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ค าน า 
   

แผนการพัฒนาเพ่ือยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อน
และเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาการปฏิบัติราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารบ้านเมืองที่ดี ในส่วนของหลักการตอบสนอง 
(Responsiveness) และเพ่ือยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชน และให้การขับเคลื่อนภารกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษ บรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นองค์การหลักในการบังคับใช้
กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล” โดยก าหนดประเด็นการพัฒนาเพ่ือยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากผลการส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นแนวทางและทิศทางการยกระดับ
และพัฒนา ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อการอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน อันจะน าไปสู่
ความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษต่อไป 
 
 

 กองนโยบายและยุทธศาสตร์ 
     กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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สารบัญ 
    หน้า 

ส่วนที่ ๑ ความเป็นมาและความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕63) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กับแผนการด าเนินการพัฒนาเพ่ือยกระดับ
ความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   ๑ –   ๙ 

ส่วนที่ ๒ ผลการส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ด าเนินการส ารวจ โดย ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”) 

๑๐ – ๑๘ 

ส่วนที่ ๓ ประเด็นการพัฒนาเพ่ือยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๙ – ๒๑ 

ส่วนที่ ๔ แผนการพัฒนาเพ่ือยกระดับความเชื่อม่ันของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๒ – ๒๕ 

 รายละเอียดแผนงาน / โครงการ ตามแผนการพัฒนาเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒๖ – ๓๕ 

ส่วนที่ ๕ แนวทางการติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาเพ่ือยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓๖ -๓๗ 
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ส่วนที่ ๑ 
ความเป็นมาและความเชื่อมโยง 

ของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕63) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กับแผนการพัฒนาเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชน 

ที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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แผนปฏิบัติราชการ รายปี (พ.ศ. ๒๕63) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๑ ภาพรวม 

๑.๑) วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นองค์การหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล 

 

นิยามวิสัยทัศน์ 

 การบังคับใช้กฎหมาย หมายถึง การใช้อ านาจการสืบสวนสอบสวนตามที่ก าหนดไว้ตามประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 

 อาชญากรรมพิเศษ หมายถึง อาชญากรรมซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากอาชญากรรมพ้ืนฐาน เป็นอาชญากรรมที่มีความส าคัญและจ าเป็นต้องได้รับความสนใจ
เป็นกรณีพิเศษ โดยมีความละเอียดและซับซ้อน ยาก และร้ายแรง อาทิ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (White Collar Crime) องค์กรอาชญากรรม (Organization Crime) 
อาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Crime) 

 มาตรฐานสากล หมายถึง หลักเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดหลักนิติธรรมขององค์การสหประชาชาติ (The United Nations Rule of Law 
Indicators) ประกอบด้วย หลักประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, หลักความเที่ยงตรง เป็นกลาง ความรับผิดชอบและความโปร่งใส, หลักการคุ้มครองบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการ
ถูกละเมิด และหลักศักยภาพ โดยมีการประเมินด้วยตัวชี้วัด (KPIs) จ านวน 7 ตัว ได้แก่  

1) การบรรลุเป้าหมายและผลผลิต 
๒) ความเชื่อมั่นจากสังคม 
3) การท างานที่ยึดถือเป้าหมายและความรับผิดชอบร่วมกัน 
4) ความโปร่งใส 
5) ความพร้อมด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ 
6) ความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล 
7) ประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

ทั้งนี้ การด าเนินการตามมาตรฐานดังกล่าว อยู่บนหลักพ้ืนฐานของมาตรา 39 (ว่าด้วยการรับโทษทางอาญา) และมาตรา 40 (ว่าด้วยสิทธิของบุค คล
ในกระบวนการยุติธรรม) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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๑.๒) พันธกิจ (Mission) 
ป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน และด าเนินคดีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรม 

๑.๓) เป้าประสงค์ (Goals) / ตัวชี้วัด 
1. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยความเป็นธรรม 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของคดีอาชญากรรมพิเศษลดลง 

2. ปกป้อง รักษา เรียกคืนทรัพย์สิน และผลประโยชน์ให้แก่รัฐและประชาชน 
ตัวช้ีวัด : มูลค่าทรัพย์สิน/ผลประโยชน์ที่สามารถปกป้องรักษา ผลประโยชน์ให้แก่รัฐ เอกชน และประชาชน 

3. เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของสังคมในการป้องกันปราบปรามสืบสวนสอบสวน 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 

๑.๔) ค่านิยมหลัก (Core Value)  

“เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์” (DSI) : 
 เกียรติศักดิ์ (Dignity) หมายถึง มีความภาคภูมิใจ มีศักดิ์ศรี  มีศรัทธาต่อองค์กรด ารงตนอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี เหมาะสม มีวินัยในตนเอง

มีความรักสามัคคีต่อองค์การและเพ่ือนร่วมงาน 

 เชี่ยวชาญ (Speciality)  หมายถึง มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญอันเกิดจาก การสั ่งสมประสบการณ์ในการท างานจนเป็นที ่ยอมรับ   
ของบุคลากรทั้งภายในภายนอก 

 ซื่อสัตย์ (Integrity)       หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อตนเองและผู้อ่ืนการยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานยึดมั่นและปฏิบัติ
ตามเศรษฐกิจพอเพียง 
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๑.๒) แผนปฏิบัติราชการ  
 อาชญากรรมพิเศษ หมายถึง อาชญากรรมซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากอาชญากรรมพื้นฐานเป็นอาชญากรรมที่มีความส าคัญและจ าเป็นต้องได้รับความสนใจ

เป็นกรณีพิเศษ โดยมีรายละเอียดและซับซ้อน จ าเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นกรณีพิเศษ ยุ่งยาก และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่ างประเทศ ระบบเศรษฐกิจ การคลัง องค์กรอาชญากรรม (Organization Crime) 
อาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Crime) ซึ่งคดีดังกล่าวจ าเป็นที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการสืบสวนและสอบสวน เพ่ือให้การป้องกันและปราบปราม
การกระท าความผิดประเภทอาชญากรรมพิเศษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความส าคัญ
และเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านความมั่นคงซึ่งมีประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคง แห่งชาติเพ่ือการพัฒนา ประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งมีนโยบายที่ ๑ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นโยบายที่ ๓ ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบายที่ ๕ สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยคุกคามข้ามชาติ นโยบายที่ ๑๐ เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ และนโยบายที่ ๑๕ พัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ  

ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดให้  กฎหมายเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
มีเป้าหมายหลักให้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นไป เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมจึงถูกจัดท าขึ้น 
เพ่ือเป็นกลไกส าคัญตอบสนองต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้วยการมุ่งเน้นให้ กฎหมายมีความเป็นพลวัตที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปและเป็นไป
ตามความต้องการของประชาชน และมีกระบวนการยุติธรรมที่เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค  มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ส่งผลให้เป้าหมายการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติในทุกด้านบรรลุ ความส าเร็จในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ต่อส่วนรวมของประเทศ โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ มุ่งเน้นการท านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิ ทัลมาสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและพลวัตให้กับการพัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม เป็นธร รม และทั่วถึง ประกอบด้วย 
๒ แผนย่อย ได้แก่ 

การพัฒนากฎหมาย โดยเน้นการด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ยกเลิกกฎหมายให้มีเท่าที่จ าเป็นและสอดคล้องบริบทและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาปร ะเทศ 
จากน าเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมทางกฎหมายมาประยุกต์ใช้ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกฎหมาย
ทุกระดับชั้นให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นเอกภาพ ไม่ขัดกัน มีการน ากฎหมายไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่จะ น ากระบวนการยุติธรรมปราศจาก
ความเหลื่อมล้ าและความไม่เท่าเทียม  
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การพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยการอ านวยความยุติธรรมเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ในการบริหาร กระบวนการยุติธรรมของประเทศ
จึงต้องมุ่งสู่การเสริมสร้างสังคมนิติธรรมด้วยกระบวนการยุติธรรม  ที่มีประสิทธิภาพและเอ้ือให้ทุกภาคส่วนได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค ปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
โดยเสริมสร้างความโปร่งใสและพลวัตของกระบวนการยุติธรรมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้ง การมีส่วนร่วมของประชาชนให้องค์ประกอบต่าง ๆ ของกระบวนการ
ยุติธรรมและการบริหารจัดการหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐโดยรวม เพ่ือการจัดการ
กับกรณีพิพาทได้อย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีจุดเน้น ให้กระบวนการยุติธรรมทั้งกระบวนการเคารพ
สิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  เจ้าหน้าที่
ในกระบวนการยุติธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก มุ่งให้เกิดการสร้าง 
มาตรฐานและ เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมเทียบเท่าระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ า  และสร้างโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรม 
สร้างความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กับประโยชน์สาธารณะ การอ านวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างเสมอภาค หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมมีความร่วมมือที่ดี บูรณาการและเชื่อมโยงการท างานระหว่างกัน 

แผนปฏิบัติราชการ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทั้ง ๕ เรื่อง จึงมีความส าคัญต่อความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล    (Standard  System)   

การด าเนินคดีพิเศษมีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์สูง มีระบบการสืบสวนสอบสวนที่มีมาตรฐาน มีการ 
จับกุมผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่มีผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งมีการใช้พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน 

(1) เป้าหมาย  
(๑) การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่มีมาตรฐาน  (P1) 
(2) กระบวนการสนับสนุนที่เสริมสร้างประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่เป็นรูปธรรม (P2) 
(๓) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมั่นในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ (C2) 
(4) อัยการเห็นพ้องกับความเห็นของพนักงานสอบสวนในส านวนคดีพิเศษ (C1) 
(๕) ศาลพิพากษาสอดคล้องกับส านวนคดีพิเศษ (S1) 
(๖) มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ของรัฐ เอกชน และประชาชนได้รับการปกป้อง รักษา เรียกคืน (S๒) 
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(๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
(๑) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนามาตรฐานการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (ร้อยละ ๑๐๐ 

ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)  
(๒) ร้อยละของเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง/สืบสวน/สอบสวนคดีพิเศษที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด (เรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง ร้อยละ ๙ เรื่องสืบสวนฯ  

ร้อยละ ๙๐ และการสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยละ ๙๕) 
(๓) ร้อยละของผลผลิตกระบวนการสนับสนุนที่น าไปใช้ประโยชน์ในการสืบสวนคดีพิเศษ (ร้อยละ ๘๐) 
(๔) ร้อยละของความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (เพ่ิมข้ึน) 
(๕) ร้อยละคดีพิเศษที่ด าเนินการแล้วเสร็จและพนักงานอัยการมีความเห็นพ้อง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓) 
(๖) ร้อยละของส านวนคดีพิเศษที่ศาลมีค าพิพากษาสอดคล้องกับส านวนคดีพิเศษ (เพ่ิมข้ึน) 
(๗) มูลค่าทรัพย์สิน/ผลประโยชน์ที่สามารถปกป้องรักษา ผลประโยชน์ให้แก่รัฐ เอกชน และประชาชน (ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ล้านบาท) 

2) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ (Smart Agent) 

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ มีบุคลากรที่มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีความผาสุก และมีสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือพัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืน 

(1) เป้าหมาย  
(๑) บุคลากรเชี่ยวชาญในงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความผาสุก (L๑) 
(๒) มีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสู่การอ านวยความยุติธรรม (L๒) 

(๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
(๑) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน HR Scorecard (ร้อยละ ๑๐๐)      
(๒) ร้อยละความเชื่อม่ันของบุคลากรในการบริหารทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ ๘๕)      
(๓) ร้อยละความผูกพันของบุคลากร (ร้อยละ ๘๑)      
(๔) ร้อยละความส าเร็จของการขับเคลื่อนสถาบันพัฒนาการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (ร้อยละ ๖๐) 
(๕) ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะเฉพาะต าแหน่ง (ร้อยละ ๒๐) 
(๖) ร้อยละของบุคลากรที่การกระท าความผิดทางวินัยเทียบกับจ านวนบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ไม่เกินร้อยละ ๑) 
(๗) ร้อยละของเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและ ปปช. ปปท.ชี้มูลลดลง (ไม่เกินร้อยละ๐.๕)      
(๘) ร้อยละความส าเร็จของการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ร้อยละ ๑๐๐)   
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๓) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง สร้างเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย (Super Technology) 

มีการติดตามและบันทึกผลการด าเนินคดีพิเศษในฐานข้อมูลคดีพิเศษที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ มีงานการข่าวและข่าวกรอง  ที่มีคุณภาพสูง  มีเครื่องมือ อุปกรณ์
พิเศษที่ทันสมัย มีระบบการเชื่อมโยงกับคลังข้อมูลกลางขนาดใหญ่ (Big Data) มีการศึกษา วิจัย พัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษ ที่เหมาะสมกับการใช้งาน มีนวัตกรรม
สมัยใหม่ที่เหมาะสมกับการสืบสวนสอบสวน 

(1) เป้าหมาย  
(๑) ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมโยง ทันสมัย และปลอดภัย (L๓) 
(๒) มีนวัตกรรมและเครื่องมือสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย (L๔) 

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
(๑) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาฯ ดิจิทัล ที่สอดคล้องกับแผนฯ ระดับ ๒ และ ๓ ที่เก่ียวข้อง (ร้อยละ ๑๐๐) 
(๒) จ านวนข่าวกรองที่สามารถพัฒนาเป็นส านวนการสืบสวนหรือคดีพิเศษ (ไม่น้อยกว่า ๓๕ เรื่อง) 
(๓) ร้อยละของนวัตกรรมและเครื่องมือที่มีการบริหารจัดการให้น ามาใช้ในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (ร้อยละ ๖๐) 

๔) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน (Strong Collaboration) 

มีการแสวงหาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การประสานงานและบูรณาการการท างานกับเครือข่าย การสร้างช่องทางการสื่อสาร
และพัฒนาความสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

(1) เป้าหมาย  
(๑) การป้องกันอาชญากรรมพิเศษอย่างเป็นระบบ (P3) 
(๒) ประชาชนรับรู้ เข้าใจ ภารกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษ และตระหนักถึงภัยอาชญากรรมพิเศษ (C3) 
(๓) ประชาชนทั่วไปรู้เท่าทัน และไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมพิเศษ (S๓) 

(๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
(๑) จ านวนข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นต่อภาคีเครือข่ายเพ่ือเป็นการป้องกัน/ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ (ไม่น้อยกว่า ๒๔ เรื่อง) 
(๒) ร้อยละของความเชื่อมั่นของเครือข่ายภาคประชาชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (เพ่ิมข้ึน) 
(๓) ร้อยละของประชาชนทั่วไปที่รับรู้ เข้าใจภารกิจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ร้อยละ ๕๗.๕) 
(๔) ร้อยละของประชาชนทั่วไปที่มีความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงภัยอาชญากรรมพิเศษ (เพ่ิมข้ึน)  
(๕) ร้อยละของคดีอาชญากรรมพิเศษลดลง (ลดลง)                
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๕) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Administration)   

การบริหารจัดการองค์การตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (GG) การปฏิรูปองค์การ 
การบริหารยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ (ITA) การปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย การพัฒนาระบบราชการ 

(1) เป้าหมาย  
การพัฒนาองค์การของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามหลักธรรมาภิบาล 

(๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
(๑) ระดับการพัฒนาองค์การกรมสอบสวนคดีพิเศษสู่การเป็นระบบราชการ ตามเกณฑ์ PMQA ๔.๐ (อย่างน้อยระดับก้าวหน้า (Advance)) 
(๒) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การ (ร้อยละ ๑๐๐) 
(๓) ระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9๐) 
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- ๑๐ - 
 

แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
ผลการส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ด าเนินการส ารวจ โดย ศูนย์ส ารวจความคิดเหน็ “นิด้าโพล”) 
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ผลการส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนท่ีมีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ด าเนินการส ารวจ โดย ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”) 

การส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความเชื่อมั่น
ของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเพ่ือทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้มีความเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อการอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน ( Mix Methodology) ระหว่างการส ารวจ
ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) โดยส ารวจความคิดเห็นกับประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ (1) กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้รับบริการ เครือข่ายการท างานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเครือข่ายภาคประชาชน และ (2) กลุ่มประชาชนทั่วไป ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-stage Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการลงพ้ืนที่ภาคสนาม (Field Survey) และสัมภาษณ์จากผู้ให้ค าตอบโดยตรง (Face to Face Interview) ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์ (Enumeration by Telephone) และวิธีการส่งแบบส ารวจให้ผู้ตอบทางไปรษณีย์ (Mailed Questionnaire) ทางแฟกซ์หรืออีเมล์ ท าการรวบรวมข้อมูลเชิง
ปริมาณได้จ านวนทั้งสิ้น 2,560 หน่วยตัวอย่าง จ าแนกเป็น (1) กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง จ านวน 265 หน่วยตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้รับบริการ จ านวน 
136 หน่วยตัวอย่าง เครือข่ายการท างานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 79 หน่วยตัวอย่าง เครือข่ายภาคประชาชน จ านวน 50 หน่วยตัวอย่าง และ (2) กลุ่มประชาชน
ทั่วไป จ านวน 2,295 หน่วยตัวอย่าง ส าหรับการส ารวจข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล (In-depth Interview) ท าการ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้จ านวนทั้งสิ้น 20 หน่วยตัวอย่าง กับประชากรกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยด าเนินการส ารวจในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งสามารถสรุปผลการส ารวจ ได้ดังนี้ 

๒.1 สรุปผลการส ารวจเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) 
จากการส ารวจโดยภาพรวมจากกลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ (1) กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ซึ่งประกอบด้วย ผู้รับบริการ เครือข่ายการท างาน

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายภาคประชาชน และ (2) กลุ่มประชาชนทั่วไป พบว่า การรับรู้ รับทราบ บทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ 
ระบุว่า “พอรู้จักบ้าง-รู้จักน้อย” (ร้อยละ 93.13) เมื่อสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ตามบัญชีท้ายประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
เรื่อง การก าหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระท าความผิด ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547) พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบว่า 
กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม (ร้อยละ 81.80) ในขณะที่บทบาทหน้าที่ในด้านอ่ืน ๆ ตัวอย่างมีการรับรู้ค่อนข้างต่ า (อยู่ระหว่าง ร้อยละ 
30.00-53.71) แสดงให้เห็นว่าตัวอย่างยังไม่ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างแท้จริง ส าหรับการติดตามข้อมูลข่าวสารและผลงานของกรมสอบสวน  
คดีพิเศษ พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  (ร้อยละ 98.55) โดยติดตามผ่านทางสื่อโทรทัศน์มากที่สุด (ร้อยละ 86.52) 
รองลงมา คือ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) (ร้อยละ 36.82) และหนังสือพิมพ์ (ร้อยละ 29.53) ตามล าดับ  
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ด้านระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีระดับ
คะแนนอยู่ในช่วง 6-10 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.63 (S.D. = 1.89) และคิดเป็นร้อยละ 66.30  

เมื่อจ าแนกระดับความเชื่อมั่นตามกลุ่มต่าง ๆ พบว่า กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน มีระดับความเชื่อมั่นสูงที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.40 (S.D. = 1.27) 
และคิดเป็นร้อยละ 84.00 รองลงมา คือ กลุ่มผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.85 (S.D. = 2.10) และคิดเป็นร้อยละ 78.50 กลุ่มเครือข่ายการท างานและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.85 (S.D. = 2.10) และคิดเป็นร้อยละ 78.50 และกลุ่มประชาชนทั่วไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.49 (S.D. = 1.85) และคิดเป็นร้อยละ 64.90 
(ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 1) 

 
ภาพที่ 1 แสดงระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยภาพรวม จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย 

และเม่ือจ าแนกระดับความเชื่อมั่นตามกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง และกลุ่มประชาชนทั่วไป พบว่า กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยตรง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.89 (S.D. = 1.81) และคิดเป็นร้อยละ 78.90 ส่วนกลุ่มประชาชนทั่วไป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.49 (S.D. = 1.85) และคิดเป็นร้อยละ 64.90  

ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า กลุ่มของผู้ที่เข้ามาร่วมงานหรือติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ จะมีระดับความเชื่อมั่นสูงกว่า ผู้ที่ไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมสอบสวน
คดีพิเศษ (ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 2) 
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ภาพที่ 2 แสดงระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยภาพรวม 

จ าแนกตามกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงและกลุ่มประชาชนทั่วไป 

ซึ่งประเด็นที่ตัวอย่างให้ความเชื่อมั่นต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษมากที่สุด (3 อันดับแรก) คือ (1) ประเด็นการมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการป้องกัน
ปราบปรามสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (2) ประเด็นกระบวนการสืบสวนสอบสวน ค้นหาพยานหลักฐานตั้งแต่เริ่มต้น - สิ้นสุด มีความโปร่งใสและ (3) ประเด็นการเป็นองค์กร
ที่ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม ตามล าดับส่วนประเด็นที่ตัวอย่างให้ความเชื่อมั่นต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษน้อย ที่สุด (3 อันดับสุดท้าย) คือ 

(1) ประเด็นกระบวนการท างานที่ปราศจากการแทรกแซงจากนักการเมือง ผู้มีอิทธิพล ผู้บังคับบัญชาหรือกลุ่มผู้มีอ านาจ  (2) ประเด็นกระบวนการท างานที่เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก และ (3) ประเด็นการเป็นองค์กรที่ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ ตามล าดับ 
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2.๒ สรุปผลการส ารวจเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) 
การส ารวจเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) ครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม 2) กลุ่มผู้บริหาร

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 3) กลุ่มผู้รับบริการ 4) กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการให้บริการ 5) กลุ่มหน่วยงานปฏิบัติ และส่งมอบงานระหว่างกัน 6) กลุ่มหน่วยงานนโยบายควบคุม
ก ากบั และ 7) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 20 ท่าน ผลการส ารวจ พบว่า 

เมื่อกล่าวถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ (Department of Special Investigation: DSI) ผู้ให้ข้อมูลนึกถึงภาพของส านักงานสอบสวนกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(The Federal Bureau of Investigation : FBI) หรือนึกถึงเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือองค์กรที่เป็นที่พ่ึงของประชาชนในการด าเนินงานยุติธรรม นึกถึงการป้องกันและปราบปราม
คดีทุจริตที่เป็นคดีใหญ่ (Big Case) และมีความส าคัญระดับประเทศ เช่นความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงของรัฐ หรือคดีทุจริตที่มีผลกระทบต่อประชาชนอย่างรุนแรง 
เป็นต้นภาพจ าของกรมสอบสวนคดีพิเศษในสายตาของผู้ให้ข้อมูลจึงเป็นองค์กรที่มีอ านาจไร้ขอบเขต มีอ านาจสอบสวน “คดีพิเศษ” ที่หน่วยงานอ่ืนไม่สามารถด าเนินการได้ 
หรือคดีความที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน เป็นองค์กรที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนด้วยความยุติธรรม และปราศจากการแทรกแซงจากอ านาจใด ๆ  นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลบางท่าน
ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า “สมัยก่อนเมื่อกล่าว ถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษจะนึกถึงภาพของส านักงานสอบสวนกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา (FBI) เพราะจากบทบาท
อ านาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ยังไม่มีความชัดเจน แต่ปัจจุบันภาพจ าดังกล่าวได้ถูกลบออกไปกลายเป็นภาพของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่มีความชัดเจน มากขึ้น 
เนื่องจากการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มีความโดดเด่น และเป็นที่จดจ าของสังคม เช่น คดีการทุจริตจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร 
และคดีกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความรวดเร็ว โปร่งใส และอ านวยความยุติธรรมให้กับสังคม”  

ส าหรับกระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า ปัจจุบันกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการด าเนินงานตามภารกิจไม่แตกต่างจากส านั กงาน
ต ารวจแห่งชาติ เพียงแต่ “มีหัวโขนกรมสอบสวนคดีพิเศษ” ที่มีขอบเขตของอ านาจหน้าที่ในการด าเนินคดีเป็นการเฉพาะ เมื่อกล่าวถึงภาพรวมของการด าเนินงานตามภารกิจ
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นตรงกันว่า การด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีหน่วยงานหลายฝ่าย เข้ามาเก่ียวข้องทั้งผู้บริหารระดับสูงของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ คณะกรรมการคดีพิเศษ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง แต่ถึงกระนั้นก็สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการท างานเป็นขั้นเป็นตอน 
และสามารถควบคุมกระบวนการท างานให้อยู่ในขอบเขตอ านาจตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานสืบสวนสอบสวนในคดีพิเศ ษ เช่น คดีผู้ร้าย
ข้ามแดน กรมสอบสวนคดีพิเศษจ าเป็นต้องมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสืบสวนสอบสวน เป็นต้น รวมถึงการให้ความยุติธรรมแก่ผู้ที่ตก เป็น
จ าเลยหรือผู้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีให้มีโอกาสได้ชี้แจงหรือแสดงพยานหลักฐานต่าง ๆ เพ่ือพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองได้อย่างเต็มที่  นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลบางท่านให้
ความเห็นว่า “ปัจจุบันการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษถือได้ว่าได้ด าเนินการครอบคลุมภารกิจในทุก ๆ มิติแล้ว เพียงแต่ขาดการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนิ นงานให้
ประชาชนรับทราบ แต่ในภาพรวมถือได้ว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษได้ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ” 
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การเข้าถึงการอ านวยความยุติธรรมหรือการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ แม้ว่าปัจจุบันกรมสอบสวนคดีพิเศษจะมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะเปิดโอกาส 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการอ านวยความยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยประชาชนสามารถยื่นค าร้อ งทางจดหมาย โทรศัพท์ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือสามารถติดต่อด้วยตนเองผ่านศูนย์บริการในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) หรือติดต่อผ่านศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 1 – 10 เพ่ือรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ท าให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อย่างไรก็ตามกรมสอบสวนคดีพิเศษควรพิจารณาในประเด็นการเข้าถึงบริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือพ้ืนที่ต่างจังหวัดที่อาจประสบปัญหาเรื่องความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่
ในพ้ืนที่ดังกล่าวเหล่านี้ เมื่อประสบปัญหาหรือไม่ได้ความเป็นธรรมที่พ่ึงหลักของประชาชนในการร้องทุกข์ คือ สถานีต ารวจที่ตั้งในพ้ืนที่ ดังนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษควรจัดท า
คู่มือส าหรับประชาชนในการติดต่อขอรับบริการ และอธิบายขั้นตอนในการด าเนินงานให้มีความชัดเจนเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าใจและเข้ าถึงการอ านวยความยุติธรรม
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดียิ่งขึ้น 

ส าหรับระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ในระดับเชื่อมั่นมากโดยมีปัจจัยหลัก คือ ความเชี่ยวชาญของบุ คลากร ทั้งในด้าน
การสืบสวนสอบสวน อย่างไรก็ตามผู้ให้ข้อมูลมีความต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1) มุ่งเน้นการด าเนินภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น 
2) การด าเนินคดีเก่ียวกับการเมือง ต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ไม่คลุมเครือ เพื่อป้องกันการถูกบิดเบือนจากผู้ไม่หวังดี อีกท้ังกรมสอบสวนคดีพิเศษต้องมีความ
เป็นอิสระอย่างแท้จริง ปราศจากการแทรกแซงของอ านาจทางการเมือง “ไม่ท างานตามค าสั่งของนักการเมือง” จึงจะสามารถอ านวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างมี
เสถียรภาพ และที่ส าคัญต้องมีระบบกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการท างาน  3) การแจ้งรายละเอียด
ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดี หรือชี้แจงขั้นตอนในการด าเนินงานให้สาธารณชนได้รับทราบอยู่เป็นระยะ เพ่ือสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นกับสาธารณชน 4) กระบวนการ
สรรหาบุคลากรในทุกระดับต้องมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งในประเด็นความเหมาะสมด้านความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับสาธารณชนได้มากยิ่งขึ้น 

อย่างไรก็ตาม กรมสอบสวนคดีพิเศษควรมีการขยายเครือข่ายภาคประชาชน เพ่ือส่งเสริมความรู้และเป็นการเฝ้าระวังเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผิดกฎหมาย เช่น คดียาเสพติด 
คดีแชร์ลูกโซ่ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลมีข้อเสนอแนะเรื่องการประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้และความเข้าใจ
ให้กับประชาชนเกี่ยวกับขอบเขตอ านาจหน้าที่และมาตรฐานการด าเนินงานด้านการสืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้มีความแตกต่างจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ด้านคุณภาพการให้บริการและการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า การให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามามี
บทบาทในการอ านวยความยุติธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ มีกระบวนการท างานตรงไปตรงมา ตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
อาชญากรรมแก่ประชาชน ลักษณะของการกระท าความผิดที่เป็นคดีพิเศษและการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ขอ งกรมสอบสวนคดีพิเศษ   
มีส่วนส าคัญท่ีท าให้สาธารณชนมีความเชื่อม่ันต่อการอ านวยความยุติธรรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ิมมากข้ึน 
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๒.3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
การส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 โดยการส ารวจเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) 

และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) คณะที่ปรึกษาได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดท าเป็นข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางการสร้างความเชื่อมั่น การพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดังนี้ 

1) การปรับปรุงด้านการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(1) สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับบทบาท อ านาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างถูกต้อง 
(๒) การปฏิบัติงานในเชิงรุกเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือป้องกันอาชญากรรมพิเศษ เช่น การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและขั้นตอนการปกป้องสิทธิแก่ประชาชน 

เพ่ือไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการกระท าความผิดต่าง ๆ  
(๓) สร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยการสร้างความเท่าเทียมท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมของบุคลากรจากความเป็นสหวิชาชีพ เพ่ือไม่ให้ความแตกต่าง

และความหลากหลายส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานขององค์กรในภาพรวม 
(4) การจัดท าคู่มือประชาชน เพ่ือชี้ช่องทางและวิธีการติดต่อ หรือขั้นตอนการขอใช้บริการ การให้ค าปรึกษา และการแนะน าทางกฎหมาย ทั้งนี้คู่ มือ

ฉบับประชาชนต้องจัดท าในรูปแบบที่สามารถท าความเข้าใจได้ง่าย 
(5) การประชาสัมพันธ์สถานที่ติดต่อส่วนกลาง เนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษมีหน่วยงานส่วนกลางตั้งอยู่ทั้งในอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงาน

อีกส่วนตั้งอยู่ในอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และอาคารของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ท าให้ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อขอรับบริการ 
เกิดความสับสนในการเดินทาง 

(6) การขยายเครือข่ายการเฝ้าระวัง เพ่ือเป็นการป้องกัน การกระท าความผิดที่อาจเกิดข้ึนในชุมชน หรือท้องถิ่นท่ีห่างไกล 
(7) การอ านวยความสะดวก เรื่อง การรับ – การส่งเอกสาร ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Document) โดยไม่ต้องส่งต้นฉบับเอกสาร 

เพ่ืออ านวยความสะดวกในการขอใช้บริการ 

2) ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
(1) ด้านการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่รู้จักกรมสอบสวนคดีพิเศษ (Know) ว่าเป็นหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

แต่อาจไม่เข้าใจ (Unknow) เกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่และขอบเขตการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งอาจท าให้ประชาชนเกิดความสับสนและไม่สามารถแบ่งแยก
ความแตกต่างระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ ดังนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงต้องประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับประช าชนโดยการใช้ถ้อยค า  
ที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เพ่ือแสดงให้สาธารณชนเข้าใจความเป็น “คดีพิเศษ” ที่อยู่ในบทบาท อ านาจหน้าที่และขอบเขตการด าเนินงานตามกฎหมาย 



- ๑๗ - 
 

แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เมื่อพิจารณาประเด็นช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารเปรียบเทียบผลการส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า รูปแบบของช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารมีความใกล้เคียงกัน โดยส่วนใหญ่ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์
ค่อนข้างสูง แต่เมื่อพิจารณาการติดตามผ่านสื่อประเภทเว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งเป็นสื่อออนไลน์เช่นเดียวกัน พบว่า การติดตามค่อนข้างน้อย ดังนั้น สื่อแบบดั้งเดิม 
(Traditional Media) เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และวิทยุ เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของประชาชน ส่วนรูปแบบและการสื่อสารประเภทเบอร์โทรศัพท์เฉพาะ ป้ายประกาศ 
การโฆษณา การจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา การแจกเอกสารและแผ่นพับ ซึ่งเป็นสื่อประชาสัมพันธ์แบบเก่าเช่นเดียวกันกลับได้รับความนิยมน้อยลง และมีข้อสังเกต
เกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่ได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก (Facebook) เมื่อเปรียบเทียบกับเว็บไซต์ (Website) และแอปพลิเคชัน
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสาธารณชนผ่านช่องทางเว็บไชต์ และแอปพลิเคชันของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีจ านวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบ 
กับการติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อประเภทเฟซบุ๊ก 

ดังนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษควรเน้นการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีลักษณะเป็นActive Technology หรือเครือข่ายทางสังคม (Social Network) เช่น 
เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ เป็นต้น มากกว่าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Passive Technology หรือ Standalone เช่น เว็ปไซต์ ป้ายโฆษณา เป็นต้น โดยการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ตลอดจนวิธีการ กระบวนการ และขั้นตอนในการติดต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทั้งนี้ สื่อประชาสัมพันธ์ ควรมีรูปแบบ  
ที่กระชับ ใช้ถ้อยค าที่เข้าใจง่าย และเป็นที่จดจ าแก่ประชาชน และควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ ความเป็นมืออาชีพ (Professional) ความโปร่งใส (Transparency) 
และความเป็นกลาง(Neutrality) ปราศจากการแทรกแซงหรือการครอบง าการบริหารด้วยอ านาจทางการเมือง โดยเฉพาะคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับการเมือง กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ต้องมีการชี้แจงหรืออธิบายให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับความโปร่งใสและความเป็นกลางในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก หากเป็นคดีทางการเมืองประชาชนจะมีความกังวล
เรื่องความเป็นกลางอันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษและเมื่อพิจารณาข้อมูลในส่วนของประชาชนทั่วไปที่ “ได้ยินชื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ” แต่ไม่มีโอกาส 
ติดต่อสื่อสารหรือใช้บริการโดยตรง พบว่า มีระดับความเชื่อมั่นน้อยกว่ากลุ่มประชาชนที่เคยรับบริการ กลุ่มเครือข่ายการท างาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายภาค
ประชาชนในทุก ๆ มิติ ดังนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษประสบความส าเร็จในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้ที่มีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องกั บกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยตรง 
แต่กรมสอบสวนคดีพิเศษประสบความส าเร็จน้อยในการสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชนทั่วไปที่ไม่มีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลการส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ไม่มีโอกาสสัมผัสหรือเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกรมสอบสวนคดีพิเศษมีแนวโน้มของความเชื่อมั่นลดลง 

(2) ด้านบุคลากร ผู้รับบริการ เครือข่ายการท างานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายภาคประชาชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวน
คดีพิเศษเป็นอย่างดี แต่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม เรื่องบทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่มีความซ้ าซ้อนกับการท างานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
อีกท้ัง กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานที่ถูกคาดหวังจากสังคมสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง ศักยภาพของหน่ว ยงาน และความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากรในทุกระดับ 
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แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ดังนั้น กระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่กระบวนการสรรหา คัดเลือกบรรจุ และการพัฒนา รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกเรื่ อง 
ทุกระดับ ควรมีความพิเศษแตกต่างจากหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นต้น กรมสอบสวนคดีพิเศษควรสร้างความช านาญทั้งด้านความรู้ 
(Knowledge) และด้านทักษะการปฏิบัติงาน (Skills) เพ่ือให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งบริบทของกฎหมายหรือการปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) การสร้างทักษะ ความช านาญด้านการสืบสวนสอบสวนซึ่งเป็นทักษะที่ไม่สามารถสืบทอดได้ (Tacit Knowledge) ควรถอดบทเรียน
การปฏิบัติงานเป็นกรณีศึกษาเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอด (Sharing) รวมถึงการส่งเสริมการรู้เท่าทันการกระท าความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี ทั้งกรณีที่ผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อ 
หรือกรณีการใช้เทคโนโลยีในการกระท าความผิด และบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษควรมีความรู้และทักษะด้านการแสวงหาพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิ กส์ (Digital 
Forensic) ด้วย 

(3) กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องมีความเป็นมืออาชีพ (Professional) ในการปฏิบัติงานความเป็นมืออาชีพพิจารณาได้จากกระบวนการท างานเชิงรุก 
(Proactive) โดยการน าทีมสหวิชาชีพ (Multidisciplinary) มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความโปร่งใส (Transparency) และสามารถตรวจสอบได้ 

(4) การตั้งหน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยตรง และแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน โดยอาศัยประสบการณ์ท างานร่วมกัน
ที่ผ่านมา รวมถึงความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความน่าเชื่อถือ เพ่ือสร้างการยอมรับหรือการสนับสนุนจากสาธารณชน 

(5) การพัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวน โดยเน้นการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเป็นที่ยอมรับ 

3) ความคาดหวังท่ีมีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประชาชนมีความต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษท าหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนคดีที่มีความส าคัญ และเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน 

รวมถึงการพิจารณาคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนยากแก่การคลี่คลาย (Cold Case) ให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีอันจะน าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ นอกจากนี้ ประชาชนมีความคาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างองค์กร ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคม เช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และส านักงานอัยการสูงสุด เป็นต้น และประชาชนคาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ท างานในเชิงลึกรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม สามารถน าไปสู่การจับกุมผู้กระท าความผิดได้ 

 
 
 
 
 

 

 



- ๑๙ - 
 

แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๐ - 
 

แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

การวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้วิเคราะห์ผลการส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 และข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ  และได้ประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ภารกิจ แผนงาน/โครงการ ที่เก่ียวข้อง เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ มีผลการพิจารณาประเด็นการพัฒนาเพ่ือยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 

ประเด็น มาตรการยกระดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน 

ทีร่ับผิดชอบ 

1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
บทบาท อ านาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างถูกต้อง 
และการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพ่ือไม่ให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากอาชญากรรม 
คดีพิเศษ  

เน้นการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีลักษณะเป็น 
Active Technology หรือเครือข่ายทางสังคม 
(Social network) เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์  
เป็นต้น มากกว่าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
Passive Technology หรือ Standalone  
เช่น เว็ปไซต์ ป้ายโฆษณา เป็นต้น 

๑.๑ โครงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจใน
ภารกิ จกรมสอบสวนคดี พิ เศษผ่ านสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ 
หมายเหตุ : อยู่ระหว่างรอความชัดเจน 
ด้านนโยบายจากส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

สลก. 
(ส่วนประชาสัมพันธ์) 

๑.๒ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสมาชิก
เครือข่ายด้านเทคนิคด้านการข่าวการเก็บ
รวบรวมพยานหลักฐานอาชญากรรมคดีพิเศษ 

กนย. 
(ส่วนเครือข่ายฯ) 

๒. การจัดท าคู่มือประชาชน เพ่ือชี้ช่องทางและวิธีการ
ติดต่อ หรือขั้นตอนการขอใช้บริการ การให้ปรึกษา 
และการแนะน าทางกฎหมาย รวมทั้งที่ตั้งและสถานที่
ติดต่อ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

เน้นการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีลักษณะเป็น 
Active Technology หรือเครือข่ายทางสังคม 
(Social network) เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ 
เป็นต้น มากกว่าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
Passive Technology หรือ Standalone  
เช่น เว็ปไซต์ ป้ายโฆษณา เป็นต้น 
 
 

๒.๑ โครงการ การจัดท าคู่มือ Motion 
แนะน าภารกิจและสถานที่ตั้งกรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

สลก. 
(ส่วนประชาสัมพันธ์) 



- ๒๑ - 
 

แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประเด็น มาตรการยกระดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน 

ทีร่ับผิดชอบ 

๓. สร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยการสร้างความเท่าเทียม
ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมของบุคลากร
จากความเป็นสหวิชาชีพ เพื่อไม่ให้ความแตกต่าง 
และความหลากหลายส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
ขององค์กรในภาพรวม       

ทบทวนและปรับปรุงแผนค่านิยมร่วม 
และวัฒนธรรมองค์การกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรภายในกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ มีจิตส านึกในการมีส่วนร่วม และเกิด
ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยประพฤติปฏิบัติ
ตามค่านิยมร่วม “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ 
ซื่อสัตย์” จนเป็นวัฒนธรรมองค์การที่มุ่งสู่ 
การอ านวยความยุติธรรม 

๓.๑ โครงการการจัดท าและขับเคลื่อน
แผนพัฒนาค่านิยมร่วมและวัฒนธรรม
องค์การ  

กพร., 
กบค. 

๔. การขยายเครือข่ายการเฝ้าระวัง เพื่อเป็นการ
ป้องกัน การกระท าความผิดที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน 
หรือท้องถิ่นที่ห่างไกล 

จัดตั้งศูนย์รับข้อมูลและเผยแพร่เครือข่าย
อาชญากรรมคดีพิเศษในโครงการบูรณาการ
ความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันการเกิด
อาชญากรรมคดีพิเศษ 

๔.๑ กิจกรรมเปิดศูนย์รับข้อมูลและเผยแพร่
เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ 
 

กนย. 
(ส่วนเครือข่ายฯ) 

เผยแพร่ความรู้เพ่ือการขยายเครือข่าย 
การเฝ้าระวัง เพ่ือการป้องกัน การกระท า
ความผิดที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน หรือท้องถิ่น
ห่างไกลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

๔.๒ โครงการการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ 

กพน. 

๕. การติดตามความคืบหน้าคดีของผู้ร้อง - พัฒนาระบบบริหารคดีด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- ทบทวนกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ให้สอดรับกับการพัฒนาระบบฯ และการ
ด าเนินการของเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ รวมทั้งเพ่ืออ านวยความสะดวก 

๕.๑ โครงการการพัฒนาระบบบริหารคดี
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะท่ี 1  
(DSI Case Intelligence System : CIS) 

กบพ. 
 

 



- ๒๒ - 
 

แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 

ส่วนที่ ๔ 
แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชน 

ที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
 
 
 
 



- ๒๓ - 
 

แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนท่ีมีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนงาน / โครงการ ภายใต้แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับความเชื่อม่ันของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ประเด็น มาตรการยกระดับ 

ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย
โครงการ/กจิกรรม 

โครงการ/กจิกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1. สรา้งการรับรู้และความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาท อ านาจ 
หน้าท่ีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เพื่อให้สาธารณชนไดร้ับทราบ 
อย่างถูกต้อง และการส่งเสรมิ
ความรูเ้กี่ยวกับกฎหมาย เพื่อไม่ให้
ประชาชนไดร้ับความเดือดร้อน
จากอาชญากรรมคดีพิเศษ  

เน้นการใช้สื่อประชาสัมพันธ ์
ที่มีลักษณะเป็น Active 
Technology หรือเครือข่าย 
ทางสังคม (Social network) 
เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์  
เป็นต้น มากกว่าการ
ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อ 
Passive Technology  
หรือ Standalone เช่น  
เว็ปไซต์ ป้ายโฆษณา เป็นต้น 

กิจกรรมการเผยแพร่
ความรู้ สร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
อาชญากรรมคดีพิเศษ 
เพื่อให้ประชาชนไมต่ก
เป็นเหยื่ออาชญากรรม 

๑.๑ โครงการสร้างการรับรู้ ความ
เข้าใจในภารกิจกรมสอบสวนคดี
พิเศษผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ 

ประชาชน
ทั่วไป 

๕,๕๘๙,๐๐๐ สลก.
(ประชาสัมพันธ์) 

อยู่ระหว่าง 
รอความชัดเจน 
ด้านนโยบาย
จากส านักงาน
ปลัดกระทรวง

ยุติธรรม 
ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ 

๑.๒ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกเครือข่ายด้านเทคนิค 
ด้านการข่าวการเก็บรวบรวม 
พยานหลักฐานอาชญากรรมคดีพิเศษ 

เครือข่าย 
ภาคประชาชน

  

๒๘๗,๓๓๒ กนย. 
(ส่วนเครือข่ายฯ) 

 

๒. การจดัท าคู่มือประชาชน  
เพื่อช้ีช่องทางและวิธีการติดต่อ 
หรือข้ันตอนการขอใช้บริการ  
การให้ค าปรึกษา และการแนะน า
ทางกฎหมาย รวมทั้งที่ตั้ง 
และสถานท่ีติดต่อ ท้ังส่วนกลาง
และส่วนภูมภิาค  

เน้นการใช้สื่อประชาสัมพันธ ์
ที่มีลักษณะเป็น Active 
Technology หรือเครือข่าย 
ทางสังคม (Social network) 
เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์  
เป็นต้น มากกว่าการ
ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อ 
Passive Technology  
หรือ Standalone เช่น  
เว็ปไซต์ ป้ายโฆษณา เป็นต้น 

เชิงปริมาณ :  
Motion Graphic 
เกี่ยวกับภารกจิ 
และสถานท่ีตั้ง 
ของกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ  
จ านวน ๑  เรื่อง 

เชิงคุณภาพ :  
ประชาชนไดร้ับรู้
ภารกิจ และสถานท่ีตั้ง
ของกรมสอบสวน 
คดีพิเศษอย่างทั่วถึง  

๒.๑ โครงการ การจัดท าคูม่ือ Motion 
แนะน าภารกจิและสถานท่ีตั้ง 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ประชาชน
ทั่วไป 

- สลก.
(ประชาสัมพันธ์) 

 



- ๒๔ - 
 

แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประเด็น มาตรการยกระดับ 
ตัวชี้วัด 

และค่าเป้าหมาย
โครงการ/กจิกรรม 

โครงการ/กจิกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

๓. สรา้งวัฒนธรรมองค์กร  
โดยการสรา้งความเท่าเทยีม
ท่ามกลางความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรมของบุคลากร 
จากความเป็นสหวิชาชีพ  
เพื่อไม่ให้ความแตกต่าง 
และความหลากหลายส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงาน 
ขององค์กรในภาพรวม       

ทบทวนและปรับปรุงแผน
ค่านิยมร่วมและวัฒนธรรม
องค์การกรมสอบสวนคดีพเิศษ 
เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร
ภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ
มีจิตส านึกในการมสี่วนร่วม 
และเกดิความรู้สึกเป็นหนึ่ง
เดียวกัน โดยประพฤติปฏิบัต ิ
ตามค่านิยมร่วม “เกียรติศักดิ์ 
เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย”์ จนเป็น
วัฒนธรรมองค์การที่มุ่งสู ่
การอ านวยความยตุิธรรม 

ร้อยละความส าเรจ็ 
ของการสรา้งและพัฒนา
วัฒนธรรมองค์การ 
ที่สอดคล้องกับ 
แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม   

๓.๑ โครงการการจัดท าและ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาคา่นิยมร่วม
และวัฒนธรรมองค์การ  

บุคลากร 
ในสังกัด 

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

- กพร., 
กบค. 

 

๔. การขยายเครือข่ายการเฝ้า
ระวัง เพื่อเป็นการป้องกัน การ
กระท าความผิดที่อาจเกิดขึ้นใน
ชุมชน หรือท้องถิ่นที่ห่างไกล 

การจัดตั้งศูนย์รับข้อมลู 
และเผยแพรเ่ครือข่าย
อาชญากรรมคดีพิเศษ 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ 

๔.๑ กิจกรรมเปิดศูนย์รับข้อมลู 
และเผยแพรเ่ครือข่ายอาชญากรรม
คดีพิเศษ  

เครือข่ายภาค
ประชาชน
  

๒๑๓,๐๐๐ กนย. 
(ส่วนเครือข่ายฯ) 

 

เผยแพรค่วามรูเ้พื่อการขยาย
เครือข่ายการเฝา้ระวัง  
เพื่อการป้องกัน การกระท า
ความผิดที่อาจเกิดขึ้น 
ในชุมชน หรือท้องถิ่นห่างไกล 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน ์
 
 
 

มีผลงานองค์ความรู้
เผยแพรผ่่านสื่อสังคม
ออนไลน์   

๔.๒ โครงการการเผยแพร ่
องค์ความรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน ์

บุคลทั่วไป 
ในสื่อสังคม
ออนไลน ์

- กพน.  



- ๒๕ - 
 

แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประเด็น มาตรการยกระดับ 
ตัวชี้วัด 

และค่าเป้าหมาย
โครงการ/กจิกรรม 

โครงการ/กจิกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

๕. การติดตามความคืบหน้าคดี
ของผู้ร้อง 

- พัฒนาระบบบริหารคดดี้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ทบทวนกฎหมาย/ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องให้สอดรับกับ 
การพัฒนาระบบฯ  
และการด าเนินการของ
เจ้าหน้าท่ีของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ รวมทั้งเพื่ออ านวย
ความสะดวก 

ตัวชี้วัด Output :  
1. โครงการฯ ได้รับอนุมัติ 
จากอธิบดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษ ไมเ่กิน 
เดือนธันวาคม 2562   
2. ร้อยละความครบถ้วน 
ถูกต้องของข้อมูลที่ส่ง
ให้กองเทคโนโลย ี
และศูนย์ข้อมลู 
การตรวจสอบ  
ร้อยละ 100   
 3. รายงานผล 
การด าเนินงานเสนอ 
อธิบดีกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ ภายในเดือน
กันยายน 2563 
จ านวน 1 ฉบับ 

ตัวชี้วัด Outcome : 
ร้อยละความส าเรจ็
ของการร่างแนวทาง/
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
ร้อยละ 100  

๕.๑ โครงการการพัฒนาระบบ
บริหารคดีด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระยะที่ 1 (DSI Case Intelligence 
System : CIS) 

กองบริหาร 
คดีพิเศษ  
(ส่วนร้อง

ทุกข์), กอง
เทคโนโลยี
และศูนย์
ข้อมูลการ
ตรวจสอบ 

- กบพ. 
 

 

 
 

 



- ๒๖ - 
 

แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 

รายละเอียดแผนงาน / โครงการ 
ตามแผนการพัฒนาเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 



- ๒๗ - 
 

แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๑.๑ 



- ๒๘ - 
 

แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

๑.๒ 



- ๒๙ - 
 

แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  

๒.๑ 



- ๓๐ - 
 

แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓.๑  แบบฟอร์มการจัดท าแผนงาน/โครงการการพัฒนาเพื่อยกระดับความเช่ือมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม. โครงการการจัดท าและขับเคลื่อนแผนพัฒนาค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์การ                                                                  .                                                          

หน่วยงาน.  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล                                     .                     

ประเด็นที่.๓. สร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยการสร้างความเท่าเทียมท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมของบุคลากรจากความเป็นสหวิชาชีพ เพ่ือไม่ให้ความแตกต่างและ
ความหลากหลายส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานขององค์กรในภาพรวม                           . 

มาตรการยกระดับ.ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์การกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษมีจิตส านึกในการมี
ส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมร่วม “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์” จนเป็นวัฒนธรรมองค์การที่มุ่งสู่การอ านวยความยุติธรรม 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย งาน/โครงการ.ร้อยละความส าเร็จของการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม      .   

วัตถุประสงค์งาน/โครงการ. (๑) เพ่ือทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์การของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  
(แผน ๓ ปี) ให้เป็น แผนพัฒนาค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์การของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๓)          .
                   (๒) จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์การกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                 . 

           (๓) เพ่ือให้บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ประพฤติปฏิบัติตาม ค่านิยมร่วม “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์” จนเป็นวัฒนธรรมองค์การที่มุ่งสู่
การอ านวยความยุติธรรมร่วมกัน                                 . 

กลุ่มเป้าหมายโครงการ.บุคลากรในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ                            . 

งบประมาณ.   -    .บาท (ถ้าม ี

 

 
 

 

 



- ๓๑ - 
 

แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 



- ๓๒ - 
 

แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

๔.๑ 



- ๓๓ - 
 

แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

๔.๒ 



- ๓๔ - 
 

แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 



- ๓๕ - 
 

แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๕.๑ 



- ๓๖ - 
 

แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

ส่วนที่ ๕ 
แนวทางการติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาเพือ่ยกระดับ 
ความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มตี่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๗ - 
 

แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แนวทางการติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนท่ีมีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ วางแนวทางการติดตามประเมินผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนการพัฒนาเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้  

 ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดรายงานผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนการพัฒนาเพ่ือยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวน
คดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่รับผิดชอบ ประจ าเดือน ทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป  

 และกองนโยบายและยุทธศาสตร์ จะประมวลผลฯ เพื่อจัดท ารายงานผลการด าเนินการพัฒนาเพ่ือยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวน
คดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 


