
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  
ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่มีควำมเป็นเลิศด้ำนกำรป้องกัน ปรำบปรำม สืบสวน 
สอบสวนคดีพิเศษ และได้รับควำมเชื่อมั่นในกำรบังคับใช้กฎหมำยด้วยควำมเป็นธรรม” โดยมีพันธกิจ ป้องกัน 
ปรำบปรำม สืบสวน และด ำเนินคดีพิเศษอย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยควำมเป็นธรรม และได้มีกำรขับเคลื่อนแผน
ยุทธศำสตร์ฉบับดังกล่ำวลงสู่กำรปฏิบัติ โดยก ำหนดเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรรำชกำรและได้
ก ำหนดตัวชี้วัดกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหัวหน้ำหน่วยงำน ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560       
เป็นต้นมำ 

 หลังจำกที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีกำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ฉบับดังกล่ำวลงสู่กำรปฏิบัติแล้ว 
ตลอดช่วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่ำนมำจนถึงปัจจุบันมีบริบทต่ำง ๆ เกี่ยวกับนโยบำยคณะรัฐมนตรี/ข้อ
สั่งกำรนำยกรัฐมนตรี/คสช./รัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี แผนปฏิรูปประเทศ ตลอดจนแผนแม่บท/แผน
ยุทธศำสตร์ต่ำง ๆ ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ อีกท้ังในครำวที่
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560           
ได้มีข้อสังเกตให้หน่วยงำนต่ำง ๆ จะต้องมีกำรพิจำรณำทบทวนกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยและตัวชี้วัด     
กำรให้บริกำรของหน่วยงำน รวมทั้งแผนบูรณำกำรให้สะท้อนถึงควำมส ำเร็จของงำนและเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
และนโยบำยรัฐบำล เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่มีประโยชน์ต่อประชำชนและประเทศชำติอย่ำงแท้จริง อีกทั้ง
ประเด็นค ำถำม/ข้อสังเกตจำกคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 ที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ โดยขอให้ทบทวนในส่วนของ
ถ้อยค ำ “ควำมเป็นเลิศ” ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นองค์กำรเดียวที่ท ำเกี่ยวกับคดีพิเศษ ดังนั้นอย่ำงไรก็เป็นเลิศ
เพรำะมีองค์กำรเดียว และวิธีกำรวัด “ควำมเชื่อมั่น” รวมทั้งตัวชี้วัดเชิงผลสัมฤทธิ์ต้องบอกให้ได้ว่ำผลสัมฤทธิ์   
ที่แท้จริงที่ประชำชนได้รับคืออะไร รวมถึงแนวทำงกำรพัฒนำองค์กำรตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ (PMQA) ได้ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรมีระบบกำรก ำกับและติดตำมควำมส ำเร็จและประสิทธิผลของกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ โดยจะต้องมีกำรทบทวนและปรับแผนให้มีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 

  เพ่ือให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีทิศทำงและเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน สำมำรถรองรับ
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และปัจจัยต่ำง ๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น กรมสอบสวนคดีพิเศษได้แต่งตั้งคณะท ำงำน
ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ พ.ศ. 2560 – 2564 เพ่ือด ำเนินกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ   
พ.ศ. 2560 – 2564 ขึ้นและได้รับควำมกรุณำจำก ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนำ และคณะเป็นที่ปรึกษำในกำร
ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ฉบับนี้   

 ท้ำยนี้ ขอขอบคุณผู้บริหำรกรมสอบสวนคดีพิเศษ และผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรทุกท่ำน 
ที่ได้ร่วมกันทบทวนแผนยุทธศำสตร์กรมฯ ซึ่งจะได้ใช้เป็นแนวทำงให้บุคลำกรทุกระดับร่วมกันขับเคลื่อนแผน   
ยุทธศำสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๑) สู่กำรปฏิบัติเพ่ือบรรลุ
เป้ำหมำยของกรมฯ และผลสัมฤทธิ์ของกำรบริหำรรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  
       กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
           ๒๑  กันยำยน 2561 

ค ำน ำ 



 
สารบัญ 

 
 หน้า 
 
 ส่วนที ่1  บริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ   1 
 พ.ศ. 2560 – 2564  

 ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2560 – 2564   3๒ 
 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2561) 

 ส่วนที่ 3 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม ประเมินผล 4๖
  
  
ภาคผนวก 
 ก  ผังความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ. 2560 – 2564 4๙ 
  (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2561) กับบริบทที่เกี่ยวข้อง 

 ข.  แผนภาพแสดงทิศทางองค์กรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ๕๐ 
  ตามแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2560 – 2564  
 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2561) 

 ค.  แผนภาพความเชื่อมโยงเป้าประสงค์ และกลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 5๑ 

 ง.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ  5๓ 
      พ.ศ. 2560 – 2564 
 

 

 

สารบัญ 
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ส่วนที ่๑ 

บริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทบทวน 
แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบบัทบทวนปี พ.ศ. 2561) 
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                 แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๑)  
                                                         

 

 

ส่วนที่ ๑ 
บริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทบทวน 

แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพเิศษ พ.ศ. 2560 – 2564 
 
๑.๑ กฎหมาย แผนระดับชาติและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  ๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560   
 มาตรา ๖๕  รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมาย 
      การจัดท า การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย 
      มาตรา ๖๘  รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติและให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง
เกินสมควร 

       รัฐพึงมีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดย
เคร่งครัด ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง าใด ๆ 
       รัฐพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จ าเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม รวมตลอดถึงการจัดหาทนายความให้ 

    ๒) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs)    
   มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนา

อย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง 
      เป้าหมายที่ ๑๖ : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ
ยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

  - เป้าประสงค์ท่ี ๑๖.๒ ยุติการค้ามนุษย ์
        - เป้าประสงค์ท่ี ๑๖.๓ สร้างหลักนิติธรรม และการเข้าถึงความยุติธรรม 
        - เป้าประสงค์ที่ ๑๖.๔ ลดการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงินผิดกฎหมาย ต่อต้านองค์กร

อาชญากรรม  
          - เป้าประสงค์ท่ี ๑๖.๕ ลดการทุจริต คอรร์ัปชัน    

     ๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
      นับจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นมา ได้ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างมากในระบบราชการ โดยได้มีการก าหนดแบบแผนการปฏิบัติราชการที่จะท าให้เกิด
การบริหารราชการที่ดี ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งหมายให้แนวทางการปฏิบัติราชการเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันซึ่งจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานที่สามารถวัดผลได้โดยปรากฏอยู่ในมาตรา ๓/๑ ซึ่งบัญญัติไว้ว่า     
การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบเลิก 
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หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน รวมถึงการ
จัดสรรงบประมาณ การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต้องค านึงถึ งหลักการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 

 ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้
เป็นไปตามมาตรานี้ จึงมีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติ
ก็ได ้

 ดังนั้น ในการบริหารราชการของส่วนราชการจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์เน้นผลงานมีความคุ้มค่าลดขั้นตอนการปฏิบัติงานลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น   
กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจมีผู้รับผิดชอบผลงานในการปฏิบัติ
หน้าที่ของส่วนราชการ และต้องใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 ๔) แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
  การที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นต้องมีการวางแผนและ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่
การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง มีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศร่วมกัน 
เกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือ
การสร้างและรักษาไว้ซึ่งประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน      
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 
คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบ
แนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง                        
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม                            
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ตารางท่ี ๑ การเชื่อมโยงประเด็นกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี กับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์     
            ตามแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2561) 

 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปี 

แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านความม่ันคง 
   เป้าหมาย  
   -  บ้ า น เ มื อ ง มี ค ว า ม
มั่ นคงในทุกมิติ และทุก
ระดับ 
   ประเด็น  
   - การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   
พัฒนาระบบการสืบสวน
สอบสวนที่มีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล 
(Standard System)   
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 1.1 ระบบการสืบสวนสอบสวนคดี
พิเศษท่ีมีมาตรฐาน  (P1) 
กลยุทธ์ 1.1.1 สร้างระบบการสืบสวนสอบสวนที่
มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 1.1.2 ใช้พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ในการสืบสวนสอบสวนเป็นส าคัญ  
กลยุทธ์ 1.1.3 ท าให้คณะพนักงานสอบสวน      
คดีพิเศษมีอิสระในการมีความเห็นทางคดี 
กลยุทธ์ 1.1.4 พัฒนากลยุทธ์การติดตามและ
จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดีพิเศษ 
กลยุทธ์  1.1.5  ติดตามผลประสิทธิภาพการ
สืบสวน สอบสวน (ตามเกณฑ์ที่ กพร. ก าหนด    
และตามเกณฑ์ที่ก าหนดใหม่) 

เป้าประสงค์ 1.2 อัยการเห็นพ้องกับความเห็น
ของพนักงานสอบสวนในส านวนคดีพิเศษ (C1) 
กลยุทธ์ 1.2.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษกับพนักงานอัยการ
เกี่ยวกับมาตรฐานส านวนคดีพิเศษ 

เป้าประสงค์ 1.4 ศาลพิพากษาตัดสินลงโทษ
ผู้ต้องหาตามส านวนคดีพิเศษ (S1) 
กลยุทธ์ 1.4.1 รวบรวมค าพิพากษาคดีพิเศษ      
ให้เป็นปัจจุบัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
สร้างเสริมเทคโนโลยีที่
ทันสมัย (Super 
Technology) 
 

เป้าประสงค์ 3.1 ระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง
ครอบคลุมทันสมัย และปลอดภัย (L1)  
กลยุทธ์  3 .1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์  3 .1.2  บู รณาการระบบฐานข้อมูล       
และสารสนเทศระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กลยุทธ์ 3.1.3 พัฒนารูปแบบและวิธีการวิเคราะห์
ข่าวน ามาใช้ในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

 

 

 



หน้าที่ | ๕ 

                 แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๑)  
                                                         

 

 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปี 

แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 

  เป้าประสงค์ 3.2 ระบบสนับสนุนการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
(เครื่องมือพิเศษ งานวิจัย นวัตกรรม ระบบสื่อสาร 
และการรักษาความปลอดภัย) (P2) 
กลยุทธ์ 3.2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา/
จัดหา/งานวิจัย/เครื่องมือพิเศษ/นวัตกรรม/
เทคโนโลยี 
กลยุทธ์ 3.2.๒ พัฒนาระบบสื่อสารเพ่ือสนับสนุน
การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
กลยุทธ์  3 .2 .๓  พัฒนาระบบสนับสนุนการ
ด าเนินคดีพิเศษและการปฏิบัติการทางยุทธวิธี 
กลยุทธ์  3 .2.๔  เตรียมความพร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน (การรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่ บุคคล เอกสาร ข้อมูล และระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   
บูรณาการความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วน             
(Strong Collaboration) 

เป้าประสงค์ 4.1 การบริหารจัดการความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ (P3) 
กลยุทธ์ 4.1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งใน
และต่างประเทศ 
กลยุทธ์ 4.1.2 ประสานความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

เป้าประสงค์ 4.2 ภาคีเครือข่ายมีความเชื่อม่ันในการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ (C3) 
กลยุทธ์  4.2.1 ส ารวจความเชื่อมั่นของภาคี
เครือข่ายที่มีต่อการบูรณาการในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 

เป้าประสงค์ 4.3 สาธารณชนเกิดการรับรู้และ
เข้าใจ และได้รับการช่วยเหลือเพื่อป้องกัน       
การเกิดอาชญากรรมพิเศษ (C4) 
กลยุทธ์ 4.3.1 เตือนภัยและให้ความช่วยเหลือ
สาธารณชนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมพิเศษ 
กลยุทธ์ 4.3.2 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจ    
กรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างต่อเนื่อง 
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กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปี 

แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 

  เป้าประสงค์ 4.4 การบูรณาการความร่วมมือใน
การป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษเกิด
ผลสัมฤทธิ์ (S2) 
กลยุทธ์ 4.4.1 ให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นต่อภาคี
เครือข่ายเพ่ือน าไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงของ
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
   เป้าหมาย     
   - ภาครัฐมีความโปร่งใส 
ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
   ประเด็น  
   - บุคลากรภาครัฐเป็นคน
ดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึก 
ความสามารถสูง มุ่งมั่น 
และเป็นมืออาชีพ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การบริหารจัดการ
องค์การเพ่ือความยั่งยืน 
ตามหลักธรรมาภิบาล  
(Sustainable 
Administration)  
 

เป้าประสงค์ 5.1 องค์การมีการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล (S3) 
กลยุทธ์ 5.1.1 พัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
กลยุ ท ธ์  5.1.2 ด า เ นิ น ก า รปฏิ รู ป อ งค์ ก า ร         
กรมสอบสวนคดีพิเศษให้สอดคล้องกับแนวทาง    
ที่ กพร. ก าหนด 
กลยุทธ์ 5.1.3 พัฒนายุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กลยุทธ์  5 .1.4  พัฒนาองค์การตามเกณฑ์          
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
กลยุทธ์ 5.1.5 จัดการความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 5.1.6 พัฒนากฎหมาย กฎ อนุบัญญัติ      
ที่ เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน ทันสมัย เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้มีความเป็นมืออาชีพ 
(Smart Agent) 

 

เป้าประสงค์ 2.1 บุคลากรเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความผาสุก (L2)  
กลยุทธ์ 2.1.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลตาม HR Scorecard (Smart HRM) 
กลยุทธ์ 2.1.2 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้
สมรรถนะ และความเชี่ยวชาญการสืบสวนสอบสวน
คดีพิเศษที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมฯ 
กลยุทธ์ 2.1.3 พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้ได้
ตามมาตรฐานของหน่วยงาน/สถาบันต่าง ๆ 
กลยุทธ์ 2.1.4 สร้างระบบป้องกันการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบและการกระท าความผิดทางวินัย 
กลยุ ท ธ์  2 . 1 . 5  พัฒนา ร ะบบกา ร จั ด ก า ร             
การสนองตอบต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ และการกระท าความผิดทางวินัย 
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กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปี 

แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 

 
 
 
   เป้าหมาย 
   - กระบวนการยุติธรรม 
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมของประเทศ 
   ประเด็น 
   - กระบวนการยุติธรรม
เคารพสิทธิมนุษยชนและ
ปฏิบัติต่อประชาชนโดย 
เสมอภาค 

 กลยุทธ์ 2.1.๖ พัฒนาสถาบันการสืบสวนสอบสวน
คดีพิเศษเป็นสถาบันกลางในการพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 
เป้าประสงค์ 2.2  
วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสู่การอ านวยความยุติธรรม
(L3)  
กลยุทธ์ 2.2.1 ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร   
ที่มุ่งสู่การอ านวยความยุติธรรมร่วมกัน    

เป้าประสงค์  1.3 ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ   
ความคุ้มครองตามกฎหมาย (C2) 
กลยุทธ์ 1.3.1 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมาย
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 ๕) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เป็นทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี   
(พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔) จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแลว้ 
มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 

เป็นยุทธศาสตร์ที่ให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิด 
และอุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเตรียมการ
รับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ เพ่ือป้องกันปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของชาติ มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านความมั่นคง และเสริมสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคงกับ
มิตรประเทศ 

      ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย เป็นยุทธศาสตร์ในการเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง  โดยให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่างเป็นธรรม และการบริหารจัดการภาครัฐให้
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ
และพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความรวดเร็ว และเป็นธรรม
แก่ประชาชน 
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เป็นยุทธศาสตร์ที่ให้

ความส าคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัย และพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาชน รวมทั้งการพัฒนา
สภาวะสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยทั้งการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่
สังคมนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น 

การผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันต้องด าเนินการให้เกิดความชัดเจนต่อกลุ่มประเทศเพ่ือน
บ้านถึงบทบาทของประเทศไทยจากมุมมองของการพัฒนาอนุภูมิภาคและภูมิภาค มีความชัดเจนในระดับ
ปฏิบัติการและในแต่ละจุดพ้ืนที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
เตรียมความพร้อมให้ประเทศเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและตะวันออกต่อยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสู่   
การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ โดยยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรี และโอกาสเสรี 

 
ตารางท่ี ๒  การเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)           
               กับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
               พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2561) 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) 

แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพ่ือการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งคั่ง 
และยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   
พัฒนาระบบการสืบสวน
สอบสวนที่มี
ประสิทธิภาพ และ      
มีประสิทธิผล 
(Standard System)   

 

เป้าประสงค์ 1.1 ระบบการสืบสวนสอบสวน
คดีพิเศษท่ีมีมาตรฐาน  (P1) 
กลยุทธ์ 1.1.1 สร้างระบบการสืบสวนสอบสวน 
ที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 1.1.2 ใช้พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ในการสืบสวนสอบสวนเป็นส าคัญ  
กลยุทธ์ 1.1.3 ท าให้คณะพนักงานสอบสวน        
คดีพิเศษมีอิสระในการมีความเห็นทางคดี 
กลยุทธ์ 1.1.4 พัฒนากลยุทธ์การติดตามและ
จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดีพิเศษ 
กลยุทธ์  1 .1 .5  ติ ดตามผลประสิทธิ ภ าพ           
การสืบสวนสอบสวน (ตามเกณฑ์ที่ กพร. ก าหนด 
และตามเกณฑ์ที่ก าหนดใหม่) 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) 

แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 

  เป้าประสงค์ 1.2 อัยการเห็นพ้องกับความเห็น
ของพนักงานสอบสวนในส านวนคดีพิเศษ (C1) 
กลยุทธ์ 1.2.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษกับพนักงานอัยการ
เกี่ยวกับมาตรฐานส านวนคดีพิเศษ 
เป้าประสงค์ 1.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมาย (C2) 
กลยุทธ์  1.3.1 ให้ข้อมูลเกี่ ยวกับสิทธิตาม
กฎหมายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เป้าประสงค์ 1.4 ศาลพิพากษาตัดสินลงโทษ
ผู้ต้องหาตามส านวนคดีพิเศษ (S1) 
กลยุทธ์ 1.4.1 รวบรวมค าพิพากษาคดีพิเศษให้
เป็นปัจจุบัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้มีความเป็นมืออาชีพ 
(Smart Agent) 
 

เป้าประสงค์ 2.1 บุคลากรเชี่ยวชาญในวิชาชีพ   
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความผาสุก (L2)  
กลยุทธ์ 2.1.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลตาม HR Scorecard (Smart HRM) 
กลยุทธ์ 2.1.2 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มี
ความรู้สมรรถนะ และความเชี่ยวชาญการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมฯ 
กลยุทธ์ 2.1.3 พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้
ได้ตามมาตรฐานของหน่วยงาน/สถาบันต่าง ๆ 
กลยุทธ์ 2.1.4 สร้างระบบป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบ 
กลยุทธ์  2 .1 .5  พัฒนาระบบการจั ดการ
สนองตอบต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ และการกระท าความผิดทางวินัย 
กลยุทธ์  2.1.๖  พัฒนาสถาบันการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษเป็นสถาบันกลางในการพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 

เป้าประสงค์ 2.2  
วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสู่การอ านวยความยุติธรรม 
(L3)  
กลยุทธ์ 2.2.1 ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร 
ที่มุ่งสู่การอ านวยความยุติธรรมร่วมกัน    
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) 

แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
สร้างเสริมเทคโนโลยีที่
ทันสมัย (Super 
Technology) 
 

เป้าประสงค์ 3.1  ระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง
ครอบคลุมทันสมัย และปลอดภัย (L1)  
กลยุทธ์ 3.1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ 3.1.2 บูรณาการระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กลยุทธ์ 3.1.3 พัฒนารูปแบบและวิธีการวิเคราะห์
ข่าวน ามาใช้ในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

เป้าประสงค์ 3.2 ระบบสนับสนุนการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
( เ ค รื่ อ ง มื อ พิ เ ศ ษ  ง า น วิ จั ย  น วั ตกร รม 
ระบบสื่อสาร และการรักษาความปลอดภัย) (P2) 
กลยุทธ์ 3.2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา/
จัดหา/งานวิจัย/เครื่องมือพิเศษ/นวัตกรรม/
เทคโนโลยี 
กลยุทธ์ 3.2.๒ พัฒนาระบบสื่อสารเพ่ือสนับสนุน
การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
กลยุทธ์  3.2.๓  พัฒนาระบบสนับสนุนการ
ด าเนินคดีพิเศษและการปฏิบัติการทางยุทธวิธี 
กลยุทธ์ 3.2.๔ เตรียมความพร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน (การรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่ บุคคล เอกสาร ข้อมูล และระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4   
บูรณาการความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วน             
(Strong Collaboration) 

เป้าประสงค์ 4.1 การบริหารจัดการความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ (P3) 
กลยุทธ์ 4.1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งใน
และต่างประเทศ 
กลยุทธ์ 4.1.2 ประสานความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

เป้าประสงค์ 4.2 ภาคีเครือข่ายมีความเชื่อม่ันในการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ (C3) 
กลยุทธ์ 4.2.1 ส ารวจความเชื่อมั่นของภาคี
เครือข่ายที่มีต่อการบูรณาการในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) 

แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

  เป้าประสงค์ 4.3 สาธารณชนเกิดการรับรู้และ
เข้าใจ และได้รับการช่วยเหลือเพื่อป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมพิเศษ (C4) 
กลยุทธ์ 4.3.1 เตือนภัยและให้ความช่วยเหลือ
สาธารณชนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมพิเศษ 
กลยุทธ์ 4.3.2 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างต่อเนื่อง 

เป้าประสงค์ 4.4 การบูรณาการความร่วมมือ
ในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
เกิดผลสัมฤทธิ์ (S2) 
กลยุทธ์ 4.4.1 ให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นต่อ
ภาคีเครือข่าย เพ่ือน าไปสู่การเสริมสร้างความ
มั่นคงของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  
การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤต ิมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การบริหารจัดการ
องค์การ 
เพ่ือความยั่งยืน 
ตามหลักธรรมาภิบาล  
(Sustainable 
Administration)  
 

เป้าประสงค์ 5.1 องค์การมีการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล (S3) 
กลยุทธ์  5 .1.1  พัฒนาองค์การตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
กลยุทธ์ 5.1.2 ด าเนินการปฏิรูปองค์การกรมสอบสวน   
คดีพิเศษให้สอดคล้องกับแนวทางที่ กพร. ก าหนด 
กลยุทธ์ 5.1.3 พัฒนายุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทต่ าง  ๆ           
ที่เก่ียวข้อง 
กลยุทธ์ 5.1.4 พัฒนาองค์การตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
กลยุทธ์ 5.1.5 จัดการความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 5.1.6 พัฒนากฎหมาย กฎ อนุบัญญัติ  
ที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน ทันสมัย เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
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   ๖) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาต    (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
     นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเป็นนโยบายระดับชาติก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการ      
ด้านความมั่นคงของภาครัฐ โดยได้ประเมินสภาวะแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลง
ของบริบทความม่ันคง น าไปสู่การก าหนดทิศทางหลักในการด าเนินการเพ่ือรักษาผล ประโยชน์และความมั่นคง
ของประเทศ วิสัยทัศน์ “มีเสถียรภาพภายในประเทศ ลดภัยข้ามเขตพรมแดนไทย มีบทบาทสร้างสรรค์ใน
ภูมิภาคและประชาคมโลก” กล่าวคือ ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต 
ประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย จากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤตการณ์ มีบทบาทที่
สร้างสรรค์และรับผิดชอบเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคและประชาคมโลกเพ่ือรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ของ
ชาติ โดยนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาต   (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เกี่ยวข้องกับภารกิจ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดังนี้ 

 นโยบายที่ ๑ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธ ารงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชูเทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ 

       นโยบายที่ ๓ ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต                           
และทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

       นโยบายที่ ๕ สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
           เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการตอบสนองและฟ้ืนฟูที่ เข้มแข็ง                

มีขีดความสามารถในการรับมือภัยจากการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงลดความเสี่ยงจากการ        

ตกเป็นเป้าโจมตีหรือเป็นที่ก่อเหตุ หรือเป็นเส้นทางของการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ 
            เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ และแรงงานต่างด้าว/
บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าสู่ระบบการจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายได้สิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

       นโยบายที่ ๑๐ เสริมสร้างความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 
     เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยมีความม่ันคงปลอดภัยและมีความพร้อมในการรับมือกับภัย
คุกคามทางไซเบอร์ 

     นโยบายที่ ๑๕  พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 
            เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การมีระบบข่าวกรองที่มีการบูรณาการ มีความทันสมัยและมีเครือข่าย
ความร่วมมือที่พร้อมเผชิญภัยคุกคาม รวมทั้งมีความสามารถในการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงที่
หลากหลายในทุกมิติสามารถสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติได้ 
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ตารางที่ ๓ การเชื่อมโยงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาต ิ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
กับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2560 – 2564  

(ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2561) 
 

นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาต   

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 

นโยบายที่ ๑ เสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   
พัฒนาระบบการ
สืบสวนสอบสวนที่
มีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล 
(Standard 
System)   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีความ
เป็นมืออาชีพ 
(Smart Agent) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
สร้างเสริมเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย (Super 
Technology) 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   
บูรณาการความ
ร่วมมือกับทุก      
ภาคส่วน             
(Strong 
Collaboration) 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 1.1 ระบบการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
ที่มีมาตรฐาน  (P1) 
เป้าประสงค์ 1.2 อัยการเห็นพ้องกับความเห็นของ
พนักงานสอบสวนในส านวนคดีพิเศษ (C1) 
เป้ าประสงค์  1 .3  ผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย ได้ รั บ         
ความคุ้มครองตามกฎหมาย (C2) 
เป้าประสงค์ 1.4  ศาลพิพากษาตัดสินลงโทษผู้ต้องหา
ตามส านวนคดีพิเศษ (S1) 

เป้าประสงค์ 2.1 บุคลากรเชี่ยวชาญในวิชาชีพ       
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความผาสุก (L2)  
เป้าประสงค์ 2.2  
วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสู่การอ านวยความยุติธรรม (L3)  
 

เป้าประสงค์ 3.1  ระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง
ครอบคลุมทันสมัย และปลอดภัย (L1)  
เป้าประสงค์ 3.2 ระบบสนับสนุนการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
(เครื่องมือพิเศษ งานวิจัย นวัตกรรม ระบบสื่อสาร
และการรักษาความปลอดภัย) (P2) 

เป้าประสงค์ 4.1 การบริหารจัดการความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ (P3) 
เป้าประสงค์ 4.2 ภาคีเครือข่ายมีความเชื่อมั่นใน
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ (C3) 
เป้าประสงค์ 4.3 สาธารณชนเกิดการรับรู้และเข้าใจ 
และได้ รั บการช่ วย เหลือ เ พ่ือป้ องกัน การเกิด
อาชญากรรมพิเศษ (C4) 
เป้าประสงค์ 4.4 การบูรณาการความร่วมมือในการ
ป้ องกัน  ปราบปรามอาชญากรรมพิ เศษเกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ (S2) 

 

นโยบายที่ ๓ ป้องกันและ
แก้ไขการก่อความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นโยบายที่ ๕ สร้างเสริม
ศักยภาพการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
ข้ามชาติ 

นโยบายที่ ๑๐ เสริมสร้าง
ความมั่นคงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร์ 
นโยบายที่ ๑๕  พัฒนา
ระบบงานข่าวกรองให้มี
ประสิทธิภาพ 
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 ๗) (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2562 – 2565) 
        ยุทธศาสตร์ใน (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 – 2565) อยู่ภายใต้
กรอบแนวคิดการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 4 ประเด็นหลักๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ คุ้มครองความปลอดภัยในชีวิต 
ทรัพย์สิน และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม บ าบัดฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด และสร้าง
ทางเลือกในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเป็นพ้ืนฐานสนับสนุน
การด าเนินงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “การบริหารงานยุติธรรมมีธรรมาภิบาลและทันสมัย                       
สร้างสังคมไทยเคารพกฎหมาย มีความปลอดภัยและสงบสุข”และพันธกิจที่ก าหนด และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ในการด าเนินงาน จึงก าหนดกรอบทิศทางและแนวทางในการด าเนินงาน ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมด้านกฎหมาย กระบวนการ
ยุติธรรม  
       ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททั้งทางอาญาทางแพ่ง
และพาณิชย์ และทางปกครอง 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนากฎหมายและระบบบริหารงานยุติธรรม 
         ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด 
         ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมด้วยดิจิทัล 
 
ตารางท่ี ๔ การเชื่อมโยง (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562–2565)  

                กับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
                พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2561) 

 

(ร่าง) แผนแม่บท 
การบริหารงานยุติธรรม

แห่งชาติ ฉบับที่ 3  
(พ.ศ.2562 – 2565) 

แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจ และการมีส่วนร่วม
ด้านกฎหมาย กระบวนการ
ยุติธรรม 
   เป้าหมาย 

   - ประชาชนและชุมชน
เข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันเมื่อเกิด
ปัญหาต่าง ๆ สามารถ
จัดการปัญหาเองได้ใน
เบื้องต้น และสามารถ
ป้องกันตนเอง มิให้ตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรม  
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   
บูรณาการความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วน             
(Strong 
Collaboration) 

เป้าประสงค์ 4.1 การบริหารจัดการความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ (P3) 
กลยุทธ์ 4.1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งใน
และต่างประเทศ 
กลยุทธ์ 4.1.2 ประสานความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

เป้าประสงค์ 4.2 ภาคีเครือข่ายมีความเชื่อม่ันในการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ (C3) 
กลยุทธ์ 4.2.1 ส ารวจความเชื่อมั่นของภาคี
เครือข่ายที่มีต่อการบูรณาการในป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 

เป้าประสงค์ 4.3 สาธารณชนเกิดการรับรู้และ
เข้าใจ และได้รับการช่วยเหลือเพื่อป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมพิเศษ (C4) 
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(ร่าง) แผนแม่บท 
การบริหารงานยุติธรรม

แห่งชาติ ฉบับที่ 3  
(พ.ศ.2562–2565) 

แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

   แนวทาง 
   - ส่งเสริมให้ประชาชน
และชุมชน มีส่วนร่วมใน
กระบวนการยุติธรรม      
ทุกขั้นตอน 

 กลยุทธ์ 4.3.1 เตือนภัยและให้ความช่วยเหลือ
สาธารณชนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมพิเศษ 
กลยุทธ์ 4.3.2 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างต่อเนื่อง 

เป้าประสงค์ 4.4 การบูรณาการความร่วมมือ
ในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
เกิดผลสัมฤทธิ์ (S2) 
กลยุทธ์ 4.4.1 ให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นต่อ
ภาคีเครือข่าย เพ่ือน าไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคง
ของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
การพัฒนากฎหมายและ
ระบบบริหารงานยุติธรรม 
   เป้าหมาย 
   - ประชาชนมีความพึง
พอใจและความเชื่อม่ันต่อ
การด าเนินงานของ
กระบวนการยุติธรรม 
   แนวทาง 
   - พัฒนาระบบงาน
ยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   
พัฒนาระบบการ
สืบสวนสอบสวนที่มี
ประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล 
(Standard System)   

 

เป้าประสงค์ 1.1 ระบบการสืบสวนสอบสวน
คดีพิเศษท่ีมีมาตรฐาน  (P1) 
กลยุทธ์ 1.1.1 สร้างระบบการสืบสวนสอบสวน 
ที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 1.1.2 ใช้พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ในการสืบสวนสอบสวนเป็นส าคัญ  
กลยุทธ์ 1.1.3 ท าให้คณะพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษมีอิสระในการมีความเห็นทางคดี 
กลยุทธ์ 1.1.4 พัฒนากลยุทธ์การติดตามและ
จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดีพิเศษ 
กลยุทธ์ 1.1.5  ติดตามผลประสิทธิภาพการ
สืบสวนสอบสวน (ตามเกณฑ์ที่ กพร. ก าหนด 
และตามเกณฑ์ที่ก าหนดใหม่) 

เป้าประสงค์ 1.2 อัยการเห็นพ้องกับความเห็น
ของพนักงานสอบสวนในส านวนคดีพิเศษ (C1) 
กลยุทธ์ 1.2.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษกับพนักงานอัยการ
เกี่ยวกับมาตรฐานส านวนคดีพิเศษ 
เป้าประสงค์ 1.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมาย (C2) 
กลยุทธ์  1.3.1  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิตาม
กฎหมายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 



หน้าที่ | ๑๖ 

                 แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๑)  
                                                         

 

(ร่าง) แผนแม่บท 
การบริหารงานยุติธรรม

แห่งชาติ ฉบับที่ 3  
(พ.ศ.2562–2565) 

แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

  เป้าประสงค์ 1.4  ศาลพิพากษาตัดสินลงโทษ
ผู้ต้องหาตามส านวนคดีพิเศษ (S1) 
กลยุทธ์ 1.4.1 รวบรวมค าพิพากษาคดีพิเศษ     
ให้เป็นปัจจุบัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้มีความเป็นมืออาชีพ 
(Smart Agent) 

 

เป้าประสงค์ 2.1 บุคลากรเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความผาสุก (L2)  
กลยุทธ์ 2.1.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลตาม HR Scorecard (Smart HRM) 
กลยุทธ์ 2.1.2 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มี
ความรู้สมรรถนะ และความเชี่ยวชาญการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมฯ 
กลยุทธ์ 2.1.3 พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้
ได้ตามมาตรฐานของหน่วยงาน/สถาบันต่าง ๆ 
กลยุทธ์ 2.1.4 สร้างระบบป้องกันการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ 
กลยุทธ์  2 .1 .5  พัฒนาระบบการจั ดการ
สนองตอบต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ และการกระท าความผิดทางวินัย 
กลยุทธ์2.1.๖  พัฒนาสถาบั นการสื บสวน
สอบสวนคดีพิเศษเป็นสถาบันกลางในการพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 

เป้าประสงค์ 2.2 วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสู่การ
อ านวยความยุติธรรม (L3)  
กลยุทธ์ 2.2.1 ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร 
ที่มุ่งสู่การอ านวยความยุติธรรมร่วมกัน    

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การบริหารจัดการ
องค์การเพ่ือความยั่งยืน
ตามหลักธรรมาภิบาล  
(Sustainable 
Administration) 
 

เป้าประสงค์ 5.1 องค์การมีการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล (S3) 
กลยุทธ์  5 .1.1  พัฒนาองค์การตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
กลยุทธ์  5.1.2 ด า เนินการปฏิ รู ปองค์ การ       
กรมสอบสวนคดีพิเศษให้สอดคล้องกับแนวทาง  
ที่ กพร. ก าหนด 
กลยุทธ์ 5.1.3 พัฒนายุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทต่ าง  ๆ           
ที่เก่ียวข้อง 
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(ร่าง) แผนแม่บท 
การบริหารงานยุติธรรม

แห่งชาติ ฉบับที่ 3  
(พ.ศ.2562–2565) 

แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

  กลยุทธ์ 5.1.4 พัฒนาองค์การตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
กลยุทธ์ 5.1.5 จัดการความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 5.1.6 พัฒนากฎหมาย กฎ อนุบัญญัติ    
ที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน ทันสมัย เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การขับเคลื่อนกระบวนการ
ยุติธรรมด้วยดิจิทัล 
   เป้าหมาย 
   - การบริหารจัดการ
กระบวนการยุติธรรมมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน    
ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   แนวทาง 
   - พัฒนาระบบดิจิทัลมา  
ใช้ในการปฏิบัติงานและ  
การบริหารราชการเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
และการตัดสินใจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
สร้างเสริมเทคโนโลยีที่
ทันสมัย (Super 
Technology) 
 

เป้าประสงค์ 3.1 ระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง
ครอบคลุมทันสมัย และปลอดภัย (L1)  
กลยุทธ์ 3.1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ 3.1.2 บูรณาการระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กลยุทธ์  3.1.3 พัฒนารู ปแบบและวิ ธี ก าร
วิเคราะห์ข่าวน ามาใช้ในการสืบสวนสอบสวน    
คดีพิเศษ 

เป้าประสงค์ 3.2 ระบบสนับสนุนการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
( เ ค รื่ อ ง มื อ พิ เ ศ ษ  ง า น วิ จั ย  น วั ตกร รม 
ระบบสื่อสาร และการรักษาความปลอดภัย) (P2) 
กลยุทธ์ 3.2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา/
จัดหา/งานวิจัย/เครื่องมือพิเศษ/นวัตกรรม/
เทคโนโลยี 
กลยุทธ์ 3.2.๒ พัฒนาระบบสื่อสารเพ่ือสนับสนุน
การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
กลยุทธ์  3.2.๓  พัฒนาระบบสนับสนุนการ
ด าเนินคดีพิเศษและการปฏิบัติการทางยุทธวิธี 
กลยุทธ์ 3.2.๔ เตรียมความพร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน (การรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่ บุคคล เอกสาร ข้อมูล และระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ) 
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 ๘) ยุทธศาสตร์ชาต ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจร ต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน ๔ ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
       ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

 
ตารางท่ี ๕ การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓  
             (พ.ศ. 2560 – 2564) กับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวน            
             คดีพิเศษ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2561) 
 

ยุทธศาสตร์ชาต ว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปราม

การทุจร ต ระยะที่ ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อ 
การทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ให้มีความเป็นมืออาชีพ  
(Smart Agent) 

เป้าประสงค์ 2.1 บุคลากรเชี่ยวชาญในวิชาชีพ   
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความผาสุก (L2) 
 กลยุทธ์ 2.1.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลตาม HR Scorecard (Smart HRM) 

เป้าประสงค์ 2.2 มีวัฒนธรรมองค์กรที่ มุ่งสู่การ
อ านวยความยุติธรรม(L3)  
กลยุทธ์ 2.2.1 ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่   
มุ่งสู่การอ านวยความยุติธรรมร่วมกัน    

ยุทธศาสตร์ที่ 4   
บูรณาการความร่วมมือ 
กับทุกภาคส่วน  
(Strong Collaboration) 

เป้าประสงค์ 4.1 การบริหารจัดการความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ (P3) 
กลยุทธ์ 4.1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งใน 
และต่างประเทศ 
กลยุทธ์  4.1.2  ประสานความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
สกัดกั้นการทุจริต  
เชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การบริหารจัดการ
องค์การเพ่ือความยั่งยืน
ตามหลักธรรมาภิบาล  
(Sustainable 
Administration) 

เป้าประสงค์ 5.1 องค์การมีการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล (S3) 
กลยุทธ์ 5.1.1 พัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
กลยุทธ์ 5.1.5 จัดการความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
พัฒนาระบบป้องกัน     
การทุจริตเชิงรุก 

เป้าประสงค์ 5.1 องค์การมีการบริหารจัดการ ตาม
หลักธรรมาภิบาล (S3) 
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ยุทธศาสตร์ชาต ว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปราม

การทุจร ต ระยะที่ ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 

  กลยุทธ์ 5.1.4 พัฒนาองค์การตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ 
การปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ให้มีความเป็นมืออาชีพ  
(Smart Agent) 

เป้าประสงค์ 2.1 บุคลากรเชี่ยวชาญในวิชาชีพ   
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความผาสุก (L2)  
กลยุทธ์ 2.1.4 สร้างระบบป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบ 
กลยุทธ์ 2.1.5 พัฒนาระบบการจัดการสนองตอบต่อ
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และ
การกระท าความผิดทางวินัย 

 

 ๙) แผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 
        แผนปฏิรูปประเทศคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมพิจารณา เจตนารมณ์   
และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในรัฐธรรมนูญประกอบข้อเสนอแนะในการปฏิรูปประเทศที่จัดท าขึ้นระหว่าง          
ปี 2557 - 2560 แล้ว ได้ก าหนดกรอบของการจัดท าแผนปฏิรูปประเทศว่า ความต้องการของประชาชนและ
สร้างกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนเชื่อมั่นนั้น ไม่อาจกระท าได้โดยอาศัยการแก้ปัญหาเป็นรายประเด็น   
หรือรายองค์กรแต่ต้องวิเคราะห์สภาพปัญหาในลักษณะองค์รวม   น าผลการศึกษาในอดีตมาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ แล้วก าหนดเป็นเป้าหมายในการปรับแนวคิด และกระบวนการท างานของกระบวนการยุติธรรมใหม่ 
เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริง ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
จากกระบวนการยุติธรรม ไม่มีความเหลื่อมล้ าในการบังคับใช้กฎหมายกลับมุ่งสร้างระบบการสอบสวนและงาน
นิติวิทยาศาสตร์ที่ประชาชนเชื่อมั่นในความรวดเร็วและถูกต้อง และระบบการลงโทษกับการสอดส่องผู้พ้นโทษ
ที่ท าให้สังคมเกิดความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ตลอดจนต้องท าให้กระบวนการยุติธรรมมีมาตรฐานสากล และมีส่วน
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
      จากกรอบและทิศทางการจัดท าแผนปฏิรูปข้างต้น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการ
ยุติธรรมได้น ากรอบดังกล่าวไปยกร่างแผนปฏิรูป เพ่ือรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน
แล้วสรุปเป็นข้อเสนอให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนไปที่ท าใน 10 ประเด็น ประเด็นโดยมีหัวข้อ    
ที่เก่ียวข้องกับภารกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน ๗ ประเด็น 

       ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม        
ที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า 
        ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพ่ิมศักยภาพเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม  
       ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 การพัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
         ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาเพ่ือให้มีการตรวจสอบ และถ่วงดุล
ระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม 
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        ประเด็นการปฏิรูปที่ 6 การก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้
ชัดเจน เพ่ือไม่ให้คดีขาดอายุความ 
        ประเด็นการปฏิรูปที่ 7 การพัฒนาระบบการสอบสวนเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ 
        ประเด็นการปฏิรูปที่ 9 การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุติธรรม เพ่ือมุ่งอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว 

 
ตารางท่ี ๖ การเชื่อมโยงแผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์  

           ของแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2561) 
 

ประเด็นการปฏิรูปฯ 
แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1  
การก าหนดระยะเวลาด าเนินงาน
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ยุติธรรมที่ชัดเจนเพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   
พัฒนาระบบการ
สืบสวนสอบสวนที่มี
ประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล 
(Standard System)   

 

เป้าประสงค์ 1.1 ระบบการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษท่ีมีมาตรฐาน  (P1) 
กลยุทธ์ที่ ๑.๑.๑ สร้างระบบการสืบสวน
สอบสวนที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๑.๑.๕ ติดตามผลประสิทธิภาพ
การสืบสวนสอบสวน (ตามเกณฑ์ที่ กพร. 
ก าหนด และตามเกณฑ์ที่ก าหนดใหม่) 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี 2  
การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพ่ิม
ศักยภาพเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม 

เป้าประสงค์ 1.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมาย (C2) 
กลยุทธ์ 1.3.1 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิตาม
กฎหมายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี 3  
การพัฒนากลไกการบังคับการ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ า 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕  
การปรับปรุงระบบการสอบสวน
คดีอาญาเพ่ือให้มีการตรวจสอบ
และถ่วงดุลระหว่างพนักงาน
สอบสวนกับพนักงานอัยการอย่าง
เหมาะสม 

เป้าประสงค์  1.2 อัยการเห็นพ้องกับ
ความเห็นของพนักงานสอบสวนในส านวน
คดีพิเศษ (C1) 
กลยุทธ์  1.2.1 สร้างความเข้าใจร่วมกัน
ระหว่างพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกับพนักงาน
อัยการเก่ียวกับมาตรฐานส านวนคดีพิเศษ 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี 6  
การก าหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องของทุกฝ่าย ให้ชัดเจน 
เพ่ือไม่ให้คดีขาดอายุความ 

เป้าประสงค์  1.1 ระบบการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษท่ีมีมาตรฐาน  (P1) 
กลยุทธ์ที่ ๑.๑.๒ ใช้พยานหลักฐานทาง                 
นิติ วิทยาศาสตร์ ในการสืบสวนสอบสวน             
เป็นส าคัญ  
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ประเด็นการปฏิรูปฯ 
แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี 7  
การพัฒนาระบบการสอบสวน
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการ 
 

 กลยุทธ์ที่ ๑.๑.๔ พัฒนากลยุทธ์การติดตาม
และจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดีพิเศษ 

เป้าประสงค์  1.2 อัยการเห็นพ้องกับ
ความเห็นของพนักงานสอบสวนในส านวน
คดีพิเศษ (C1) 
กลยุทธ์ที่ ๑.๒.๑ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานส านวนคดีพิเศษร่วมกัน  

เป้าประสงค์ 1.4  ศาลพิพากษาตัดสิน
ลงโทษผู้ต้องหาตามส านวนคดีพิเศษ (S1) 
กลยุทธ์ 1.4.1 รวบรวมค าพิพากษาคดีพิเศษ
ให้เป็นปัจจุบัน   

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้มีความเป็นมืออาชีพ 
(Smart Agent) 

เป้าประสงค์ 2.1 บุคลากรเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ
ผาสุก (L2)  
กลยุทธ์  2 .1 .1  พัฒนาระบบบริ หาร
ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ต า ม  HR Scorecard 
(Smart HRM) 
กลยุทธ์ 2.1.2 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้
มีความรู้สมรรถนะ และความเชี่ยวชาญการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์กรมฯ 
กลยุทธ์ 2.1.3 พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
ให้ได้ตามมาตรฐานของหน่วยงาน/สถาบันต่าง  ๆ
กลยุทธ์ 2.1.4 สร้างระบบป้องกันการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ 
กลยุทธ์ 2.1.5 พัฒนาระบบการจัดการ
สนองตอบต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ  และการกระท า
ความผิดทางวินัย 
กลยุทธ์ 2.1.๖ พัฒนาสถาบันการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษเป็นสถาบันกลางในการ
พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมาย 
กลยุทธ์ที่ ๑.๑.๔ พัฒนากลยุทธ์การติดตาม
และจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดีพิเศษ 
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ประเด็นการปฏิรูปฯ 
แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี 7  
การพัฒนาระบบการสอบสวน
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการ 
 

 เป้าประสงค์  1.2 อัยการเห็นพ้องกับ
ความเห็นของพนักงานสอบสวนในส านวน
คดีพิเศษ (C1) 
กลยุทธ์ที่ ๑.๒.๑ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานส านวนคดีพิเศษร่วมกัน  

เป้าประสงค์ 1.4  ศาลพิพากษาตัดสิน
ลงโทษผู้ต้องหาตามส านวนคดีพิเศษ (S1) 
กลยุทธ์ 1.4.1 รวบรวมค าพิพากษาคดีพิเศษ
ให้เป็นปัจจุบัน   

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
สร้างเสริมเทคโนโลยีที่
ทันสมัย (Super 
Technology) 
 

เป้าประสงค์ 3.1  ระบบฐานข้อมูลที่
เชื่อมโยงครอบคลุมทันสมัยและปลอดภัย (L1)  
กลยุทธ์ 3.1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ 3.1.2 บูรณาการระบบฐานข้อมูล
และสารสน เทศระหว่ า งหน่ วย งานที่
เกี่ยวข้อง 
กลยุทธ์ 3.1.3 พัฒนารูปแบบและวิธีการ
วิ เ คราะห์ ข่ า วน ามา ใช้ ในการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 3.2 ระบบสนับสนุนการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษท่ีมีประสิทธิภาพ
และทันสมัย (เครื่องมือพิเศษ งานวิจัย 
นวัตกรรม ระบบสื่อสาร และการรักษา
ความปลอดภัย) (P2) 
กลยุทธ์  3 .2.1 ส่ ง เสริมสนับสนุนการ
พัฒนา/จัดหา/งานวิจัย/เครื่องมือพิเศษ/
นวัตกรรม/เทคโนโลยี 
กลยุทธ์ 3.2.๒ พัฒนาระบบสื่อสารเพ่ือ
สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
กลยุทธ์ 3.2.๓ พัฒนาระบบสนับสนุนการ
ด าเนินคดีพิเศษและการปฏิบัติการทาง
ยุทธวิธี 
กลยุทธ์ 3.2.๔ เตรียมความพร้อมรับมือ 
กับสถานการณ์ฉุกเฉิน (การรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสถานที่ บุคคล เอกสาร
ข้อมูล และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง )ๆ 
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ประเด็นการปฏิรูปฯ แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4   

บูรณาการความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วน             
(Strong Collaboration) 

เป้าประสงค์ 4.1 การบริหารจัดการความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ (P3) 
กลยุทธ์ 4.1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทั้งในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ 4.1.2 ประสานความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

เป้าประสงค์ 4.2 ภาคีเครือข่ายมีความ
เชื่อม่ันในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษ (C3) 
กลยุทธ์ 4.2.1 ส ารวจความเชื่อมั่นของภาคี
เครือข่ายที่มีต่อการบูรณาการในการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
เป้าประสงค์ 4.3 สาธารณชนเกิดการรับรู้
และเข้าใจ และได้รับการช่วยเหลือเพื่อ
ป้องกันการเกิดอาชญากรรมพิเศษ (C4) 
กลยุทธ์  4.3.1 เตื อนภัยและให้ คว าม
ช่วยเหลือสาธารณชนในการป้องกันการเกิด
อาชญากรรมพิเศษ 
กลยุทธ์  4.3.2 ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ
ภารกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างต่อเนื่อง 

เป้าประสงค์ 4.4 การบูรณาการความ
ร่ วม มือ ในการป้ อ งกั น  ปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษเกิดผลสัมฤทธิ์ (S2) 
กลยุทธ์ 4.4.1 ให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
ต่อภาคีเครือข่าย เพ่ือน าไปสู่การเสริมสร้าง
ความมั่นคงของประเทศ 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี 9  
การสริมสร้างและพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม
เพ่ือมุ่งอ านวยความยุติธรรมแก่
ประชาชนโดยสะดวก และรวดเร็ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้มีความเป็นมืออาชีพ 
(Smart Agent) 
 

เป้าประสงค์ 2.2 วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสู่
การอ านวยความยุติธรรม (L3)  
กลยุทธ์ 2.2.1 ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กรที่มุ่ งสู่การอ านวยความยุติธรรม
ร่วมกัน    
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 ๑๐) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุต ธรรม ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
     กระทรวงยุติธรรมจัดท าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “หลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล” ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน ๒ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
         ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอ านวยความยุติธรรม  

- แผนงานด้านการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม 
- แผนงานการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพ่ือการสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดน

ภาคใต ้
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้านความมั่นคง 

- แผนงานป้องกันอาชญากรรมด้านความมั่นคง 
- แผนงานปราบปรามอาชญากรรมด้านความม่ันคง 
- แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้านความมั่นคง 

ตารางท่ี ๗  การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕64) 
               กับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
               พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2561) 

 
 

แผนยุทธศาสตร์ 
กระทรวงยุต ธรรม ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การอ านวยความยุติธรรม 
   - แผนงานด้านการ
ช่วยเหลือประชาชนให้
เข้าถึงความเป็นธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   
บูรณาการความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วน             
(Strong Collaboration) 
 
 

เป้าประสงค์ 4.3 สาธารณชนเกิดการรับรู้และ
เข้าใจ และได้รับการช่วยเหลือเพื่อป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมพิเศษ (C4) 
กลยุทธ์ 4.3.1 เตือนภัยและให้ความช่วยเหลือ
สาธารณชนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมพิเศษ 
กลยุทธ์ 4.3.2 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างต่อเนื่อง 

   - แผนงานการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพงานยุติธรรม
เพ่ือการสร้างความเป็น
ธรรมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   
พัฒนาระบบการสืบสวน
สอบสวนที่มีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล 
(Standard System)   

 

เป้าประสงค์ 1.1 ระบบการสืบสวนสอบสวน
คดีพิเศษท่ีมีมาตรฐาน (P1) (ทุกกลยุทธ์) 

เป้าประสงค์ 1.2 อัยการเห็นพ้องกับความเห็น
ของพนักงานสอบสวนในส านวนคดีพิเศษ (C1)  
(ทุกกลยุทธ์) 

เป้าประสงค์ 1.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมาย (C2) (ทุกกลยุทธ์) 

เป้าประสงค์ 1.4  ศาลพิพากษาตัดสินลงโทษ
ผู้ต้องหาตามส านวนคดีพิเศษ (S1) (ทุกกลยุทธ์) 
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แผนยุทธศาสตร์ 
กระทรวงยุต ธรรม ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมด้านความ
มั่นคง 
   - แผนงานป้องกัน
อาชญากรรมด้านความ
มั่นคง 
   
   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   
บูรณาการความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วน             
(Strong Collaboration) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

เป้าประสงค์ 4.1 การบริหารจัดการความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ (P3) 
กลยุทธ์ 4.1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งใน
และต่างประเทศ 
กลยุทธ์ 4.1.2 ประสานความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

เป้าประสงค์ 4.2 ภาคีเครือข่ายมีความเชื่อม่ัน
ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
พิเศษ (C3) 
กลยุทธ์ 4.2.1 ส ารวจความเชื่อมั่นของภาคี
เครือข่ายที่มีต่อการบูรณาการในป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
เป้าประสงค์ 4.3 สาธารณชนเกิดการรับรู้และ
เข้าใจ และได้รับการช่วยเหลือเพื่อป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมพิเศษ (C4) 
กลยุทธ์  4.3.1 เตือนภัยและให้ความช่วยเหลือ
สาธารณชนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมพิเศษ 
กลยุทธ์ 4.3.2 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างต่อเนื่อง 

เป้าประสงค์ 4.4 การบูรณาการความร่วมมือ
ในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
เกิดผลสัมฤทธิ์ (S2) 
กลยุทธ์ 4.4.1 ให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นต่อ 
ภาคีเครือข่าย เพ่ือน าไปสู่การเสริมสร้างความ
มั่นคงของประเทศ 

   - แผนงานปราบปราม
อาชญากรรมด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   
พัฒนาระบบการสืบสวน
สอบสวนที่มีประสิทธภิาพ 
และมีประสิทธิผล 
(Standard System)   
 

เป้าประสงค์ 1.1 ระบบการสืบสวนสอบสวน
คดีพิเศษท่ีมีมาตรฐาน  (P1) 
กลยุทธ์ 1.1.1 สร้างระบบการสืบสวนสอบสวน
ที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 1.1.2 ใช้พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ในการสืบสวนสอบสวนเป็นส าคัญ  
กลยุทธ์ 1.1.3 ท าให้คณะพนักงานสอบสวน 
คดีพิเศษมีอิสระในการมีความเห็นทางคดี 
กลยุทธ์ 1.1.4 พัฒนากลยุทธ์การติดตาม 
และจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดีพิเศษ 
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แผนยุทธศาสตร์ 
กระทรวงยุต ธรรม ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 

  กลยุทธ์ 1.1.5  ติดตามผลประสิทธิภาพการ
สืบสวนสอบสวน (ตามเกณฑ์ที่ กพร. ก าหนด 
และตามเกณฑ์ที่ก าหนดใหม่) 

เป้าประสงค์ 1.2 อัยการเห็นพ้องกับความเห็น
ของพนักงานสอบสวนในส านวนคดีพิเศษ (C1) 
กลยุทธ์ 1.2.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษกับพนักงานอัยการ
เกี่ยวกับมาตรฐานส านวนคดีพิเศษ 
เป้าประสงค์ 1.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมาย (C2) 
กลยุทธ์  1.3.1  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิตาม
กฎหมายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เป้าประสงค์ 1.4  ศาลพิพากษาตัดสินลงโทษ
ผู้ต้องหาตามส านวนคดีพิเศษ (S1) 
กลยุทธ์ 1.4.1 รวบรวมค าพิพากษาคดีพิเศษ 
ให้เป็นปัจจุบัน 

   - แผนงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้มีความเป็นมืออาชีพ 
(Smart Agent) 
 

เป้าประสงค์ 2.1 บุคลากรเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความผาสุก (L2)  
กลยุทธ์ 2.1.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลตาม HR Scorecard (Smart HRM) 
กลยุทธ์ 2.1.2 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มี
ความรู้สมรรถนะ และความเชี่ยวชาญการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
กรมฯ 
กลยุทธ์ 2.1.3 พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้
ได้ตามมาตรฐานของหน่วยงาน/สถาบันต่าง ๆ 
กลยุทธ์ 2.1.4 สร้างระบบป้องกันการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ 
กลยุทธ์  2 .1 .5  พัฒนาระบบการจั ดการ
สนองตอบต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ และการกระท าความผิดทางวินัย 
กลยุทธ์2.1.๖  พัฒนาสถาบั นการสื บสวน
สอบสวนคดีพิเศษเป็นสถาบันกลางในการพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 
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  เป้าประสงค์ 2.2 วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสู่การ
อ านวยความยุติธรรม (L3)  
กลยุทธ์ 2.2.1 ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร 
ที่มุ่งสู่การอ านวยความยุติธรรมร่วมกัน    

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
สร้างเสริมเทคโนโลยี  
และนวัตกรรมที่ทันสมัย  
(Super Technology) 
 

เป้าประสงค์ 3.1  ระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง
ครอบคลุมทันสมัย และปลอดภัย (L1)  
กลยุทธ์ 3.1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ 3.1.2 บูรณาการระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กลยุทธ์ 3.1.3 พัฒนารูปแบบและวิธีการวิเคราะห์
ข่าวน ามาใช้ในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
 

เป้าประสงค์ 3.2 ระบบสนับสนุนการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
(เครื่องมือพิเศษ งานวิจัย นวัตกรรม 
ระบบสื่อสาร และการรักษาความปลอดภัย) (P2) 
กลยุทธ์ 3.2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา/จัดหา/
งานวิจัย/เครื่องมือพิเศษ/นวัตกรรม/เทคโนโลยี 
กลยุทธ์ 3.2.๒ พัฒนาระบบสื่อสารเพ่ือสนับสนุน
การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
กลยุทธ์  3.2.๓  พัฒนาระบบสนับสนุนการ
ด าเนินคดีพิเศษและการปฏิบัติการทางยุทธวิธี 
กลยุทธ์ 3.2.๔ เตรียมความพร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน (การรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่ บุคคล เอกสาร ข้อมูล และระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การบริหารจัดการ
องค์การเพ่ือความยั่งยืน 
ตามหลักธรรมาภิบาล  
(Sustainable 
Administration) 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 5.1 องค์การมีการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล (S3) 
กลยุทธ์  5 .1.1  พัฒนาองค์การตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
กลยุทธ์ 5.1.2 ด าเนินการปฏิรูปองค์การกรม
สอบสวนคดีพิเศษให้สอดคล้องกับแนวทาง       ที่ 
กพร. ก าหนด 
กลยุทธ์ 5.1.3 พัฒนายุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทต่ าง  ๆ           
ที่เก่ียวข้อง 
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  กลยุทธ์  5.1.4  พัฒนาองค์การตามเกณฑ์        
การประเมินคุณธรรมและความโปร่ ง ใสใน       
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
กลยุทธ์ 5.1.5 จัดการความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 5.1.6 พัฒนากฎหมาย กฎ อนุบัญญัติ  
ที่เก่ียวข้องให้มีความชัดเจน ทันสมัย เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

 
 

 ๑๑) นโยบายรัฐบาล (เฉพาะที่เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ/กระทรวงยุติธรรม) 
  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ 
กันยายน ๒๕๕๗ โดยเน้นให้มีการปฏิรูปในด้านต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมปัญหา
ทั้งเฉพาะหน้า ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชน      
ในชาติโดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้แก่ 
  ข้อ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวด  
ในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้ มาตรการทาง
กฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการด าเนินการ
กับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่ค านึงถึงความรู้ส านึกและ
ความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับ
สถาบนัพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน 
      ข้อ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
                   ๒.๑ ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียนในกิจการ ๕ ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล   
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพ    
ในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียนโดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ และการ
แก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
       ข้อ ๓ การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

       ๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อ
แรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทานโดยการปรับปรุงกฎหมาย
ข้อบังคับท่ีจ าเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 

        ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 
      ข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
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        ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ 
ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อน 

         ๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดย
รวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน 
ระยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส 

         ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก 
          ๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
          ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการ

รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
         ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือ

สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งจะวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่
ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 

 ข้อ ๑๑  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
          ๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืน ๆ 

ทีล่้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
        ๑๑.๒ เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท ากฎหมายให้

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ท่ี
จะเปิดกว้างข้ึน 

       ๑๑.๔ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือเร่งรัดการด าเนินคดี
ทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่ อมโยงกันสามารถใช้ติดตามผลและ
น าไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้ 

    ๑๒) ข้อเสนอปฏ รูปการสอบสวนคดีพ เศษตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุต ธรรม    
(พลอากาศเอก ประจ น  จั่นตอง) 
          ๑. การเร่งรัดคดีพ เศษ 
                 ด าเนินการได้และเกิดผลทันที  
 (๑) ปฏิรูปการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดคดีพิเศษ 
               (๒) ปฏิรูป ปรับปรุงตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินคดีพิเศษ 
                (๓) ปฏิรูปเครื่องมือทางกฎหมายให้ทันสมัย   

  ด าเนินการได้ต้องได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน 
 (1) การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านคดีพิเศษกับระบบ AGO-NSW ของส านักงานอัยการสูงสุด 
 (2) จัดท าระบบบริหารจัดการคดีพิเศษเชิงภูมิสารสนเทศ (GIS - DSI) 
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         ๒. ข้อเสนอปฏ รูปการพ จารณารับคดีพ เศษ 
    ปรับคดีความผิดตามกฎหมายบางเรื่องออกจากความรับผิดชอบในการป้องกันปราบปราม จ านวน    
๑๘ ฉบับ จากเดิม จ านวน ๔๑ ฉบับ คงเหลือ  คดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
รับผิดชอบในการป้องกันปราบปราม จ านวน ๒๓ ฉบับ 

         ๓. ข้อเสนอปฏ รูปการเพ ่มประส ทธ ภาพการท างาน 
 (๑) การพัฒนาบุคลากรและความเชี่ยวชาญการสอบสวนคดีพิเศษ 
    (๒) การพัฒนาอุปกรณ์พิเศษสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
   (๓) การบูรณาการข้อมูลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ  
 
๒ ผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  
      กรมสอบสวนคดีพิเศษได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
ซึ่งเป็น  แผนระยะ ๕ ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการป้องกัน ปราบปราม 
สืบสวน สอบสวนคดีพิเศษ และได้รับความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม” มีพันธกิจ 
ป้องกัน ปราบปราม สืบสวน และด าเนินคดีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรม ซึ่งได้มีการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฉบับดังกล่าวลงสู่การปฏิบัติ โดยการก าหนดเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของหัวหน้าหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามล าดับ 
    กองนโยบายและยุทธศาสตร์ได้รวบรวมและสรุปผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามแผน
ยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2560 – 2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยสรุป ดังนี้ 
      ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2560 – 2564 ก าหนดไว้
ทั้งสิ้น จ านวน 27 ตัวชี้วัด ได้ถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติโดยก าหนดเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของหัวหน้าหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 16 ตัวชี้วัด เนื่องจากตัวชี้วัดที่ถ่ายทอดลงสู่
การปฏิบัติบางตัวได้ถ่ายทอดจากตัวชี้วัดเป้าประสงค์ฯ หลายตัว โดยจากการตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
ปรากฏว่าสามารถด าเนินการตามเป้าหมายจ านวน 11 ตัวชี้วัด ส่วนอีก 5 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานของ       
บางหน่วยงานไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีหน่วยงานรับผิดชอบมากกว่าหนึ่งหน่วย ดังนี้  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
         เป้าประสงค์ท่ี 1.1 การปราบปรามสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษมีประสิทธิภาพ 
                         และมีประสิทธิผล  
         ตัวชี้วัด :  - ร้อยละของคดีพิเศษที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษ  
    - ร้อยละของค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อหน่วย (คดี) ลดลง  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  เป้าประสงค์ท่ี 3.2 การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพัน 
    ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างยั่งยืน 
   ตัวชี้วัด :  - ร้อยละของข้าราชการมีความเชื่อม่ันต่อระบบการบริหาร 
      ทรัพยากรบุคคล 
   เป้าประสงค์ท่ี 3.3 บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับการพัฒนาให้มี 
    สมรรถนะสูงมีคุณธรรม จริยธรรม และมีประสิทธิภาพ 
    ในการปฏิบัติหน้าที่ 
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   ตัวชี้วัด :  - ระดับความส าเร็จของการจัดท าระบบการเรียนรู้ 
   - ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม 
     แผนพัฒนารายบุคคล 
     - ระดับความส าเร็จในการวิจัยเพื่อการพัฒนาบุคลากร 

การก าหนดตัวชี้วัดที่ถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ บางตัวชี้วัดอาจยังไม่สะท้อนถึงประสิทธิภาพ      
การปฏิบัติงาน เช่น ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ก าหนดเป็น “ร้อยละของการจับกุมผู้กระท าความผิดในคดีพิเศษ”      
แต่ตัวชี้วัดที่ถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงานก าหนดเป็น “จ านวน
การจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีพิเศษ” หรือหากจะก าหนดการวัดความส าเร็จเป็นจ านวนในช่วงปีแรก
ของแผนยุทธศาสตร์ฯ แต่ในระยะหลังของแผนยุทธศาสตร์ฯ ควรมีการวัดความส าเร็จที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพ 
 
 

                    ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่ก าหนด     
แต่ผลส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เฉลี่ยรวม    
ทุกกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่ ร้อยละ 67.88 ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ที่ก าหนด
เป้าหมายส าหรับปี 2560 ไว้ที่ร้อยละ 80 นอกจากนี้ ตัวชี้วัดร้อยละความเชื่อมั่นยังเป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่สะท้อนถึง
การบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ก าหนดไว้ “เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการป้องกัน 
ปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ และได้รับความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม”      
ซึ่งอาจจะต้องมีการทบทวนค่าเป้าหมายหรือทบทวนการด าเนินการพัฒนาเพ่ือยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชน  
ที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด   
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ส่วนที่ 2 
แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

พ.ศ. 2560 – 2564  
(ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2561) 
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ส่วนที่ ๒ 
แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพเิศษ พ.ศ. 2560 – 2564  

(ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2561) 
 
 
 
 

 “เป็นองคก์ารหลกัในการบงัคบัใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล” 

โดยก าหนดความหมายของวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

  การบังคับใช้กฎหมาย หมายถึง การใช้อ านาจการสืบสวนสอบสวนตามที่ก าหนดไว้ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

  อาชญากรรมพิเศษ หมายถึง อาชญากรรมซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากอาชญากรรมพ้ืนฐาน      
เป็นอาชญากรรมที่มีความส าคัญและจ าเป็นต้องได้รับความสนใจเป็นกรณีพิเศษ โดยมีความละเอียดและ
ซับซ้อน ยุ่งยาก และร้ายแรง อาทิ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (White Collar Crime) องค์กรอาชญากรรม 
(Organization Crime) อาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Crime) 

  มาตรฐานสากล หมายถึง หลักเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดหลักนิติธรรมของ
องค์การสหประชาชาติ (The United Nations Rule of Law Indicators) ประกอบด้วย หลักประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน, หลักความเที่ยงตรง เป็นกลาง ความรับผิดชอบและความโปร่งใส, หลักการคุ้มครองบุคคลที่มี
ความเสี่ยงต่อการถูกละเมิด และหลักศักยภาพ โดยมีการประเมินด้วยตัวชี้วัด (KPIs) จ านวน 7 ตัว ได้แก่  
  1) การบรรลุเป้าหมายและผลผลิต 
  2) ความเชื่อม่ันจากสังคม 
  3) การท างานที่ยึดถือเป้าหมายและความรับผิดชอบร่วมกัน 
  4) ความโปร่งใส 
  5) ความพร้อมด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ 
  6) ความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล 
  7) ประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
ทั้งนี้ การด าเนินการตามมาตรฐานดังกล่าว อยู่บนหลักพ้ืนฐานของมาตรา 29 (ว่าด้วยการรับโทษทางอาญา)  
และมาตรา 68 (ว่าด้วยสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 

 
 ป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน และด าเนินคดีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรม 
  

วิสัยทัศน์ (Vision) 

พันธกิจ (Mission) 
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 1. เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของสังคมในการป้องกันปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

  ตัวช้ีวัด : ร้อยละความเชื่อม่ันของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ิมข้ึนทุกปี 

 2. ปกป้อง รักษา เรียกคืนทรัพย์สิน และผลประโยชน์ให้แก่รัฐ เอกชน และประชาชน 

  ตัวช้ีวัด : มูลค่าทรัพย์สิน/ผลประโยชน์ที่สามารถปกป้อง เรียกคืนให้แก่รัฐ เอกชน และประชาชน 

 3. สาธารณชนรู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมคดีพิเศษ 

  ตัวช้ีวัด : ร้อยละของการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาชญากรรมพิเศษเพ่ิมข้ึนทุกป ี

 

 

 

  “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์” (DSI) : 
  เกียรติศักดิ์ (Dignity) หมายถึง มีความภาคภูมิใจ มีศักดิ์ศรี  มีศรัทธาต่อองค์กร 

ด ารงตนอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี เหมาะสม
สถานะ มีวินัยในตนเองมีความรักสามัคคีต่อองค์การ
และเพ่ือนร่วมงาน 

  เชี่ยวชาญ (Specialty)  หมายถึง มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญอันเกิดจาก 
   การสั่งสมประสบการณ์ในการท างานจนเป็นที่ 
  ยอมรับของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก 

  ซื่อสัตย ์(Integrity)      หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อตนเองและ 
   ผู้อื่นการยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานยึดมั่น 
   และปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
 1. พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล (Standard System)   
 2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ (Smart Agent)  
 3. สร้างเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย (Super Technology)  
 4. บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน (Strong Collaboration)         
      5. การบริหารจัดการองค์การเพื่อความย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาล  
               (Sustainable Administration)   

เป้าหมายหลัก (Goals) 

ค่านิยมร่วม (Core Value) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
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 มีขอบเขตคือ การด าเนินคดีพิเศษมีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์สูง มีระบบการสืบสวนสอบสวนที่มีมาตรฐาน     
มีการจับกุมผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่มีผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งมีการใช้พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน  
ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ 6 ตัวชี้วัด 7 กลยุทธ์ ดังนี้ 

 เป้าประสงค์ 
 1. ระบบการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่มีมาตรฐาน (รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม และอิสระ) (P1) 
 2. อัยการเห็นพ้องกับความเห็นของพนักงานสอบสวนในส านวนคดีพิเศษ (C1) 
 3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย (C2) 
 4. ศาลพิพากษาตัดสินลงโทษผู้ต้องหาตามส านวนคดีพิเศษ (S1) 

 ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวน 
 2. ร้อยละของจ านวนผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมตามหมายจับ 
 3. ร้อยละของเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง/สืบสวน/สอบสวนคดีพิเศษที่แล้วเสร็จตามเกณฑ์มาตรฐาน   
ที่ก าหนด 
 4. ร้อยละของส านวนคดีพิเศษที่อัยการเห็นพ้องกับความเห็นของพนักงานสอบสวนในส านวนคดีพิเศษ 
 5. ร้อยละของความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการสอบสวน 
 6. ร้อยละของส านวนคดีพิเศษที่ศาลมีค าพิพากษาสอดคล้องกับส านวนคดีพิเศษ 

กลยุทธ์ 
 1. สร้างระบบการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ  
 2. ใช้พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวนเป็นส าคัญ 
 3. พัฒนากลยุทธ์การติดตามและจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดีพิเศษ 
 4. ติดตามผลประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน (ตามเกณฑ์ที่ กพร. ก าหนด และตามเกณฑ์        
ที่ก าหนดใหม่) 
 5. สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกับพนักงานอัยการเกี่ยวกับ
มาตรฐานส านวนคดีพิเศษ 
 6. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 7. รวบรวมค าพิพากษาคดีพิเศษให้เป็นปัจจุบัน 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนที่มปีระสิทธิภาพ  
                      และมปีระสิทธิผล (Standard System) 
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ความสอดคล้องของเปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ ์
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 
                          (Standard System) 
                                         

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

1. ระบบการสบืสวน
สอบสวนคดีพิเศษที่มี
มาตรฐาน  (รวดเร็ว ถูกต้อง 
เป็นธรรม และอิสระ) (P1) 

1. ร้อยละความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบการสบืสวน
สอบสวน 

1. สร้างระบบการสืบสวนสอบสวนที่มี
ประสิทธิภาพ 

 2. ใช้พยานหลักฐานทางนติิวิทยาศาสตร์ในการ
สืบสวนสอบสวนเปน็ส าคัญ 

2. ร้อยละของจ านวนผู้ต้องหา
ที่ถูกจับกุมตามหมายจบั 

3. พัฒนากลยทุธ์การติดตามและจับกุมผู้ต้องหา
ตามหมายจับคดพีิเศษ 

3. ร้อยละของเร่ืองตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง/สืบสวน/สอบสวน
คดีพิเศษที่แล้วเสร็จตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด 

4. ติดตามผลประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน 
(ตามเกณฑ์ที่ กพร. ก าหนด และตามเกณฑ์ที่
ก าหนดใหม่) 

๒. อัยการเห็นพ้องกับ
ความเห็นของพนักงาน
สอบสวนในส านวนคดีพิเศษ 
(C1) 

4. ร้อยละของส านวนคดพีิเศษ
ที่อัยการเห็นพ้องกับความเห็น
ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 

5. สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างพนักงาน
สอบสวนคดพีิเศษกับพนักงานอัยการเกี่ยวกับ
มาตรฐานส านวนสอบสวน 

3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมาย 
(C2) 

5. ร้อยละของความเชื่อมั่นของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ 
การสอบสวน 

6. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายกับ     
ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

4. ศาลพิพากษาสอดคล้อง
กับข้อกล่าวหาในส านวน  
คดีพิเศษ (S1) 

6. ร้อยละของส านวนคดพีิเศษ
ที่ศาลมีค าพพิากษาสอดคล้อง
กับส านวนคดีพิเศษ 

7. รวบรวมค าพิพากษาคดพีิเศษให้เป็นปัจจุบนั 
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 มีขอบเขตคือ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ มีบุคลากรที่มีคุณธรรมและจริยธรรม           
และมีความผาสุก และมีสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือพัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์    
6 ตัวชี้วัด 7 กลยุทธ์ ดังนี้ 

 เป้าประสงค์ 
 1. บุคลากรเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความผาสุก (L2) 
 2. มีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสู่การอ านวยความยุติธรรม (L3) 

  ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะเฉพาะต าแหน่ง  
 2. ร้อยละของหลักสูตรอบรมได้มาตรฐาน หรือได้รับการรับรองจากหน่วยงาน/สถาบันต่าง ๆ  
  3. ร้อยละของเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและ ปปช. ปปท. ชี้มูลลดลง   
 4. ร้อยละของเรื่องเกี่ยวกับการกระท าความผิดทางวินัยที่มีการลงโทษ 
 5. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาสถาบันการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเป็นสถาบันกลางในการ
พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 
 6. ระดับความส าเร็จของการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร 

กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตาม HR Scorecard (Smart HRM) 
 2. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้สมรรถนะ และความเชี่ยวชาญการสืบสวนสอบสวน        
คดีพิเศษที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมฯ 
 3. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้ได้ตามมาตรฐานของหน่วยงาน/สถาบันต่าง ๆ 
 4. สร้างระบบป้องกันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และการกระท าความผิดทางวินัย 
 5. พัฒนาระบบการจัดการ การตอบสนองข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และ 
การกระท าความผิดทางวินัย 
 6. พัฒนาสถาบันการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเป็นสถาบันกลางในการพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย  
 7. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสู่การอ านวยความยุติธรรมร่วมกัน 
 

  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ  
 (Smart Agent) 
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ความสอดคล้องของเปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ ์
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 : พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ (Smart Agent) 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

1. บุคลากรเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความผาสุก 
(L2) 

1. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะ
เฉพาะต าแหน่ง  

1. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตาม    
HR Scorecard (Smart HRM) 
2. พัฒนาบุคลากรทุกระดบัให้มีความรู้
สมรรถนะ และความเชี่ยวชาญการสืบสวน
สอบสวนคดพีิเศษที่สอดคล้องกบัแผน
ยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

2. ร้อยละของหลักสูตรอบรม
ได้มาตรฐาน หรือได้รับการ
รับรองจากหน่วยงาน/สถาบนั
ต่าง ๆ                

3. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้ได้ตาม
มาตรฐานของหน่วยงาน/สถาบนัต่าง ๆ 

3. ร้อยละของเร่ืองเก่ียวกับ
การปฏิบัติหนา้ที่โดยมชิอบและ 
ปปช. ปปท. ชี้มูลลดลง 

4. สร้างระบบป้องกันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ และการกระท าความผิดทางวินัย 
 

4. ร้อยละของเร่ืองเก่ียวกับ
การกระท าความผดิทางวินัยที่
มีการลงโทษ 

5. พัฒนาระบบการจัดการการตอบสนอง        
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัตหิน้าที่โดยมชิอบ 
และการกระท าผิดทางวินัย 

5. ร้อยละความส าเร็จของการ
พัฒนาสถาบันการสืบสวน
สอบสวนคดพีิเศษเป็นสถาบนั
กลางในการพฒันาบุคลากร
ของหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมาย 

6. พัฒนาสถาบนัการสบืสวนสอบสวนคดีพิเศษ
เป็นสถาบันกลางในการพัฒนาบคุลากรของ
หน่วยงานบังคบัใช้กฎหมาย 

2. มีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสู่
การอ านวยความยุติธรรม 
(L3) 

6. ระดับความส าเร็จของการ
สร้างและพัฒนาวฒันธรรม
องค์กร 

7. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสู่การ
อ านวยความยตุิธรรมร่วมกัน 
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 มีขอบเขตคือ มีการติดตามและบันทึกผลการด าเนินคดีพิเศษในฐานข้อมูลคดีพิเศษที่ครบถ้วนและ
สมบูรณ์ มีงานการข่าวและข่าวกรอง ที่มีคุณภาพสูง มีเครื่องมือ อุปกรณ์พิเศษที่ทันสมัย มีระบบการเชื่อมโยง
กับคลังข้อมูลกลางขนาดใหญ่ (Big Data) มีการศึกษา วิจัย พัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษที่เหมาะสม
กับการใช้งาน มีนวัตกรรมสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับการสืบสวนสอบสวน ประกอบด้วย  ๒ เป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัด  
7 กลยุทธ์ 

 เป้าประสงค์ 
 1. มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงครอบคลุมทันสมัย และปลอดภัย (L1) 
 2. ระบบสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย (เครื่องมือพิเศษ 
งานวิจัย นวัตกรรม ระบบสื่อสาร และการรักษาความปลอดภัย) (P2) 

  ตัวช้ีวัด 
 1. ระดับความส าเร็จของฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงครอบคลุมและทันสมัย 
 2. ร้อยละของระบบสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่น ามาใช้ 
 3. ระดับความส าเร็จในการจัดหาระบบและอุปกรณ์การรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ บุคคล 
เอกสาร ข้อมูล และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ 

กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน 
 2. บูรณาการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3. พัฒนารูปแบบและวิธีการวิเคราะห์ข่าวน ามาใช้ในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา/จัดหา/งานวิจัย/เครื่องมือพิเศษ/นวัตกรรม/เทคโนโลยี 
 5. พัฒนาระบบสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
 6. พัฒนาระบบสนับสนุนการด าเนินคดีพิเศษและการปฏิบัติการทางยุทธวิธี 
 7. เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน (การรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่  บุคคล 
เอกสาร ข้อมูล และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  สร้างเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย  
 (Super Technology) 
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ความสอดคล้องของเปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ ์
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 :  สร้างเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย  

 (Super Technology) 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

1. มีระบบฐานข้อมูลที่
เชื่อมโยงครอบคลุมทันสมัย 
และปลอดภัย (L1) 

1. ระดับความส าเร็จของ
ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง
ครอบคลุมและทันสมัย 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ
การปฏิบัติงาน 
2. บูรณาการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
3. พัฒนารูปแบบและวิธีการวิเคราะห์ข่าว
น ามาใช้ในการสบืสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

2. ระบบสนบัสนุนการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่
มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
(เครื่องมือพิเศษ งานวิจัย 
นวัตกรรม ระบบสื่อสาร 
และการรักษาความ
ปลอดภัย) (P2) 

2. ร้อยละของระบบสนบัสนุน
การสืบสวนสอบสวนที่น ามาใช้ 

4. ส่งเสริมสนับสนนุการพัฒนา/จัดหา/งานวิจัย/
เครื่องมือพิเศษ/นวัตกรรม/เทคโนโลยี 
5. พัฒนาระบบสื่อสารเพื่อสนบัสนุนการสืบสวน
สอบสวนคดพีิเศษ 
6. พัฒนาระบบสนบัสนุนการด าเนินคดีพิเศษ
และการปฏิบตัิการทางยุทธวิธ ี

3. ระดับความส าเร็จในการ
จัดหาระบบและอุปกรณ์การ
รักษาความปลอดภัยอาคาร 
สถานที่ บุคคล เอกสาร ข้อมูล
และระบบสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ 

7. เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์
ฉุกเฉิน (การรักษาความปลอดภยัอาคารสถานที่, 
บุคคล เอกสาร ข้อมูล และระบบสนบัสนุนการ
ปฏิบัติงานตา่ง ๆ) 
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 มีขอบเขตคือ มีการแสวงหาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย          
การประสานงานและบูรณาการการท างานกับเครือข่าย การสร้างช่องทางการสื่อสารและพัฒนาความสัมพันธ์  
การจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย  4 เป้าประสงค์  4  ตัวชี้วัด  6 กลยุทธ์ 

 เป้าประสงค์ 
 1. มีการบริหารจัดการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ (P3) 
 2. ภาคีเครือข่ายเชื่อมั่นในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ (C3) 
 3. สาธารณชนเกิดการรับรู้และเข้าใจ และได้รับการช่วยเหลือเพ่ือป้องกันการเกิดอาชญากรรมพิเศษ (C4) 
 4. การบูรณาการความร่วมมือในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษเกิดผลสัมฤทธิ์ (S2) 

  ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ที่มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
 2. ร้อยละของความเชื่อมั่นของภาคีเครือข่ายที่มีต่อการบูรณาการในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษ 
 3. ร้อยละของการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาชญากรรมพิเศษ 
 4. ร้อยละของคดีพิเศษที่ให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นต่อภาคีเครือข่ายเพ่ือเป็นการป้องกัน/ปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษ 

กลยุทธ์ 
 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
 2. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 3. ส ารวจความเชื่อมั่นของภาคีเครือข่ายที่มีต่อการบูรณาการในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษ 
 4. เตือนภัยและให้ความช่วยเหลือสาธารณชนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมพิเศษ 
 5. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างต่อเนื่อง 
 6. ให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นต่อภาคีเครือข่าย เพ่ือน าไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ 

 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  
                 (Strong Collaboration)         
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ความสอดคล้องของเปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ ์
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 : บูรณาการความรว่มมือกับทุกภาคส่วน (Strong Collaboration)   

       

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

1. มีการบริหารจัดการ
ความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายอย่างเป็นระบบ 
(P3) 

1. ร้อยละของความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่าย ที่มีการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 
2. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

2. ภาคีเครือข่ายเชื่อมั่น   
ในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
(C3) 

2. ร้อยละของความเชื่อมั่น  
ของภาคีเครือข่ายที่มีต่อการ 
บู รณาการการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
 

3. ส ารวจความเชื่อมั่นของภาคีเครือข่ายที่มีต่อ
การบูรณาการการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษ 

3. สาธารณชนเกิดการรับรู้
และเข้าใจ และได้รับการ
ช่วยเหลือเพื่อป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมพิเศษ 
(C4) 

3. ร้อยละของการรับรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับอาชญากรรม
พิเศษ 

4. เตือนภัยและให้ความช่วยเหลือสาธารณชนใน
การป้องกันการเกิดอาชญากรรมพิเศษ 
 
5. ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับภารกิจกรมสอบสวน
คดีพิเศษอย่างต่อเนื่อง 

4. การบูรณาการความ
ร่วมมือในการป้องกัน 
ปราบปรามอาชญากรรม
พิเศษเกิดผลสัมฤทธิ์ (S2) 

4. ร้อยละของคดีพิเศษที่ให้
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นต่อ
ภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นการ
ป้องกัน/ปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษ 
 

6. ให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นต่อภาคีเครือข่าย 
เพื่อน าไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงของ
ประเทศ 
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 มีขอบเขตคือ การพัฒนาองค์การตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งสอดคล้องกับ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance : GG) การปฏิรูปองค์การ การบริหารยุทธศาสตร์     
การพัฒนาองค์การตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) การปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย การพัฒนาระบบราชการ เป็นต้น 
ประกอบด้วย   1 เป้าประสงค์  6 ตัวชี้วัด 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 

 เป้าประสงค์ 
 องค์การมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (S3) 
 

  ตัวช้ีวัด 
 1. ระดับคะแนนการประเมินการบริหารจัดการองค์กรผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์ (PMQA) 
 2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การ 
 3. ระดับความส าเร็จของการพัฒนายุทธศาสตร์ 
 4. ระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 5. ร้อยละของแผนงาน/โครงการที่มีการบริหารความเสี่ยงสามารถด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 6. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมาย 
 

กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
 2. ด าเนินการปฏิรูปองค์การกรมสอบสวนคดีพิเศษให้สอดคล้องกับแนวทางที่ กพร. ก าหนด 
 3. พัฒนายุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 4. พัฒนาองค์การตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ   
 5. จัดการความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ 
 6. พัฒนากฎหมาย กฎ อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   
การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการองค์การเพื่อความยั่งยืนตามหลกัธรรมาภิบาล 
 (Sustainable Administration) 
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ความสอดคล้องของเปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ ์
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 : การบริหารจัดการองค์การเพ่ือความยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล 

  (Sustainable Administration)   
       

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

องค์การมีการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล (S3) 

1. ระดับคะแนนการประเมิน
การบริหารจัดการองค์กรผ่าน
การรับรองคุณภาพตามเกณฑ์ 
(PMQA) 

1. พัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) 
 

2. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนปฏิรูป
องค์การ 

2. ด าเนนิการปฏิรูปองค์การกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ให้สอดคล้องกับแนวทางที่ กพร. ก าหนด 
 

3. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนายุทธศาสตร ์

3. พัฒนายทุธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรช์าติและแผนแม่บทต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

4. ระดับคะแนนคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่ วยงานผ่ าน เกณฑ์
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

4. พัฒนาองค์การตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ   

5. ร้อยละของแผนงาน/
โครงการที่มีการบริหารความ
เสี่ยงสามารถด าเนินการบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

5. จัดการความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ 
 

6. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการเก่ียวกับการพฒันา
กฎหมาย 

6. พัฒนากฎหมาย กฎ อนุบัญญัติที่เก่ียวข้องให้
มีความชัดเจน ทันสมยั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
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ส่วนที่ 3 
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

และการติดตาม ประเมินผล 
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ส่วนที่ ๓ 

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม ประเมินผล 
 

๓.๑  การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
 ในการที่จะบรรลุเป้าหมายหลักของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ได้ก าหนดไว้ภายในปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2564 นั้น จะต้องมีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม        
โดยต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษในการขับเคลื่อนองค์การไปในแนวทาง
เดียวกันมีความสอดคล้องกันทั้งด้านแผนงาน แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง         
แผนการจัดสรรงบประมาณ  
 ๓.1.๑ การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ โดยใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ๓.๑.๒ การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบ
ร่วมกันในการผลักดันการด าเนินงานไปสู่เป้าหมายที่กรมก าหนด จึงต้องมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับกรมสู่ระดับ
หน่วยงานและระดับบุคคล โดยมีการเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานต่อระบบการจูงใจ เช่น การเลื่อนเงินเดือน หรือ
สิ่งจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การมอบโล่/ใบประกาศเกียรติคุณ การสนับสนุนด้านการฝึกอบรม/ศึกษา/ดูงาน
ทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 ๓.๑.๓ การสื่อสารแผนยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อน  การสื่อสารแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2561) ควรสื่อสารเพ่ือให้เกิดการรับรู้ทั้งภายในและภายนอก                                  
ผ่านช่องทางต่าง ๆ  อาทิ เว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ Intranet ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ผ่านทางเสียงตามสาย 
IP Phone Group Line การสื่อสารผ่านโครงการฝึกอบรมทุก ๆ โครงการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดขึ้น เป็นต้น 
 
๓.๒ การติดตามและประเมินผล 
 ๓.๒.๑ การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยก าหนดให้มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนเป็นรายเดือน รายไตรมาส เพ่ือรายงานให้ผู้บริหารได้ทราบถึงความก้าวหน้าและปัญหา/
อุปสรรคต่าง ๆ และจะได้ก าหนดแนวทางแก้ไขเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 ๓.๒.๒ การประเมินผลความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2560 – 2564 
(ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2561) เป็นการประเมินความส าเร็จตัวชี้วัด 2 ระดับ คือ 
 ๓.2.๓ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป็นการประเมินความส าเร็จในแต่ละปีเพ่ือติดตามความก้าวหน้า 
ประเมินแนวโน้มความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งปัญหา/อุปสรรค หากแนวโน้มอาจไม่เป็นไปตามท่ี
ก าหนด เพ่ือก าหนดแนวทางแก้ไข  
 ๓.2.๔ ตัวชี้วัดเป้าหมายหลัก (Goals) เป็นการประเมินความส าเร็จเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาของแผน
ยุทธศาสตร์ฉบับนี้คือ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก 
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ก. 
ผังความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2561) กับบริบทที่เกี่ยวข้อง 
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ข. 
แผนภาพแสดงทิศทางองค์กรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ตามแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2561) 

4S + 1s = Smart DSI 
       S = Standard System 

       S = Smart Agent 

       S = Super Technology 

       S = Strong Collaboration 

       & 

   1S = Sustainable Administration      
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ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 1 
พัฒนาระบบ 

การสืบสวนสอบสวน 
ท่ีมีประสิทธิภาพ  
และมีประสิทธิผล  

(Standard System) 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 2  
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ให้มีความเป็นมืออาชีพ  

(Smart Agent) 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 3  
สร้างเสริมเทคโนโลยี  

และนวัตกรรมท่ีทันสมัย  
(Super Technology) 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 4  
บูรณาการความร่วมมือ 

กับทุกภาคส่วน  
(Strong Collaboration) 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 5  
การบริหารจัดการองค์การ 

เพื่อความยั่งยืน 
ตามหลักธรรมาภิบาล  

(Sustainable 
Administration) 

ประกอบด้วย   
4 เป้าประสงค์   
7 กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ 1.1 ระบบ
การสืบสวนสอบสวน   
คดีพิเศษ มีมาตรฐาน  
(P1) 
กลยุทธ ์1.1.1 สร้างระบบ
การสืบสวนสอบสวนที่มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 1.1.2 ใช้พยาน 
หลักฐานทางนิติ
วิทยาศาสตร์ในการสืบสวน
สอบสวนเป็นส าคัญ  
กลยุทธ ์1.1.3 พัฒนา 
กลยุทธก์ารติดตามและ
จับกุมผู้ต้องหาตาม
หมายจบัคดีพิเศษ 
กลยุทธ ์1.1.4  ติดตามผล
ประสิทธิภาพการสืบสวน 
สอบสวน (ตามเกณฑ์ที่ 
กพร. ก าหนด และตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดใหม่) 

ประกอบด้วย  
2 เป้าประสงค์   
7 กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ 2.1 บุคลากร
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ  
มีคุณธรรม จริยธรรม  
และมีความผาสุก (L2)  
กลยุทธ ์2.1.1 พัฒนา
ระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลตาม HR Scorecard 
(Smart HRM) 
กลยุทธ ์2.1.2 พัฒนา
บุคลากรทุกระดับให้มี
ความรู้สมรรถนะ และความ
เช่ียวชาญการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์กรมฯ 
กลยุทธ ์2.1.3 พัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรมให้ได้ 
ตามมาตรฐานของ
หน่วยงาน/สถาบันต่าง ๆ 

 

ประกอบด้วย   
2 เป้าประสงค์   
7 กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ 3.1  มีระบบ
ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง
ครอบคลุมทันสมัย  
และปลอดภัย (L1)  
กลยุทธ ์3.1.1 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ
เพื่อการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ ์3.1.2 บูรณาการ
ระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศระหว่าง
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
กลยุทธ ์3.1.3 พัฒนา
รูปแบบและวิธกีารวิเคราะห์
ข่าวน ามาใช้ในการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ 
 
 

 

ประกอบด้วย   
4 เป้าประสงค์   
6 กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ 4.1 การ
บริหารจัดการความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่ายอย่างเป็น
ระบบ (P3)  
กลยุทธ ์4.1.1 สร้าง
เครือข่ายความร่วมมอืทั้งใน
และต่างประเทศ 
กลยุทธ ์4.1.2 ประสาน
ความรว่มมอืกับภาคีเครือขา่ย
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

เป้าประสงค ์4.2 ภาคี
เครือข่ายเชื่อมั่นในการ
ป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษ (C3) 
กลยุทธ ์4.2.1 ส ารวจความ
เช่ือมั่นของภาคีเครือข่ายที่มี
ต่อการบูรณาการในการ
ป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษ 

ประกอบด้วย   
1 เป้าประสงค์   
6 กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ 5.1 
องค์การมีการบริหาร
จัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล (S3) 
กลยุทธ ์5.1.1 พัฒนา
องค์การตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) 
กลยุทธ ์5.1.2 
ด าเนินการปฏิรูปองค์การ
กรมสอบสวนคดีพิเศษให้
สอดคล้องกับแนวทางที่ 
กพร. ก าหนด 
กลยุทธ ์5.1.3 พัฒนา
ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่บทต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวขอ้ง  
 
 

ค. 
แผนภาพความเชื่อมโยงเปา้ประสงค์ และกลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์  
“เป็นองค์การหลักในการบังคับใช้กฎหมาย 

กับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล” (Smart DSI) 

Goals (เป้าหมายหลัก) :    เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของสังคมในการป้องกันปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  
                               ตัวช้ีวัด : ร้อยละความเช่ือมั่นของสาธารณชนท่ีมีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเพิม่ขึ้นทุกปี 
                                 ปกป้อง รักษา เรียกคืนทรัพยส์ิน/ผลประโยชน์ ให้แก่รัฐ เอกชน และประชาชน 
                                              ตัวช้ีวัด : มูลค่าทรัพย์สิน/ผลประโยชน์ท่ีสามารถปกป้องเรียกคืนให้แก่รัฐ เอกชน และประชาชน 
                                 สาธารณชนรู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมคดีพิเศษ 
                                        ตัวช้ีวัด : ร้อยละของการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาชญากรรมพิเศษเพิ่มขึ้นทุกปี 

 พันธกิจ : ป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน และด าเนินคดีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรม  

 ค่านิยมร่วม (Core Value) DSI : เกียรติศักดิ์ (D : Dignity) เชี่ยวชาญ (S : Specialty) ซื่อสัตย์ (I : Integrity)  
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ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 1 
พัฒนาระบบ 

การสืบสวนสอบสวน 
ท่ีมีประสิทธิภาพ  
และมีประสิทธิผล  

(Standard System) 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 2  
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ให้มีความเป็นมืออาชีพ  

(Smart Agent) 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 3  
สร้างเสริมเทคโนโลยี  

และนวัตกรรมท่ีทันสมัย  
(Super Technology) 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 4  
บูรณาการความร่วมมือ 

กับทุกภาคส่วน  
(Strong Collaboration) 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 5  
การบริหารจัดการองค์การ 

เพื่อความยั่งยืน 
ตามหลักธรรมาภิบาล  

(Sustainable 
Administration) 

เป้าประสงค์ 1.2 อัยการ
เห็นพ้องกับความเห็นของ
พนักงานสอบสวน       
ในส านวนคดีพิเศษ (C1) 
กลยุทธ ์1.2.1 สร้างความ
เข้าใจร่วมกันระหว่าง
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
กับพนักงานอัยการเกี่ยวกับ
มาตรฐานส านวนคดีพิเศษ 

เป้าประสงค์ 1.3 ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมาย 
(C2) 
กลยุทธ ์1.3.1 ให้ขอ้มูล
เกี่ยวกบัสิทธิตามกฎหมาย
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เป้าประสงค์ 1.4  ศาล
พิพากษาตัดสินลงโทษ
ผู้ต้องหาตามส านวนคดี
พิเศษ (S1) 
กลยุทธ ์1.4.1 รวบรวม 
ค าพิพากษาคดีพิเศษให้
เป็นปัจจุบัน 

กลยุทธ ์2.1.4 สร้างระบบ
ป้องกันเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ และการ
กระท าความผิดทางวินัย 
กลยุทธ ์2.1.5 พัฒนา
ระบบการจัดการ 
การสนองตอบต่อ 
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าทีโ่ดยมิชอบ 
และการกระท าความผิด
ทางวินัย 
กลยุทธ ์2.1.6 พัฒนา
สถาบันการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษเป็น
สถาบันกลางในการพัฒนา 
บุคลากรของหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมาย 

เป้าประสงค์ 2.2  
มีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสู ่
การอ านวยความยุติธรรม 
(L3)  
กลยุทธ ์2.2.1 ส่งเสริมให้
เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสู่
การอ านวยความยุตธิรรม
ร่วมกัน    

เป้าประสงค์ 3.2 ระบบ
สนับสนุนการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษที่มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย 
(เครื่องมือพิเศษ งานวิจัย 
นวัตกรรม ระบบสื่อสาร 
และการรักษาความ
ปลอดภัย) (P2) 
กลยุทธ ์3.2.1 ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา/จัดหา/
งานวิจัย/เครื่องมือพิเศษ/
นวัตกรรม/เทคโนโลย ี
กลยุทธ ์3.2.2 พัฒนา
ระบบสื่อสารเพื่อสนับสนุน 
การสืบสวนสอบสวนคดี
พิเศษ 
กลยุทธ ์3.2.3 พัฒนาระบบ
สนับสนุนการด าเนินคดี
พิเศษและการปฏิบัติการทาง
ยุทธวธิ ี
กลยุทธ ์3.2.4 เตรียมความ
พร้อมรับมือกับสถานการณ์
ฉุกเฉิน (การรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสถานที ่
บุคคล เอกสาร ข้อมูล    
และระบบสนับสนุน 
การปฏิบัติงานตา่ง ๆ)  
 

เป้าประสงค์ 4.3 
สาธารณชนเกิดการรับรู้
และเขา้ใจ และได้รับการ
ช่วยเหลือเพื่อป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมพิเศษ (C4) 
กลยุทธ ์4.3.1 เตือนภัยและ
ให้ความช่วยเหลือ
สาธารณชนในการป้องกัน
การเกิดอาชญากรรมพิเศษ 
กลยุทธ ์4.3.2 
ประชาสัมพันธ์เกีย่วกับ
ภารกิจกรมสอบสวน 
คดีพิเศษอย่างต่อเนื่อง 

เป้าประสงค์ 4.4 การบูรณาการ
ความร่วมมือในการป้องกัน 
ปราบปรามอาชญากรรม
พิเศษเกิดผลสัมฤทธิ์ (S2) 
กลยุทธ ์4.4.1 ให้
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นต่อ
ภาคีเครือข่าย เพื่อน าไปสู่
การเสริมสร้างความมั่นคง
ของประเทศ 

กลยุทธ ์5.1.4 พัฒนา
องค์การตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
กลยุทธ ์5.1.5 จัดการ
ความเส่ียงเชิงยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ ์5.1.6 พัฒนา
กฎหมาย กฎ อนุบัญญัต ิ
ที่เกี่ยวขอ้งให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ 
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ง. 
ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2560 - 2564 
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