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   กรมสอบสวนคดีพิเศษ   ๑ 
 

แผนปฏิบัติราชการ รายปี (พ.ศ. ๒๕63) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 

 
1. ที่มา 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖     
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด ๓ มาตรา ๙ (๑) , (๒) ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้     
ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหน่วยงาน 
และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เมื่อ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  12  (พ .ศ. 2562 - 2565) แผนปฏิรูปประเทศ               
(ร่าง) แผนบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 - 2565) และบริบทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กรมสอบสวนคดีพิเศษได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) ของ     
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และประกาศใช้ตั้งแต่วันที่  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนด   
แนวทางการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเสริมสร้างการบูรณาการการด าเนินงานระหว่าง      
ส่วนราชการของกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานภาคี ประกอบด้วยแผนปฏิบัติราชการ ๕ เรื่อง ดังนี้          
1 . พัฒ นาระบบการสื บสวนสอบสวนที่ มี ป ระสิ ทธิภ าพ  และมีป ระสิ ทธิผล  (Standard System)                  
2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ (Smart Agent) 3. สร้างเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม      
ที่ทันสมัย (Super Technology) 4. บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน (Strong Collaboration) และ     
๕. การพัฒนาองค์การของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามหลักธรรมาภิบาล (Sustainable Administration)        
ซึ่งก่อให้เกิดความสอดคล้องกับเป้าหมายการด าเนินงาน เพ่ือเป็นองค์การหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับ
อาชญากรรมพิเศษ ตามมาตรฐานสากล โดยการขับเคลื่อนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมสอบสวน        
คดีพิเศษ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ รายปี (พ.ศ.๒๕๖๓) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

 

๑. วิสัยทัศน์ (Vision) 
   “เป็นองค์การหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษ ตามมาตรฐานสากล” 
 

๒. พันธกิจ (Mission)  
    ป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน และด าเนินคดีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ       

ด้วยความเป็นธรรม 
๓. เป้าประสงค์ (Goals)  

 ๑) การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่มีมาตรฐาน 
   ๒) กระบวนการสนับสนุนที่เสริมสร้างประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษทีเ่ป็นรูปธรรม 

 3) ผู้ รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมั่นในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษ 

 ๔) อัยการเห็นพ้องกับความเห็นของพนักงานสอบสวนในส านวนคดีพิเศษ 
 ๕) ศาลพิพากษาสอดคล้องกับส านวนคดีพิเศษ 
 ๖) มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ของรัฐ เอกชน และประชาชนได้รับการปกป้อง รักษา เรียกคืน 



   กรมสอบสวนคดีพิเศษ   ๒ 
 

 ๗) บุคลากรเชี่ยวชาญในงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความผาสุก 
 ๘) มีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสู่การอ านวยความยุติธรรม  
 ๙) ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมโยง ทันสมัย และปลอดภัย 

       ๑๐) มีนวัตกรรมและเครื่องมือสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย 
                 ๑๑) การป้องกันอาชญากรรมพิเศษอย่างเป็นระบบ 
                 ๑๒) ประชาชนรับรู้ เข้าใจ ภารกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษ และตระหนักถึงภัยอาชญากรรมพิเศษ 
                ๑๓) ประชาชนทั่วไปรู้เท่าทัน และไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมพิเศษ 
               ๑๔) การพัฒนาองค์การของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามหลักธรรมาภิบาล 
 

๔. ผลสัมฤทธิ์ (Result)  
 ๑) เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของสังคมในการป้องกันปราบปรามสืบสวนสอบสวน 
 ๒) ปกป้อง รักษา เรียกคืนทรัพย์สิน และผลประโยชน์ให้แก่รัฐและประชาชน 
  3) สาธารณชนรู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมคดีพิเศษ 

 ๕. ตัวช้ีวัด (Indicators) 
1) รอ้ยละความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ิมข้ึนทุกปี  

 ๒) มูลค่าทรัพย์สิน/ผลประโยชน์ที่สามารถปกป้องเรียกคืนให้แก่รัฐ/ประชาชน 
๑๖,๐๐๐ ล้านบาท 
 ๓) ร้อยละของการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาชญากรรมพิเศษเพ่ิมข้ึนทุกปี 

 ๖. แผนปฏิบัติราชการ  
 ๖.๑ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล (Standard System) 

มีงาน/โครงการที่ส าคัญ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 
๑) โครงการพัฒนามาตรฐานการสืบสวนสอบสวน  
๒) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อเสนองานวิจัยด้านการสอบสวนคดีพิเศษ  
๓) การปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
๔) โครงการจัดตั้งแหล่งข่าวบุคคล 
๕) การคุ้มครองพยานและบริหารจัดการศูนย์คุ้มครองพยาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ   
๖) โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
๗) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคง 

พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๘) โครงการระวังป้องกันภัยทางไซเบอร์และการกระท าความผิดเกี่ยวกับ 

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
       ๙) โครงการพัฒนากระบวนการสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ 

๑๐) การจัดท าและขับเคลื่อนแผนพัฒนายกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชน 
ที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๑๑) โครงการประสานงานและติดตามบุคคลที่มีความเคลื่อนไหวเป็นภัยต่อ    
ความมั่นคงของประเทศ 



   กรมสอบสวนคดีพิเศษ   ๓ 
 

6.๒ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ 
(Smart Agent) 
      มีงาน/โครงการที่ส าคัญ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 

๑) การจัดท าและขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ HR Scorecard  
๒) โครงการก่อสร้างสถาบันพัฒนาการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ 2 

พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ  
๓) การพัฒนาบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๔) การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
๕) การจัดท าและขับเคลื่อนแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
                                   ๕) การจัดท าและขับเคลื่อนแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร 

 

6.๓ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง สร้างเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย 
(Super Technology) 

มีงาน/โครงการที่ส าคัญ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 
๑) โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบและติดตามสถานะทางคดี  

ด้วยระบบสารสนเทศ ระยะที่ ๑ (DSI Case Intelligence System(CIS)) 
๒) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

(อยู่ระหว่างการรอการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)  
                                      ๓) โครงการสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุน          
การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

                        ๔) โครงการข่าวกรองที่พัฒนาเป็นส านวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  

 

6.4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน (Strong 
Collaboration) 

มีงาน/โครงการที่ส าคัญ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 
๑) โครงการพัฒนาความร่วมมือในการบั งคับใช้กฎหมายในการป้องกัน

ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในกลุ่มประชาคมอาเซียน+๖  
๒) โครงการประสานความร่วมมือด้านการสืบสวนสอบสวนการกระท าผิดเกี่ยวกับ

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์กับศูนย์ความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายแห่งกรุงจาการ์ต้าและหน่วยบังคับใช้
กฎหมายอินโดนิเซีย  

๓) โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับ พรบ.ว่าด้วย
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒  

๔) โครงการศึกษาเปรียบเทียบและประสานความร่วมมือด้านการสืบสวน
สอบสวนการกระท าความผิดเกี่ยวกับตลาดทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรวบรวมพยานหลักฐานกับ      
หน่วยบังคับใช้กฎหมายในกลุ่มอาเซียน  

๕) โครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ข้ามชาติในกลุ่มประชาคมอาเซียน + ๖ 

๖) โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และฝึกเทคนิคการปฏิบัติงาน 



   กรมสอบสวนคดีพิเศษ   ๔ 
 

๗) โครงการพัฒนาเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนกับการด าเนินคดีภาษีอากร 
๘) โครงการข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นต่อภาคีเครือข่ายเพ่ือเป็นการป้องกัน/

ปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ 
๙) โครงการบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันการเกิดอาชญากรรม

คดีพิเศษ 
๑๐) โครงการสร้างการรับรู้ความเข้าใจภารกิจขององค์กร เพ่ือป้องกันและแจ้งเตือน

ภัยอาชญากรรมพิเศษ 
๑๑) โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 

6.5 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ
ความย่ังยืน (Sustainable Administration)   

มีงาน/โครงการที่ส าคัญ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 
๑) โครงการพัฒนาองค์การกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒) โครงการ “การจัดการความรู้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓” 
๓) โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษ 
๔) โครงการการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปองค์การกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
๕) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐ 
๖) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ

จัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

๓. แนวทางการติดตามประเมินผล 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ วางแนวทางการติดตามประเมินผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยให้หน่วยงานในสังกัดน าข้อมูล
แผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ เข้าสู่ระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (e – MENSCR) และรายงาน
ผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ ผ่านระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (e – MENSCR) ตามระเบียบว่าด้วย
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 
๒๕๖๒ นอกจากนั้น เพ่ือประโยชน์ในการติดตามความก้าวหน้าและการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานในสังกัด
ต้องรายงานความก้าวหน้างาน/โครงการในส่วนที่รับผิดชอบ ประจ าเดือนอีกทางหนึ่งด้วย   

 
 

 
 
 
 
 



   กรมสอบสวนคดีพิเศษ   ๕ 
 

 

 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ ๑ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ  
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

 
 
 
 



 
 

๑๑ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ส่วนที่ ๑  
ความสอดคล้องกบัแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 
๑.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) (แผนระดับท่ี ๑) 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (หลัก) 

 (๑) เป้าหมาย (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
2.๔ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
4.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ
เทียบเท่าระดับสากลตามหลักนิติธรรม มีการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งสู่การอ านวยความยุติธรรม ปฏิบัติงาน 
ด้วยเกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์ เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรม สร้างเสริมเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง
ภายในประเทศและนอกประเทศในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ มีการบริหารจัดการองค์การ
สอดคล้องตามเกณฑ์ PMQA ๔.๐ มีระบบป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ทบทวนความจ าเป็นและความเหมาะสมของกฎหมายการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การสอบสวนคดีพิเศษให้ทันสมัย มีความสอดคล้องและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือให้
กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

 

2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง (รอง) 
  (๑) เป้าหมาย (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 

 2.๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
  (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 

 4.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

  (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมพิเศษ ปราบปรามการค้ามนุษย์ การระวังป้องกันภัยทางไซเบอร์และการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและนอก
ประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกปลอดภัยและความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ส่งผลให้บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 

 



 
 

๑๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๑.๒ แผนระดับท่ี ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  

๑.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 (1) ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมายที่ 1 กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ

อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
 เป้าหมายที่ ๒ การอ านวยความยุติธรรม เป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง

และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
 การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ 

พัฒนาการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามหลักสากล การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ มีการ
ด าเนินการให้สอดคล้องตามหลักสากล มีมาตรฐานและประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากลตามหลั กนิติธรรม 
สร้างเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ บูรณาการความร่วมมือ  
กับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
ตลอดจนทบทวนความจ าเป็นและความเหมาะสมของกฎหมาย การแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ       
ที่เก่ียวข้องกับการสอบสวนคดีพิเศษให้ทันสมัย มีความสอดคล้องและตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อย 1. การพัฒนากฎหมาย 
 แนวทางการพัฒนา 

3. พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย 
 เป้าหมายของแผนย่อย 

2. การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั่วถึงไม่เลือก
ปฏิบัติและเป็นธรรม 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
พัฒนาการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามหลักสากล การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ มีการ

ด าเนินการให้สอดคล้องตามหลักสากล มีมาตรฐานและประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากลตามหลักนิติธร รม 
การขับเคลื่อนสถาบันพัฒนาการสอบสวนคดีพิเศษสร้างเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศใน
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ การพัฒนาระบบบริหารราชการ 4.0 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ตลอดจนทบทวนความจ าเป็นและความเหมาะสมของกฎหมาย การแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีพิเศษให้ทันสมัย มีความสอดคล้องและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
เพ่ือใหก้ารปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั่วถึงไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม 
 

3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อย 2. การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
 แนวทางการพัฒนา  

1. ปรับวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้
เคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 

2. ก าหนดให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครองมี
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน 



 
 

๑๓ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

3. เสริมสร้างพลวัต ความหลากหลาย บูรณาการด้านกระบวนการยุติธรรมด้วยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และการสร้างความเสมอภาคในการอ านวยความยุติธรรม
ด้วยการคุ้มครองผู้ด้อยโอกาส 

5. ก าหนดให้การรวบรวมและการพิสูจน์พยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรมต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีการใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
1. การอ านวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาคท่ัวถึง เป็นธรรม 

และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

ด าเนินการยกระดับกระบวนการยุติธรรม ด้วยการอ านวยความยุติธรรมให้มีมาตรฐาน
และเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมเทียบเท่าระดับสากลตามหลักนิติธรรม มีความโปร่งใส ลดความ
เหลื่อมล้ า และประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่าย มีน าเทคโนโลยีและกลยุทธ์ในการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการยุติธรรมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงพัฒนาศักยภาพของ
บุคคลที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม การผลักดันงานวิจัยและงานวิชาการด้านกระบวนการยุติธรรมไปสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือแก้ปัญหาการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานและอ านวย
ความยุติธรรมให้กับประชาชน  
 

 (2) ประเด็นที่ 1 ความม่ันคง 
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมายที่ 1 ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิต ิและทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
 เป้าหมายที่ 2 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

 ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง โดยการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
พัฒนาระบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ ปราบปรามการค้ามนุษย์ การระวังป้องกันภัย
ทางไซเบอร์และการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีความรู้สึก
ปลอดภัยและความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ รวมถึงบูรณาการ   
ความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานข่าวกรอง    
และบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อย 2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ 
ความม่ันคง 

 แนวทางการพัฒนา 
ส่วนการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ 
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
7. ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
9. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๑๐. ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 



 
 

๑๔ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
1. ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์  

การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 
2. ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
ด าเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น การป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้วยการปราบปรามและด าเนินงานทางคดีกับผู้กระท าผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ     
การค้ามนุษย์อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติด้วยการพัฒนา
ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย และการข่าวกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศที่มีที่ตั้งใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มประชาคมอาเซียน +๖ และการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ   
เพ่ือรับมือกับภัยคุกคามในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  รวมถึงอ านวยความยุติธรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งหมดนี้เป็นการส่งผลให้การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันดีขึ้น 
สร้างความเชื่อถือและเชื่อม่ันต่อการบริหารและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 
๑.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ  

2. ด้านบริหารราชการแผ่นดิน 

    2.2 ประเด็นการปฏิรูปท่ี 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัยและเชื่อมโยงกันก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
     2.๒.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน  

      การพัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานและการบริหารราชการ 
     2.2.2 กิจกรรม 

      กิจกรรมที่ ๑ พัฒนา หรือน าระบบดิจิทัล เพ่ือรองรับการท างานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาหรือน าระบบดิจิทัล เพ่ือรองรับการท างานพ้ืนฐานของหน่วยงาน เช่น 

งานสารบรรณ งานแผน และงบประมาณ งานพัสดุ งานบริหาร 
    2.2.3 เป้าหมายกิจกรรม 

    เป้าหมายกิจกรรมที่ 1 และ 2 เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ สามารถด าเนินงานตามภารกิจ       
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพโดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน 

 

 2.3 ประเด็นการปฏิรูปท่ี 3 โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 
          2.3.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน  

   การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 
    2.๓.2 กิจกรรม 

   กิจกรรมที่ ๑ การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การของทุกส่วนราชการ 
    2.3.3 เป้าหมายกิจกรรม 

   เป้าหมายกิจกรรมที่ 1 ทุกส่วนราชการมีการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ โดยมีการทบทวน       
๔ ด้าน ได้แก่ 1) โครงสร้าง 2) กระบวนงาน 3) บุคลากร และ4) กฎหมาย 

 
 



 
 

๑๕ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

4. ด้านกระบวนการยุติธรรม 
4.๑ ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า 
4.1.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 บัญญัติกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมก าหนด
ระยะเวลาด าเนินงานในทุกขั้นตอน 

 ก าหนดให้หน่วยงานสร้างระบบการตรวจสอบและ/หรือแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชน
ตรวจสอบ ว่ า เรื่ อ งที่ ใช้ บ ริ ก ารห รื อ เกี่ ย วข้ อ งด า เนิ น งาน ไป ถึ งขั้ น ตอน ใด  
(Tracking and / or notification system) 

4.1.2 กิจกรรม 
         กิจกรรมที่ 1  ก าหนดให้แต่ละหน่วยงานรวบรวมข้ันตอนการด าเนินงานและระยะเวลา    
                             การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามแนวปฏิบัติ 

กิจกรรมที่ 2 ก าหนดให้แต่ละหน่วยงานประกาศข้อมูลในข้อ ๔.๑.๑ แก่สาธารณะโดยใช้รูปแบบ   
        และภาษาที่เข้าใจง่าย 
กิจกรรมที่ 3 ก าหนดให้แต่ละหน่วยงานวัดผลการด าเนินงานเทียบกับขั้นตอนการด าเนินงาน 
        และระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนในข้อ ๔.๑.๑ 
กิจกรรมที่ 4 ก าหนดให้แต่ละหน่วยงานเผยแพร่ผลการด าเนินงานเทียบกับขั้นตอนการ    

       ด าเนินงานและระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนในข้อ ๔.๑.๑ โดยใช้  
       รูปแบบและภาษาท่ีเข้าใจง่าย 

กิจกรรมที่ ๕ ก าหนดให้แต่ละหน่วยงานสร้างกระบวนการที่เปิดเผยและมีขั้นตอนชัดเจนใน
        การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินงาน          
          และระยะเวลาด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนในข้อ ๔.๑.๑ การติดตามผลการปรับปรุง
        แก้ไขตามข้อร้องเรียน  
กิจกรรมที่ ๖ จัดให้มีระบบการประเมินและปรับปรุงระยะเวลาตามที่ประกาศเป็นระยะ  โดยกระบวนการ

ที่เป็นกลางและน่าเชื่อถือ เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการกลาง เป็นต้น  
กิจกรรมที่ ๗   ก าหนดให้แต่ละหน่วยงานสร้างกระบวนการประเมินปัญหาความต้องการ และความพึง 

พอใจของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานเรื่องขั้นตอน การด าเนินงาน
และระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 

  กิจกรรมที่  ๘ ก าหนดแนวทางกรณีหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการด าเนินงานและ 
ระยะเวลาด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 

4.1.3 เป้าหมายกิจกรรม 
 มีกฎหมายที่ก าหนดให้หน่วยงานฯ ก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทุกขั้นตอน และหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีระบบให้ประชาชนตรวจสอบและหรือแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ 

4.4 ประเด็นการปฏิรูปที่  2 การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพ่ิมศักยภาพเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึ ง 
กระบวนการยุติธรรม 

4.4.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 พัฒนาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางกายภาพ 
 



 
 

๑๖ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

4.4.2 กิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๒ ให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีที่ตั้งที่ง่ายต่อการเข้าถึง ให้มีแผนผัง    

ภายในหน่วยงาน โดยใช้รูปแบบและภาษาที่ เข้าใจง่ายและจัดให้มีบริการ
ช่วยเหลือผู้มาติดต่อในเบื้องต้น 

กิจกรรมที่ ๓ ให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจัดสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่คนพิการ 
กิจกรรมที่ ๔ ให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมก าหนดเวลาด าเนินงานให้เหมาะสมกับ  

เวลาและระยะเวลาที่ประชาชนเข้าใช้บริการ 
กิจกรรมที่ ๕ จัดให้มีสถานที่และระบบการประสานหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่

ประชาชนสามารถติดต่อได้ง่ายและเชื่อมโยงกัน 
กิจกรรมที่ ๖ พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์และแก้ไขกฎหมายเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึง 

กระบวนการยุติธรรม 
4.4.3 เป้าหมายกิจกรรม 

 เป้าหมายกิจกรรมที่ 2 ถึง 6 มีการพัฒนาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางกายภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.9 ประเด็นการปฏิรูปที่ 7 การพัฒนาระบบการสอบสวนเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา 

4.9.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน  
ความเชื่อมั่นในการสอบสวน 

4.9.2 กิจกรรม 
กิจกรรมที่  ๑ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนตามกฎ ระเบียบ ค าสั่ง 

เกี่ยวกับการสอบสวน  
กิจกรรมที่  ๒ ก าหนดให้มีกฎเกณฑ์หรือระเบียบก าหนดหน้าที่ของพนักงานสอบสวน 

ให้ต้องแจ้งข้ันตอนด าเนินการและกรอบระยะเวลาสิ้นสุดในการด าเนินการในชั้น
สอบสวน และสิทธิหรือหน้าที่ของผู้เสียหายและผู้ต้องหา รวมทั้งอายุความ
ส าหรับคดีแต่ละประเภท ให้ผู้เสียหายและผู้ต้องหาทราบตั้งแต่โอกาสแรก 
ตลอดจนให้ค าแนะน าการร้องทุกข์ความผิดต่อส่วนตัวแก่ผู้เสียหายและให้มี
สภาพบังคับอย่างจริงจัง กรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม 

กิจกรรมที่ ๖  ปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนของพนักงานสอบสวนให้มี
ค่าตอบแทน มีสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่มากพอที่จะให้ปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี เมื่อเทียบเคียงกับหน่วยงานอ่ืนในกระบวนการยุติธรรม 

กิจกรรมที่  ๗  จัดอัตราก าลังพนักงานสอบสวนให้สามารถปฏิบัติงานสอบสวนได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับปริมาณงานของแต่ละสถานี 

กิจกรรมที่ ๘   ปรับปรุงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้ามาด ารงต าแหน่งพนักงานสอบสวนและระบบ 
   การประเมินผลเพ่ือเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นของพนักงานสอบสวน ให้พิจารณตามความรู้    
       ความสามารถ ตลอดจนปรับปรุงระบบการฝึกอบรมเพ่ือให้พนักงานสอบสวนมีความรู้ 
                     ความสามารถและความเชี่ยวชาญ ในการสอบสวนและทักษะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง                     

4.9.3 เป้าหมายกิจกรรม 
 เป้าหมายกิจกรรมที่ 1, 2, 6, 7 และ 8 มีมาตรการสร้างความเชื่อม่ันในการสอบสวน 



 
 

๑๗ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

4.11 ประเด็นการปฏิ รูปที่  9  การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่ างๆ  
ที่เก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรมเพื่อมุ่งอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว 

4.11.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
เสริมสร้างและพัฒนาระบบงานเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร 

4.11.2 กิจกรรม 
กิจกรรมที่  ๓  ส่ งเสริมการใช้การจัดการความรู้ ในการพัฒนาระบบการท างาน 

  ในกระบวนการยุติธรรมและให้ความรู้ที่จ าเป็นแก่ประชาชน  
กิจกรรมที่ ๔   ส่งเสริมการใช้ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการบริหารราชการ  
กิจกรรมที่ ๕   มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะถึงผลการด าเนินงาน กฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง การบริการ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมเป็นระยะ 
ในรูปแบบและภาษาท่ีเข้าใจง่าย  

4.11.3 เป้าหมายกิจกรรม  
 เป้าหมายกิจกรรมที่ 3 ถึง 5 มีมาตรการเสริมสร้างและพัฒนาระบบงาน เพ่ือสนับสนุนให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร 

๑.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

 ๑) วัตถุประสงค์   
 1.๒ เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร

และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เขม้แข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

 1.5 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

๒) เป้าหมายรวม 
  2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิม 

ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
  2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใสตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ

และมีส่วนร่วมจากประชาชน 

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูค่วามม่ังคั่งและยั่งยืน  
2. เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายที่  2 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้ เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถ         
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง  

เป้าหมายที่  3  ประชาชนในจังหวัด ชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น  

 
 



 
 

๑๘ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

3. แนวทางการพัฒนา 
3.1  การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  
3.5 การบริหารจัดการความ มั่นคงเพ่ือการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง

แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืน ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาชน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

2. เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  
เป้าหมายที่ 1  ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

และการให้บริการของภาครัฐและประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
เป้าหมายที่ 4 ลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด  

3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ

โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
3.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรมและสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  

๑.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
 ๑. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  

รองรับทุกนโยบายความมั่นคงแห่งชาติการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์   
2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิต มีส่วนร่วมและมีความพร้อมเผชิญปัญหา
และรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง 

3) ตัวช้ีวัด 
(๑) ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 
(2) ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กร

ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความมั่นคง 
4) กลยุทธ์ 

(2) ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยปกติและสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

3. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองรับนโยบายที่ 3 : ป้องกัน
และแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สินและอยู่ร่วมกัน 
อย่างสันติสุข 

3) ตัวช้ีวัด 
จ านวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ 

4) กลยุทธ์ 
(3) พัฒนางานด้านการอ านวยความยุติธรรม ฟ้ืนฟูความเชื่อมั่นและลดความหวาดระแวงระหว่าง

ประชาชนกับรัฐ โดยยึดถือความเป็นธรรม และกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
สนับสนุนและเคารพหลักสิทธิมนุษยชนพัฒนาระบบกลไกคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ 
ของประชาชน รวมทั้ง ให้ความช่วยเหลือเยียวยาเจ้าหน้าที่ ประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

(๔) ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการสร้างสันติสุข โดยยึดมั่น แนวทางสันติวิธีและ
สร้างความเข้าใจให้ภาคส่วนต่างๆ ภายในประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

(๕)  สร้างความเข้าใจที่ ถูกต้อง ทั้ งในและต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(๖) ส่งเสริมความต่อเนื่ องของกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้            
เพ่ือแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งและความรุนแรง โดยเฉพาะการพูดคุยเพ่ือสันติสุขกับ
ผู้ที่ เห็นต่างจากรัฐทั้งพ้ืนที่ ในประเทศและพ้ืนที่ต่างประเทศ ในการเสริมสร้างสภาวะ
แวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย รองรับการพูดคุยเพ่ือสันติสุข และมีหลักประกันของความ
ต่อเนื่องและความเชื่อมั่นของทุกกลุ่มในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

4. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 4 จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาข้ามพรมแดน 

1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  
การรักษาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน รองรับนโยบายที่ 4 : จัดระบบการบริหารจัดการชายแดน
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน 

2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
พ้ืนที่ชายแดนมีความมั่นคง ปลอดภัย และสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน  

3) ตัวช้ีวัด 
 (๑) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการสัญจรข้ามแดนให้สามารถป้องกันการลักลอบ 

เข้าเมืองและปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
4) กลยุทธ์ 

(๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในบริเวณพ้ืนที่ชายแดนไทยและประเทศรอบบ้าน 
และให้ประชาชนตามแนวชายแดนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันภัยจากอาชญากรรมที่จะ
เข้าสู่ประเทศไทย ผ่านช่องทางชายแดน 
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5. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 5 สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
 1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รองรับนโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกัน
ความมั่นคงภายใน  

 2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 (1) ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ และแรงงานต่างด้าว/บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติ

ไทยเข้าสู่ระบบการจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายได้สิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายก าหนด 
 3) ตัวช้ีวัด 

  (1) ระดับการปกป้องและคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สตรี เด็ก แรงงานไทย และแรงงาน     
ต่างด้าวจากขบวนการค้ามนุษย์ 

 (2) จ านวนแรงงานต่างด้าว/บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยทางานถูกต้องตามกฎหมาย 
 4) กลยุทธ์ 
    (2) พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล

ระดับประเทศในประเด็นการค้ามนุษย์ 
 (3) เร่งรัดการด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดฐานค้ามนุษย์ 
 (4) เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการด าเนินคดีการค้ามนุษย์ รวมถึงในการช่วยเหลือ ปกป้อง

และคุ้มครอง สตรี เด็ก แรงงานไทย และแรงงานต่างด้าวจากขบวนการค้ามนุษย์ 

1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ รองรับนโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 

2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
(1) ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการตอบสนองและฟ้ืนฟูที่เข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการ

รับมือภัยจากการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงลดความเสี่ยงจากการตกเป็น
เป้าโจมตีหรือเป็นที่ก่อเหตุ หรือเป็นเส้นทางของการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ 

3) ตัวช้ีวัด 
(๑) ระดับความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามข้ามชาติ 

และการก่อการร้าย 
(๒) ระดับความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการกับภัยอาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้าย 

4) กลยุทธ์ 
 (3) ศึกษาตัวแบบเครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ทันสมัย การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง 

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ รวมถึงส่งเสริม 
การวิจัย/พัฒนาการผลิตเทคโนโลยีดังกล่าวภายในประเทศ 

(5) ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายทุกรูปแบบ โดยให้ความส าคัญกับการลด
ปัจจัยและเงื่อนไขที่เกื้อกูลต่อการก่อการร้าย การป้องกันมิให้กลุ่มก่อการร้าย บุคคล 
หรือกลุ่มบุคคล ที่สนับสนุนการก่อการร้ายทุกรูปแบบใช้พ้ืนที่ในอาณาเขตประเทศไทยเป็น
พ้ืนที่พักพิง พ้ืนที่แสวงหาปัจจัยเพ่ือสนับสนุนการก่อการร้าย ตลอดจนเป็นพ้ืนที่ก่อความ
รุนแรงหรือกระท าการก่อการร้าย โดยมุ่งเน้นการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในเขตเมือง 



 
 

๒๑ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

7. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต  
1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  

 1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต  
2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

(1) หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต และประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ของหน่วยงานภาครัฐ 

3) ตัวช้ีวัด 
(1) ค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
(2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 

4) กลยุทธ์ 
(๑) น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
(๒) ผลักดันการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต และ    

ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
(๓) ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินโครงการของภาครัฐ 
(๔) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้าน และปฏิเสธการทุจริต 

8. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 10 เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์รองรับนโยบายที่  ๑๐ : เสริมสร้าง 
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์  

3) ตัวช้ีวัด 
 (๑) ระดับความพร้อมของไทยในการป้องกันความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ ที่สอดคล้อง

กับหลักสากล  

(๒) ระบบป้องกันทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถปกป้องข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของรัฐบาล 
ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานส าคัญด้านไซเบอร์ 

4) กลยุทธ์ 
(๕) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบต่างๆ เพ่ือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงพัฒนา
เทคโนโลยีส าหรับงานสืบสวนและป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ 

9. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 11 รักษา ความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  
การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองรับนโยบายที่ ๑๑ : รักษา 
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็น รากฐานการพัฒนาอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 
 



 
 

๒๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

3) ตัวช้ีวัด 
(๑) ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นรากฐาน

การพัฒนาอย่างสมดุล  
(๒) ระดับความส าเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและสามารถป้องกันหรือลด

ผลกระทบต่อชุมชนจากการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานระดับสากลและพันธกรณีของไทย 

4) กลยุทธ์ 
(๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการปกป้องสิทธิชุมชน และ

แก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมของภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ นโยบายการคลัง และการ
บังคับใช้กฎหมาย รวมถึงพัฒนากระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

(๕) ส่งเสริมการผลิต การบริโภค การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ 
เพ่ือให้มีการรักษา คุ้มครองและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า  เพ่ือให้
การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม สามารถเจริญเติบโตควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม 

 
๑.๓ แผนระดับ ๓ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 

๑.๓.๑  นโยบายรัฐบาล  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติเม่ือวันพฤหัสบดีที่  

25 กรกฎาคม 2562 โดยเน้นนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง โดยมีนโยบาย 
ที่เกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดังนี้ 
นโยบายหลัก 12 ด้าน (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 

 2. การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  
  ๒.๒ ปลูกจิตส านึก เกียรติภูม ิและศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม 
         ท าประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติความสามัคคีปรองดองและความ     
         เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ระหว่างกันของประชาชน  

    2.4 สร้างความสงบและความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน   
  ๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 

          ๔.๔ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง  
        ๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 

        ๑๑.๑ พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
    ๑๑.๓ พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
    ๑๑.๔ เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ  
    ๑๑.๕ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ  
    ๑๑.๖ พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะและการตรวจสอบภาครัฐ  
    ๑๑.๗ ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพ่ือเอ้ือต่อการท าธุรกิจและการใช้ชีวิตประจ าวัน 



 
 

๒๓ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

     ๑๑.๗.๑ ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอ านวยความสะดวก ต้นทุน   
  ค่าใช้จ่าย กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ  
     ๑๑.๗.๓ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม 

          12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
       12.1 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ  
       12.2 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม  
 

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
 ๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑  
 ๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า  
 9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้  
 ๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  
 

๑.๓.๒  (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2563 - 2565) 
  ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ใช้ส าหรับเป็นกรอบแนวทางการประสานความร่วมมือ
ในการบริหารงานยุติธรรมให้เป็นไปอย่างสอดคล้องและมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ  
และตอบสนองความต้องการของสังคม ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรม 
  แนวทางการพัฒนา : 

๑) เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม การป้องกันตนเอง  
๒) ปลูกฝงจิตส านึกและคานิยมในการยอมรับเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายแกประชาชน ชุมชน 

และสังคม  
๓) สงเสริมใหประชาชน และชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมทุกข้ันตอน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนากฎหมายและระบบบริหารงานยุติธรรม  
แนวทางการพัฒนา : 
1) แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
2) พัฒนาระบบงานยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
3) พัฒนากลไกการช่วยเหลือและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
4) พัฒนากระบวนการยุติธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขันของประเทศ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างหลักธรรมองค์กร 
 6) สนับสนุนการศึกษาวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมดวยดิจิทัล 
                   แนวทางการพัฒนา : 

๑) พัฒนาระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงานและการบริหารราชการเพ่ือสนับสนุน 
การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ 

๒) บูรณาการและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน และจัดใหมีศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนขอมูล
ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม 

๓) พัฒนามาตรการระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยขอมูล 



 
 

๒๔ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๑.๓.๓ ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 4  

ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 ที่เกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีดังนี้ 

ประเด็นที่ 2 ด้านกระบวนการยุติธรรม 
      สภาพปัญหา : 

3) การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการรับรู้ด้านสิทธิของประชาชนการค้ามนุษย์ 
     แนวทางแก้ไข :  

2) มีมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

ประเด็นที่ 3 แผนสิทธิมนุษยชนส าหรับกลุ่มเปราะบาง ที่เกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีดังนี้ 
     3.3 แผนสิทธิมนุษยชนกลุ่มผู้เสียหาย/ผู้ตกเป็นเหย่ือ (เหยื่ออาชญากรรม เหยื่อค้ามนุษย์ 
เหยื่อที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น) 

สภาพปัญหา :   
1) กลุ่มผู้ตกเป็นเหยื่อหรือผู้เสียหายถูกละเลยไม่ได้คุ้มครอง 
2) การเป็นเหยื่อแพะหรือจ าเลยบริสุทธิ์ 
3) เหยื่อค้ามนุษย์ 
แนวทางแก้ไข :  
1) การประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสารการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
2) พัฒนากลไกการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมหรือผู้ เสียหาย โดยใช้wrap around 

approach ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม 
 

๑.๓.๔ แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ 
        แผนงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม 
 การแก้ไขปัญหา 
 1. งานเพ่ิมประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

  - โครงการข่าวกรองเชิงรุก 
  - โครงการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความม่ันคงพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๑.๓.๕ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) กระทรวงยุติธรรม (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
           สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม 
           “Promoting a fair society based on equality” 

พันธกิจ (Mission) 
๑. ก าหนดนโยบายและแผน ทิศทางการพัฒนา และบูรณาการงานยุติธรรม 

To formulate policies and plans, direction for development and integration of justice services 



 
 

๒๕ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๒. ให้บริการงานยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม 
To provide services to ensure access to justice for all 

๔. สนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
To support the prevention of crimes and the suppression of special crimes  

เป้าประสงค์ (Goals) 
๑. นโยบายและแผนในงานยุติธรรมมีความทันสมัยสอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

          Modernized and adaptive policies and plans for justice administration  
๒. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือจากการให้บริการงานยุติธรรมอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง เท่าเทียม  

และเป็นธรรม  
Justice services that are prompt, accessible, equitable and fair 

      ๔. ประชาชนมีความเชื่อม่ันในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
Public’s confidence in the prevention of crimes and the suppression of special.crimes    

ผลสัมฤทธิ์ (Result)  
  เกิดความเป็นธรรมในสังคม / สังคมมีความสงบสุข 

          Fairness / Harmonious Society 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ (Qualitative Indicator)  
         ๑. ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม ร้อยละ ๘๐ 
         ๒. ความส าเร็จของการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย ร้อยละ ๘๐  

แผนงานที่เกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๑. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๑) เป้าหมาย 
1.1 กฎหมาย กฎ ระเบียบมีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
1.2 กระบวนการยุติธรรม มีความสอดคล้องกับหลักสากลและปฏิบัติได้ 
1.3 วิจัยและพัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรม 
 

๒) ตัวช้ีวัด 
2.1 จ านวนกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวน แก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป 
2.2 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมตามหลักสากล 
2.3 ร้อยละของการวิจัยด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

ระบบงานยุติธรรม 
2.4 ร้อยละของส่วนราชการที่สามารถด าเนินการน านวัตกรรมและ IT มาใช้ในการขับเคลื่อน

ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



 
 

๒๖ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๓) แนวทางการพัฒนา  
๓.๑ พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องและตอบสนองต่อสถานการณ์       

ที่เปลี่ยนแปลงไป น าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ทบทวนความจ าเป็นและความเหมาะสม
ของกฎหมาย แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย รวมทั้งผลักดันกฎหมาย นโยบายหรือแผน
ให้มีผลบังคับใช้   

๓.๓ เสริมสร้างและพัฒนาองค์การสู่ขีดสมรรถนะสูง (HPO) ปรับโครงสร้าง ปรับปรุง
กระบวนการจัดการ น าเทคโนโลยีและกลยุทธ์ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ทั้งภายในและภายนอก มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของ
บุคคลที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ให้เกิดการเรียนรู้และมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง น าไปสู่
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ขององค์การในท่ีสุด 

3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีงานวิจัยกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและงานวิชาการมากขึ้น
เพ่ือแก้ปัญหาการบริหารจัดการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยปรับวิธีการหรือ
กระบวนงานให้มีประสิทธิภาพ หรือใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนา
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

3.6 สร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนระบบงานยุติธรรม สนับสนุน 
การสร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีมาใช้ ในการปฏิบัติงาน และพัฒนากฎหมายรวมทั้ง
กระบวนการยุติธรรม ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้เป็นไปตาม
หลักสากล 

๔) แผนงาน/โครงการส าคัญ  

๔.๑ พัฒนากฎหมายให้สอดคล้องและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป   
 (๑)  โครงการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เก่ียวข้องกับ

กระทรวงยุติธรรมให้ทันสมัย  
 ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม พระราชบัญญัติ การสอบสวนคดีพิเศษและอนุบัญญัติ 

ที่เก่ียวข้อง  
4.3 แผนงานด้านการพัฒนาองค์การสู่ขีดสมรรถนะสูง (HPO) 

(๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร กระทรวงยุติธรรม  
 การขับเคลื่อนสถาบันพัฒนาการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  

4.5 แผนงานด้านการส่งเสริมงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมสู่การน าไปใช้ประโยชน์ 
 (๕) โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

คดีพิเศษ  

4.6 แผนงานสร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 
(๕) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  
 

 



 
 

๒๗ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง สร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและเคารพสิทธิ 

๑) เป้าหมาย 
๑.๒ ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รับรู้ เข้าใจกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม หลักการสิทธิ

มนุษยชน และสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิของตัวเองโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

๒) ตัวช้ีวัด 
2.3 ร้อยละของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ ได้รับความรู้  ความเข้าใจในกฎหมาย 

กระบวนการยุติธรรม หลักการสิทธิมนุษยชน และสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิของตัวเอง 
โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

๓) แนวทางการพัฒนา  
3.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายพื้นฐานและกฎหมายเฉพาะ ด้านกระบวนการ

ยุติธรรม และด้านสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน ด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับบริบทของ
สังคม โดยให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจทางด้านกฎหมาย และให้สามารถดูแลตัวเองได้ 
โดยไม่ตกเป็นเหยื่อ รวมถึงไม่ไปสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น 

 
๔) แผนงาน/โครงการส าคัญ  

4.1 แผนงานด้านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายพื้นฐานและกฎหมายเฉพาะ 
ด้านกระบวนการยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน 
 (๙) โครงการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมพิเศษให้แก่ประชาชน

และเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค  

3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง อ านวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ า 

๑) เป้าหมาย 
1.1 ประชาชนได้รับการอ านวยความยุติธรรมอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และท่ัวถึง 

๒) ตัวช้ีวัด 
2.1 ระดับความส าเร็จของการอ านวยความยุติธรรมตามมาตรฐานทีก่ าหนด 

๓) แนวทางการพัฒนา 
3.1 พัฒนาระบบการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การอ านวยความยุติธรรม เป้าหมาย ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
ส่วนแรก “เป็นธรรม” ต้องก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน โดยเพ่ิมเติมเรื่องของประสิทธิภาพ 
“ต้นทุน” กับ “ระยะเวลา” โดยกระบวนการยุติธรรมต้องใช้ระยะเวลาสั้นลง ใช้ต้นทุนน้อยลง 
ด้านการให้บริการ ระยะเวลาที่ลดลง จะต้องไม่เสียมาตรฐานการให้บริการ 

๔) แผนงาน/โครงการส าคัญ  

 4.1 พัฒนาระบบการอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 
(๙) โครงการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
 
 
 



 
 

๒๘ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

4. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 

1) เป้าหมาย  
๑.๑ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยความเป็นธรรม 
1.2 ปกป้องรักษา ผลประโยชน์ให้แก่รัฐ เอกชน และประชาชน 
๑.๓ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
1.4 ระบบการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์มีคุณภาพ 

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
๒.๑ ร้อยละของคดีอาชญากรรมพิเศษลดลง  
๒.๒ ร้อยละคดีพิเศษที่ด าเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
2.3 ร้อยละคดีพิเศษที่ด าเนินการแล้วเสร็จและพนักงานอัยการมีความเห็นพ้อง 
๒.๔ ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
2.5 มูลค่าทรัพย์สิน/ผลประโยชน์ที่ สามารถปกป้องรักษา ผลประโยชน์ ให้แก่รัฐ เอกชน  

และประชาชน 
๒.๖ ร้อยละของพยานหลักฐานการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์น ามาใช้ประโยชน์ใน 

การด าเนินคดีพิเศษ 
๓) แนวทางการพัฒนา  

๓.๑ พัฒนาประสิทธิภาพระบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ และบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาระบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ 
ปราบปรามการค้ามนุษย์ ประชาชนมีความรู้สึกปลอดภัยและความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ  

3.2 บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ เน้นการ
สร้างเครือข่ายและการบริหารจัดการงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทั้งภายใน 
และภายนอกประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคง
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

๓.๓ พัฒนาการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพและสามารถสร้างความเป็นธรรม
ให้แก่ประชาชนได้ โดยที่แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมก าหนดให้การ
สอบสวนต้องใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์ และจัดให้มีบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์
มากกว่าหนึ่งหน่วยงานที่มีอิสระจากกันเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง
อย่างมีทางเลือก โดยศึกษาระบบงานนิติวิทยาศาสตร์ของต่างประเทศ รวมถึงวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาของระบบงานนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ด าเนินการพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์
ให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการนิติ
วิทยาศาสตร์  

๔) แผนงาน/โครงการส าคัญ  
4.1 แผนงานด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 

และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
(๑) การปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  
(๒) โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  



 
 

๒๙ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

(๓) โครงการพัฒนาระบบงานสอบสวนและการบริหารจัดการคดีพิเศษตามหลักธรรมาภิบาล  
(๔) โครงการจัดหาหรือพัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีอุปกรณ์พิเศษเพ่ือสนับสนุนการสืบสวนและ

สอบสวนคดีพิเศษ  
4.2 แผนงานด้านการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภายในประเทศและ

ภายนอกประเทศ 
(๑) โครงการพัฒนาความร่วมมือและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้ง 

ในและต่างประเทศ  
(๒) โครงการบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ  
(๓) โครงการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินการตามพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ในเรื่องทางอาญา  
(๔) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความม่ันคงพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้  
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๓๑ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ส่วนที่ ๒ 
สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการ รายปี (พ.ศ. 2563)  

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

๓๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ส่วนที่ ๒ 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ รายปี (พ.ศ. 2563) 

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
๒.๑ ภาพรวม 
๒.1.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นองค์การหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล 
 

นิยามวิสัยทัศน์ 

  การบังคับใช้กฎหมาย หมายถึง การใช้อ านาจการสืบสวนสอบสวนตามที่ก าหนดไว้ตามประมวล
กฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
  อาชญากรรมพิเศษ หมายถึง อาชญากรรมซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากอาชญากรรมพ้ืนฐาน เป็น
อาชญากรรมที่มีความส าคัญและจ าเป็นต้องได้รับความสนใจเป็นกรณีพิเศษ โดยมีความละเอียดและซับซ้อน 
ยาก และร้ายแรง อาทิ  อาชญ ากรรมทางเศรษฐกิจ  (White Collar Crime) องค์กรอาชญ ากรรม 
(Organization Crime) อาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Crime) 
  มาตรฐานสากล หมายถึง หลักเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดหลักนิติธรรมของ
องค์การสหประชาชาติ (The United Nations Rule of Law Indicators) ประกอบด้วย หลักประสิทธภาพใน
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 39 (ว่าด้วยการรับโทษทางอาญา) 
และมาตรา 40 (ว่าด้วยสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

๒.1.๒ พันธกิจ (Mission) 
              ป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน และด าเนินคดีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรม 
๒.1.๓ เป้าประสงค์ (Goals) / ตัวช้ีวัด 
 1. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยความเป็นธรรม 
  ตัวช้ีวัด : ร้อยละของคดีอาชญากรรมพิเศษลดลง 
 2. ปกป้อง รักษา เรียกคืนทรัพย์สิน และผลประโยชน์ให้แก่รัฐและประชาชน 
     ตัวชี้วัด : มูลค่าทรัพย์สิน/ผลประโยชน์ที่สามารถปกป้องรักษา ผลประโยชน์ให้แก่รัฐ เอกชน  
                             และประชาชน 
 3. เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของสังคมในการป้องกันปราบปรามสืบสวนสอบสวน 
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    ตัวช้ีวัด : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
๒.1.๔ ค่านิยมหลัก (Core Value)  

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

ด ารงตนอย่างมีเกยีรติและมีศักดิ์ศรี เหมาะสม  
มีวินัยในตนเองมีความรักสามัคคีต่อองค์การและ 
เพ่ือนร่วมงาน 

  เชี่ยวชาญ (Specialist)  หมายถึง มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญอันเกิดจาก 
   การสั่งสมประสบการณ์ในการท างานจนเป็นที่ 
  ยอมรับของบุคลากรทั้งภายในภายนอก 
  ซื่อสัตย์ (Integrity)      หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อตนเองและ 
   ผู้อื่นการยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานยึดมั่น 
   และปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.2 แผนปฏิบัติราชการ  

 อาชญากรรมพิเศษ หมายถึง อาชญากรรมซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากอาชญากรรมพ้ืนฐานเป็น
อาชญากรรมที่มีความส าคัญและจ าเป็นต้องได้รับความสนใจเป็นกรณีพิเศษ โดยมีรายละเอียดและซับซ้อน 
จ าเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นกรณีพิเศษ ยุ่งยาก และมีผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ระบบเศรษฐกิจ การคลัง  องค์กรอาชญากรรม (Organization Crime) อาชญากรรมข้ามชาติ 
(Transnational Crime) ซึ่งคดีดังกล่าวจ าเป็นที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการสืบสวนและ
สอบสวน เพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดประเภทอาชญากรรมพิเศษเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้ งนี้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล              
มีความส าคัญและเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านความมั่นคงซึ่งมีประเด็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคง แห่งชาติเพ่ือการพัฒนา ประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งมีนโยบายที่ ๑ เสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข นโยบายที่ ๓ ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบายที่ ๕ สร้างเสริม
ศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ นโยบายที่ ๑๐ เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร์ และนโยบายที่ ๑๕ พัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ  

ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ก าหนดให้ กฎหมายเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมายหลักให้กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมเป็นไป เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนากฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมจึงถูกจัดท าขึ้น เพ่ือเป็นกลไกส าคัญตอบสนองต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้วยการมุ่งเน้นให้ 
กฎหมายมีความเป็นพลวัตที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปและเป็นไปตามความต้องการ  
ของประชาชน และมีกระบวนการยุติธรรมที่เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค มีความ



  
 

 

๓๔ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

เป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลให้เป้าหมายการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติในทุกด้านบรรลุ 
ความส าเร็จในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า ในทุกมิติ และเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลง
ขนานใหญ่ มุ่งเน้นการท านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตัลมาสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและพลวัตให้กับการ
พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมมีโอกาสได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และท่ัวถึง ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ได้แก่ 

การพัฒนากฎหมาย โดยเน้นการด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ยกเลิกกฎหมายให้มีเท่าที่จ าเป็น  
และสอดคล้องบริบทและไม่ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ จากน าเทคโนโลยีดิจิตัล นวัตกรรม  
ทางกฎหมายมาประยุกต์ใช้ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม รวมทั้งบูรณาการ
เชื่ อม โยงกฎหมายทุ กระดับ ชั้ น ให้ เชื่ อม โยงกันอย่ างเป็ น เอกภาพ  ไม่ ขั ดกัน  มี การน ากฎหมาย  
ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่จะน ากระบวนการยุติธรรมปราศจาก 
ความเหลื่อมล้ าและความไม่เท่าเทียม  

การพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยการอ านวยความยุติธรรมเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งใน
การพัฒนาประเทศ ในการบริหาร กระบวนการยุติธรรมของประเทศจึงต้องมุ่งสู่การเสริมสร้างสังคมนิติธรรม
ด้วยกระบวนการยุติธรรม ที่มีประสิทธิภาพและเอ้ือให้ทุกภาคส่วนได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค 
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยเสริมสร้างความโปร่งใสและพลวัตของกระบวนการยุติธรรมด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้ง การมีส่วนร่วมของประชาชนให้องค์ประกอบต่าง ๆ ของกระบวนการยุติธรรมและการ
บริหารจัดการหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐโดยรวม เพ่ือการจัดการกับกรณีพิพาทได้อย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ในแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีจุดเน้น  ให้กระบวนการยุติธรรมทั้ง
กระบวนการเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค  มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมมีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้
โดยสะดวก มุ่งให้เกิดการสร้าง มาตรฐานและ เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมเทียบเท่าระดับสากล 
ตามหลักนิติธรรม โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรม สร้างความสมดุล
ระหว่างสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กับประโยชน์สาธารณะ การอ านวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปอย่างเสมอภาค หน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรมมีความร่วมมือที่ดี บูรณาการและเชื่อมโยงการท างาน
ระหว่างกัน 

แผนปฏิบัติราชการ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทั้ง ๕ เรื่อง จึงมีความส าคัญต่อความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

๑. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล    
(Standard  System)   

การด าเนินคดีพิเศษมีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์สูง มีระบบการสืบสวนสอบสวนที่มีมาตรฐาน มีการ 
จับกุมผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่มีผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งมีการใช้พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวน
สอบสวน 



  
 

 

๓๕ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

1) เป้าหมาย  
๑.๑ การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่มีมาตรฐาน  (P1) 
1.2 กระบวนการสนับสนุนที่เสริมสร้างประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่ เป็น

รูปธรรม (P2) 
๑.๓ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมั่นในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ (C2) 
1.4 อัยการเห็นพ้องกับความเห็นของพนักงานสอบสวนในส านวนคดีพิเศษ (C1) 
๑.๕ ศาลพิพากษาสอดคล้องกับส านวนคดีพิเศษ (S1) 
๑.๖ มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ของรัฐ เอกชน และประชาชนได้รับการปกป้อง รักษา เรียกคืน (S๒) 

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
       ๒.๑ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนามาตรฐานการสืบสวนสอบสวน  
             คดีพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (ร้อยละ ๑๐๐ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)  

2.๒ ร้อยละของเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง/สืบสวน/สอบสวนคดีพิเศษที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด (เรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง ร้อยละ ๙๕ เรื่องสืบสวนฯ  ร้อยละ ๙๐ 
และการสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยละ ๙๕) 

    ๒.๓ ร้อยละของผลผลิตกระบวนการสนับสนุนที่น าไปใช้ประโยชน์ในการสืบสวนคดีพิเศษ (ร้อยละ ๘๐) 
    ๒.๔ ร้อยละของความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกรมสอบสวนคดพิีเศษ (เพ่ิมขึ้น) 
    2.๕ ร้อยละคดีพิเศษที่ด าเนินการแล้วเสร็จและพนักงานอัยการมีความเห็นพ้อง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓) 

2.๖ ร้อยละของส านวนคดีพิเศษที่ศาลมีค าพิพากษาสอดคล้องกับส านวนคดีพิเศษ (เพ่ิมขึ้น) 
๒.๗ มูลค่าทรัพย์สิน/ผลประโยชน์ที่สามารถปกป้องรักษา ผลประโยชน์ให้แก่รัฐ เอกชน และ

ประชาชน (ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ล้านบาท) 
๓) แนวทางการพัฒนา  

๓.๑ พัฒนามาตรฐานการสืบสวนสอบสวน  
3.2 ยกระดับมาตรการการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษ   
๓.๓ พัฒนากระบวนการสนับสนุนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
๓.๔ ยกระดับความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๓.๕ ติดตามผลความเห็นทางคดีของพนักงานอัยการต่อส านวนการสอบสวนคดีพิเศษ 
๓.๖ ติดตามผลค าพิพากษาคดีพิเศษให้เป็นปัจจุบัน 
๓.๗ ติดตามผลการปกป้อง รักษา เรียกคืนมูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ของรัฐ เอกชน และ

ประชาชนจากการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
๔) แผนงาน/โครงการส าคัญ  

4.1 การปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง (กองคด)ี 
     - การสืบสวนสอบสวนการกระท าความผิดด้านอาชญากรรมระหว่างประเทศ  
     - การสืบสวนสอบสวนการกระท าความผิดด้านการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน 
      - การสืบสวนสอบสวนการกระท าความผิดด้านความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ                                           
       หนว่ยงานของรัฐ 

                          - การสืบสวนสอบสวนการกระท าความผิดด้านด้านความม่ันคง 



  
 

 

๓๖ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

                          - การสืบสวนสอบสวนการกระท าความผิดด้านด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
                          - การสืบสวนสอบสวนการกระท าความผิดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                          - การสืบสวนสอบสวนการกระท าความผิดด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
                          - การสืบสวนสอบสวนการกระท าความผิดด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
                          - การสืบสวนสอบสวนการกระท าความผิดด้านธุรกิจการเงินนอกระบบ 
                          - การสืบสวนสอบสวนการกระท าความผิดด้านภาษีอากร 

     - การสืบสวนสอบสวนการกระท าความผิดที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษด้านอ่ืน ๆ 
     - การสืบสวนติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดีพิเศษ การสืบสวนและการตรวจสอบข้อเท็จจริง        

   ๔.๒ โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (กองคดีการค้ามนุษย์) 
             ๔.๓  โครงการพัฒนาระบบงานสอบสวนและการบริหารจัดการคดีพิเศษตามหลักธรรมาภิบาล  
                          - โครงการพัฒนามาตรฐานการสืบสวนสอบสวน (กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ) 
             ๔.๔ โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ  
                          - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อเสนองานวิจัยด้านการสอบสวนคดีพิเศษ       
                            (กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ) 
             ๔.๕ โครงการระวังป้องกันภัยทางไซเบอร์และการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง     
                   คอมพิวเตอร์ (กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ) 
             4.๖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพ้ืนที่จังหวัด 
                   ชายแดนภาคใต้ (กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค) 
             ๔.๗ การคุ้มครองพยานและบริหารจัดการศูนย์คุ้มครองพยาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ   
 
2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ (Smart Agent) 

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ มีบุคลากรที่มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีความผาสุก  
และมีสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือพัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืน 

1) เป้าหมาย  
๑.๑ บุคลากรเชี่ยวชาญในงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความผาสุก (L๑) 
๑.๒ มีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสู่การอ านวยความยุติธรรม (L๒) 

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
       ๒.๑ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน HR Scorecard (ร้อยละ ๑๐๐)      
       ๒.๒ ร้อยละความเชื่อมั่นของบุคลากรในการบริหารทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ ๘๕)      
       ๒.๓ ร้อยละความผูกพันของบุคลากร (ร้อยละ ๘๑)      
       ๒.๔ ร้อยละความส าเร็จของการขับเคลื่อนสถาบันพัฒนาการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (ร้อยละ ๖๐) 
       ๒.๕ ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะเฉพาะต าแหน่ง (ร้อยละ ๒๐) 
       ๒.๖ ร้อยละของบุคลากรที่การกระท าความผิดทางวินัยเทียบกับจ านวนบุคลากรกรมสอบสวน    
             คดีพิเศษ (ไม่เกินร้อยละ ๑) 
       ๒.๗ ร้อยละของเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและ ปปช. ปปท.ชี้มูลลดลง (ไม่เกินร้อยละ๐.๕)      
       



  
 

 

๓๗ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

       ๒.๘ รอ้ยละความส าเร็จของการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูป   
             ประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ร้อยละ ๑๐๐)    

๓) แนวทางการพัฒนา  
     ๓.๑ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตาม HR Scorecard 
    ๓.๒ พัฒนาสถาบันการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
     ๓.๓ พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้สมรรถนะ ทักษะและความเชี่ยวชาญการสืบสวน 
           สอบสวนคดีพิเศษ 
     ๓.๔ สร้างระบบป้องกันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และการกระท าความผิดทางวินัย 
     ๓.๕ ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสู่การอ านวยความยุติธรรมร่วมกัน 

๔) แผนงาน/โครงการส าคัญ  
4.1 การจัดท าและขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการตาม HR Scorecard (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 
๔.๒ การพัฒนาสถาบันพัฒนาการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ) 
            - โครงการก่อสร้างสถาบันพัฒนาการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ 2 พร้อมสิ่งก่อสร้าง   
               ประกอบ 
            - การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  
            - การจัดท าและขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะต าแหน่ง 
             รายบุคคล  
๔.๓ การจัดท าและขับเคลื่อนแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผน   
      ส่งเสริมคุณธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 
๔.๔ การจัดท าและขับเคลื่อนแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และ   
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง) 

 

๓. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง สร้างเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย (Super Technology) 
มีการติดตามและบันทึกผลการด าเนินคดีพิเศษในฐานข้อมูลคดีพิเศษที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ มีงาน 

การข่าวและข่าวกรอง  ที่มีคุณภาพสูง  มีเครื่องมือ อุปกรณ์พิเศษที่ทันสมัย มีระบบการเชื่อมโยงกับคลังข้อมูล
กลางขนาดใหญ่ (Big Data) มีการศึกษา วิจัย พัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษ ที่เหมาะสมกับการใช้งาน 
มีนวัตกรรมสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับการสืบสวนสอบสวน 

1) เป้าหมาย  
๑.๑ ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมโยง ทันสมัย และปลอดภัย (L๓) 
๑.๒ มีนวัตกรรมและเครื่องมือสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย (L๔) 

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
       ๒.๑ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาฯ ดิจิทัล ที่สอดคล้องกับแผนฯ      

                     ระดับ ๒ และ ๓ ที่เก่ียวข้อง (ร้อยละ ๑๐๐) 
      ๒.๒ จ านวนข่าวกรองที่สามารถพัฒนาเป็นส านวนการสืบสวนหรือคดีพิเศษ (ไม่น้อยกว่า ๓๕ เรื่อง) 
       ๒.๓ ร้อยละของนวัตกรรมและเครื่องมือที่มีการบริหารจัดการให้น ามาใช้ในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  
            (ร้อยละ ๖๐) 



  
 

 

๓๘ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

   ๓) แนวทางการพัฒนา  
    ๓.๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและการบูรณาการข้อมูลเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
    ๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา/จัดหา/เครื่องมือพิเศษ/นวัตกรรม/เทคโนโลยี/ระบบสื่อสาร และ
การรักษาความปลอดภัย 

๔) แผนงาน/โครงการส าคัญ  
๔.๑ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ               
      (กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ) (อยู่ระหว่างการรอการจัดสรรงบประมาณ) 

  ๔.๒  โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบและติดตามสถานะทางคดี  ด้วยระบบ 
                     สารสนเทศ ระยะท่ี ๑ (DSI Case Intelligence System(CIS))  
              ๔.๓ โครงการจัดหาหรือพัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีอุปกรณ์พิเศษเพ่ือสนับสนุนการสืบสวนและ 
                    สอบสวนคดีพิเศษ (กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ ,กองปฏิบัติการพิเศษ และ  
                    กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ) (อยู่ระหว่างการรอการจัดสรรงบประมาณ) 
                         - โครงการจัดหายุทธภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการสืบสวนและสอบสวนพิเศษ 
                         - โครงการพัฒนาระบบสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
               ๔.๔ โครงการสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  
                   (กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ) 

   ๔.๕ โครงการข่าวกรองที่พัฒนาเป็นส านวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ   (ทุกกองคดี) 
 
๔. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน (Strong Collaboration) 

มีการแสวงหาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การประสานงานและ
บูรณาการการท างานกับเครือข่าย การสร้างช่องทางการสื่อสารและพัฒนาความสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

1) เป้าหมาย  
๑.๑ การป้องกันอาชญากรรมพิเศษอย่างเป็นระบบ (P3) 
๑.๒ ประชาชนรับรู้ เข้าใจ ภารกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษ และตระหนักถึงภัยอาชญากรรมพิเศษ (C3) 
๑.๓ ประชาชนทั่วไปรู้เท่าทัน และไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมพิเศษ (S๓) 

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
       ๒.๑ จ านวนข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นต่อภาคีเครือข่ายเพ่ือเป็นการป้องกัน/ปราบปราม   
             อาชญากรรมพิเศษ (ไม่น้อยกว่า ๒๔ เรื่อง) 
       ๒.๒ ร้อยละของความเชื่อมั่นของเครือข่ายภาคประชาชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (เพ่ิมข้ึน) 
       ๒.๓ ร้อยละของประชาชนทั่วไปที่รับรู้ เข้าใจภารกิจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ร้อยละ ๕๗.๕) 

           ๒.๔ ร้อยละของประชาชนทั่วไปทีมี่ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงภัยอาชญากรรมพิเศษ (เพ่ิมข้ึน)  
               ๒.๕ ร้อยละของคดีอาชญากรรมพิเศษลดลง (ลดลง)               

   

 



  
 

 

๓๙ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๓) แนวทางการพัฒนา 
    ๓.๑ ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
    ๓.๒ พัฒนาระบบการสร้างการรับรู้ เข้าใจ ภารกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
    ๓.๓ พัฒนาระบบการสร้างความตระหนักถึงภัยอาชญากรรมพิเศษและให้ความช่วยเหลือประชาชน 
    ๓.๔ พัฒนาระบบการติดตามผลสถิติการเกิดคดีอาชญากรรมพิเศษ 

๔) แผนงาน/โครงการส าคัญ  
     ๔.๑ โครงการพัฒนาความร่วมมือและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งใน 
                    และต่างประเทศ  

(๑) โครงการย่อยพัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพ่ือส่งเสริมความเชื่อมโยง 
     ระหว่างกันในประชาคมอาเซียน  

                              - โครงการพัฒนาความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันปราบปราม 

                                อาชญากรรมข้ามชาติในกลุ่มประชาคมอาเซียน+๖ (กองกิจการต่างประเทศและคดี 
                                      อาชญากรรมระหว่างประเทศ) 

         - โครงการประสานความร่วมมือด้านการสืบสวนสอบสวนการกระท าผิดเกี่ยวกับ 

         อาชญากรรมคอมพิวเตอร์กับศูนย์ความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายแห่งกรุงจาการ์ต้า 

         และหน่วยบังคับใช้กฎหมายอินโดนิเซีย (กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ) 
                             - โครงการศึกษาเปรียบเทียบและประสานความร่วมมือด้านการสืบสวนสอบสวนการ 

                               กระท าความผิดเกี่ยวกับตลาดทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรวบรวมพยานหลักฐาน  
                               กับหน่วยบังคับใช้กฎหมายในกลุ่มอาเซียน (กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน) 
                             - โครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ 
                               ในกลุ่มประชาคมอาเซียน + ๖ (กองนโยบายและยุทธศาสตร์) 
                    (๒) โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับ พรบ.ว่าด้วยความผิด 

                         เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ (กองคดีความผิดเกี่ยวกับการ  
                         เสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ) 
                    (๓) โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และฝึกเทคนิคการปฏิบัติงาน (กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ) 
                    (๔) โครงการพัฒนาเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนกับการด าเนินคดีภาษีอากร (กองคดีภาษีอากร) 
                    (๕) โครงการข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นต่อภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นการป้องกัน/ปราบปราม 

                         อาชญากรรมคดีพิเศษ (ทุกกองคดี) 
     ๔.๒ โครงการบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ          
                    (กองนโยบายและยุทธศาสตร์) 
            ๔.๓ โครงการสร้างการรับรู้ความเข้าใจภารกิจขององค์กร เพ่ือป้องกันและแจ้งเตือนภัย    
                    อาชญากรรมพิเศษ (ส านักงานเลขานุการกรม) 
            ๔.๔ โครงการใหความชวยเหลือประชาชนที่ไมไดรับความเปนธรรม (ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และ 
                    ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม) 
 
 
   



  
 

 

๔๐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๕. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน 
(Sustainable Administration)   

การบริหารจัดการองค์การตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซ่ึงสอดคล้องกับ    
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (GG) การปฏิรูปองค์การ การบริหารยุทธศาตร์ การพัฒนาองค์กรตาม
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ ( ITA) การปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมาย การพัฒนาระบบราชการ 

1) เป้าหมาย  
การพัฒนาองค์การของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามหลักธรรมาภิบาล 

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
       ๒.๑ ระดับการพัฒนาองค์การกรมสอบสวนคดีพิเศษสู่การเป็นระบบราชการ ตามเกณฑ์ PMQA ๔.๐   
(อย่างน้อยระดับก้าวหน้า (Advance)) 
       ๒.๒ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การ (ร้อยละ ๑๐๐) 
        ๒.๓ ระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9๐) 

๓) แนวทางการพัฒนา  
     ๓.๑ พัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) 
     ๓.๒ ปฏิรูปองค์การกรมสอบสวนคดีพิเศษให้สอดคล้องกับแนวทางที่ กพร.ก าหนด 
     ๓.๓ พัฒนาองค์การตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ   

๔) แผนงาน/โครงการส าคัญ  
     ๔.๑ โครงการพัฒนาองค์การกรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้กรอบ PMQA ๔.๐ (กลุ่มพัฒนาระบบ 
          บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

              ๔.๒ โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษ (กองนโยบาย 
                    และยุทธศาสตร์) 
              ๔.๓ โครงการ “การจัดการความรู้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓”      
                    (กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ) 
              ๔.๔ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                      (ส านักงานเลขานุการกรม) 

    ๔.๕ การจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิรูปองค์การกรมสอบสวนคดีพิเศษ (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
          และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 
    ๔.๖ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐ (กลุ่มบริหาร   
          ทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 



  
 

 

๔๑ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 

 



  
 

 

๔๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

แผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ รายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

เรื่องท่ี 1 : พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล (Standard System) 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.1 ก า ร สื บ ส ว น
สอบสวนคดีพิ เศษที่มี
มาตรฐาน (P1) 

๑.๑.๑ ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินการตาม
แผนพัฒนามาตรฐาน
การสืบสวนสอบสวน 
คดีพิเศษ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของแผนฯ
ประจ าปี

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พัฒนามาตรฐานการสืบสวน
สอบสวน 

โครงการพัฒนามาตรฐานการสืบสวนสอบสวน 
(ภาคผนวก โครงการล าดับที่ ๑) 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๒๐๐๐ กพน. 

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการจดัท าข้อเสนอ
งานวิจัยด้านการสอบสวนคดีพิเศษ (ภาคผนวก 
โครงการล าดับที่ ๒)       

๑ ฉบับ ๐.๐๕๐๐ ทุกกองคดี 

๑.๑.๒ ร้อยละของเรื่อง
ตรวจสอบข้อเท็จจริง/
สืบสวน/สอบสวนคดี
พิเศษท่ีแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

คดีพิเศษ 
ร้อยละ ๙๕ 
สืบสวนฯ 

ร้อยละ ๙๐ 
ตรวจสอบฯ 
ร้อยละ ๙๕ 

ยกระดับมาตรการการ
บังคับใช้กฎหมายกับ
อาชญากรรมพเิศษ 

การปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษท่ีมี
ผลกระทบต่อความมั่นคง  
 
 
     

คดีพิเศษ 
ร้อยละ ๙๕ 
สืบสวนฯ 

ร้อยละ ๙๐ 
ตรวจสอบฯ 
ร้อยละ ๙๕ 

๕๒.๗๓๒๐ ทุกกองคดี/
ศสรข./ศนธ. 

- การสืบสวนสอบสวนการกระท าความผิดด้าน
อาชญากรรมระหว่างประเทศ (ภาคผนวกโครงการ 
ล าดับที่ ๓) 
 

คดีพิเศษ 
ร้อยละ ๙๕ 
สืบสวนฯ 

ร้อยละ ๙๐ 
ตรวจสอบฯ 
ร้อยละ ๙๕ 

 
 
 

 กตท. 



  
 

 

๔๓ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

    - การสืบสวนสอบสวนการกระท าความผิดด้าน
การเงินการธนาคารและการฟอกเงิน  (ภาคผนวก
โครงการ ล าดับที่ ๔) 
 

คดีพิเศษ 
ร้อยละ ๙๕ 
สืบสวนฯ 

ร้อยละ ๙๐ 
ตรวจสอบฯ 

ร้อยละ ๙๕ 

 กคง. 

    - การสืบสวนสอบสวนการกระท าความผิดด้าน
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอ่หน่วยงานของ
รัฐ  (ภาคผนวกโครงการ ล าดับที่ ๕) 

คดีพิเศษ 
ร้อยละ ๙๕ 
สืบสวนฯ 

รอ้ยละ ๙๐ 
ตรวจสอบฯ 

ร้อยละ ๙๕ 

 กคร. 

    

   - การสืบสวนสอบสวนการกระท าความผิดด้าน
ด้านความมั่นคง (ภาคผนวกโครงการ ล าดับท่ี ๖) 
 

คดีพิเศษ 
ร้อยละ ๙๕ 
สืบสวนฯ 

ร้อยละ ๙๐ 
ตรวจสอบฯ 
ร้อยละ ๙๕ 

 กมค. 

   - การสืบสวนสอบสวนการกระท าความผิดด้าน
ด้านการคุม้ครองผู้บริโภค (ภาคผนวกโครงการ 
ล าดับที่ ๗) 
 

คดีพิเศษ 
ร้อยละ ๙๕ 
สืบสวนฯ 

ร้อยละ ๙๐ 
ตรวจสอบฯ 
ร้อยละ ๙๕ 

 กคบ. 



  
 

 

๔๔ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

   - การสืบสวนสอบสวนการกระท าความผิดด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ภาคผนวก
โครงการ ล าดับที่ ๘) 
 

คดีพิเศษ 
ร้อยละ ๙๕ 
สืบสวนฯ 

ร้อยละ ๙๐ 
ตรวจสอบฯ 
ร้อยละ ๙๕ 

 กคส. 

- การสืบสวนสอบสวนการกระท าความผิดด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา (ภาคผนวกโครงการ ล าดับที่ 
๙) 

คดีพิเศษ 
ร้อยละ ๙๕ 
สืบสวนฯ 

ร้อยละ ๙๐ 
ตรวจสอบฯ 
ร้อยละ ๙๕ 

 กคป. 

    - การสืบสวนสอบสวนการกระท าความผิดด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ภาคผนวกโครงการ 
ล าดับที่ ๑๐) 
 

คดีพิเศษ 
ร้อยละ ๙๕ 
สืบสวนฯ 

ร้อยละ ๙๐ 
ตรวจสอบฯ 
ร้อยละ ๙๕ 

 กคท. 

    - การสืบสวนสอบสวนการกระท าความผิดด้าน
ธุรกิจการเงินนอกระบบ (ภาคผนวกโครงการ 
ล าดับที่ ๑๑) 

คดีพิเศษ 
ร้อยละ ๙๕ 
สืบสวนฯ 

ร้อยละ ๙๐ 
ตรวจสอบฯ 
ร้อยละ ๙๕ 

 กคธ. 



  
 

 

๔๕ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

    - การสืบสวนสอบสวนการกระท าความผิดด้าน
ภาษีอากร (ภาคผนวกโครงการ ล าดับที่ ๑๒) 

คดีพิเศษ 
ร้อยละ ๙๕ 
สืบสวนฯ 

ร้อยละ ๙๐ 
ตรวจสอบฯ 
ร้อยละ ๙๕ 

 กคภ. 

    

   - การสืบสวนสอบสวนการกระท าความผิดทีม่ี
ลักษณะเป็นคดีพิเศษด้านอ่ืน ๆ (ภาคผนวก
โครงการ ล าดับที่ ๑๓)    

คดีพิเศษ 
ร้อยละ ๙๕ 
สืบสวนฯ 

ร้อยละ ๙๐ 
ตรวจสอบฯ 
ร้อยละ ๙๕ 

 กปภ. 

   - การสืบสวนติดตามจับกมุผูต้้องหาตาม
หมายจับคดีพิเศษการสืบสวน และการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง  (ภาคผนวกโครงการ ล าดับที่ ๑๔)             

สืบสวนฯ 
ร้อยละ ๙๐ 

ตรวจสอบฯ 
ร้อยละ ๙๕ 

การจับกุมผู้ตอ้งหา 
ร้อยละ ๒๑,๗๑,๘๐ 

 ศสรข. 

โครงการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
(ภาคผนวก โครงการล าดับที่ ๑๕)       

๒๙ เรื่อง/คดี ๖.๕๐๐๐ กคม. 

โครงการระวังป้องกันภัยทางไซเบอร์และการ
กระท าความผิ ด เกี่ ย วกับอาชญ ากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ (ภาคผนวก โครงการล าดับที่ ๑๖)    

 ๑ ระบบ ๕๖.๑๗๒๐ กคท. 

โครงการเสรมิสร้างประสิทธิภาพงานข่าวกรองและ
บูรณาการฐานข้อมลูความมั่นคงพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ภาคผนวก โครงการล าดับที่ ๑๗)  

 450 เรื่อง ๒.๙๓๖๐ กปภ. 



  
 

 

๔๖ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

โครงการประสานงานและติดตามบุคคลที่มีความ
เคลื่อนไหวเป็นภยัต่อความมั่นคงของประเทศ 
(ภาคผนวก โครงการล าดับที่ ๑๘) 

  ๐.๘๐๐๐ กมค. 

โครงการจดัตั้งแหล่งข่าวบุคคล (ภาคผนวก
โครงการล าดับที่ ๑๙) 

๕๐ ราย ๐.๕๐๐๐ กมค. กคป. 
ศ.สรข.กปภ. 

การคุ้มครองพยานและบริหารจัดการศูนย์คุ้มครอง
พยาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ภาคผนวกโครงการ
ล าดับที ่๒๐)         

๓๘ ราย ๖.๘๐๐๐ กปพศ. 

๑ .๒  ก ระบ วน การ
สนับสนุนที่เสริมสร้าง
ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก าร
สื บ ส ว น ส อ บ ส ว น    
ค ดี พิ เ ศ ษ ที่ เ ป็ น
รูปธรรม (P๒) 

๑ .๒ .๑  ร้ อยละของ
ผลผลิตกระบวนการ
สนั บสนุ นที่ น าไปใช้
ป ร ะ โย ช น์ ใน ก า ร
สืบสวนคดีพิเศษ  

ร้อยละ ๘๐ พัฒนากระบวนการสนับสนุน
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

โครงการพัฒนากระบวนการสนับสนุนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

ระดับ ๕ - กพน. กบพ. 
กทศ. กปพศ. 

๑.๓ ผู้รับบริการและ 
ผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย
เช่ือมั่นในการป้องกัน
แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม
อาชญากรรมพิ เศษ
(C2) 

๑ .๓ .๑  ร้ อยละของ
ค ว า ม เช่ื อ มั่ น ข อ ง
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่มีต่อกรม
สอบสวนคดีพิเศษ  

 เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน 

ยกระดับความเช่ือมั่นของ
ผู้รับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วน
เสีย 

โครงการจดัท าแผนและขับเคลื่อนแผนพัฒนา
ยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อ        
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภาคผนวกโครงการล าดับที่ ๒๑)         

ระดับ ๕ ตามที่
ก าหนดไว้ใน

แผน
ยกระดับฯ 

กนย. และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

1.๔ อัยการเห็นพ้อง
กั บ ค ว าม เห็ น ข อ ง
พนักงานสอบสวนใน
ส านวนคดีพิเศษ (C๑) 

1.๔.๑ ร้อยละของส านวน
คดีพิ เศษที่อัยการเห็น
พ้องกับความเห็นของ
พนั กงานสอบสวนใน
ส านวนคดีพิเศษ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๓ 

ติดตามผลความเห็นทางคดี
ของพ นั ก งาน อั ย การต่ อ
ส าน วนการสอบสวนคดี
พิเศษ 

การติดตามผลความเห็นทางคดีของพนักงาน
อัยการต่อส านวนการสอบสวนคดพีิเศษ 

๒ ครั้ง - (กบพ. และ/
หรือกองคดี) 



  
 

 

๔๗ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑.๕ ศาลพิพากษา
สอดคล้องกับส านวน  
คดีพิเศษ (S1) 

๑.๔.๑ ร้อยละของ
ส านวนคดีพิเศษที่ศาล
มีค าพิพากษา
สอดคล้องกับส านวน
คดีพิเศษ 
 

มีฐานข้อมูล
ส านวนคดีพิเศษ

ที่ศาลมี        
ค าพิพากษา
สอดคล้องกับ

ส านวนคดีพิเศษ 

ติดตามผลค าพิพากษาคดี
พิเศษให้เป็นปัจจุบัน 

การติดตามผลค าพิพากษาคดีพิเศษให้เป็นปัจจุบัน  ๒ ครั้ง - (กบพ. และ/
หรือกองคดี) 

๑.๖. ทรัพย์สินและ
ผลประโยชน์ของรัฐ 
เอกชน และประชาชน
ได้รับการปกป้อง รักษา 
เรียกคืน (S๒)  

1.๖.๑ มลูค่าทรัพยส์ิน
และผลประโยชน์ของรัฐ 
เอกชน และประชาชน
ได้รับการปกป้อง รักษา 
เรียกคืน 

ไม่น้อยกว่า  
๑๖,๐๐๐  
ล้านบาท 

ติดตามผลการปกป้อง รักษา 
เรียกคืนมลูค่าทรัพย์สินและ
ผลประโยชน์ของรัฐ เอกชน 
และประชาชนจากการ
ป้องกันและปราบปราม 

ติดตามผลการปกป้อง รักษา เรียกคืนมูลค่า
ทรัพย์สินและผลประโยชน์ของรัฐ เอกชน และ
ประชาชนจากการป้องกันและปราบปราม 

๒ ครั้ง - (กบพ. และ/
หรือกองคดี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 

๔๘ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

เร่ืองที่ 2 : พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหม้ีความเป็นมอือาชีพ (Smart Agent) 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒.๑ บุคลากรเชี่ยวชาญ
ในงาน มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความ
ผาสุก (L๑) 

2.๑.๑ ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผน 
HR Scorecard      
 

ร้อยละ ๑๐๐  

ของแผนการ
ด าเนินงาน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตาม HR 
Scorecard 

การจัดท าและขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการตาม   
HR Scorecard (ภาคผนวกโครงการล าดับที่ ๒๒)         

ร้อยละ ๑๐๐  

ของแผนการ
ด าเนินงาน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตามที่
ก าหนดไว้ใน

แผน 

กบค.และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

2.๑.๒ ร้อยละความ
เช่ือมั่นของบุคลากรใน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕ - กบค. 

๒.๓ ร้อยละความ
ผูกพันของบุคลากร 

ร้อยละ  ๘๑ ร้อยละ  ๘๑ - กบค. 

2.๔ ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
ขับเคลื่อนสถาบัน
พัฒนาการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖0   
ตามแผน
ก่อสร้างฯ 

ประจ าปี 63 
 

พัฒนาสถาบันการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ 

โครงการขับเคลื่อนสถาบันพัฒนาการสืบสวน
สอบสวนคดีพเิศษ  
    โครงการก่อสร้างสถาบันพัฒนาการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ 2 พร้อมสิ่งก่อสร้าง
ประกอบ (กพน.) (ภาคผนวกโครงการล าดับที่ ๒๓)         
 

ไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ ๖0   
ตามแผน
ก่อสร้างฯ 

ประจ าปี 63 

 

๑๑๘.๐๔๖๕ 

 

 
 

กพน. 

การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรการสืบสวนสอบสวน
คดีพิเศษ (ภาคผนวกโครงการล าดบัท่ี ๒๔)         
 
 

๒ หลักสูตร - กพน. 

 



  
 

 

๔๙ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

 2.๕ ร้อยละของ
บุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินสมรรถนะ
เฉพาะต าแหน่ง 

บุคลากรที่ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน
สมรรถนะ
เฉพาะ
ต าแหน่ง ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 2๐ ของ
บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย 

พัฒนาบุคลากรทุกระดับ
ให้ มี ค วาม รู้ ส ม รรถน ะ 
ทักษะและความเชี่ยวชาญ
ก ารสื บ ส วน ส อ บ ส วน     
คดีพิเศษ 

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและ
เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรส าหรับผู้บังคับใช้
กฎหมาย (ภาคผนวกโครงการล าดับที่ ๒๕)         

บุคคลกรท่ีผ่าน
การฝึกอบรม  
ร้อยละ ๙๐ 

๐.๑๘๑๐ กพน. 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการท าส านวนการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและการด าเนินคดีพิเศษ
ในศาล (ภาคผนวกโครงการล าดับที่ ๒๖)         

บุคคลกรท่ีผ่าน
การฝึกอบรม  
ร้อยละ ๙๐ 

๐.๘๗๖๗๕ กพน. 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นิติวิทยาศาสตร์เพื่อ
การสืบสวนสอบสวนคดีพิ เศษ  (ภาคผนวก
โครงการล าดับที่ ๒๗)         

บุคคลกรท่ีผ่าน
การฝึกอบรม  
ร้อยละ ๙๐ 

๐.๕๒๗๒๕ กพน. 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ 
(ภาคผนวกโครงการล าดับท่ี ๒๘)         

บุคคลกรท่ีผ่าน
การฝึกอบรม  
ร้อยละ ๙๐ 

๐.๔๑๕๐ กพน. 

โครงการฝึกอบรมหลักสตูรพัฒนาทักษะการปฏิับตัิ
งานเกี่ยวกับพยานหลักฐานดิจิทัลขั้นพื้นฐาน 
(ภาคผนวกโครงการล าดับที่ ๒๙)         

บุคคลกรท่ีผ่าน
การฝึกอบรม  
ร้อยละ ๙๐ 

๐.๒๑๐๐ กพน. 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพยานหลักฐานดิจิทัลขั้นสูง 
(ภาคผนวกโครงการล าดับที่ ๓๐)         

บุคคลกรท่ีผ่าน
การฝึกอบรม  
ร้อยละ ๙๐ 

๐.๔๗๗๐ กพน. 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร จิตวิทยาและเทคนิค
การสอบปากค าในคดีพิเศษ (ภาคผนวกโครงการ
ล าดับที ่๓๑)         

บุคคลกรท่ีผ่าน
การฝึกอบรม  
ร้อยละ ๙๐ 

๐.๒๔๙๐ กพน. 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการข่าวเพื่อสนับสนุน
คดีพิเศษ (ภาคผนวกโครงการล าดับที่ ๓๒)         

บุคคลกร ท่ี ผ่ าน
ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม  
ร้อยละ ๙๐ 

๐.๕๕๘๐ กพน. 



  
 

 

๕๐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการตรวจสอบ 
วิเคราะห์ เช่ือมโยงและรวบรวมพยานหลักฐานทางการเงิน 
(ภาคผนวกโครงการล าดับที่ ๓๓)         

บุคคลกร ท่ี ผ่ าน
ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม  
ร้อยละ ๙๐ 

๐.๔๔๕๐ กพน. 

 

 

 

 โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
ความเช่ียวชาญกับหน่วยงานภายนอก (ภาคผนวก
โครงการล าดับที่ ๓๔)         

 ๐.๕๐๐๐ กพน. 

โครงการเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาศักยภาพ
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภาคผนวกโครงการล าดับที่ ๓๕)         

บุคคลกร ท่ี ผ่ าน
ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม  
ร้อยละ ๙๐ 

๐.๔๒๘๖ กปพศ. 

2.๖ ร้อยละของ
บุคลากรที่การกระท า
ความผิดทางวินัยเทียบ
กับจ านวนบุคลากรกรม
สอบสวนคดีพิเศษ 

ร้อยละ ๑ 
 

ส ร้ า ง ร ะ บ บ ป้ อ ง กั น
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ และการกระท า
ความผิดทางวินัย 

การจัดท าและขับ เคลื่ อนแผนป้ อ งกั นและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
ส่ ง เส ริ ม คุณ ธรรม  ก รม สอบ สวน ค ดี พิ เศ ษ  
(ภาคผนวกโครงการล าดับที่ ๓๖)         

 ต า ม ที่
ก าหนดไว้ใน
แผน 

ก บ ค .แ ล ะ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

2.๗ ร้อยละของเรื่อง
เกี่ยวกับการปฏบิัติ
หน้าท่ีโดยมิชอบและ 
ปปช. ปปท. ช้ีมูลลดลง         

ไม่เกินร้อยละ 
๐.๕ 

2.๒ มีวัฒนธรรม
องค์กรที่มุ่งสู่การ
อ านวยความยุติธรรม 
(L๒) 

2.๘ ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
สร้างและพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กรที่
สอดคล้องกับแผน
ปฏิรูปประเทศดา้น
กระบวนการยตุิธรรม 

ร้อยละ ๑๐๐
ของแผนการ
ด าเนินงาน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กรที่มุ่งสู่การอ านวย
ความยุติธรรมร่วมกัน 

การจัดท าและขับเคลื่อนแผนพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กร  (ภาคผนวกโครงการล าดบัท่ี ๓๗)         

ร้อยละ ๑๐๐  
ของแผนการ
ด าเนินงาน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

ตามที่
ก าหนดไว้ใน

แผน 

กพร. และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 



  
 

 

๕๑ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

  เร่ืองที่ 3 :  สร้างเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีท่ันสมัย (Super Technology) 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. ระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เช่ือมโยง 
ทันสมัย และ
ปลอดภัย (L๓) 

๓.๑ ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาฯ ดิจิทลั  
ที่สอดคล้องกับแผนฯ 
ระดับ ๒ และ ๓ ที่
เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของการ

ด าเนินการ
แผนพัฒนาฯ 

ดิจิทัล 
ประจ าป ี

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการบรูณาการ
ข้อมูลเพื่อการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
เพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (ภาคผนวก
โครงการล าดับที่ ๓๘)  

- พัฒนา ปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบ IT 
- พัฒนาเว็ปไซต ์
- ระบบ CIS ระยะที่ ๑ 
- จัดหาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร ์

 
 
        

โครงการ ตามที่
ก าหนดไว้ใน

แผน 

กทศ.และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

๓.๒ จ านวนข่าวกรอง
ที่สามารถพัฒนาเป็น
ส านวนการสืบสวน
หรือคดีพิเศษ 

ไม่น้อยกว่า   
๓๕ เรื่อง 

 

โครงการข่าวกรองที่พัฒนาเป็นส านวนการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ (ภาคผนวกโครงการล าดับที่ ๓๙)         

ไม่น้อยกว่า     
๓๕ เรื่อง 

 

- ทุกกองคดี 

๒. มีนวัตกรรมและ
เครื่องมือสนับสนุน
การสืบสวนสอบสวน
ที่มีประสิทธิภาพ และ
ทันสมัย (L๔) 

๓.๓ ร้อยละของ
นวัตกรรมและ
เครื่องมือท่ีมีการ
บริหารจดัการให้
น ามาใช้ในการสืบสวน
สอบสวนคดีพเิศษ  
 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๖๐ 
ของนวัตกรรม
และเครื่องมือ
ของหน่วยงาน 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนา/จัดหา/เครื่องมือ
พิเศษ/นวัตกรรม/
เทคโนโลย/ีระบบสื่อสาร 
และการรักษาความ
ปลอดภัย 

๑. โครงการจัดหาหรือพัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยี
อุปกรณ์พิเศษเพื่อสนับสนุนการสบืสวนและ
สอบสวนคดีพิเศษ (ภาคผนวกโครงการล าดับที่ ๔๐) 

รายการ รอการ
จัดสรร

งบประมาณ
ปี ๖๓ 

กทศ.  
 

๒. โครงการย่อย จัดหายุทธภณัฑ์เพื่อสนับสนุน  
การสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ และสอบสวน   
คดีพิเศษ (ภาคผนวกโครงการล าดบัท่ี ๔๑) 
 

 รอการ
จัดสรร

งบประมาณ
ปี ๖๓ 

กปพศ. 



  
 

 

๕๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

    
๕. โครงการย่อย พัฒนาระบบสื่อสารเพื่อ
สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดพีิเศษ)  
(ภาคผนวกโครงการล าดับที่ ๔๒) 

 

รอการ
จัดสรร

งบประมาณ
ปี ๖๓ 

กพน. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

๕๓ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

เร่ืองที่ 4 : บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคสว่น (Strong Collaboration) 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. การป้องกัน
อาชญากรรมพเิศษ
อย่างเป็นระบบ (P3) 

4.๑ จ านวนเรื่อง
สืบสวน/คดีพิเศษที่ให้
ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็นต่อภาคี
เครือข่ายเพื่อเป็นการ
ป้องกัน/ปราบปราม
อาชญากรรมพเิศษ 

ไม่น้อยกว่า 
๒๔ เรื่อง 

ประสานความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ 

๑) โครงการพัฒนาความร่วมมือและบูรณาการ
การท างานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งใน
และต่างประเทศ  
 

    ๑.๑ โครงการย่อยพัฒนาระบบกฎหมายและ
กระบวนการยตุิธรรมเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยง
ระหว่างกันในประชาคมอาเซียน  
 

       - โครงการพัฒนาความร่วมมือในการบังคับ
ใช้กฎหมายในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ข้ามชาติในกลุ่มประชาคมอาเซียน+๖ (ภาคผนวก
โครงการล าดับที่ ๔๓)         

 
 
 
 
 
 

๑ เรื่อง 
 

 
 
 
 
 
 

๐.๒๗๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 

กตท. 

      - โครงการประสานความร่วมมือด้านการ 
สื บ ส วน ส อบ ส วน ก ารก ระท าผิ ด เกี่ ย วกั บ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์กับศูนย์ความร่วมมือด้าน  
การบั งคั บใช้กฎหมายแห่ งกรุ งจาการ์ต้ า และ       
หน่วยบังคับใช้กฎหมายอินโดนิเซีย 
 (ภาคผนวกโครงการล าดับที่ ๔๔)         

๑ เรื่อง 
 

๐.๓๘๕๓ กคท. 

     - โครงการศึกษาเปรียบเทียบและประสาน 
ความร่วมมือด้านการสืบสวนสอบสวนการ 
กระท าความผิด เกี่ ยวกั บตลาดทุ นเพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการรวบรวมพยานหลักฐาน  
กับหน่วยบังคับใช้กฎหมายในกลุ่มอาเซียน  
 (ภาคผนวกโครงการล าดับที่ ๔๕)         

๑ เรื่อง 
 

๐.๓๐๖๖ กคง. 



  
 

 

๕๔ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

         -  โครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านการ 
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน + ๖ (ภาคผนวกโครงการ
ล าดับที ่๔๖)         

๑ เรื่อง 
 

๐.๕๓๓๐ กนย. 
 
 

   ๑.๒ โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วย 
ที่ปฏิบั ติ เกี่ ยวข้องกับ  พรบ .ว่าด้ วยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๔๒  (ภาคผนวกโครงการล าดับที่ ๔๗)         

๑ เรื่อง 
 

  ๐.๐๙๐๐ กคร. 

   ๑.๓ โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และฝึกเทคนิค 
การปฏิบัติงาน  (ภาคผนวกโครงการล าดับที่ ๔๘)         

๑ เรื่อง 
 

๐.๓๘๕๙ กคท. 

   ๑.๔ โครงการพัฒนาเครือข่ายภาครัฐ และ 
ภาคเอกชนกับการด าเนินคดีภาษีอากร  (ภาคผนวก
โครงการล าดับที่ ๔๙)         

๑ เรื่อง 
 

  ๐.๒๐๐๐ กคภ. 

   ๑.๕ โครงการข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นต่อภาคี 
เครือข่ าย เพื่ อ เป็ นการป้ องกัน/ปราบปราม
อาชญากรรมคดีพิเศษ (ภาคผนวกโครงการล าดับที่ 
๕๐)         

ไม่น้อยกว่า 
 ๒๔ เรื่อง 

- ทุกกองคดี 

๔.๒ ร้อยละของความ
เชื่อมั่นของเครือข่าย
ภาคประชาชนที่มีต่อ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ                       

เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน 

๒) โครงการบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้าน
การป้ องกันการเกิดอาชญ ากรรมคดีพิ เศษ  
(ภาคผนวกโครงการล าดับที่ ๕๑)                                 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑.๐๐๐๐ กนย. 

ประชาชนรับรู้ เข้าใจ 
ภารกิจกรมสอบสวน
คดีพิเศษและตระหนัก
ถึงภัยอาชญากรรม 
(C3) 

4.๓ ร้อยละของ
ประชาชนท่ัวไปที่รับรู้ 
เข้าใจภารกิจกรม
สอบสวนคดีพเิศษ 

ร้อยละ ๕๗.๕ 
 

พัฒนาระบบการสร้างการ
รับรู้ เข้าใจ ภารกิจกรม
สอบสวน คดีพิเศษ 

๓) โครงการสร้างการรับรู้ความเข้าใจภารกิจของ
องค์กร เพื่อป้องกันและแจ้งเตือนภัยอาชญากรรม
พิเศษ  (ภาคผนวกโครงการล าดับที่ ๕๒)         

ร้อยละ ๑๐๐ ๖.๖๐๐๐ 
(ได้รับจัดสรร

งบประมาณ ๖๓ 
๐.๓๘๑๐ ล้านบาท) 

สลก. 



  
 

 

๕๕ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 4.๔ ร้อยละของ
ประชาชนท่ัวไปที่มี
ความเข้าใจและ
ตระหนักรู้ถึงภัย
อาชญากรรมพเิศษ 

เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน 

พัฒนาระบบการสร้าง
ความตระหนักถึงภัย
อาชญากรรมพเิศษและให้
ความช่วยเหลือประชาชน 

๔) โครงการใหความชวยเหลือประชาชนท่ีไมไดรับ
ความเปนธรรม   
      - ดา้นท่ีดิน (ภาคผนวกโครงการล าดับที่ ๕๓) 
      - ด้านหนี้สิน (ภาคผนวกโครงการล าดับที่ 
๕๔)   

ร้อยละ ๑๐๐ ๘.๙๑๔๖ ศนธ. 

 4.๕ ร้อยละของคดี
อาชญากรรมพเิศษ
ลดลง  

มีฐานข้อมูล พัฒนาระบบการติดตามผล
สถิติการเกิดคดี
อาชญากรรมพิเศษ 

การติดตามผลสถิติการเกิดคดีอาชญากรรมพิเศษ   - กบพ. และ/
หรือกองคดี 



  
 

 

๕๖ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 เรื่องที่ 5 : การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Administration)   

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การพัฒนาองค์การ
ของกรมสอบสวน   
คดีพิเศษตามหลัก  
ธรรมาภิบาล (L๕) 

5.1 ระดับการพัฒนา
องค์การกรมสอบสวน
คดีพิเศษสู่การเป็นระบบ
ราชการ ตามเกณฑ์ 
PMQA ๔.๐ 

อย่างน้อย
ระดับพื้นฐาน 

(Basic) 

พัฒนาองค์การตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ  (PMQA) 

๑. โครงการพัฒนาองค์การกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ภายใต้กรอบ PMQA ๔.๐ (ภาคผนวกโครงการ
ล าดับที ่๕๕)         

อย่างน้อย
ระดับพื้นฐาน 

(Basic) 

๐.๒๕๐๐ กพร. และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

๒. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมที่เป็นคดพีิเศษ
(ภาคผนวกโครงการล าดับที่ ๕๖)         

 ๐.๕๐๐๐ กนย. 

๓. โครงการการจดัการองค์ความรู ้กรมสอบสวน
คดีพิเศษ (ภาคผนวกโครงการล าดบัท่ี ๕๗)         

 ๐.๒๐๐๐ กพน. 

5.2 ร้อยละความส าเรจ็
ของการด าเนินการตาม
แผนปฏิรปูองค์การ 

 

ร้อยละ ๑๐๐
ของแผนการ
ด าเนินงาน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ปฏิรูปองค์การกรมสอบสวน
คดีพิเศษให้สอดคล้องกับ
แนวทางที่ กพร.ก าหนด 

การจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิรปูองค์การ     
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ภาคผนวกโครงการล าดับ 
ที ่๕๘)         

ร้อยละ ๑๐๐
ของแผนการ
ด าเนินงาน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- กพร. และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

5.๓ ระดับคะแนน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานผ่านเกณฑ์
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 88 

พัฒนาองค์การตามเกณฑ์
การประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินของหน่วยงานภาครัฐ (ภาคผนวกโครงการ
ล าดับที ่๕๙)         

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 88 

๐.๒๓๕๐ กบค.และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง ปัญหาการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจดัจา้งฯ พ.ศ. ๒๕๖๐
(ภาคผนวกโครงการล าดับที่ ๖๐)         

 ๐.๑658 สลก. 



  
 

 

๕๘ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ส่วนที่ ๓ 
แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ           

รายปี (พ.ศ. 2563) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

๕๙ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ส่วนที่ ๓  
แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ รายปี (พ.ศ. 2563)   

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ รายปี (พ.ศ. 2563) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

            กรมสอบสวนคดีพิเศษ วางแนวทางการติดตามประเมินผลการด าเนินงานแผนงาน /โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดังนี้  

 กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดท าแผนปฏิบัติราชการตามกระบวนการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปฯ และแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการฯ ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการฯน าแผนปฏิบัติราชการฯ เข้าสู่ระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ  (eMENSCR)  และรายงาน
แผน/โครงการ ผ่านระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 กรณีแผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นต้นไป ด าเนินการปรับปรุงจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี   
(พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเห็นชอบ ประกาศใช้ และ    
น าแผนปฏิบัติราชการรายปีเข้าสู่ระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยได้รับการอนุมัติในระบบฯ 
จากปลัดกระทรวงยุติธรรม ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี และข้ันตอนของระบบงบประมาณ  

 หน่วยงานในสังกัดน าเข้าข้อมูล แผนงาน/โครงการ ที่รับผิดชอบภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าสู่ระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  

 ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดรายงานผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการฯ ที่รับผิดชอบ 
ประจ าเดือน ทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป และรายงานผลการด าเนินงานแผน/โครงการฯ ที่รับผิดชอบ รายไตร
มาส ในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนับจากสิ้นไตรมาส  

 และกองนโยบายและยุทธศาสตร์ จะประมวลผลเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือขอความ
เห็นชอบ เป็นรายไตรมาส และรายงานแผน/โครงการ ผ่านระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)     
ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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