
รายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 

ความเสี่ยง 
มาตรการ/แนวทาง/

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ 

การน าทรัพย์สินของทาง
ราชการมาใช้เรื่องส่วนตน 
  
  
  

1. มาตรการการก ากับดูแล 
  

1. ผู้บังคับบัญชาก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
โดยการก ากับ/แนะน าการประพฤติตาม
จริยธรรมในการประชุม 
2. ก าหนดมาตรการให้ ผู้ บั งคับบัญ ชา
ตรวจสอบ ติดตามรายงานและความผิดหาก
ไม่ก ากับดูแล ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท า
การทุจริต 

อยู่ระหว่างเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษลงนามใน “มาตรการ
การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม” และ
ลงนามในหนังสือก าชับให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดก ากับ ติดตาม 
ควบคุม และเน้นย  าให้บุคลากรในหน่วยงาน ด าเนินการตาม
มาตรการ 

2. ก า ร จั ด ท า แ ผ น ก า ร
จัดการความรู้ 

กิจกรรม "การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้อนุมัติให้กองพัฒนาและสนับสนุน
คดีพิเศษด าเนินโครงการการจัดการความรู้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวม 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกรมสอบสวน                
คดี พิ เศษ โดยที่ ป ระชุมคณ ะท างานด้ านก ารจัดการความรู้                    
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ครั งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๓ มีมติเลือกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการและ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓           
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ดังนี  
๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
องค์ความรู้ เรื่อง การประมวลข้อพิจารณาและความเห็นด้าน
กฎหมายเพื่อพัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  



ความเสี่ยง 
มาตรการ/แนวทาง/

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ 

การน าทรัพย์สินของทาง
ราชการมาใช้เรื่องส่วนตน 
  
  
  

2. ก า ร จั ด ท า แ ผ น ก า ร
จัดการความรู้ (ต่อ) 

 ๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็น
อาชีพ 
องค์ความรู้ เรื่อง การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษภายใต้หลักสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ กรณีการท าให้บุคคลสูญหาย รายพอละจี 
รักจงเจริญ หรือบิลลี่   
๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เรื่อง สร้างเสริมเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
องค์ความรู้ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการสืบสวน
สอบสวน กรณีศึกษา การลักลอบถ่ายทอดสัญญาณฟุตบอลพรีเมียร์ 
ลีก อังกฤษ   
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เรื่อง บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
องค์ความรู้ เรื่อง การบูรณาการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย    
การป้องกันอาชญากรรมพิเศษ กรณีศึกษา ความเข้มแข็งของศูนย์                
รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ 
๕. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์การเพื่อความ
ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล  
องค์ ความรู้  เรื่อง การแยกแยะผลประโยชน์ส่ วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑ 

3. ป ลู กจิ ต ส านึ ก ใน การ
ปฏิบัติหน้าที่ 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และ
หลักธรรมาภิบาลเพ่ือป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบให้กับข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จัดให้มี “โครงการปลุกจิตส านึกเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ทางด้านวินัย และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล 
เพื่ อป้ องกันและต่อต้ านการทุจริตประพฤติ มิชอบ ให้ กับ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมสอบสวนคดีพิ เศษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓" ในระหว่างวันที่ ๒ -๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 



ความเสี่ยง มาตรการ/แนวทาง/
กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ 

การน าทรัพย์สินของทาง
ราชการมาใช้เรื่องส่วนตน 
  
  
  

3. ป ลู กจิ ต ส านึ ก ใน การ
ปฏิบัติหน้าที่ (ต่อ) 

 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
๑. เพ่ือปลูกจิตส ำนึกเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ ให้ข้ำรำชกำร
และเจ้ำหน้ำที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
๒. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจทำงวินัย 
และเพ่ือป้องกันไม่ให้ข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดี
พิเศษกระท ำผิดวินัย 
๓. เพ่ือปลูกจิตส ำนึกให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่กรมสอบสวนคดี
พิเศษ มีคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง                
เป็นแนวทำงในกำรประพฤติตนและปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใส 
ซื่อสัตย์สุจริต 
๔. เพ่ือปลุกจิตส ำนึกและสร้ำงค่ำนิยม วัฒนธรรมสุจริต เพ่ือต่อต้ำน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบแก่ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่กรม
สอบสวนคดีพิเศษ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒ 

 

 

 

 



เอกสารแนบ ๑ 

 

แผนการจัดการความรู้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบ ๒ 

 

“โครงการปลุกจิตส านึกเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทางด้าน
วินัย และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล เพ่ือป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓" 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 


