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ค าน า 
 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ หมวด ๖ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา ๖๕ บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของ
คณะรัฐมนตรี โดยจัดท าเป็นแผน ๔ ปี และมาตรา ๑๖ บัญญัติให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้อง
กับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แม้ในปัจจุบันรัฐบาลจะไม่มีแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แต่รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน สอดคล้องกับร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒  

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่อเป็นทิศทางการด าเนินงานของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนท่ีเกี่ยวข้องในทุกระดับ อาทิเช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี       แผนยุทธศาสตร์
ของรัฐบาล ( พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แผนแม่บทการบริหารยุติธรรมแห่งชาติ แผนแม่บทกระทรวงยุติธรรม เป็นต้น 

ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ให้ไปสู่วิสัยทัศน์ “เป็นองค์การท่ีมีความเป็นเลิศด้านการ
ป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ และได้รับความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมาย ด้วยความเป็นธรรม ” ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ การ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และใช้ประกอบการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี ตลอดจนการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายท่ีก าหนด อันจะท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ รวมท้ังจะได้ท าให้
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการอ านวยความยุติธรรมแก่สังคมสืบไป  

 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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สารบัญ 

 
 หน้า 

ค าน า ก 

สารบัญ ข 

ส่วนท่ี ๑ ความเป็นมาและความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑ 

ส่วนท่ี ๒ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ        ๗ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ และหน่วยงานรับผิดชอบ   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนากลไกในการป้องกนัการกระท าความผิดที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ ๑๓ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ และหน่วยงานรับผิดชอบ   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์การโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล ๑๕  ๑๗ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ และหน่วยงานรับผิดชอบ   
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ส่วนที่ ๑ 
ความเป็นมาและความเชื่อมโยงของ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี,แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12, ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม  

ระยะ 20 ปี  กับภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 
ปี พ.ศ. 2560-2579 

ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

(1) เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันชาติ 
พระมหากษัตริย์ 

 (3) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง 
จชต. 

ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 (7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย 
เป็นธรรมฯ 

(2) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯฉบับที1่2 
ปี 2560-2564 

 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ ฯ และธรรมาภบิาล
ในสังคมไทย 

(1) การรักษาความม่ันคงภายในฯ และ   
    ธ ารงไว้ึึ่งสถาบันหลักของชาติ 

(3.6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย   
เป็นธรรม สอดคล้องกับข้อบังคับสากล หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  

ยุทธศาสตร์กระทรวง
ยุติธรรมระยะ 20 ป ี

ยุทธศาสตร์ กสพ. 
ปี 2560-2564 

(3) การอ านวยความยุติธรรม 

 

(5) การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้านความม่ันคง 

(1) ยุทธศาสตร์พัฒนา
ประสิทธิภาพการปราบปราม
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

(2) ยุทธศาสตร์พัฒนากลไก      
การป้องกันการกระท าความผิด    

ที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ 

(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา       
การบริหารจัดการองค์การ        
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

กระบวนการยุติธรรมได้รับความเชื่อมั่น
และไม่ถูกน าไปเป็นเงื่อนไขในการใช้ความ
รุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

  ประเทศมีความม่ันคงและปลอดภัยจากอาชญากรรมด้านความม่ันคง เป้าหมาย 
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แผนยุทธศาสตร์ กรมสอบสวนคดีพเิศษ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 

วิสัยทัศน์  เป็นองค์การท่ีมีความเป็นเลิศด้านการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ และได้รับความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม 
 

พันธกิจ     ป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน และด าเนินคดีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรม 
 

ค่านิยมร่วม เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์ 
 

ภารกิจหลักตามกฎหมายของหน่วยงาน 

       ๑. รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

       ๒. ป้องกัน ปราบปราม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการคดีพิเศษ
ประกาศก าหนดหรือตามมติของคณะกรรมการคดีพิเศษ ตลอดจนปฏิบัติงานตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทาง
อาญาท่ีเป็นคดีพิเศษ 

       ๓. ศึกษา รวบรวม จัดระบบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิ เศษ 
และเพ่ือป้องกัน ปราบปราม สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ 

       ๔. จัดให้มีการศึกษา  อบรม  และพัฒนาระบบงานการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ การพัฒนาความรู้และการประเมินสมรรถภาพการปฏิบัติหน้าท่ี
ของข้าราชการ  พนักงานราชการและลูกจ้างของกรม  และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง  ไม่ว่าจะมีฐานะเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าท่ีคดีพิเศษหรือไม่  

       ๕. ด าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของกรมและงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

       ๖. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของกรมหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

ผังความเชื่อมโยง เป้าหมายการให้บริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ / ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์หลกั 
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                  วิสัยทัศน์                               ประเด็นยุทธศาสตร์                                                 เป้าประสงค์หลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                         
 แผนที่ยุทธศาสตร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔ (DSI Strategy Map พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 
 

 

 
เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการป้องกัน ปราบปราม 
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
และได้รับความเชื่อม่ัน       
ในการบังคับใช้กฎหมาย   

ด้วยความเป็นธรรม 

๑.พัฒนาประสิทธิภาพ
การปราบปรามสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ 

๒.พัฒนากลไกในการ
ป้องกันการกระท า
ความผิดที่มีลักษณะ 
เป็นคดีพิเศษ 

๓.พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์การ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

๒.๑ การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/NGO/  
ภาคประชาชน)และพัฒนาเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ 
๒.๒ มีกลไก/เครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกันการกระท าความผิดที่มลีักษณะเป็น   
คดีพิเศษ 
๒.๓ การวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อการป้องกันการกระท าความผิดทีม่ีลักษณะ
เป็นคดีพิเศษที่มีประสิทธิภาพ 

๓.๑ มีกลไกในการบริหารจดัการองค์การที่มีประสิทธิภาพ 
๓.๒ การบรหิารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บุคลากรเกดิความผูกพันในการปฏิบัตหิน้าท่ีอย่าง
ยั่งยืน 
๓.๓ บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับการพัฒนาให้มสีมรรถนะสงู มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี 

๑.๑ การปราบปรามสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษมีประสิทธิภาพและมปีระสิทธิผล 
๑.๒ การบริหารและจัดการเทคโนโลยี เพื่อวิเคราะห์ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับปราบปรามสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ 
๑.๓ การบริหารและจัดการฐานขอ้มูล และเทคโนโลยี ส าหรับการปราบปรามสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ 
๑.๔ สาธารณชนเช่ือมั่นต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

วิสัยทัศน ์
เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศด้านการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ และได้รับความเช่ือมั่นในการบังคับใช้กฎหมาย ด้วยความเป็นธรรม 
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พันธกิจ 
ป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน และด าเนินคดีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๑   
พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
พัฒนากลไกในการป้องกันการกระท าความผดิ  

ที่มีลักษณะเป็นคดีพเิศษ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ปร
ะส

ิทธิ
ผล

 
คุณ

ภา
พก

าร
ให

้บร
กิา

ร 
กร

ะบ
วน

กา
รภ

าย
ใน

 
กา

รเร
ยีน

รู้แ
ละ

พัฒ
นา

 

การปราบปรามสืบสวนสอบสวน
คดีพิเศษ มีประสิทธิภาพและ    

มีประสิทธิผล 

มกีลไก/เครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการ 
ป้องกันการกระท าความผิดที่มลีักษณะเป็นคดีพิเศษ 

 

สาธารณชนเช่ือมั่นในกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

การบริหารราชการแบบมสี่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนและพัฒนาเครือข่ายทั้งภายใน
และต่างประเทศใหม้ีประสิทธิภาพ 

การบริหารและจัดการ
เทคโนโลยี เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การปราบปรามสืบสวน

สอบสวนคดีพิเศษ 
 

การบริหารและจัดการ
ฐานข้อมูล และเทคโนโลยี 
ส าหรับการปราบปราม

สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
 

มีกลไกในการบริหารจัดการองค์กร 
ที่มีประสิทธิภาพ 

 
บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ได้รับการพัฒนาให้มสีมรรถนะสูง          
มีคุณธรรม จริยธรรมและ            

มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

การบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพัน
ในการปฏิบัติหนา้ที่อย่างยั่งยืน 
 

การวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อ
การป้องกันการกระท าความผดิทีม่ีลักษณะ

เป็นคดีพิเศษที่มีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๑  
พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  

                  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินการ งาน/โครงการ/กจิกรรมหลัก 

เป้าหมาย (หน่วย
นับ) 

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1.1 การปราบปราม
สืบสวนสอบสวนคดี
พิเศษมปีระสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล 

1.ร้อยละของเรื่อง
ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
2.ร้อยละส านวน
สืบสวนที่แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
3.ร้อยละส านวน
สอบสวนคดีพิเศษที่
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
4.ร้อยละของคดีพิเศษ
ที่พนักงานอัยการสั่ง
ส านวนมีความเห็น
พ้องกับกรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
5.ร้อยละของคดีพิเศษ
ที่ศาลชั้นต้นพิพากษา
ลงโทษ 

87.5 

 

87.5 

 

87.5 

 

87.5 

 

 

87.5 

1.1.1 พัฒนาระบบเร่งรัด 
ควบคุม ก ากับติดตาม 
ความคืบหน้าของเรื่อง
ตรวจสอบข้อเท็จจริง    
การสืบสวน การสอบสวน
คดีพิเศษ 

1) สร้างกลไกและก าหนด
มาตรการการตรวจสอบและ
เร่งรัดการด าเนินการเรื่อง
ตรวจสอบข้อเท็จจริง การ
สืบสวน การสอบสวนคดีพิเศษ 

การประชุมเร่งรดัการ
ด าเนินงานคด ี
 

๑๒ ครั้ง - กบพ. 

การตรวจส านวนงานคดีที่
อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

๑๒ ครั้ง - ทุกกองคดี 

1.1.2 พัฒนาประสิทธิภาพ
การแสวงหาและรวบรวม
พยานหลักฐานในช้ัน
สอบสวน 

2) จัดท าคู่มือเทคนคิการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
เฉพาะด้าน 
 

เริ่มด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- - ทุกกองคดี 

๓) พัฒนาเทคนิคการเบิก
ความในช้ันศาล แนวทาง
การเตรียมพยานหลักฐาน
กับพนักงานอัยการก่อนข้ึน
เบิกความในช้ันศาล 

หลักสตูรการท าส านวนการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
และการด าเนินคดีพิเศษใน
ช้ันศาล 

๘๓ คน ๑.๓๑๗ กพน. 

1.1.3 พัฒนาประสิทธิภาพ
การท าส านวนการสอบสวน 

๔) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ป้องกันปราบปรามและ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
ที่ส่งผลต่อความมั่นคงของ
ประเทศ 

การสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยละ ๑๐๐ ๕๒.๗๓๒ ทุกกองคดี/
คณะ พสพ./

สนง.ชช การสืบสวน ร้อยละ ๙๕ 

การตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 
 

ร้อยละ ๙๐ ๕.๖๗ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินการ งาน/โครงการ/กจิกรรมหลัก 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

   

  

ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาคดีพิเศษ ราย ๓ กองคดี 

ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน ราย ๖.๙๘ กองคดี 

ค่าใช้จ่ายด าเนินการประสานงาน
และและตดิตามบคุคลที่มคีวาม
เคลื่อนไหวเป็นภยัต่อความมั่นคง
ของประเทศ 

 ๓ ประเทศ ๓.๒๒๕๒ กมค. 

โครงการการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย ์
(๑) ด าเนนิคดเีกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 
(๒) เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 
(๓) เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ 

 
 

๒๙ เรื่อง 
๓ ประเทศ 

 

๔ หน่วยงาน 

๗.๐๒๙๕ กคม. 

1.1.4 บูรณาการ
หน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายที่เกีย่วข้องทั้ง
ภายในและภายนอก
ประเทศ 

๕) โครงการพัฒนาความ
ร่วมมือและบูรณาการการ
ท างานกับหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกฎหมาย
และกระบวนการยตุิธรรมเพื่อส่งเสริม
ความเชื่อมโยงระหว่างกันในประชาคม
อาเซียน 
  (๑) โครงการพัฒนาความร่วมมือใน
การบังคับใช้กฎหมาย 
ในการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติและการข่าวใน
กลุ่มประชาคมอาเซยีน +6 
 (๒) โครงการแลกเปลีย่นองค์ความรู ้
 (๓) ศึกษาเปรียบเทยีบและประสาน
ความร่วมมือด้านการสืบสวนสอบสวน
การกระท าความผดิเกี่ยวกับตลาดเงิน
และตลาดทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
 

 

 
 
 
 

๓ กิจกรรม 

 

 
 ๔๐ คน 

 

 ๑ ประเทศ 

๑.๕๕๗๑ 
 

 
 

๐.๖๒๗ 

 

 
๐.๓๘๙๕ 

 

๐.๕๔ 

กตท. 
 

ค่าใช้จ่ายในการประชุมเจรจานานาชาติ ๔ โครงการ ๐.๙๓๗ กตท. 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินการ งาน/โครงการ/กจิกรรมหลัก 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

6.ร้อยละของค่าเฉลี่ย
ต้นทุนต่อหน่วย(คดี)
ลดลง 

5 
 

1.1.3 พัฒนาประสิทธิภาพ
การท าส านวนการสอบสวน 

๔) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ป้องกันปราบปรามและ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
ที่ส่งผลต่อความมั่นคงของ
ประเทศ 

จัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยของ
การสอบสวนคดีพิเศษ 

  ๑ ฉบับ - กนย. 

7.ร้อยละของการ
จับกุมผู้กระท า
ความผิดในคดีพิเศษ 
 

45 1.1.5 พัฒนาเทคนิคการ
จับกุมผู้กระท าความผิดใน
คดีพิเศษ 

6) พัฒนาเทคนิคและน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการเร่งรัด
ติดตามจับกุมผู้กระท า
ความผิดในคดีพิเศษ 

การจับกุมผู้กระท าความผดิใน   คดี
พิเศษ 

๖๖ ราย ใช้งบ ม.๓๑ ศ.สรข. 

8.มูลค่าทรัพยส์ินและ
ผลประโยชน์ที่
สามารถปกป้องเรียก
คืนให้แก่รัฐ 

๑.๖ หมื่น
ล้านบาท 

1.1.3 พัฒนาประสิทธิภาพ
การท าส านวนการสอบสวน 

๔) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ป้องกันปราบปรามและ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
ที่ส่งผลต่อความมั่นคงของ
ประเทศ 

จัดท ารายงานมลูค่าทรัพย์สินและ
ผลประโยชน์ที่สามารถปกป้องเรียก
คืนให้แก่รัฐ 

๑ ฉบับ - กนย. 

1.2 มีระบบการ
บริหารและจดัการ
เทคโนโลยีเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารเกีย่วกับ
ปราบปรามสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ 

9.จ านวนข่าวสารที่
น าเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลต่อวัน 

๓,๐๐๐ 
ข่าวต่อวัน 

1.2.1 พัฒนาระบบข่าว
กรองเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การป้องกันปราบปราม   
คดีพิเศษ 

๗) โครงการพัฒนาข่าวกรอง
เพื่อการสืบสวนสอบสวน      
คดีพิเศษ 
     
     

ค่าจัดตั้งแหล่งข่าวบุคคลระดับ 
พื้นที ่

๕๓ คน ๑ กตท./กมค/
กคป./กคท./
กคธ./กปภ./
ศ.สรข./กคส. 

การจัดท าข่าวกรองเพื่อการ 
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

๑๐๐ เรื่อง - กองคดี/ 
ศ.สรข. 

10. ร้อยละของข่าว
กรองที่สามารถน ามา
วิเคราะหเ์กี่ยวกับคดี
พิเศษ 

๓๕ ๘) โครงการพัฒนาระบบข่าว
กรองและข้อมูลอาชญากรร
รมภัยแทรกซ้อนเกี่ยวกับการ
ก่อความไมส่งบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

โครงการการด าเนินงานด้านการขา่ว
ศูนย์ข้อมูลความมั่นคงและ
อาชญากรรมภัยแทรกซ้อนจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้ 

๑๐๐ เรื่อง/ 
๒๐ เปา้หมาย 

๓ กปภ. 
(ศปต.จชต.) 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินการ งาน/โครงการ/กจิกรรมหลัก 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1.3 มีระบบบริหาร
และจัดการฐานข้อมลู
และเทคโนโลยีส าหรับ
การปราบปราม
สืบสวนสอบสวน คดี
พิเศษ 

11.จ านวนฐานข้อมูล
คดีพิเศษที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ในแตล่ะฐาน
ความผิด 

10 1.๓.๑ พัฒนาฐานข้อมลู
และนวัตกรรมมาเป็น
เครื่องมือในการสบืสวน
สอบสวนคดีพเิศษ 

9) โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
เพื่อการสืบสวนสอบสวน  
คดีพิเศษเป็นมาตรฐานใน
การสืบสวนสอบสวนของ
ประชาคมอาเซียน (ด้านการ
สนับสนุนการปราบปราม   
คดีพิเศษ) 

เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- - กทศ. 

12.จ านวนนวัตกรรม
ที่เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปราบปราม
สืบสวนสอบสวน    
คดีพิเศษต่อหน่วยงาน 

๑ ช้ิน  10) โครงการจดัหาหรือการ
พัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยี
อุปกรณ์พิเศษสนับสนุนการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

โครงการจดัหาเครื่องตัด
สัญญาณคลื่นโทรศัพท ์

๑ ระบบ ๑.๕ กทศ. 

โครงการจดัท าระบบภูมิ
สารสนเทศเพื่อการสืบสวน
สอบสวนคดดี้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยใช้รถปฏิบตัิการเคลื่อนที ่

๑ ระบบ ๑๐ กคส. 

1.4 สาธารณชนมี
ความเชื่อมั่นต่อกรม
สอบสวนคดีพิเศษ 

13.ร้อยละความเชื่อมั่น
ของสาธารณชนท่ีมีต่อ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๗๕ 1.4.๑ สร้างภาพลักษณ์ที่
ดีของกรมสอบสวน      
คดีพิเศษต่อสาธารณชน 

11) การประชาสมัพันธ์และ
การสื่อสารเชิงรุกกับ
สาธารณชน 
         

การด าเนินการตามแผนการ
สร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    (๑) รวมพลังต่อตา้นการ
ทุจริตคอรร์ัปชั่น 
    (๒) การเร่งด าเนินการ
ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
 
 
 

- - สลก. 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินการ งาน/โครงการ/กจิกรรมหลัก 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

    

12) พัฒนาช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารเพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร ให้
มากขึ้น เช่น สร้าง Line Official/ 
Campus Tour  /จัดท าสปอต
โฆษณาเสนอต่อสาธารณชน 

- - สลก. 

13) พัฒนาระบบการ
รายงานผลความคืบหน้าผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริง 
สืบสวน สอบสวนคดีพิเศษ 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการรายงานผล
ความคืบหน้าการสอบสวน     
คดีพิเศษ 

๑ ระบบ - กทศ. 

14) พัฒนาระบบตอบสนอง
ค าร้องและบริหารจัดการ 
ข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบตอบสนองค าร้อง
และบรหิารจดัการข้อร้องเรียน 

๑ ระบบ - กบพ. 

การด าเนินการเรื่องร้องเรียน ร้อยละ ๑๐๐ - กองคดี 

15) ส ารวจความเชื่อมั่นของ
สาธารณชนท่ีมีต่อกรม
สอบสวนคดีพิเศษ 
 

โครงการส ารวจความเชื่อมั่นของ
สาธารณชนต่อการด าเนินงานของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

- ๐.๓๕๔๕ กพน. 

การด าเนินการตามแผนยกระดับ
ความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อ
การด าเนินงานของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- - กพน. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2  
พัฒนากลไกในการป้องกันการกระท าความผิดที่มลีักษณะเป็นคดีพิเศษ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากลไกในการป้องกันการกระท าความผิดที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ        หน่วย : ล้านบาท 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินการ งาน/โครงการ/กจิกรรมหลัก 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

2.1 การบริหาร
ราชการแบบมสี่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 
(หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน/NGO/ภาค
ประชาชน)และพัฒนา
เครือข่ายทั้งภายใน
และต่างประเทศใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

14.จ านวนเครือข่ายที่มี
บทบาทการมีส่วนร่วม
ตามเกณฑ์ PMQA ใน
ระดับEmpowerment 

 2.1.1 สร้างและพัฒนา
เครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

16) โครงการเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมและความเข้มแข็ง
ของภาคประชาสังคมในการ
ป้องกันอาชญากรรมพิเศษ
และการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส
อาชญากรรมพเิศษ 

โครงการเสรมิสร้างการมสี่วนร่วม
และความเข้มแข็งของภาคประชา
สังคมในการป้องกันอาชญากรรม
พิเศษและการเฝ้าระวัง แจ้ง
เบาะแสอาชญากรรมพิเศษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓๖๐ คน / 
๗,๐๐๐ เลม่ 

๑.๔๑๔ กนย. 

16.ร้อยละของเรื่องที่
เครือข่ายช่วยแจ้ง
เบาะแสมีการพัฒนา
เป็นเรื่องสืบสวน/     
คดีพิเศษ 

10 17) แลกเปลีย่นข้อมูลกับ
หน่วยงานความมั่นคง/
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย  
 

เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- - กนย. 

2.2 พัฒนากลไก/
เครื่องมือท่ีมี
ประสิทธิภาพในการ
ป้องกันการกระท า
ความผิดทีม่ีลักษณะ 
เป็นคดีพิเศษ 

17. จ านวนกลไก/
เครื่องมือท่ีสนับสนุน
การป้องกันการกระท า
ความผิดทีม่ีลักษณะ
เป็นคดีพิเศษ 
 

๑ 2.2.1 การสร้างและ
พัฒนากลไก/เครื่องมือใน
การป้องกันการกระท า
ความผิดทีม่ีลักษณะเป็น
คดีพิเศษ ท่ีมีประสิทธิภาพ 

18) พัฒนาฐานข้อมูลในการ
ป้องกันการกระท าความผิดที่
มีลักษณะเป็นคดีพิเศษทั้งใน
และต่างประเทศ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ประสานงานและติดตามบุคคล 
ที่มีความเคลื่อนไหวเป็นภัยต่อ
ความมั่นคงของประเทศ 
(๑) โครงการประสานงานและ 
ติดตามบุคคลที่มีความเคลื่อนไหว
เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ 
(๒) โครงการจดัท าฐาน 
ข้อมูลสถานการณเ์ฉพาะกิจอัน
กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 
(๓) การประชุมคณะกรรมการ  
และคณะอนุกรรมการ 

๑ กลไก 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

๓.๒๒๕ 
 

 
 

๑.๙๕ 

 
๐.๗๒ 

 

 
๐.๕๕๕๒ 

กมค. 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินการ งาน/โครงการ/กจิกรรมหลัก 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

    

19) พัฒนาระบบแจ้งเตือน 
ติดตาม เฝ้าระวัง การ
กระท าความผิดที่มลีักษณะ
เป็นคดีพิเศษ 

ค่าใช้จ่ายศูนย์ลูกหนีแ้ละประชาชน 
  (๑) ด้านหนีส้ินภาคประชาชน 
  (๒) ด้านที่ดินและทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ
 

- ๑๐ ศูนย์ช่วยเหลือ
ลูกหนี้และ
ประชาชน 

20) สร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมในการป้องกันการ
กระท าความผิดที่มลีักษณะ
เป็นคดีพิเศษ 

สร้างองค์ความรู้ในการป้องกัน   
การกระท าความผดิที่มีลักษณะ
เป็นคดีพิเศษ 

๑๒ - ทุกกองคดี 

การด าเนินการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

๑๒ - ทุกกองคดี 

21) ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ด้วยสื่อรูปแบบเฉพาะ 

การด าเนินการตามแผนการสร้าง
การรับรูค้วามเข้าใจแก่ประชาชน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     (๑) รู้เท่าทันกลโกง และระวัง
ภัยใกล้ตัว 
    (๒) การรณรงค์การรับรู้ความ
ปลอดภัยในการใช้อินเตอร์เนต็ 

 
 

๒๖ ครั้ง 
 

๕ ครั้ง 
 

 
 
- 
 

- 
 

สลก. 

22) โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลระบบการบริหาร
จัดการคดีพิเศษเชิงภูมิ
สารสนเทศ (GIS-DSI) 

เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- - กบพ. 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินการ งาน/โครงการ/กจิกรรมหลัก 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

2.3 การวิจัยและ
พัฒนาผลงานทาง
วิชาการเพื่อการ
ป้องกันการกระท า
ความผิดทีม่ีลักษณะ
เป็นคดีพิเศษที่มี
ประสิทธิภาพ 

18.จ านวนผลงานวิจัย
หรือผลงานทาง
วิชาการเพื่อการ
ป้องกันการกระท า
ความผิดทีม่ีลักษณะ
เป็นคดีพิเศษที่มี
ประสิทธิภาพ 

23 2.3.1 สร้างงานวิจัยหรือ
ผลงานทางวิชาการเพื่อ
การป้องกันการกระท า
ความผิดทีม่ีลักษณะเป็น
คดีพิเศษที่มีประสิทธิภาพ 

 

23) โครงการวิจัยและพัฒนา
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมคดีพิเศษ 
 

การจัดท าผลงานทางวิชาการหรือ
งานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ* 

- - ผู้เชี่ยวชาญ/ 
กพน./ กทศ. 

19. จ านวนผลงานวิจยั
หรือผลงานทางวิชาการ
เพื่อการป้องกันการ
กระท าความผิดที่มี
ลักษณะเป็นคดีพิเศษ
และน ามาใช้ประโยชน ์

 

๒ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 
พัฒนาการบริหารจัดการองค์การโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการบริหารจัดการองค์การโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล       หน่วย : ล้านบาท 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินการ งาน/โครงการ/กจิกรรมหลัก 

 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

3.1 มีกลไกใน
การบริหารจัดการ
องค์การที่มี
ประสิทธิภาพ 

20.คะแนนผลการ
ประเมินการบริหาร
จัดการองค์การตาม
เกณฑ์คณุภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ 
(PMQA) 

300 
 
 

3.1.1 พัฒนาองค์การ
ตามเกณฑ์คณุภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ 
(PMQA) 

24) โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์การตามหลักธรรมา 
ภิบาล 

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์การตามหลักธรรมาภิบาล 

๒๕๐ คน 0.๓ กพร. 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนายุทธศาสตรก์าร
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่
เป็นคดีพิเศษ 

๖ ครั้ง ๒ กนย. 

โครงการพัฒนาระบบงานสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ 

๑๐๐ คน ๐.๒ กพน. 

โครงการเสริมสร้างมาตรการสกดักัน้
การทุจริตกระทรวงยุติธรรมด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล  กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๕๓ คน ๐.๒๖๕๐ กบค. 

25) โครงการพัฒนากฎหมาย 
กฎ อนุบัญญัติทีเ่กี่ยวข้องให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ 

การพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ     
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๑ ฉบับ - กกม. 

26) โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อ
การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
เป็นมาตรฐานในการสืบสวน
สอบสวนของประชาคมอาเซียน 
(ด้านสนับสนุนการบริหาร
จัดการองค์การ) 

เครื่องพิมพ์ส าหรับการปฏิบัติงานนอก
สถานท่ี  

๗๕ เครื่อง ๑.๑๒๕ กทศ. 

อุปกรณ์ป้องกัน Spam Mail พร้อมชุด
โปรแกรมป้องกันไวรสั 

๑ ระบบ ๒.๑ กทศ. 

อุปกรณ์เข้ารหัสส าหรับการเชื่อมตอ่
และใช้งานระบบสารสนเทศระยะไกล 
(VPN Appliance) 

๑ ระบบ ๓.๐ กทศ. 

ปรับปรุงสายสญัญาณสารสนเทศอาคาร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๑ งาน ๑๐.๘๔ กทศ. 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินการ งาน/โครงการ/กจิกรรมหลัก 

 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

3.2 การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้บุคลากร
เกิดความผูกพัน
ในการปฏิบัต ิ

21.ร้อยละของ
ข้าราชการมีความ
เชื่อมั่นต่อระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

8๗.๕ 3.2.1 พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ตาม HR Scorecard 

27) จัดท าแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

การทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑ ครั้ง - กบค. 

การส ารวจความเชื่อมั่นของข้าราชการ
ต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑ ครั้ง - 

22. ร้อยละของ
บุคลากรมีความผูกพัน
ต่อองค์กร 

8๗.๕ 3.2.2 พัฒนา
กระบวนการสร้างความ
ผูกพันต่อองค์กร 

28) การสร้างความผูกพันของ
บุคลากรต่อกรมสอบสวนคดี
พิเศษ 

โครงการพัฒนาศักยภาพการท างานเป็น
ทีมของบุคลากรกรมสอบสวนคดพีิเศษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

คน - กบค. 

29) สร้างวัฒนธรรมองค์กร การด าเนินงานตามแผนการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

ระดับ ๕ - กพร. /กบค. 

3.3 บุคลากรกรม
สอบสวนคดีพิเศษ
ได้รับการพัฒนา
ให้มีสมรรถนะสูง 
มีคุณธรรม 
จริยธรรมและมี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

23.ระดบัความส าเร็จ
ของการจัดท าระบบ
การเรยีนรู ้

5 3.3.1 จัดท าระบบการ
เรียนรู ้
 

30) จัดท าระบบการเรียนรู ้ โครงการจดัการความรู้ กรมสอบสวน
คดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

- ๐.2 กพน. 

24.ร้อยละของ
บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
พัฒนาสมรรถนะตาม
แผนพัฒนารายบุคคล 

100 3.3.2 พัฒนาความรู้ 
ทักษะ และความ
เชี่ยวชาญ คุณธรรม
จริยธรรม 
 

31) พัฒนาความรู้ ทักษะ   
ความเชี่ยวชาญ และคุณธรรม
จริยธรรม 

หลักสตูรการบริหารจัดการคดีพเิศษ ๕๓ คน ๐.๖๖๓ กพน. 

หลักสตูรเจ้าหน้าที่คดีพเิศษ ๓๐ คน 1.1635 กพน. 

25.ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนา น า
ความรู้ทักษะ และ 
ความเชี่ยวชาญไปใช้
ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน 

5 หลักสตูรการพัฒนาศักยภาพงานด้าน
การข่าวเพื่อสนับสนุนคดีพิเศษ 

๒๓ คน ๐.2 กพน. 

หลักสตูรความเช่ียวชาญด้านการตรวจ
ค้น/ยึดและตรวจพิสจูน์พยานหลักฐาน
ทางอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และ
การสื่อสาร 

๔๐ คน ๐.1443 กพน. 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินการ งาน/โครงการ/กจิกรรมหลัก 

 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

     หลักสตูรตรวจสอบวิเคราะห์ เชื่อมโยง 
และรวบรวมพยานหลักฐานทางการ
เงิน 

45 คน     ๐.๒2  กพน. 

หลักสตูรกฎหมายปกครองส าหรับ
ข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

66 คน    ๐.๕2 กพน. 

การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสตูรความเช่ียวชาญกับหน่วยงาน
ภายนอก 

200 คน       1  กพน. 

การเสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ความ
เข้าใจด้านกฎหมาย (ตามบัญชีท้าย) 

ส านักละ  
55 คน 

๐.2232 กพน. 

หลักสตูรความเช่ียวชาญด้านยุทธวิธี 26 คน ๐.32 กพน. 

โครงการเสรมิสร้างจิตส านึกส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม และหลักธรรมา- 
ภิบาล เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการกรม
สอบสวนคดีพิเศษ 

140 คน ๐.129 กพน. 

26.จ านวนหลักสตูร
การฝึกอบรมที่ไดร้ับ
การพัฒนา 

100 32)  โครงการพัฒนาสถาบัน
การสอบสวนคดีพิเศษเพื่อเป็น
ศูนย์การฝึกอบรมของหน่วย
บังคับใช้กฎหมายของภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงและอาเซยีน 

งานพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ๓ หลักสูตร - กพน. 

27.ระดับความส าเร็จ
ในการวิจัยเพื่อการ
พัฒนาบุคลากร 

5 เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- - กพน. 

 


