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ข้อมูลประกอบการจัดท า 
สรุปผลการด าเนินงานและการบริหารราชการกระทรวงยุติธรรม 

เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 

 
 

๑. คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
         ๑.๑  คณะกรรมการคดีพิเศษ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
คณะกรรมการคดีพิเศษ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เจ้ากรม
พระธรรมนูญ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นายกสภาทนายความ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนเก้าคน และในจ านวนนี้ต้องมีบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในด้าน
เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศหรือกฎหมาย อย่างน้อยด้านละหนึ่งคนเป็น
กรรมการ  ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมสอบสวนคดีพิเศษ
จ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  ให้ กคพ. มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
        (1) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงก าหนดคดีพิเศษตาม มาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) 
        (2) ก าหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระท าความผิดตาม มาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) 
        (3) มีมติเกี่ยวกับคดีความผิดทางอาญาอ่ืนตาม มาตรา 21 วรรคหนึ่ง (2) 
        (4) ก าหนดข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ตามที่มีบทบัญญัติก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ กคพ. 
        (5) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
        (6) ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสอบสวนคดีพิเศษ 
        (7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ กคพ. 
(เอกสารแนบ ๑) 
       ๑.๒.  ค าสั่งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาญาจักร  
องค์ประกอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็น
กรรมการและเลขานุการ  (เอกสารแนบ ๒) 
๒.  การบริหารงบประมาณ 
     ๒.๑  สรุปย่อผลส าเร็จของการบริหารและการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
            กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 1,086,092,66๔.๒๕  บาท 
            เบิกจ่ายทั้งสิ้น                                                              1,071,256,857.26  บาท 
            คิดเป็นร้อยละ                                                              98.63 
            ลงนามตามสัญญาและรอเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ                  ๗๒๗,๔๕๔.๓๘  บาท 
     (เอกสารแนบ ๓) 
      ๒.๒  สรุปรายการส าคัญแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
             แผนงาน/โครงการที่ส าคัญแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
จ านวน ๑๐ รายการ  งบประมาณ ๔๗,๔๑๔,๕๐๐ บาท (เอกสารแนบ ๔) 
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  ๕.  ผลการด าเนินงานตาม Road Map กระทรวงยุติธรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
        

สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กระทรวงยุติธรรมได้มีการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญเร่งด่วน 
ภายใต้การบริหารงานตามนโยบาย ๕ ด้าน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งได้ขับเคลื่อนงานให้
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลทุกนโยบาย โดยให้ความส าคัญต่อระบบการบริหารงานยุติธรรมที่มุ่งเน้น
ให้เป็นความยุติธรรมที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ ประชาชนในทุกพ้ืนที่ทุกระดับสามารถเข้าถึงการให้บริการ
งานยุติธรรมได้โดยง่ายและทั่วถึง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ กระทรวงยุติธรรมได้ทบทวนนโยบายดังกล่าว รวบรวมข้อมูลจากส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และจัดท า Road Map กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจหลักของกระทรวงยุติธรรม ในการอ านวยความยุติธรรม 
การสร้างความเป็นธรรม และสร้างความสงบสุขในสังคม ให้ความส าคัญกับการน า Road Map ไปสู่การปฏิบัติ 
โดยก าหนดนโยบายที่ส าคัญ ๖ ด้าน ดังนี้ 

นโยบายที่ ๑ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (กรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ได้ด าเนินการด้านนี้) 
นโยบายที่ ๒ การสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขในสังคม (กรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ได้

ด าเนินการ) 
นโยบายที่ ๓ การอ านวยความยุติธรรม 
นโยบายที่ ๔ การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (กรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ได้ด าเนินการ) 
นโยบายที่ ๕ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้านความมั่นคง 
นโยบายที่ ๖ การเสริมสร้างการปรองดองสมานฉันท์ (กรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ได้ด าเนินการ) 
 
ดังนั้น กระทรวงยุติธรรมจึงได้จัดท าแนวทางการรายงานผลการด าเนินงานตาม Road Map 

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ซึ่งจะท าให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงสถานะ ผลการ
ด าเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมได้จัดส่ง
แนวทางดังกล่าว มายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการรายงาน ดังนี้ 
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๑.ขอบเขตการรายงานผลการด าเนินงาน 
การรายงานผลการด าเนินงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้รายงานตามแผนงาน / 

โครงการ / กิจกรรมใน Road Map เป็นประจ าทุกเดือน โดยให้ส่งไปยังส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email : evamoj@gmail.com  ภายในวันที่ ๕ 
ของเดือนถัดไป 

๒.ขอบเขตการติดตามและประเมินผล 
การติดตามผลการด าเนินงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้ด าเนินการติดตาม          

และประเมินผลการด าเนินงานตาม Road Map เพ่ือเป็นการก ากับผลการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ เป็นการกระตุ้นให้การด าเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

๓.ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
ก าหนดการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานทุก ๓ เดือน ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน เริ่มตั้งแต่

เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐ 
ตามหนังสือส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ ยธ ๐๒๐๐๘.๔/๑๑๑     

ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ แจ้งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานตาม Road 
Map ครั้งแรกในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการรายงานผลการด าเนินงานของเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รายงานผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือนตลอดเรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน   ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ 

เนื่องจากเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ อยู่ในระหว่างปรับ Road Map กระทรวงยุติธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จึงมีหนังสือด่วน
ที่สุด  ที่ ยธ ๐๒๐๐๘.๔/๙๖๕๒ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม                 
ที่มีผลงานส าคัญ รายงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และด าเนินการจัดส่งข้อมูลผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมี
รายงานตาม Road Map ตามรอบการรายงานตามปกติ ซึ่งใน Road Map กระทรวงยุติธรรม ประจ าปี
งบประมาณ      พ.ศ.๒๕๖๐ ทั้ง ๖ ด้าน นั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ด าเนินภารกิจตามนโยบายเร่งรัดของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จ านวน ๒ ด้าน ดังนี้ 
นโยบายที่ ๓ การอ านยยวยามยตติรรรม 

แผนงานที่ ๑ แผนงานด้านการช่ยยเหลือประชาชนให้เข้าถึงวยามเป็นรรรม 
๑.๙ โครงการพัฒนาองค์การเพ่ือสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
๑.๙.๑ งานอ านวยความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเยียวยาและช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับการกระท าที่ไม่

ชอบด้วยกฎหมาย เป็นไปตามเป้าหมายและสนองต่อยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมและรัฐบาล 
ค่าเป้าหมาย จ านวนเรื่องค าร้องจากประชาชนและหน่วยงานที่ เกี่ยวกับการร้องเรียน การขอความ      

เป็นธรรม และขอความช่วยเหลือในเรื่องคดีอาญา จ านวน ๔๐๐ เรื่อง 
ผลการด าเนินงาน การบริการประชาชนและรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอ ปรึกษากฎหมาย         

แจ้งเบาะแสรวม 6 ช่องทาง ประกอบด้วย ยื่นหนังสือหรือเอกสาร ติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ท าการกรมสอบสวน   
คดีพิเศษ โทรศัพท์สายด่วน ๑๒๐๒ ทางเว็บไซต์ DSI  ทองเว็บไซต์ 1111 และช่องทางเฟสบุ๊ค ได้ด าเนินการ    
ตามขั้นตอนและระเบียบที่ก าหนดส าเร็จเรียบร้อย พร้อมแจ้งให้ผู้ร้องทราบในเบื้องต้นถึงข้อมูลที่ผู้ร้องขอให้
หรือแจ้งให้ด าเนินการ จ านวน ๑,๑๕๔ เรื่อง 
นโยบายที่ ๕ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้านวยามมั่นวง 

mailto:evamoj@gmail.com%20ภายใน
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แผนงานที่ ๑ แผนงานป้องกันอาชญากรรมด้านวยามม่ันวง 
 ๑.๑ โครงการป้องกันการกระท าผิดที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ 
 วัตถุประสงค์ ด าเนินการตามโครงการ ๑.๑.๑ – ๑.๑.๔ ใหบ้รรลุผล 
 ๑.๑.๑ โครงการมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐด้วยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) และผ่านระบบดาวเทียม GPS (DSI MAP Extended)  

ค่าเป้าหมาย เครือข่ายยุติธรรมจังหวัด เครือข่ายภาคประชาชน และข้าราชการ ๙ จังหวัด 
ผลการด าเนินงาน สร้างเครือข่ายได้ตามเป้าหมาย ๙ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดล าพูน จังหวัด

ล าปาง จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดชุมพร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท จังหวัด
นครนายก และจังหวัดชลบุรี รวมผู้เข้ารับการอบรมและเป็นสมาชิกเครือข่ายทั้งสิ้น ๘๓๙ คน โดยผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถใช้เทคโนโลยีระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) และผ่านระบบดาวเทียม GPS 
(DSI MAP Extent)  เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบแนวเขตพ้ืนที่ของรัฐ และท่ีสงวนหวงห้ามต่างๆ ได้ 
 ๑.๑.๒ โครงการจัดท าฐานข้อมูลอาชญากรรมระดับพ้ืนที่ 

ค่าเป้าหมาย ฐานข้อมูลอาชญากรรมระดับพื้นที่ จ านวน ๕ ฐานข้อมูล 
ผลการด าเนินงาน จัดท าข้อมูลด้านการข่าวในแต่ละเขตพ้ืนที่รับผิดชอบแยกเป็นหมวดหมู่ น าข้อมูลที่

ได้จากการสืบสวนหาข่าว ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ทั้งที่ได้น าไปเป็นคดีพิเศษและไม่ได้
เป็น  คดีพิเศษเก็บเป็นข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ในอนาคต โดยแยกฐานข้อมูลตามศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ 
ประกอบด้วย  ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคตะวันออก, ภาคใต้ และ
ศูนย์ปฏิบัติการ       คดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้ข้อมูลส าหรับใช้ประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน
คดีพิเศษของหน่วยงานภายในและภายนอก โดยเก็บข้อมูลเป็นฐานข้อมูลในระบบ iBase 
 ๑.๑.๓ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในการป้องกัน
อาชญากรรมคดีพิเศษและเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสอาชญากรรมคดีพิเศษ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายฯ ส่งเสริมเครือข่ายให้เข้ามาร่วมแสดงความ
คิดเห็น  กับภาครัฐ และสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและรักษาเครือข่ายให้คงอยู่ 

ค่าเป้าหมาย สมาชิกเครือข่ายภาคประชาชน จ านวน ๒๕๐ คน และศูนย์รับข้อมูลในพ้ืนที่ จ านวน ๔ ศูนย์ 
ผลการด าเนินงาน ได้สมาชิกเครือข่ายภาคประชาชน จ านวน ๕๕๐ คน จาก ๕ ชุมชน และจัดตั้งศูนย์   

รับข้อมูลในพื้นที่ จ านวน ๔ ศูนย ์ประกอบด้วย ชุมชน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดเลย และ
ชุมชน ณ พ้ืนที่หนองจอก กรุงเทพมหานคร 
  ๑.๑.๔  โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการคดีพิเศษเชิงภูมิสารสนเทศ (GIS-DSI) 

ค่าเป้าหมาย ออกแบบระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการงานคดี ๑ ระบบ 
ผลการด าเนินงาน วางแนวทางในการเชื่อมโยงระบบบริหารคดีกับระบบ DSI map เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ และจัดท าให้อยู่ในรูปแบบของ GIS-DSI สามารถน าเสนอข้อมูลเชิงพ้ืนที่ได้ โดยมีเป้าหมายใน
การให้บริการประชาชน ใช้ในการวางแผนบริหารจัดการองค์กร และเก็บฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการวางแผน 
รายงานผลการด าเนินตามโครงการการให้ อสพ.พิจารณา 

แผนงานที่ ๒ แผนงานปราบปรามอาชญากรรมด้านวยามม่ันวง 
 ๒.๑ โครงการปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ 

วัตถุประสงค์ ด าเนินการตามโครงการ ๑.๑.๑ – ๑.๑.๔ ใหบ้รรลุผล 
 ๒.๑.๑ การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 



ห น้ า ที่  | 5 
 

ค่าเป้าหมาย คดีที่สอบสวนแล้วเสร็จ ๑๐๔ คด ีโดยท าการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง น า
ผู้กระท าผิดมาลงโทษตามกฎหมาย 

ผลการด าเนินงาน จ านวนคดีที่สอบสวนแล้วเสร็จ จ านวน ๑๑๑ คด ีเกินกว่าค่าเป้าหมาย ๗ คดี คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๖.๗๓ โดยแบ่งเป็นคดีพิเศษดังต่อไปนี้ 
  ๑) คดีพิเศษเกี่ยวกับความมั่นคง 

    ค่าเป้าหมาย คดีท่ีสอบสวนแล้วเสร็จ ๑๐ คด ี
    ผลการด าเนินงาน สอบสวนแล้วเสร็จ จ านวน ๑๑ คดี เกินกว่าค่าเป้าหมาย ๑ คดี 

  ๒) คดีพิเศษเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ 
    ค่าเป้าหมาย คดีท่ีสอบสวนแล้วเสร็จ ๑ คด ี
    ผลการด าเนินงาน สอบสวนแล้วเสร็จ จ านวน ๑ คดี ตามเป้าหมาย 
๓) คดีพิเศษเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 
    ค่าเป้าหมาย คดีท่ีสอบสวนแล้วเสร็จ ๒ คด ี
    ผลการด าเนินงาน สอบสวนแล้วเสร็จ จ านวน ๒ คดี ตามเป้าหมาย 
๔) คดีพิเศษด้านคดีฉ้อโกงประชาชนและแชร์ลูกโซ่ 

      ๔.๑) ส านักคดีอาญาพิเศษ ๑ 
           ค่าเป้าหมาย คดีท่ีสอบสวนแล้วเสร็จ ๑๓ คด ี
           ผลการด าเนินงาน สอบสวนแล้วเสร็จ จ านวน ๑๓ คดี ตามเป้าหมาย 

      ๔.๒) ส านักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 
           ค่าเป้าหมาย คดีท่ีสอบสวนแล้วเสร็จ ๒ คด ี
           ผลการด าเนินงาน สอบสวนแล้วเสร็จ จ านวน ๒ คดี ตามเป้าหมาย 

  ๕) คดีพิเศษเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร 
    ค่าเป้าหมาย คดีท่ีสอบสวนแล้วเสร็จ ๕ คด ี
    ผลการด าเนินงาน สอบสวนแล้วเสร็จ จ านวน ๖ คดี เกนิกว่าค่าเป้าหมาย ๑ คดี 

  ๖) คดีพิเศษเกี่ยวกับภาษีอากร และศุลกากร 
      ๖.๑) ส านักคดีภาษีอากร 

           ค่าเป้าหมาย คดีท่ีสอบสวนแล้วเสร็จ ๕ คด ี
           ผลการด าเนินงาน สอบสวนแล้วเสร็จ จ านวน ๕ คดี ตามเป้าหมาย 

      ๖.๒) ส านักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 
           ค่าเป้าหมาย คดีท่ีสอบสวนแล้วเสร็จ ๕ คด ี
           ผลการด าเนินงาน สอบสวนแล้วเสร็จ จ านวน ๕ คดี ตามเป้าหมาย 

  ๗) คดีพิเศษเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
      ๗.๑) ส านักคดีทรัพย์สินทางปัญญา 

           ค่าเป้าหมาย คดีท่ีสอบสวนแล้วเสร็จ ๒๐ คด ี
           ผลการด าเนินงาน สอบสวนแล้วเสร็จ จ านวน ๒๗ คดี เกินกว่าค่าเป้าหมาย ๗ คดี 

      ๗.๒) ส านักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 
           ค่าเป้าหมาย คดีท่ีสอบสวนแล้วเสร็จ ๙ คด ี
           ผลการด าเนินงาน สอบสวนแล้วเสร็จ จ านวน ๙ คดี ตามเป้าหมาย 

  ๘) คดีพิเศษเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว 
    ค่าเป้าหมาย คดีท่ีสอบสวนแล้วเสร็จ ๒ คด ี
    ผลการด าเนินงาน สอบสวนแล้วเสร็จ จ านวน ๒ คดี ตามเป้าหมาย 
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  ๙) คดีพิเศษเกี่ยวกับการฟอกเงิน 
    ค่าเป้าหมาย คดีท่ีสอบสวนแล้วเสร็จ ๕ คด ี
    ผลการด าเนินงาน สอบสวนแล้วเสร็จ จ านวน ๕ คดี ตามเป้าหมาย 

  ๑๐) คดีพิเศษเก่ียวกับเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ 
      ค่าเป้าหมาย คดีท่ีสอบสวนแล้วเสร็จ ๖ คด ี
      ผลการด าเนินงาน สอบสวนแล้วเสร็จ จ านวน ๕ คดี น้อยกว่าค่าเป้าหมาย ๑ คดี 

  ๑๑) คดีพิเศษเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ค่าเป้าหมาย คดีท่ีสอบสวนแล้วเสร็จ ๖ คด ี
      ผลการด าเนินงาน สอบสวนแล้วเสร็จ จ านวน ๖ คดี ตามค่าเป้าหมาย 

  ๑๒) คดีพิเศษเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        ๑๒.๑) ส านักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 

               ค่าเป้าหมาย คดีที่สอบสวนแล้วเสร็จ ๕ คด ี
               ผลการด าเนินงาน สอบสวนแล้วเสร็จ จ านวน ๕ คดี ตามค่าเป้าหมาย 

        ๑๒.๒) ส านักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 
               ค่าเป้าหมาย คดีที่สอบสวนแล้วเสร็จ ๒ คด ี
               ผลการด าเนินงาน สอบสวนแล้วเสร็จ จ านวน ๒ คดี ตามค่าเป้าหมาย 

  ๑๓) คดีพิเศษเก่ียวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิต 
        ๑๓.๑) ส านักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 

               ค่าเป้าหมาย คดีที่สอบสวนแล้วเสร็จ ๓ คด ี
               ผลการด าเนินงาน สอบสวนแล้วเสรจ็ จ านวน ๒ คดี น้อยกว่าค่าเป้าหมาย ๑ คด ี

        ๑๓.๒) ส านักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 
               ค่าเป้าหมาย คดีที่สอบสวนแล้วเสร็จ ๓ คด ี
               ผลการด าเนินงาน สอบสวนแล้วเสร็จ จ านวน ๓ คดี ตามค่าเป้าหมาย 

 ๒.๒ โครงการพัฒนาความร่วมมือและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งในและ
ต่างประเทศ 

ค่าเป้าหมาย ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จ านวน ๒ ฉบับ  
ผลการด าเนินงาน บันทึกข้อตกลงกับกัมพูชา บันทึกข้อตกลงกับ HIS และบันทึกข้อตกลงกับ ABF 

รวม ๓ ฉบับ มากกว่าค่าเป้าหมาย ๑ ฉบับ 
แผนงานที่ ๓ แผนงานเพิ่มประสิทริภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้านวยามม่ันวง 

 ๓.๑ โครงการพัฒนาสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์การฝึกอบรมของหน่วยบังคับใช้
กฎหมาย 
 ๓.๑.๑ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 

วัตถุประสงค์ พัฒนาหลักสูตรด้านการสืบสวนสอบสวนให้มีมาตรฐานระดับสากล 
ค่าเป้าหมาย มีร่างหลักสูตรด้านการสืบสวนสอบสวนที่มีมาตรฐานระดับสากล จากหลักสูตรการ

ฝึกอบรมที่พัฒนา จ านวน ๒ หลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม จ านวน ๓ หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร

เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หลักสูตรการท าส านวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
และการด าเนินคดีในศาล และมีร่างหลักสูตรการงบริหารงานสอบสวนคดีพิเศษระดับต้น ระดับกลาง และ
ระดับสูง  

๓.๑.๒ สร้างพนักงานสอบสวนรุ่นใหม่และพัฒนาความเชี่ยวชาญของพนักงานสอบสวน 
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ค่าเป้าหมาย สร้างพนักงานสอบสวนรุ่นใหม่และพัฒนาความเชี่ยวชาญของพนักงานสอบสวนผ่าน
เกณฑ์การประเมินผล ร้อยละ ๑๐๐ 

(๑) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ รุ่นที่ 9 
วัตถุประสงค์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ ตลอดจนบทบาทและ

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สิทธิมนุษยชน และ
กฎหมาย    ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการสอบสวน คดีพิเศษ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑)   

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมผ่านการอบรมในโครงการ 
ผลการด าเนินงาน ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม จ านวน ๓๔ คน เป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่มีทักษะ

และความเชี่ยวชาญในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
ตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  เป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สิทธิมนุษยชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๒) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การท าส านวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและการด าเนินคดีในศาล 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ    

การรวบรวมพยานหลักฐาน การท าส านวนการสอบสวนคดีพิเศษ การจัดท าบัญชีระบุพยาน วิธีการน าเสนอ
พยานในคดีต่อศาล และการเตรียมการเบิกความในศาลของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ สามารถท าส านวน
การสอบสวนคดีพิเศษได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมผ่านการอบรมในโครงการ 
ผลการด าเนินงาน มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรมจ านวน ๑๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
(๓) โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรความเชี่ยวชาญกับหน่วยงานภายนอก 

 วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ เพ่ิมทักษะและความเชี่ยวชาญ สามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ค่าเป้าหมาย ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและ     
ความเชี่ยวชาญ สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงาน บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะและความเชี่ยวชาญ น าที่ไดไ้ปใช้ในการปฏิบัติงาน 

๓.๒ โครงการพัฒนาระบบการจัดการคดีพิเศษที่มีหลักธรรมาภิบาล 
 ๓.๒.๑  สร้างระบบมาตรฐานการสอบสวนคดีพิเศษ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนารูปแบบส านวนการสอบสวนคดีพิเศษให้เป็นไปมาตรฐานเดียวกันในทุกส านักคดี 
ค่าเป้าหมาย มาตรฐานส านวนการสอบสวนคดีพิเศษที่พัฒนาแล้วเสร็จ จ านวน ๑ แบบ โดยพิจารณา  

จากความส าเร็จในการพัฒนามาตรฐานของแบบส านวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
ผลการด าเนินงาน ส่งร่างรูปแบบส านวนการสอบสวนคดีพิเศษให้กองกฎหมายตรวจสอบความ

ถูกต้อง 
๓.๒.๒ สร้างกลไกการเร่งรัดการด าเนินคดีพิเศษ 
ค่าเป้าหมาย กลไกมาตรการเร่งรัดการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่

ก าหนด จ านวน ๑ กลไก 
ผลการด าเนินงาน ด าเนินการตามแผนเรียบร้อย สามารถบริหารจัดการงานคดีที่คงค้างอยู่หรือ

ระหว่างด าเนินการให้ลดลงอย่างต่อเนื่องและท าให้การปฏิบัติงานด้านคดีมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นเป็นไปตาม 
ROAD MAP  ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษวางนโยบายไว้ 
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๓.๒.๓ สร้างระบบความโปร่งใสในการด าเนินคดีพิเศษของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่      
คดีพิเศษตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษและ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ( ITA : Integrity and 
Transparency Assessment) 

ค่าเป้าหมาย การส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสอบสวน     
คดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษและการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน ๓ กิจกรรม 
 ผลการด าเนินงาน จัดกิจกรรมครบตามแผนงานทั้ง ๓ กิจกรรม 

๓.๓ โครงการพัฒนาระบบข่าวกรองเพ่ือการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
ค่าเป้าหมาย ใช้ข้อมูลข่าวกรองเพ่ือไปเป็นฐานข่าว ในการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน     

คดีพิเศษ จ านวน ๓๕ เรื่อง 
ผลการด าเนินงาน ใช้ข้อมูลข่าวกรองเพ่ือไปเป็นฐานข่าว ในการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการสืบสวน

สอบสวนคดีพิเศษ จ านวน ๔๖ เรื่อง มากกว่าค่าเป้าหมาย จ านวน ๑๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๓๑.๔๓ 
๓.๔ โครงการจัดหาหรือการพัฒนาเครื่องมือ เทคโนโลยี อุปกรณ์พิเศษสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน    

คดีพิเศษ 
 ค่าเป้าหมาย อุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพผ่านระบบ 3G / 4G พร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด กล้องวีดีโอ 
๓๕ ชุด และเครื่องรับส่งวิทยุ ๑๐ ชุด 

ผลการด าเนินงาน ได้อุปกรณ์ครบตามค่าเป้าหมาย โดยน ามาใช้ร่วมกันในการบันทึกภาพและสื่อสาร     
ในปฏิบัติการตรวจค้นวัดพระธรรมกาย ซึ่งอุปกรณ์ท้ังหมดยังสามารถน าไปต่อยอดใช้ร่วมกับอุปกรณ์อ่ืนๆ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจได้อีกด้วย 

๓.๕ โครงการพัฒนากฎหมาย กฎ อนุบัญญัติที่ เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนทันสมัย เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  ในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

ค่าเป้าหมาย จัดท าขอบข่ายงานที่จ าเป็น ต้องมีการศึกษา แก้ไข พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.
๒๕๔๗ 
 ผลการด าเนินงาน จัดท า TOR ๑ ฉบับ เพ่ือเป็นขอบข่ายงานในการด าเนินโครงการจ้างที่ปรึกษา        
เพ่ือวิเคราะห์และก าหนดแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

                                       
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 


