
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบรายงาน 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน่วยงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

กระทรวงยุติธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หน่วยงานระดับกรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

 
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

 
 
 
 

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที ่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๒ 
หน่วยงานที่ประเมิน กองนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒           

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑. มาตรการการก ากับดูแลการด าเนินการเก่ียวกับการเข้าถึงพยานหลักฐาน 
สถานะการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
................................................................................................... .............................. 
 

ผลการด าเนินงาน ๑. การตรวจสอบรายงานการปฏิบัตงิานตามล าดับชัน้ของผู้บังคับบัญชา 
     หน่วยงานในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินคดีพิเศษ ได้ด าเนินการตามแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุม 
ตรวจสอบ เร่งรัดงานคดีพิเศษ อย่างต่อเนื่อง เป็นประจ าทุกเดือน โดย 

(๑)  ให้ผู้รับผิดชอบส านวน หรือหัวหน้าคณะแล้วแต่กรณี เสนอส านวนการ
สอบสวน ส านวนสืบสวน หรอืส านวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบทั้งหมดต่อผู้อ านวยการส่วน หรือหัวหน้าหน่วยงาน 
ผ่านตามสายการบังคับบัญชา ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน เพ่ือตรวจ
ส านวนและให้ค าแนะน า/สั่งการ  

(๒)  ให้หัวหน้าหน่วยงานรายงานผลการตรวจส านวนตามข้อนี้ให้รองอธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษท่ีก ากับดูแลหน่วยงานทราบภายในวันที่ ๒๐ 
ของทุกเดือน  

        ทั้งนี้เพ่ือให้การสอบสวนคดีพิเศษ การสืบสวน และการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส ลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่  
 
 
 



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หน่วยงานระดับกรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

 
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 

 
 
 
 

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที ่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๒ 
หน่วยงานที่ประเมิน กองนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒           

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๒. ปลูกจิตส านึกการปฏิบตัิหน้าที ่
สถานะการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)  
......ด าเนินการแล้ว เป็นไปตามเป้าหมาย................................................................. 
 

ผลการด าเนินงาน ๒.๑ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมมาภิบาลเพ่ือป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวน    
คดีพิเศษ 
     - ด าเนินการโครงการในวันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ 
– ๑๖.๓๐ น. วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี และ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลสั แวนดา้   
แกรนด์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวน   
คดีพิเศษ เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๑๕๐ ราย เบิกจ่ายงบประมาณจริง จ านวน 
๑๒๐,๐๕๐ บาท  เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักธรรมมาภิบาล และเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ เรือ่ง การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเพ่ิมข้ึนและปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ และลดความ
เสี่ยงในการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
 
 
 



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หน่วยงานระดับกรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

 
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 

 
 
 

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที ่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๒ 
หน่วยงานที่ประเมิน กองนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒           

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๒. ปลูกจิตส านึกการปฏิบัติหน้าที ่
สถานะการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)  
.................................................................................................................................  
 

ผลการด าเนินงาน ๒.๒ กิจกรรมการประกาศเจตจ านงสุจริต และ นโยบายการสร้างคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ของหน่วยงาน 
       อยู่ระหว่างเตรียมการด าเนินกิจกรรม 
............................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................... . 
............................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. ... 
........................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ... 
 
 
 
 
 



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หน่วยงานระดับกรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

 
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 

 
 
 
 
 

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที ่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๒ 
หน่วยงานที่ประเมิน กองนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒           

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๒. ปลูกจิตส านึกการปฏิบัติหน้าที ่
สถานะการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)  
......ด าเนินการแล้ว เป็นไปตามเป้าหมาย................................................................. 
 

ผลการด าเนินงาน ๒.๓ กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
     - บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี 
การการปฏิญาณตนเป็น “ข้าราชการ DSI ไร้ทุจริต” การสร้างความตระหนักและ
แสดงเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ในวันที่ ๓ ตุลาคม 
๒๕๖๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หน่วยงานระดับกรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

 
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 

 
 

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที ่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๒ 
หน่วยงานที่ประเมิน กองนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒           

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๓. ออกระเบียบปฏิบัติ ก าหนดกฎ กติกา การลงโทษ 
สถานะการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)  
......ด าเนินการแล้ว เป็นไปตามเป้าหมาย................................................................. 
 

ผลการด าเนินงาน ๓. ออกระเบียบปฏิบัติ ก าหนดกฎ กติกา การลงโทษ เกี่ยวกับการเข้าถึงพยานหลักฐาน   
การรักษาความลับในส านวน  
    ๓.๑ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ออกค าสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ๖๗/๒๕๖๒ 
เรื่องมาตรการรักษาความลับข้อมูลในส านวน เพ่ือป้องกันการเปิดเผยหรือเข้าถึง
ข้อมูลในส านวนซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย  
    3.2 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ออกระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ และ
แจ้งเวียนบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้การบริหาร การจัดระบบ การขอ    
การอนุญาต และการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 


