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และผลการด าเนินงานในกระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

______________ 

๑. ความเป็นมา 

 ผลการส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่ง
ด าเนินการโดยคณะท างานตามโครงการการศึกษา เรื่อง การส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อ
ผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามค าสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ ๓๖๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ 
มีนาคม ๒๕๕๖ ด าเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ ๓ - ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ พบว่า การแจ้งความ
คืบหน้า/ผลการด าเนินงานเป็นกระบวนการที่ได้รับความเชื่อมั่นต่ าที่สุดทั้งในส่วนของกระบวนการ
สืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดพิีเศษ กล่าวคือ การแจ้งความคืบหน้า/ผลการด าเนินงานใน
กระบวนการสืบสวน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐ และการแจ้งความคืบหน้า/ผลการด าเนินงานใน
กระบวนการสอบสวน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๙  

 คณะท างานดังกล่าว และส านักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ รวมทั้งกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารจึงเสนอขออนุมัติด าเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการแจ้งความคืบหน้าและ 
ผลการด าเนินงานในกระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะท างาน ปรากฏ
ตามค าสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษท่ี ๑๗๒๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานศึกษาการพัฒนากระบวนการแจ้งความคืบหน้าและผลการด าเนินงานในกระบวนการ
สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ โดยให้คณะท างานมีอ านาจหน้าที่ในการศึกษาแนวทางการพัฒนา
กระบวนการแจ้งความคืบหน้าและผลการด าเนินงานในกระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ 
เพ่ือน าเสนอผู้บริหารพิจารณาปรับปรุงกระบวนการแจ้งความคืบหน้าและผลการด าเนินงานใน
กระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามกรอบกฎหมายให้มี
ประสิทธิภาพและให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป 

๒. การด าเนินการ 

 คณะท างานศึกษาการพัฒนากระบวนการแจ้งความคืบหน้าและผลการด าเนินงานใน
กระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ มีองค์ประกอบดังนี้  
 ๑) ผู้บัญชาการส านักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ ประธานคณะท างาน 
  (พันต ารวจตรีสุริยา  สิงหกมล) 
 ๒) รองผู้บัญชาการส านักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ รองประธานคณะท างาน 
  (นางพัชรี  อินทรแย้ม) 
 ๓) ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ คณะท างาน 
 ๔) ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คณะท างาน 
 ๕) ผู้อ านวยการศูนย์บริหารคดีพิเศษ คณะท างาน 
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 ๖) ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศ คณะท างาน  
 ๗) นางสาวนันทนา  เครือหงส์ คณะท างาน 
  พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช านาญการพิเศษ 
 ๘) นางอรทัย  เพชรสันทัด  คณะท างาน 
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
 ๙) นางสาววัชรา  ไชยสาร  คณะท างานและเลขานุการ 
  เจ้าหน้าที่คดีพิเศษช านาญการพิเศษ  
 ๑๐) พันต ารวจตรีหญิง วารุณี ค าวะรัตน์ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  เจ้าหน้าที่คดีพิเศษช านาญการ 

 อนึ่ง ผู้อ านวยการศูนย์บริหารคดีพิเศษได้มอบหมายให้นายสมเกียรติ เพชรประดับ 
เจ้าหน้าที่คดีพิเศษช านาญการ เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูล แทน (ครั้งที่ ๑ – ๓/๒๕๕๗) 
ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศได้มอบหมายให้นายอเนก สมดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการตามมติที่ประชุม แทน (ครั้งที่ ๑ – ๓/๒๕๕๗) และผู้อ านวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้มอบหมายให้นายวชิระ ศิระฉายา เจ้าหน้าที่คดีพิเศษช านาญการ  
เข้าร่วมประชุมแทน (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗) 

 ทั้งนี้ ได้มีการประชุมคณะท างานดังกล่าวรวม ๓ ครั้ง ดังนี้ 

๑) การประชุมคณะท างานศึกษาการพัฒนากระบวนการแจ้งความคืบหน้าและผลการ
ด าเนินงานในกระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวัน
พุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๒ อาคารซอฟแวร์ ปาร์ค 

๒) การประชุมคณะท างานศึกษาการพัฒนากระบวนการแจ้งความคืบหน้าและผลการ
ด าเนินงานในกระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อ
จันทร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม โรงแรมทีเค พาเลซ 

๓) การประชุมคณะท างานศึกษาการพัฒนากระบวนการแจ้งความคืบหน้าและผลการ
ด าเนินงานในกระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวัน
จันทร์ท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์
ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 

๓. ผลการศึกษา 

  ๑) ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการแจ้งความคืบหน้าและผลการด าเนินงานในกระบวนการ
สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ (ณ ขณะที่ท าการศึกษา) 

   (๑) ข้อมูลเบื้องต้น 
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    แนวทางการแจ้งความคืบหน้าและผลการด าเนินงานที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ด าเนินการในปัจจุบัน ตามที่ได้ข้อมูลจากการประชุมน าเสนอผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อ
กระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ดังนี้ 

    ๑. ตามระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยการบริหารงานคดีพิเศษ พ.ศ. 
๒๕๕๔ และแนวปฏิบัติที่ผ่านมา ก าหนดให้ศูนย์บริหารคดีพิเศษแจ้งไปยังผู้ร้องว่าได้รับเรื่อง
แล้ว เมื่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีค าสั่งประการใด ศูนย์บริหารคดีพิเศษจะแจ้งให้ผู้ร้อง
ทราบอีกครั้ง หากได้ด าเนินการสืบสวนสอบสวนผลเป็นประการใดผู้รับผิดชอบส านวนจะเป็น  
ผู้แจ้งให้ผู้ร้องทราบอีกครั้งหนึ่ง 

    ๒. กรณีที่ผู ้ร้องหรือหน่วยงานของรัฐมีหนังสือสอบถามมายังศูนย์บริหาร  
คดีพิเศษ หรือผู้รับผิดชอบส านวน ศูนย์บริหารคดีพิเศษหรือผู้รับผิดชอบส านวน จะแจ้งความคืบหน้า
และผลการด าเนินงานไปยังผู้ร้องหรือหน่วยงานของรัฐ 

    ส าหรับการแจ้งผลความคืบหน้าและผลการด าเนินงานผ่านอินเทอร์เน็ตนั้น  
ปัจจุบันมีระบบและฐานข้อมูลอยู่แล้ว แต่ฐานข้อมูลดังกล่าวใช้งานได้เฉพาะบุคลากรของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งจ ากัดการใช้ตามสิทธิของแต่ละบุคคลเท่านั้น ดังนั้น จึงควรพิจารณาความ
เป็นไปได้ ส าหรับการแจ้งความคืบหน้าและผลการด าเนินงานในกระบวนการสืบสวนและ
สอบสวนคดีพิเศษผ่านอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

    ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหลาย
หน่วยงานเช่น ศาลอาญา ศาลปกครอง และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ได้มีการแจ้งความคืบหน้าและผลการด าเนินงานผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว 

   (๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งความคืบหน้าและผลการด าเนินงานใน
กระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป 
ที่ส าคัญ ๆ ดังนี้ 

    ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๐ 
ก าหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวกับการแจ้งความคืบหน้าและผลการ
ด าเนินงานในกระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ ได้แก่ 

     ๑.๑ สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และ
ทั่วถึง 

     ๑.๒ สิทธิพ้ืนฐานในกระบวนพิจารณา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักประกัน 
ขั้นพ้ืนฐานเรื่องการได้รับพิจารณาโดยเปิดเผย การได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่าง
เพียงพอ การเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง และพยานหลักฐานของตน การคัดค้านผู้พิพากษาหรือตุลา
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การ การได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะ และการได้รับ
ทราบเหตุผลประกอบค าวินิจฉัย ค าพิพากษา หรือค าสั่ง 

     ๑.๓ ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจ าเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการ
พิจารณาคดีที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตรวจสอบ
หรือได้รับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ 
และการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว 

    ๒. ประมวลวิธีพิจารณาความอาญา ก าหนดเกี่ยวกับการแจ้งความคืบหน้า
และผลการด าเนินงานในกระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษที่ส าคัญ ๆ ได้แก่ สิทธิที่จะขอ
ทราบข้อเท็จจริงข้อโต้แย้ง และตรวจสอบเอกสารตลอดจนพยานหลักฐานของตน โดยมาตรา ๑๔๖ 
ได้ให้สิทธิในการขอทราบสรุปความเห็นทางคดีของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการเมื่อ
พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง และมาตรา ๑๗๒ วรรคสอง ก าหนดสิทธิที่จะได้รับทราบค าฟ้องและ
ค าอธิบายจากศาล 

    ๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ก าหนดเกี่ยวกับ
การแจ้งความคืบหน้าและผลการด าเนินงานในกระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษที่ส าคัญ ๆ 
ได้แก่ มาตรา ๙ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด ได้แก่ ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อ
เอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 

     แต่อย่างไรก็ตาม มาตรา ๑๕ ได้ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการที่
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผย โดยค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งความ
คืบหน้าและผลการด าเนินงานในกระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษได้แก่  

     - การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ  

     - การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่
อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ 
การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม  

     - การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวติหรือความปลอดภัยของบุคคล
หนึ่งบุคคลใด  

     - รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งการเปิดเผยจะเป็น
การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร   

     - ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผยหรือข้อมูล
ข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อื่น 
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  ๒) ข้อเท็จจริงจากการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลคดี 

   ข้อเท็จจริงจากการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลคดี สรุปได้ดังนี้ 

   (๑) เรื่องราวร้องทุกข์ ตามระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยการบริหารงานคดี
พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ และ ๑๒ ก าหนดให้ทุกเรื่องที่ร้องเรียนร้องทุกข์ต้องส่งให้ศูนย์บริหารคดี
พิเศษ เพื่อท าความเห็นและเสนอความเห็นโดยมีประมาณ ๑,๐๐๐ + ๒๐๐ เรื่อง/ปี แต่ในทางปฏิบัติ
มีเรื่องที่ส่งให้ศูนย์บริหารคดีพิเศษท าความเห็นประมาณร้อยละ ๙๕ ซึ่งบางเรื่องอธิบดีกรมสอบสวน 
คดีพิเศษสั่งการโดยไม่ผ่านศูนย์บริหารคดีพิเศษ ในทางปฏิบัติทุกเรื่องที่มายังศูนย์บริหารคดีพิเศษ ศูนย์
บริหารคดีพิเศษจะแจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกเรื่องทราบเพราะมีกฎหมายและตัวชี้วัดรองรับ โดยแจ้ง ๒ ครั้ง 
กล่าวคือ ครั้งแรกแจ้งวา่ไดร้ับเรื่องแล้วและก าลังเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และครั้งที่ ๒ เป็น
การแจ้งผลการพิจารณาของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งการแจ้งความคืบหน้าจะมีเพียงเท่านี้ ส าหรับ
ผู้รับผิดชอบส านวนคด ีเมื่อรับเรื่องไปด าเนินการต่อศูนย์บริหารคดีพิเศษไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามี
การแจ้งความคืบหน้าด้วยหรือไม่ 

   (๒) เรื่องการสืบสวน เป็นกรณีที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษสั่งให้ส านักคดี/ศูนย์/
คณะท างานสืบสวนสอบสวนท าการสืบสวนตามมาตรา ๒๓/๑ จะมีการขออนุมัติออกเลขสืบสวน
โดยสารบบสารสนเทศ ซึ่งในปัจจุบันกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการออกเลขสืบสวนไปแล้วประมาณ 
๑,๖๐๐ เรื่อง โดยเฉลี่ยประมาณปีละ ๔๐๐ เรื่อง ส่วนใหญ่จะมาจากการท าความเห็นของศูนย์บริหาร
คดีพิเศษจากเรื่องที่ได้มีการร้องทุกข์เข้ามา แต่ก็ยังมีบางกรณีที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษสั่งการ
โดยตรงไม่ผ่านการท าความเห็นจากศูนย์บริหารคดีพิเศษท าให้เกิดปัญหาที่ไม่สามารถสืบค้นข้อมูล
ที่มาของเรื่องได้ โดยในเรื่องสืบสวนมีระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยการบริหารงานคดีพิเศษ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งก าหนดวิธีการปฏิบัติตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการรับเรื่องการท าความเห็นการขอออกเลข
การรายงานความคืบหน้าการโอนส านวนคดี และการจ าหน่ายเรื่องที่ผ่านมาหลายหน่วยงานไม่ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ก าหนด ท าให้เกิดปัญหาการสืบค้นข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการน าข้อมูลไปใช้
อ้างอิง จนถึงขั้นตอนสุดท้าย เมื่อมีการยุติเรื่องก็ยังไม่มีการแจ้งจ าหน่ายเรื่องท าให้เรื่องสืบสวนค้างใน
ระบบเป็นจ านวนมาก  

   (๓) เรื่องการสอบสวน ตามที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษสั่งการ หรือตามที่
คณะกรรมการคดีพิเศษมีมติให้เป็นคดีพิเศษ ส่วนใหญ่จะมาจากเรื่องการสืบสวน ปัจจุบันกรมสอบสวน
คดีพิเศษมีการออกเลขสอบสวนไปแล้วประมาณ ๑,๗๐๐ คดี เฉลี่ยปีละ ๒๕๐ คดี ในการด าเนินคดีจะ
มีระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยมาตรการควบคุมตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.  
๒๕๕๐ และระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยการบริหารงานคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยระเบียบ
ทั้งสองฉบับ ได้ก าหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติในงานเกี่ยวกับธุรการคดี เริ่มตั้งแต่การเสนอเรื่องเป็นคดี
พิเศษ การขอออกเลขคดีการส่งเอกสาร การรายงานความคืบหน้า การโอนส านวน การจ าหน่าย
ส านวน และการจัดเก็บส านวนคดีมปีัญหาการปฏิบัติไม่ถกูตอ้งตามระเบยีบฯ ซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมา
นานแล้ว เช่น การขอออกเลขคดีมีการแนบเอกสารไม่ครบถ้วน รายงานคดียังขาดข้อมูลใหม่ ๆ ที่ได้
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ด าเนินการ การโอนส านวนโดยไม่แจ้งศูนย์บริหารคดีพิเศษ การส่งเรื่องจ าหน่ายคดีล่าช้า หรือไม่ออก
เลขคดีตามที่ระเบียบฯ ก าหนด การไม่แจ้งชื่อผู้ต้องหาในคดี ท าให้เกิดปัญหาในการติดตามหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบคดี กรณีที่ศาลส่งหมายตา่ง ๆ โดยระบุชื่อผู้ต้องหาในคดีแต่ชือ่ผู้ต้องหาดังกล่าวไม่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลคดี เป็นต้น นอกจากนั้น ปัจจุบันกรมสอบสวนคดีพิเศษใช้ระบบสารสนเทศในการ
บันทึกฐานข้อมูลคดี (DSI CASE) โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งข้าราชการส่วนใหญ่ยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจ หรือมีความรู้ความเข้าใจในระบบดังกล่าวไม่เพียงพอ 

   จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงท าให้การแจ้งความคืบหน้าในชั้นการสืบสวนและการ
สอบสวนไม่สามารถควบคุมและตรวจสอบได้ว่า มีการแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบหรือไม่โดยผู้ที่
เกี่ยวข้องทางคดจีะมีการตดิตามสอบถามเรื่องคดีทางโทรศัพท์กับศูนย์บริหารคดีพิเศษ ซึ่งศูนย์บริหาร
คดีพิเศษไม่ทราบความคืบหน้าในรายละเอียดของคดีและผลการด าเนินการที่ผ่านมา จึงเห็นควรมี
มาตรการก าหนดวิธีปฏิบัติให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้รับผิดชอบส านวนได้ระบุรายละเอียด แจ้ง
ความคืบหน้าทางคดีให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ รวมถึงก าหนดชื่อเบอร์โทรศัพท์ และหน่วยที่รับผิดชอบ 
ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ที่ติดต่อราชการกับกรมสอบสวนคดีพิเศษต่อไป 

  ๓) ประโยชน์ของระบบฐานข้อมูลคดี 

   ระบบฐานข้อมูลคดีเป็นระบบที่สามารถบันทึกข้อมูลการสืบสวน การสอบสวน แผน/
กิจกรรม การบริหารงาน การบริหารบุคลากร และการบริหารงบประมาณ ได้อย่างละเอียด ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในมิติด้านการสืบสวน สอบสวน การบริหารคดีพิเศษ การใช้จ่าย
งบประมาณ และการก ากับดูแล/ตรวจสอบ อันเป็นกลไกในการบริหาร การก ากับ และการตรวจสอบ ทั้ง
ในการท างานของคณะท างานสืบสวนสอบสวนและผู้บริหารทุกระดับ นอกจากนั้น ยังเชื่อมโยงถึงการใช้
จ่ายงบประมาณและกิจกรรมของแต่ละคดีด้วย สรุปประโยชน์ของฐานข้อมูลคดีในมิติต่าง ๆ ดังนี้ 

   (๑) การเป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานสืบสวนและสอบสวน 

   (๒) การบริหารงานสืบสวนสอบสวน 

   (๓) การควบคุมก ากับดูแล และการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

   (๔) การแจ้งหรือตรวจสอบข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

   (๕) การแจ้งหรือตรวจสอบข้อมูลของสาธารณะที่ท าให้มีความโปร่งใส 

  ๔) ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการแจ้งความคืบหน้าและผลการด าเนินงานใน
กระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ 

   ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการแจ้งความคืบหน้าและผลการด าเนินงานใน
กระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ สรุปได้ ดังนี้ 
   (๑) บางส านักคดีรับคดี โดยไม่ผ่านศูนย์บริหารคดีพิเศษ และไม่ออกเลขคดี ซึ่ง
ระเบียบการบริหารงานคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ ก าหนดให้ต้องออกเลขคดีภายใน ๓ วัน แต่จะ
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มาขอออกเลขคดีเพ่ือเบิกจ่ายงบประมาณไปสืบสวน ท าให้การออกเลขคดีช้ากว่าท่ีระเบียบก าหนด
ในช่วงที่ไม่ได้ออกเลขคดีศูนย์บริหารคดีพิเศษจะไม่มีข้อมูลคดีดังกล่าว เมื่อผู้เกี่ยวข้องสอบถามมาก็จะ
ไม่สามารถตอบค าถามได้ 
   (๒) บางส านักคดีรับคดีไปแล้วท างานเก่าที่ค้างอยู่ก่อน แล้วคดีที่รับใหม่ไม่ท า  
ท าให้การสืบสวนหรือสอบสวนไม่คืบหน้า  
   (๓) คณะท างานสืบสวนสอบสวนจ านวนมากไม่บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับคดีในฐาน 
ข้อมูลให้ครบถ้วน ท าให้ฐานข้อมูลคดีไม่สมบูรณ์และไม่สามารถตรวจสอบการท างานของคณะท างาน
สืบสวนสอบสวนได้ 
   (๔) การเปลี่ยนแปลงคณะท างานสืบสวนสอบสวนแล้ว หรือมีการโอนคดีแล้ว 
แต่ไม่ได้แก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในฐานข้อมูลคดีให้ เป็นปัจจุบัน เพราะไม่มีการแจ้งมายังศูนย์
บริหารคดีพิเศษ เพื่อเปลี่ยนฐานข้อมูลผู้รับผิดชอบ  
   (๕) ปัญหาศูนย์ที่จัดตั้งอย่างไม่เป็นทางการกับผู้เชี่ยวชาญคดีที่รับผิดชอบท าคดี
เนื่องจากไม่มีส่วนอ านวยการคดี ท าให้ขาดผู้บันทึกรายละเอียดข้อมูล ส่งผลให้บางคดีศูนย์บริหารคดี
พิเศษไม่ทราบข้อมูลคดีดังกล่าว ไม่สามารถน าเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ 
   (๖) บางส านักคดี/ศูนย์/คณะท างานสืบสวนสอบสวนบันทึกข้อมูลคดีไม่สมบูรณ์ 
โดยเฉพาะข้อมูลส าคัญ ๆ ที่ระบบก าหนดเป็นดาวแดง (*) ไว้ เมื่อจะขออนุมัติเลขสืบสวน/
สอบสวนต้องบันทึกรายละเอียด โดยส่วนใหญ่จะบันทึกให้ครบถ้วน และบางครั้งมีการขอเบิกเงิน
ตามมาตรา ๓๑ ทั้งที่คดีมีการส่งส านวนไปยังพนักงานอัยการแล้ว ท าให้ยากต่อการตรวจสอบ 
ซึ่งหากมีการบันทึกรายละเอียดคดี ผลความคืบหน้าและผลคดี จะท าให้หน่วยที่ตรวจสอบและ
อนุมัติเงินสามารถตรวจสอบจากฐานข้อมูลคดีได้ 
   (๗) บางส านักคดีเอาเลขสืบสวนเดิมมาใช้กับคดีที่เกี่ยวเนื่องที่คดีได้ส่งเรื่องเสนอ 
ไปแล้วโดยไม่ออกเป็นเลขใหม่ ท าให้มีปัญหาในการประเมินคะแนนของตัวชี้วัด  
   (๘) ส าหรับรายงานผลความคืบหน้าในการด าเนินคดีประจ าเดือนนั้น ทุกส านักคดี
และศูนย์ต่าง ๆ ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่จัดท ารายงานประจ าเดือน แต่การจัดท ารายงานประจ าเดือน
จ านวนหนึ่งเป็นเพียงการเปลี่ยนเฉพาะวันที่ที่หัวกระดาษ แต่รายละเอียดในรายงานประจ าเดือน
เหมือนเดิม 
   (๙) ระบบฐานข้อมูลคดีท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษใช้ในขณะนี้เป็นระบบฐานข้อมูลท่ี
มีรายละเอียดต่าง ๆ ของคดีที่มีความสมบูรณ์มาก ทั้งด้านการสืบสวน การสอบสวน แผน/กิจกรรม การ
บริหารงาน การบริหารบุคลากร และการบริหารงบประมาณของส านักคดี/ศูนย์/คณะท างานสืบสวน 
สอบสวนหากผู้ที่เกี่ยวข้องบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และผู้บริหารระดับต่าง ๆ ใช้ 
ประโยชน์จากฐานข้อมูลคดีอย่างเต็มที ่ก็จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการสืบสวน การ
สอบสวน การบริหารคดีพิเศษ การใช้จ่ายงบประมาณ และการก ากับดูแล/ตรวจสอบอันจะน าไปสู่
การพัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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   (๑๐) ศูนย์บริหารคดีพิเศษเห็นควรก าหนดแนวปฏิบัติ เพ่ือให้ส านักคดี/ศูนย์/
คณะท างานสืบสวนสอบสวนด าเนินการบันทึกข้อมูลคดีให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ ่งอยู ่ระหว่าง
ด าเนินการจัดท าแนวปฏิบัติ 

  ๕) แนวทางการพัฒนาการแจ้งความคืบหน้าและผลการด าเนินงานในกระบวนการ
สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ 

   ก่อนจะกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาการแจ้งความคืบหน้าและผลการด าเนินงานใน
กระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดพิีเศษนั้น จ าเป็นต้องน าเสนอแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลคดี ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับแนวทางการพัฒนาการแจ้งความคืบหน้าและผล
การด าเนินงานในกระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ ดังนี้ 

   (๑) แนวทางการเพ่ิมศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคดี 

    หากคณะท างานสืบสวนสอบสวนไม่บันทึกข้อมูลคดีในระบบให้ครบถ้วน
สมบูรณ์แล้ว ท าให้ระบบที่วางไว้เป็นอย่างดีก็จะไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และระบบฐานข้อมูลก็
จะล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงดังนั้นคณะท างานฯ จึงเห็นควรให้การบันทึกข้อมูลคดีในฐานข้อมูลคดีมีสภาพ
บังคับให้ส านกัคด/ีศูนย/์คณะท างานสืบสวนสอบสวนต้องบันทึกข้อมูลคดีที่รับผิดชอบให้ครบถ้วน ซึ่ง
สภาพบังคับดังกล่าวอาจด าเนินการได้ ดังนี้ 

    ๑) กรมสอบสวนคดีพิเศษควรก าหนดแนวทางปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลคดี
ลงในระบบฐานข้อมูลคดีให้ศูนย์บริหารคดีพิเศษ ศูนย์สารสนเทศ และส านักคดี/ศูนย์/คณะท างาน
สืบสวนสอบสวนที่รับผิดชอบเรื่อง รวมทั้งกลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษถือปฏิบัติ เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์
จากระบบฐานข้อมูลคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งควรปรับปรุงการด าเนินการเกี่ยวกับการใช้
ระบบฐานข้อมูลคดี ดังนี้ 

     ๑. ก าหนดให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษผู้ใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลคดี ต้องใส่ Username กับ Password ของตนเองในการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลคดี ห้าม
ให้พนักงานราชการ ลูกจ้าง นักศึกษาฝึกงาน หรือบุคคลอื่นใช้ Username กับ Password ของตน 
เพื่อเข้าถึงระบบฐานข้อมูลคดี  

     ๒. ก าหนดให้กลุ่มค่าใช้จ่ายคดพิีเศษสามารถเข้าตรวจสอบสถานะล่าสดุ
ของคดีได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณในการสืบสวน
สอบสวน ทั้งนี้ สืบเนื่องจากฐานข้อมูลคดีเชื่อมโยงกับการเบิกจ่ายประมาณ ดังนั้น จึงเห็นควรให้มี
การออกระเบียบการใช้ฐานข้อมูลคดีของส านักคดี/กลุ่มงาน/ศูนย์ และคณะท างานที่รับผิดชอบเรื่อง 
ต้องบันทึกข้อมูลที่จ าเป็นในระบบฐานข้อมูลคดี โดยเฉพาะบันทึกข้อมูลส าคัญ ๆ ที่ก าหนดเป็นดาว
แดง (*) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงจะเบิกจ่ายงบประมาณได้ และให้กลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษยกเลิกการ
รับเอกสารตามระบบเดิม แต่ให้พิจารณาอนุมัติงบประมาณจากเอกสารที่ส่งผ่านระบบฐานข้อมูลคดี
ที่คณะท างานสืบสวนสอบสวนบันทึกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ แล้วเท่านั้น  
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     ๓. ก าหนดให้การตั้งชื่อเรื ่องหรือคดี ที่จะเข้าสู่กระบวนการสืบสวน
หรือสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ด าเนินการตามมติคณะกรรมการคดีพิเศษอย่างเคร่งครัด 
เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลคดีไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้นต่อไปใน
อนาคต 

     ๔. จัดฝึกอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลคดีให้กับบุคลากรให้ทั่วถึง 
ปัจจุบันพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษมีทั้งหมด ๑,๐๐๐ กว่าคน แต่มีผูเ้ข้ารับการ
อบรมไม่ถึงร้อยละ ๕๐ 

 
   (๒) แนวทางการพัฒนาการแจ้งความคืบหน้าและผลการด าเนินงานใน
กระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ 

    การพัฒนาการแจ้งความคืบหน้าและผลการด าเนินงานในกระบวนการสืบสวน 
และสอบสวนคดีพิเศษสามารถกระท าได้ ๒ แนวทางควบคู่กัน ดังนี้ 

    แนวทางหน่ึง  การพัฒนาการแจ้งความคืบหน้าและผลการด าเนินงานใน
กระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 

    (๑) การเผยแพร่ข้อมูลคดีในภาพรวมหรือจ าแนกรายปีเฉพาะข้อมูลส าคัญ ๆ 
ที่สามารถเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะ อันแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการ
ท างาน หากท าได้ถือเป็นการแจ้งความคืบหน้าและผลการด าเนินงานในกระบวนการสืบสวนและ
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สอบสวนคดีพิเศษในเบื้องต้น ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้จาก
ผู้รับผิดชอบโดยตรง 

    (๒) การน าข้อมูลคดีที่ส าคัญ ๆ และมีความจ าเป็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยอาจจะก าหนดค าค้น เช่น เลขคดี หรือ Password 
ส าหรับการเข้าถึงข้อมูล 

    ทั ้งนี ้ คณะท างานได ้จ ัดท าตัวอย่างการรายงานความคืบหน้าและผล 
การด าเนินงานในกระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษที่จะแจ้งผ่านอินเทอร์เน็ตของ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ตัวอย่างการจัดท า Template) โดยไม่ปรากฏชื่อคดี เนื่องจากชื่อคดี 
ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลคดีเข้ามาในระบบ จะปรากฏชื่อผู้เสียหายหรือชื่อผู้ถูกกล่าวหา  
ที่เสี่ยงต่อการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
อาจกระทบต่อสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้  ทั้งนี้ ข้อมูล
ท่ีเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต เพ่ือแจ้งความคืบหน้าและผลการด าเนินการ ดังนี้ 

๑. เลขคดี เพื่อให้ผู ้เส ียหายเข้ามาสืบค้นโดยใช้เลขคดีเป็น key 
word 
จึงเห็นควรมีค าสั่งให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละคดีเมื่อได้ออกเลขคดีแล้ว มีหน้าที่ที่ต้องแจ้งเลขคดีให้
ผู้เสียหายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 

      ๒. ชื่อหัวหน้าคณะท างาน เพื่อให้ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบดูแลใน 
คดีนั้น 

      ๓. ชื่อเลขานุการคณะท างาน ซึ่งเป็นผู้ที่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคดี 
ที่สามารถให้ข้อมูลของคดีต่อผู้เสียหายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ 

      ๔. หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้  โดยให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ทั้ง
โทรศัพท์เคลื่อนที่และหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่เลขานุการคณะท างานสังกัดอยู่ เพราะ
เลขานุการคณะท างาน ต้องเป็นผู้ประสานในรายละเอียดกับผู้เสียหายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

      ๕. สถานะของคดี  ประกอบด้วย ๕ กระบวนงานตามที่กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหารก าหนด ดังนี้ 
        ๕.๑ การศึกษาข้อมูล 
        ๕.๒ การรวบรวมพยานหลักฐาน 
        ๕.๓ การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน 
        ๕.๔ การสรุปส านวน 
        ๕.๕ การเสนอส านวน 

        เมื่อเติมสถานะของคดีแล้วจะแสดงร้อยละของความคืบหน้าของคดี 
ในแต่ละกระบวนงานดว้ย ซึ่งแต่ละกระบวนงานจะมีการก าหนดรายละเอียดขั้นตอนตามที่กลุ่มพัฒนา
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ระบบบริหารก าหนดโดยได้เพ่ิมเป็นช่อง ระบุสถานะแล้วให้ผู้บันทึกข้อมูลเพียงท าเครื่องหมาย
ตามสถานะปัจจุบันของคดีเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ 

 
    แนวทางสอง   เ พื ่อให ้การพัฒนาการแจ้งความคืบหน้าและผลการ
ด าเนินงานในกระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษผ่านอินเทอร์เน็ต จึงเห็นควรให้มีการ
ออกระเบียบหรือมีข้อสั่งการให้ส านักคดี/ศูนย์ หรือคณะท างานที่รับผิดชอบเรื่อง ต้องแจ้งให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในคดี ทราบเลขคดีและรายละเอียดที่จ าเป็น เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามความ
คืบหน้า ภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ส านักคดี หรือคณะท างานที่รับผิดชอบเรื่องลงรับเรื่อง  

    อนึ่ง การปรับปรุงระบบดังกล่าวนี้ สามารถด าเนินการได้ทันทีเนื่องจากกรม
สอบสวนคดีพิเศษได้ท าโครงสร้างรองรับไว้แล้ว โดยธุรการคดีต้องมี Username กับ Password 
ให้สามารถเข้าใช้งานระบบและด าเนินการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน ถือเป็นการสร้างแนวทาง
ปฏิบัติให้ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ระบบฐานข้อมูลคดีและยัง เป็นกลไกในการแจ้งความ
คืบหน้าและผลการด าเนินงานในกระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษด้วย 

 

 

 



๑๒ 
 

๕. ข้อเสนอแนะ 

  ๑) ข้อเสนอแนะเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคดี 

   กรมสอบสวนคดีพิเศษควรก าหนดแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลคดีให้ศูนย์บริหารคดีพิเศษ ศูนย์สารสนเทศ และส านักคดี/ศูนย์/คณะท างาน
สืบสวนสอบสวนที่รับผิดชอบเรื่อง รวมทั้งกลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษถือปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๑) การให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษผู้ใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลคดี ต้องใส่ Username กับ Password ของตนเอง และห้ามให้ Username กับ Password 
ของตนแก่พนักงานราชการ ลูกจ้าง นักศึกษาฝึกงาน หรือบุคคลอื่น เพื่อเข้าถึงระบบฐานข้อมูลคดี 

   (๒) การออกระเบียบการใช้ฐานข้อมูลคดีของส านักคดี /กลุ่มงาน/ศูนย์ และ
คณะท างานที่รับผิดชอบเรื่อง ต้องบันทึกข้อมูลที่จ าเป็นในระบบฐานข้อมลูคด ีโดยเฉพาะบันทึกข้อมูล
ส าคัญ ๆ ที่ก าหนดเป็นดาวแดง (*) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงจะเบิกจ่ายงบประมาณได้ และให้กลุ่ม
ค่าใช้จ่ายคดีพิเศษยกเลิกการรับเอกสารตามระบบเดิม แต่ให้พิจารณาอนุมัติงบประมาณจากเอกสาร
ที่ส่งผ่านระบบฐานข้อมูลคดีที่บันทึกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ แล้วเท่านั้น  

   (๓) ก าหนดให้การตั้งชื่อเรื่องหรือคดี ที่จะเข้าสู่กระบวนการสืบสวนหรือสอบสวน
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ด าเนินการตามมติคณะกรรมการคดีพิเศษอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลคดีไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต  

   (๔) ควรจัดฝึกอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลคดีให้กับบุคลากรอย่างทั่วถึง  

  ๒) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการแจ้งความคืบหน้าและผลการด าเนินงาน
ในกระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ 

   การพัฒนาการแจ้งความคืบหน้าและผลการด าเนินงานในกระบวนการสืบสวนและ
สอบสวนคดีพิเศษสามารถกระท าได้ ๒ แนวทางควบคู่กัน ดังนี้ 

   แนวทางหน่ึง   การพัฒนาการแจ้งความคืบหน้าและผลการด าเนินงานใน
กระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 

   (๑) การเผยแพร่ข้อมูลคดีในภาพรวมหรือจ าแนกรายปีเฉพาะข้อมูลส าคัญ ๆ ที่
สามารถเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต อันเป็นการแจ้งความคืบหน้าและผลการด าเนินงานในกระบวนการ
สืบสวนและสอบสวนคดพิีเศษในเบื้องต้น ซึ่งผู้มีส่วนไดส้่วนเสียสามารถสอบถามรายละเอียดอื่น ๆ ได้
จากผู้รับผิดชอบโดยตรง 

   (๒) การน าข้อมูลคดีที่ส าคัญ ๆ และมีความจ าเป็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยอาจจะก าหนดค าค้น เช่น เลขคดี หรือ Password ส าหรับการ
เข้าถึงข้อมูล 



๑๓ 
 

   ดังตัวอย่างการรายงานความคืบหน้าและผลการด าเนินงานในกระบวนการสืบสวน
และสอบสวนคดีพิเศษที่จะแจ้งผ่านอินเทอร์เน็ตของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประกอบด้วย ๑) เลข
คดี ๒) ชื่อหัวหน้าคณะท างาน ๓) ชื่อเลขานุการคณะท างาน ๔) หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และ 
๕) สถานะของคดีตาม ๕ กระบวนงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารก าหนด ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น 

   แนวทางสอง เพื่อให้การพัฒนาการแจ้งความคืบหน้าและผลการด าเนินงานใน
กระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ จึงเห็นควรให้มีการออกระเบียบหรือมีข้อสั่งการให้
ส านักคดี/ศูนย์ หรือคณะท างานที่รับผิดชอบเรื่อง ต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคดี ทราบเลข
คดีและรายละเอียดภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ส านักคดี หรือคณะท างานที่รับผิดชอบเรื่องลงรับ
เรื่อง เพ่ือเป็นข้อมูลในการติดตามความคืบหน้าต่อไป 

 

--------------------------------------------- 


