครงกา ร                
ของหน่ วยงาน รายงานต่อผู้บริหาร รายงานกระทรวงยุติ ธรรม เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินงานเป็นไป                          
ตามวัตถุประสงค ์และเป้าหมายของโครงการหรือไม่ และการประชุมติดตามผลการด าเนินงานรายไตรมาส 
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๑๐ 

ส่วนที่ 2 
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ. 2566 - 2570 ได้ให้ความส าคัญกับความสอดคล้องตามแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง “แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี” โดย แผนปฏิบัติ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2566 เป็นแผนระดับที่ 3         
ที่ถ่ายทอดแผนระดับที่ 1, ๒ และ ๓ ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์          
ของยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายของแผนแม่บทได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีความสอดคล้องกับแผน          
ทั้ง ๓ ระดับ ดังนี้ 

๒.๑ แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

พ.ศ. 2566 - 2570 มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ คือ ยุทธศาสตร์        
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐมีความโปร่งใส         
ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบที่ระบุว่าการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญ           
ต้องมีการพัฒนา และเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและปราบปราม การทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  
เป้าหมาย : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ : แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม           
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2566 - 2570 เป็นเครื่องมือส าหรับหน่วยงาน
ภายใต้กระทรวงยุติธรรม ในการแปลงแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น           
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลักดันไปสู่การปฏิบัติ และบริหาร การด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ  
ตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีเป้าหมายหลัก ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มุ่งให้ ภาครัฐมีความโปร่งใส 
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และดัชนีการรับรู้การทุจริต ของประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 256๖     
อยู่ในอันดับ 1 ใน ๕๓ และ/หรือได้คะแนน  ไม่ต่ ากว่า 5๑ คะแนน 

2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง (รอง) 
   เป้าหมาย : บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ : การรักษาความสงบภายในประเทศ 
   การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ : ปัญหาการทุจริต ถือเป็นปัญหาที่มี

ผลกระทบต่อความมั่นคง ดังนั้นแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กรมสอบสวน
คดีพิเศษ พ.ศ. 2566 - 2570 มีเป้าหมาย ที่มุ่งให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
และดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 256๖ อยู่ในอันดับ 1 ใน ๕๓ และ/หรือได้คะแนน     
ไม่ต่ ากว่า 5๑ คะแนน นั้น ถือเป็นการด าเนินการ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
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๑๑ 

๒.๒ แผนระดับท่ี ๒ 
  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

พ.ศ. 2566 - 2570 มีความสอดคล้อง กับแผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ดังนี้ 

  ๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริต            
และประพฤติมิชอบ 

   แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวน   
คดีพิเศษ พ.ศ. 2566 - 2570 มีความสอดคล้องกับสาระส าคัญ และถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ทั้งระดับภาพรวม            
และระดับแผนย่อย รวมถึงแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็นการต่อต้าน  
การทุจริตและประพฤติมิชอบทุกประเด็น ดังนี้ 

     (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

     (2) แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
     แนวทางการพัฒนา 
     1. ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต                   

และการปลูกฝังและหล่อหลอม วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ 
     2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ        

ให้มคีวามใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
     3. พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตน

เป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
     4. ปรับระบบเพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน

ภาครัฐ 
     5. ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจ           

ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
     เป้าหมายของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
     2. คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
     (3) แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต  
      แนวทางการพัฒนา 
     1. เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไก          

การปราบปรามการทุจริต 
     2. ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็ว             

และมีประสิทธิภาพ 
     3. พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต 
     เป้าหมายของแผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
     การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 



     

 แผนปฏิบัตกิารส่งเสริมคุณธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

๑๒ 

  ๒.๒.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                
และประพฤติมิชอบ 

  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ             
กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2566 - 2570 มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน         
และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ที่มุ่งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานให้ปฏิบัติหน้าที่        
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ให้ประชาชนเข้าถึง 
ตรวจสอบได้ และให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ
และของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (No Gift Policy) 

   ด้านป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ๑. เป้าหมาย 
    เป้าหมายที ่1 ประเทศไทยมีการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง  
    เป้าหมายที ่2 หน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
  ๒. กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๔ การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์  
    เป้าหมาย ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่

ของรัฐ ทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 
  ๓. เป้าหมายรวม : ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 

(Corruption Perceptions Index: CPI) อยู่ใน ๒๐ อันดับแรกของโลกในปี ๒๕๗๙ 
 ๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
    แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวน         

คดีพิเศษ พ.ศ. 2566 - 2570 มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  13           
(พ.ศ. 2566 – 2570) ในหมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ซึ่งมุ่งเน้นให้ภาครัฐต้องเร่ง
พัฒนาและปรับตัว เพ่ือลดช่องว่างของการปฏิบัติงานให้มีศักยภาพที่เหมาะสมในฐานะที่เป็นกลไกหลัก             
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ บนหลักการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งการพัฒนาตามหมุดหมายที่ 13 
จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ และเป้าหมายของแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริต          
และประพฤติมิชอบ 

    (1) หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน 

    (2) เป้าหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
    ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๙๐ 
   กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐ            

ให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง  เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
   กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยเปิดเผย

ข้อมูลผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมี ส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริง         
ความคิดเห็น และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน             
ที่หลากหลาย มีการบูรณาการการบริหารจัดการและน าไปประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐ         
ในการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาร่วมกัน เพ่ือลดการทุจริตคอร์รัปชัน 



     

 แผนปฏิบัตกิารส่งเสริมคุณธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

๑๓ 

๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) 
  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

พ.ศ. 2566 - 2570 มีความสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ             
(พ.ศ. 2562 – 2565) ภายใต้นโยบาย ความมั่นคงแห่งชาติที่ 9 ที่มุ่งเสริมสร้างความมั่ นคงของชาติ          
จากภัยการทุจริต รวมทั้งแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ ในเรื่องการเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ
จากภัยทุจริต โดยแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ           
พ.ศ. 2566 สอดคล้องกับเป้าหมายที่ให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประชาชนไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ กลยุทธ์เพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว คือ น าหลักธรร
มาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ผลักดันการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา การทุจริตและให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินโครงการของภาครัฐและรณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยของการทุจริต             
เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้าน และปฏิเสธการทุจริต เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 

 (๑) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
      รองรับวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาท          

และความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความม่ันคง  
 (๒) แผนระดับชาติ ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  รองรับนโยบายที่  11          

การเสริมสร้างความมั่นคง ของชาติจากภัยทุจริต 
  (3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
       หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต และประชาชนไม่เพิกเฉย        

ต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
(4) ตัวช้ีวัด 

       1 . ค่ าดั ชนี การรับ รู้ ก ารทุ จ ริ ต  (Corruption Perceptions Index: CPI)            
ของประเทศไทย 

       2. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 
(5) กลยุทธ์ 

        1. น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้บังเกิดผล              
เป็นรูปธรรม 
 2. ผลักดันการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา        
การทุจริต และให้ บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
 3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินโครงการของภาครัฐ 

 4. รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้าน          
และปฏิเสธการทุจริต 

ทั้งนี้ ร่าง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 
2570) ไม่ได้ ระบุให้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นประเด็นด้านความมั่นคง 

 ๒.3 แผนระดับท่ี 3 ที่เกี่ยวข้อง 
      แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวน
คดี พิ เศษ พ.ศ. 2566 - 2570 มีความสอดคล้องกับแผนระดับที่  ๓  ได้แก่  (ร่าง) แผนปฏิบัติการ             
ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่  2 ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ ๒๐ ป ี



     

 แผนปฏิบัตกิารส่งเสริมคุณธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

๑๔ 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต          
และประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2566 - ๒๕๗๐ ดังนี้ 

  ๒.๓.๑ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๖  

   แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ               
กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2566 - 2570 มีความสอดคล้องกับสาระส าคัญ และถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัด  
ทั้งระดับภาพรวม และระดับแผนย่อย รวมถึง เป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริต         
และประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 ดังนี้ 

 เป้าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ตัวชี้ วัด : ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน)            

และร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

 แนวทางการขับเคลื่อน 
 เป้าหมายที ่1 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  
 แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรม

ซื่อสัตย์สุจริต โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน ปรับพฤติกรรม 
“คน” ทุกกลุ่มในสังคมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตผ่านหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา       
เน้นการสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมสุจริต โดยใช้นวัตกรรมน าเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย รวมทั้งส่งเสริม                  
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต ในทุกรูปแบบ สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน         
และผลประโยชน์ส่วนรวม การไม่ให้ไม่รับสินบน มีความละอาย ต่อการกระท าความผิด และไม่เพิกเฉยหรืออดทน         
ต่อการทุจริต และยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
โดยมีตัวชี้วัดความส าเร็จ 3 ตัวชี้วัด ได้แก ่

 ตัวชี้ วัดที่  1.1 ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ ยึดมั่ น            
ความซื่อสัตย์สุจริต 

 ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ          
และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม             
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

 เป้าหมายที ่2 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
 แนวทางที่ 2 ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา

มาตรการ กระบวนการ  ในการป้องปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต สามารถระงับยับยั้งการทุจริต     
ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ โดยมีตัวชี้วัดความส าเร็จ 4 ตัวชี้วัด ได้แก ่

 ตัวชี้วัดที่ 2.1 คดีทุจริตในภาพรวมลดลง 
 ตัวชี้วัดที่ 2.2 คดีทุจริตรายหน่วยงานลดลง 
                   2.2.1 จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย 

(ทุจริต) ลดลง 
 2.2.2 จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระท า

การทุจริตลดลง  
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 ตัวชี้วัดที่ 2.3 จ านวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ลดลง  

 เป้าหมายที่ 3 การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส           
ไม่เลือกปฏิบัติ 

 แนวทางที่ 3 ปราบปรามการทุจริต โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
เกี่ยวกับการด าเนินคดีทุจริตให้รวดเร็ว เป็นธรรม รวมทั้ง ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด           
และมีการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานด้าน
ปราบปรามการทุจริต   โดยมีตัวชี้วัดความส าเร็จ ๒ ตัวชี้วัด ได้แก ่

 ตัวชี้วัดที่ 3.1 กระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่จ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลา         
เกินกว่ากรอบเวลาปกติที่ กฎหมายก าหนด 

 ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) แผนปฏิบัติการ

ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2566 - 2570 มีความสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ  (SDGs) เช่นเดียวกันกับแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้าน         
การทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ .ศ. 2566 – 2570) คือก าหนดให้การประเมินคุณธรรม          
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
เป็นตัวชี้วัด ในระดับภาพรวมและตัวชี้วัดในระดับแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในแบบ
ประเมิน ITA ในส่วนของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) ซึ่งประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน                
ต่อคุณภาพการด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  โดยยึดหลักตามมาตรฐาน 
ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ หรือการให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม             
และประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ           
เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวม 
ของหน่วยงานที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน และส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ ดังนี้ 

 (1) เป้าหมายที่ (Goal) 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม       
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุม
ทุกระดับ 

 (2) เป้าหมายย่อยที่ (Target) 16.5 ลดการทุจริตในต าแหน่งหน้าที่           
และการรับสินบนทุกรูปแบบ 

 ๒.๓.๒ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)  

   แผนปฏิ บั ติ การป้ องกั นปราบปรามการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบ                      
กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2566 - 2570 มีความสอดคล้องกับสาระส าคัญ และถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัด      
ทั้งระดับภาพรวม และระดับแผนย่อย รวมถึงแนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้าน        
การทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๑ ดังนี้ 
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   เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายในภาพรวม 
   เป้าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ตัวชี้วัด : ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน) ดัชนี         

การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยอยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน 
  แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  เป้าหมายของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
  2. คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ ดี  มี วัฒนธรรมสุจริต            

และการปลูกฝังและหล่อหลอม วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 
  2 . ส่ งเสริมการปฏิบัติหน้ าที่ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของรัฐ            

ให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
  3. พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตน         

เป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
  4. ปรับระบบเพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
  5. ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจ        

ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
   แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
  เป้าหมายของแผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
  การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. เพ่ิมประสิทธิภ าพการด าเนิ น งานของกระบวนการและกลไก                    

การปราบปรามการทุจริต 
  2 . ปรั บปรุ งกระบวนการปราบปรามการทุ จริ ตที่ มี ความรวดเร็ ว                      

และมีประสิทธิภาพ 
  3. พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต 
 ๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ        

กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2566 - 2570 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ป ี
(พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ ที ่๓ การอ านวยความยุติธรรม ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๓ การอ านวยความยุติธรรม  มี เป้ าหมาย ๑) อ านวย              
ความยุติธรรมเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม ๒) กระบวนการยุติธรรมได้รับความเชื่อมั่นและไม่ถูกน าไปใช้
เป็นเงื่อนไขในการใช้ความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ๓ ) ประชาชนเข้าถึงบริการด้าน                
นิติวิทยาศาสตร์ได้ง่าย  สะดวก รวดเร็ว ๔) เสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ตัวชี้วัดในช่วง          
พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ได้แก่ ๑) จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย        
และกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น ๒) จ านวนประชาชนที่ด้อยโอกาสและฐานะยากจน
สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้เพ่ิมมากขึ้น ๓) ร้อยละของศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีความเข้มแข็งเพ่ิมขึ้น              
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๔) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เชื่อมั่นในการอ านวยความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม ร้อยละ 85 
๕) ระดับความส าเร็จในการยกระดับการให้บริการนิติวิทยาศาสตร์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตามมาตรฐานสากล  
6) จ านวนประชาชนที่ประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรได้รับการตรวจสารพันธุกรรมเพ่ือการพิสูจน์
สัญชาติ 7) ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติการ และสนับสนุนการติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม 8) ผลักดัน
ทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคด ี

 ๒.๓.๔ แผนปฏิบั ติ การป้ องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ                
กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.  ๒๕๖6 - 2570 

              แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติมิชอบ          
กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2566 - 2570 มีความสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม          
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้านแนวทางพัฒนาตามรายละเอียด ดังนี้ 

   วัตถุประสงค์ 
   ๑) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากรสังกัดกรม

สอบสวนคดดีพิเศษ ตลอดจนผู้รับบริการของกระทรวงยุติธรรม 
๒) สร้างกลไกและมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  

๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่มีบทบาท          
ในการปราบปรามการทุจริต  

  แนวทางการพัฒนา 
  แนวทางการพัฒนาที่  ๑ ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี           

มีวัฒนธรรมสุจริตและการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัย           
ทุกระดับ 

  แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

  แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์        
ที่แน่วแน่ในการท าตน เป็นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

  แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ปรับระบบเพ่ือลดจ านวนคดีทุจริต และประพฤติมิชอบ
ในหน่วยงานภาครัฐ 

  แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการ
ลดการใช้ดุลพินิจ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

  แนวทางการพัฒนาที่ ๖ เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการ         
และกลไกการปราบปรามการทจุริต 

  แนวทางการพัฒนาที่  ๗ ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริต          
ที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

  แนวทางการพัฒนาที่ ๘ พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปราม
การทุจริต 

 ๒.๓.๕ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ  

  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ         
กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2566 - 2570 มีความสอดคล้องกับ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ป ี          



     

 แผนปฏิบัตกิารส่งเสริมคุณธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
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๑๘ 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ด้านที่ ๑ แผนปฏิบัติราชการ เรื่องเสริมสร้างการรับรู้        
ด้านกฎหมายและการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคม เคารพกติกา (Law Awareness & Culture of Lawfulness) 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ เสริมสร้างจิตส านึกและปลูกฝังวัฒนธรรมเคารพกฎหมาย ตามรายละเอียด ดังนี้ 

  สาระส าคัญของ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

  วิสัยทัศน์ 
     อ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในสังคม  
  พันธกิจ  
  ๑. ก าหนดนโยบายและแผน ทิศทางการพัฒนา และบูรณาการงานยุติธรรม  
  ๒. ให้บริการงานยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม  
  ๓. เพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม  
  ๔. พัฒนาพฤตินิสัยผู้กระท าผิดให้เป็นคนดีและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง

ปกติสุข 
  เป้าประสงค์ 
  ๑. นโยบายและแผนในงานยุติธรรมมีความทันสมัย สอดรับกับสถานการณ์           

ที่เปลี่ยนแปลง 
  ๒ . ประชาชนได้ รับการช่วย เหลือจากการให้บริการงานยุติ ธรรม         

อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม  
  ๓. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายและมีความเชื่อมั่น          

ต่อกระทรวงยุติธรรม  
  ๔. ผู้กระท าผิดได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย และสามารถกลับคืนสู่สังคม           

ไดอ้ย่างเป็นปกติสุข 
  ตัวช้ีวัดภาพรวม  
    ตัวชี้วัดที่  1 ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรม           

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
    ตัวชี้วัดที่  2 ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการงานยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว 

ทั่วถึง และเป็นธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 แผนปฏิบัตกิารส่งเสริมคุณธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
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๑๙ 

ส่วนที่ 3 
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ            

กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๖ - 2570 สอดคล้องและถ่ายทอดเป้าหมายทั้งระดับภาพรวม และระดับ
แผนย่อย รวมถึงแนวทางการพัฒนา จากแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ไปสู่การปฏิบัติในระดับโครงการ สอดคล้องกับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประเด็นที่ 21 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในภาพรวมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 
2570) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริต         
และประพฤติมิชอบ ระยะที่  2 (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต          
และประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี            
(พ.ศ. 256๖ - 2570) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหลัก มีสาระส าคัญ ดังนี้            

๓.๑ ภาพรวม 
๓.๑.๑ วิสัยทัศน์  

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๓.๑.๒ พันธกิจ  

ปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตส านึกให้แก่บุคลากรในกรมสอบสวนคดีพิเศษ         
มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต สร้างกลไกและมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ             
กรมสอบสวนคดีพิเศษเสริมสร้างประสิทธิภาพ พัฒนาองค์ความรู้ และกลไกการปราบปรามทุจริต   

๓.๑.๓ เป้าประสงค์  
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ของกรมสอบสวน         

คดีพิเศษ ไม่ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
         ๒. จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระท า        

การทุจริตหรือประพฤติมิชอบลดลง 
๓.1.๔ วัตถุประสงค์ 

จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ        
ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นเครื่องมือในการแปลงแนวทางและขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต         
และประพฤติมิชอบของกระทรวงยุติธรรม สู่การปฏิบัติในระดับโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุผลส าเร็จ         
ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ           
พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

๓.1.๕ ภาพรวมเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตัวช้ีวัด 
1. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
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๒๐ 

2. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผ่านเกณฑ์         
การประเมิน ITA  

3. จ านวนข้อร้องเรียน เจ้ าหน้ าที่ ในสั งกัดกรมสอบสวนคดี พิ เศษ               
กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบลดลง 

ค่าเป้าหมาย 
ปี  พ.ศ. 2566 - 2570 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส           

ในการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และจ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดกรมสอบสวน         
คดีพิเศษ กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบลดลง ดังตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส         

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) เป็ น เครื่องมือ ในการขับ เคลื่ อนนโยบายของรัฐที่ มุ่ งพัฒ นาระบบราชการไทย                      
ใน เชิ งสร้ างสรรค์มากกว่ าการมุ่ งจับผิ ด  เปรียบ เสมือน เครื่องมือ  ตรวจสุขภาพองค์กรประจ าปี                         
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึ งสถานะและปัญหาการด าเนินงาน          
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผลการประเมินที่ได้จะเป็นข้อมูลให้หน่วยงานสามารถ
น าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพทั้งในการปฏิบัติงาน การให้บริการที่สามารถอ านวย 
ความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับ 
มาตรฐานการด าเนินงานของกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพ่ือให้ทราบถึง
ช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ ส าหรับน าไปจัดท าแนวทางมาตรการต่างๆ               
ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานต่อไป  โดยในปี ๒๕๖๖ ก าหนดค่าเป้าหมาย          
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ๘๕ คะแนนขึ้นไป ดังนี้ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส        
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) (เกณฑ์ 85 
คะแนนขึ้นไป) โดยก าหนดค่าเป้าหมายในปี ๒๕๖๖ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA          
ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 8๗ คะแนน 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 
ข้อมูลส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ 2566 

จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระท า
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบลดลง คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง เพ่ือพัฒนากระบวนการและรูปแบบ
ของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทัน        
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน           
ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และสื่อมวลชน สอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูล และร่วมตรวจสอบ            
การด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรม ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ             
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ของบุคลากรภาครัฐ และก าหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วน ด าเนินงานอย่างโปร่งใส 
นอกจากนี้ ต้องก าหนดให้มีการลงโทษผู้กระท าผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง และรวดเร็ ว        
เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกและสามารถช่วยลดจ านวนคดีทุจริตลงได้ 

จ านวนคดีทุจริตในภาพรวมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลดลง ประเมิน       
จากจ านวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียนในคดีทุจริตที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานในชั้นตรวจรับค ากล่าวหา   
และเป็นเรื่องที่เกิดเหตุในปีงบประมาณนั้น ๆ ลดลง เมื่อเทียบกับปีสุดท้ายของแผนก่อนหน้า โดยในปี ๒๕๖๖ 
ก าหนดค่าเป้าหมาย คือ จ านวนคดีทุจริตในภาพรวมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลดลงร้อยละ 10 

จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) และที่ถูกชี้มูล
ว่ากระท าการทุจริตลดลง ประเมินจากจ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในชั้นไต่สวน ในปีงบประมาณ
ปัจจุบัน และเป็นเรื่องที่เกิดเหตุในปีงบประมาณปัจจุบัน ลดลงเมื่อเทียบกับปีสุดท้ายของแผนก่อนหน้า            
โดยในปี ๒๕๖๖  ก าหนดค่าเป้าหมายจ านวนข้อร้องเรียน เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต)                
และท่ีถูกชี้มูลว่ากระท าการทุจริตลดลงร้อยละ 10 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล:  
ข้อมู ลการรายงานสถานการณ์ ข้ อร้อ งเรียนการทุ จริตส านั ก งาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และสถานการณ์ข้อร้องเรียนการทุจริต           
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

ขั้นตอนและกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ          
กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖6 - 2570 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม          
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2566 - 2570 ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน            
และให้ความส าคัญกับการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งผลต่อการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรม          
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน และจ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐในสังกั ดกรมสอบสวนคดีพิเศษ     
กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบลดลง ควบคู่กับกรอบการจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ
ในแต่ละเป้าหมาย 

๓.๒ แผนย่อย 
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ - 2570 แบ่งออกเป็น 2 แผนย่อย คือ 
1. แผนย่อยที่ 1 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย มาตรการที่เกี่ยวข้อง 

ยกร่างแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๖ - 2570 

เสนอร่างแผนปฏิบัติการป้องกันปราบรามการทุจริตฯ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๖ - 2570 ต่อผู้บริหาร 

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๖ - 2570 
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2. แผนย่อยที่ 2 แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 2 เป้าหมาย            

๔ แนวทางการพัฒนา ได้แก่ เป้าหมายที่ 1 ประชาชน มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ปลูกฝังวิธีคิด        
ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และเป้าหมายที่ 2 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลดลง ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย 1 เป้าหมาย ๒ แนวทางการพัฒนา 
ได้แก่ การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ กระบวนการปราบปรามการทุจริต 

เป ้าหมาย/ต ัวชี้วัด 
ค่าเป ้าหมาย 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

เป ้าหมายท ี่ 1 ประชาชนมีวฒันธรรมและพฤต ิกรรมซ ื่อสัตย์ส ุจริต 
แนวทางที่ ๑ ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สจุริต 
แนวทางการพัฒนาที ่๑ ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลกูฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรม
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 
แนวทางการพัฒนาที ่๒ ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรฐัให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรม ที่
ส่อไปในทางทุจริต 
ตัวช ี้วัดที ่1.1  ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที ่
ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 
๖0 

ร้อยละ 
๖2 

ร้อยละ 
๖4 

ร้อยละ 
๖6 

ร้อยละ 
๖8 

ตัวช ี้วัดที ่1.2  ร้อยละของประชาชนท ี่มีวัฒนธรรมค่านิยม 
สุจรต ิ  มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อตา้น การทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ ๖0 ร้อยละ ๖2 ร้อยละ ๖4 ร้อยละ ๖
6 

ร้อยละ ๖
8 

ตัวช ี้วัดที ่1.3  ร้อยละของหน่วยงานท ี่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 8๒ 84 86 93 100 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &Transparency 
Assessment : ITA) 

(85 คะแนน 
ข้ึนไป) 

(85 คะแนน 
ข้ึนไป) 

(85 คะแนน 
ข้ึนไป) 

(85 คะแนน 
ข้ึนไป) 

(85 คะแนน 
ข้ึนไป) 

เป ้าหมายท ี่ 2 คด ีทุจร ิตและประพฤติมิชอบลดลง 
แนวทางที่ ๒ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
แนวทางการพัฒนาที ่๓ ปรับระบบเพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมชิอบในหน่วยงานภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนาที ่๔ ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
ตัวช้ีวัดที ่2.1 คดีทุจรติในภาพรวมลดลง ร้อยละ 

10 
ร้อยละ 

20 
ร้อยละ 

30 
ร้อยละ 

40 
ร้อยละ 

50 
ตัวช้ีวัดที ่2.2 คดีทุจริตรายหน่วยงานลดลง      

2.2.1 จ านวนข้อร้องเร ียนเจ ้าหนา้ท ี่ภาครัฐที ่
ถูกช ี้มูลเร ื่องวินัย (ท ุจริต) ลดลง 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

2.2.2 จ านวนข้อร้องเร ียนเจ ้าหน้าท ี่ภาครัฐที ่
ถูกช ี้มูลว่ากระท าการทุจรติลดลง 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

แผนย่อยการปราบปรามการทุจรติ 
เป ้าหมายท ี่ 3 การด าเน ินคด ีทุจร ิตมีความรวดเร็ว เป ็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏ ิบตั ิ 
แนวทางที่ ๓ ปราบปรามการทุจริต 
แนวทางการพัฒนาที ่๕ ปรับปรงุกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน   ของ
กระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 
แนวทางการพัฒนาที ่๖ พัฒนาการจัดองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต 
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ตัวช้ีวัดที่ ๓.๑ กระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่จ าเป็นต้องขอ ขยาย
ระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกตทิี่ 
กฎหมายก าหนด 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 

20 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 

20 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 

20 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 

20 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 

20 
ตัวช้ีวัดที ่๓.๒ จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไตส่วนคดีทุจรติ ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน 
ถูกฟ้องกลับ ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 
 ของจ านวนคดี ของจ านวนคดี ของจ านวนคดี ของจ านวนคดี ของจ านวนคดี 
 ที่ส่งฟ้อง ที่ส่งฟ้อง ที่ส่งฟ้อง ที่ส่งฟ้อง ที่ส่งฟ้อง 

๓.๓ แนวทาง ตัวอย่าง โครงการ/กิจกรรม ที่ควรผลักดันภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖6 - 2570 

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เป้าหมายที่ 1 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 
แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 
มุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดีในกลุ่มเด็ก และเยาวชน ประชาชน            

ทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดีน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน ปรับพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรม ยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์สุจริต ผ่านหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เน้นการสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมสุจริต รวมทั้งส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์ส่วนรวม การไม่ให้ ไม่รับสินบน มีความละอายต่อการกระท าความผิ ด และไม่เพิกเฉย          
หรืออดทนต่อการทุจริต และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต         
และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 

- ปลุกจิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต 
- สร้างจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี ปรับพฤติกรรมคนทุกกลุ่มในสังคมให้ยึดมั่นในความ

ซื่อสัตย์สุจริตผ่านหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
- แยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตน 
- ละอายต่อการกระท าผิด และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต เข้ามามีส่วนร่วมในทุกรูปแบบ 
- ส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตรับผิดชอบต่อส่วนรวม ชื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 
ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม ที่ควรผลักดัน 
- โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ (ทุกหน่วยงาน) 
- กิจกรรมส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชน วัด ครู (กคส.) 
- โครงการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ทุกหน่วยงาน)  
- กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านสื่อ

ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ (รท.) 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ          

ให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
 - ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักธรรมาภิบาล (เปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม) 
- สร้างจิตส านึกและค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรในองค์กร แยกแยะประโยชน์

ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
- ส่งเสริมคุณธรรมด้าน พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
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ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม ที่ควรผลักดัน 
- กิจกรรม NO GIFT POLICY ประกาศเจตจ านงสุจริต (ทุกหน่วยงาน) 
- โครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน               

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (ทุกหน่วยงาน) 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบรรจุหัวข้อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐ/ผลประโยชน์ทับซ้อน/ประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ในการประชุม/
อบรม/สัมมนาต่างๆ ให้กับบุคลากรในสังกัด (คป.) 

- โครงการจัดท าค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กรกระทรวงยุติธรรม “สุจริต จิตบริการ       
สานงานยุติธรรม” (ทุกหน่วยงาน) (สป.ยธ.) 

เป้าหมายที่ ๒ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
แนวทางท่ี ๒ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มุ่งเน้นขับเคลื่อนมาตรการและข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริต และให้ความส าคัญ       

กับการแก้ปัญหาเพื่อลดจ านวนคดีการทุจริต มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเพ่ือลดและปิดโอกาส
การทุจริต การวิเคราะห์สถิติ คดีทุจริตและเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น การสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต        
และประพฤติมิชอบ ของบุคลากรภาครัฐ และกฎหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วน
ด าเนินงานอย่างโปร่งใส เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกและสามารถช่วยให้คดีทุจริตลดลง 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ปรับระบบเพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ          
ในหน่วยงานภาครัฐ 

- สร้างนวัตกรรม มาตรการ เครื่องมือต่อต้านการทุจริต เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการ         
ของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

- จัดท ามาตรการ กลไก ระบบ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
- บูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ตั้งแต่ขั้นตอนการ

วางแผนก่อนด าเนินการ ขั้นระหว่างด าเนินการ ขั้นสรุปผลการด าเนินการ 
ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม ที่ควรผลักดัน 
- โครงการรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กระทรวงยุติธรรม (ทุกหน่วยงาน) (สป.ยธ.) 
- การจัดท า/รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ (ทุกหน่วยงาน) 
- กิจกรรมการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (ทุกหน่วยงาน) 
- กิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (กสพ.) 
- การรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (สนว.) 
- โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการ กระท าความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง 

ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (ป.ป.ส.) 
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้

ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่
- น าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้สนับสนุนการด าเนินงาน 
- สร้างมาตรฐานความโปร่งใส ลดกระบวนการและระยะเวลา มีวิธีการที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ 
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- ปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต 

- ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม ที่ควรผลักดัน 
- การรายงาน/สถิติ/ปรับปรุงกระบวนงาน/บริหารจัดการข้อร้องเรียน (ทุกหน่วยงาน) 
- กิจกรรมการพัฒนาและประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (บค.) 
- โครงการติดตามการด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น           

การต่อต้านการทุจริตและประพฤมิชอบ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม        
การทุจริต และการผลักดันสู่การปฏิบัติ (กพน.) 

- โครงการ “มาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจ า ๕ ด้าน” (รท.) 
- กิจกรรมการปรับปรุงบริหารจัดการข้อร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริต

หรือประพฤติมิชอบ (สกธ.) (TIJ) 
แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
เป้าหมายที่ ๓ การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 
แนวทางท่ี ๓ ปราบปรามการทุจริต 
มุ่ งเน้นการด าเนินคดีทุ จริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่ เลือกปฏิบั ติ                       

โดยให้ความส าคัญกับกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กฎหมาย มีความทันสมัย         
การบังคับใช้กฎหมายและการด าเนินคดีมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว มุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุง 
กระบวนการและกลไกท่ีเกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ควบคู่ ไปกับการปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่ เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริต                  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินคดี มีการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้าน
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานด้านปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ท าให้ ผู้กระท าความผิดได้รับ
การด าเนินคดีและลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม 

แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็ว         
และเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 

- ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว กระชับ สามารถน า
ผู้กระท าผิดมาลงโทษได้อย่างรวดเร็ว เห็นผล มีประสิทธิภาพ เป็นที่ประจักษ์ของประชาชน 

- ปรับปรุงขั้นตอนที่ล่าช้าและซ้ าช้อนของหน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริตพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ 

- ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกที่เก่ียวข้องกับการสืบสวน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือผู้กระท าความผิด ป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ 

- พัฒนาเครือช่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
- น าระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน         

และเป็นมาตรฐานสากล 
- บูรณาการข้อมูลการตรวจสอบระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม ที่ควรผลักดัน 
- โครงการประกวดนวัตกรรมการพัฒนางานราชทัณฑ์ (รท.) 
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- รายงานสถิติข้อร้องเรียนภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด (กพน.) 
- บันทึกสถิติการรับข้อร้องเรียนในการให้บริการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) 
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ พัฒนาการจัดองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต 
- จัดท าระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริตจ าแนกตามประเภท         

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ด้านปราบปรามการทุจริตได้ศึกษาและเพ่ิมสมรรถนะและความรู้ให้ได้ตามมาตรฐาน 
- พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ ในกระบวนการ

ปราบปรามการทุจริต 
ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม ที่ควรผลักดัน 
- กิจกรรมอบรมเรียนรู้ “การป้องกันการทุจริตผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์” ในรูปแบบ 

E-learning น าความรู้มาปรับปรุงพัฒนา การต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน (รท.) 
- โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ และขั้นตอนการด าเนินการทางวินัย

ข้าราชการ (ป.ป.ส.) 
- โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตในการสอบสวนคดีพิเศษ 

(กสพ.) 
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