
 
 
 

 
 

 

แผนยทุธศาสตร 

กรมสอบสวนคดีพเิศษ  

พ.ศ. 2560-2564 
 

 



 
 

คํานํา 

  รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ ) พ.ศ.๒๕๕๙1 หมวด ๖ 

แนวนโยบายแหงรัฐ บัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการทําแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลัง

ผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว และการจัดทํา การกําหนดเปาหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเปาหมาย 

พึงมียุทธศาสตรชาติ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  ทั้ งนี้กฎหมายดังกลาว 

ตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีสวนรวม และการรับฟงความเห็นของประชาชนทุกภาคสวนอยางทั่วถึง 

และในดานกระบวนการยุติธรรม บัญญัติใหรัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกดาน 

ใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ และใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยสะดวก 

รวดเร็ว และไมเสียคาใชจายสูงเกินสมควร    

  แผนยุทธศาสตรกรมสอบสวนคดีพิ เศษ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ เกิดขึ้นจากกระบวนการ 

มีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ และจากหนวยงานภายนอก (ภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเครือขายภาคประชาชน) เปนไปตามหลักการวางแผนเชิงยุทธศาสตร  

ตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีการวิเคราะหบริบทและสภาพแวดลอม ทั้งภายใน

และภายนอกองคกร เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

และคํานึงถึงความสอดคลองกับนโยบาย และแผนระดับชาติที่เกี่ยวของ อาทิ แผนยุทธศาสตรชาติ  ๒๐ ป  

แผนยุทธศาสตรของรัฐบาล ( พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ 

แผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม เปนตน รวมทั้งสถานการณในประเทศ สถานการณโลก สถานการณ

อาชญากรรมคดีพิเศษ ผลการดําเนินงานที่ผานมา และสังเคราะหรวมกับขอมูลจากรายงานผลประชุม 

เชิงปฏิบัติการ จํานวน 6 ครั้ง ตามโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร  กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นไดวาการจัดทําแผนยุทธศาสตรกรมสอบสวนคดีพิเศษฉบับนี้ เกิดจาก “กระบวนการ 

มีสวนรวม” อยางแทจริง นอกจากนี ้เพื่อใหการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติและสามารถติดตามประเมินผลได

อยางเปนรูปธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงไดเพิ่ม สวนที่ ๔ การติดตาม กํากับและประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตรกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ไวดวย 

แผนยุทธศาสตรกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2560-2564 จึงมีความสําคัญในการขบัเคลื่อน

ทิศทางขององคการอันประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และประเด็นยุทธศาสตร ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

เพื่อเสริมสรางขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษใหเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว  

เปนธรรมในทุกระดับ และตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโดยยึดประโยชน 

ของประเทศ และประชาชนเปนที่ตั้งรวมขับเคลื่อนประเทศไปสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

 

                                                             
1 ผานประชามติเมื่อวันที่ ๗  สิงหาคม ๒๕๕๙  



 
 

สารบัญ 

เรื่อง หนา 

คํานํา 

สวนที่ ๑ แนวคิดสําคัญการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ๑ 
 1.๑ กฎหมาย แผนระดับชาติและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 2 

๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 2 

๒) แผนยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 2 

๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ๓ 

๔) แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) ๔ 

๕) นโยบายรัฐบาล (เฉพาะที่เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ/กระทรวงยุติธรรม) ๕ 

๖) แผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕79) ๗ 

๑.๒ ผลการดําเนินคดีพิเศษ และงานที่สําคัญของกรมสอบสวนคดีพิเศษในระยะที่ผานมา ๙ 

๑) งานดานการดําเนินคดีพิเศษปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๙ ภาพรวม ๙ 

๒) จํานวนคดีพิเศษที่กรมสอบสวนคดีพิเศษสงดําเนินการตอตามกระบวนการยุติธรรม ๑๒ 

๓) การดําเนินคดีพิเศษท่ีสอบสวนแลวเสร็จ จําแนกตามประเภทคดีพิเศษ ๘ ประเภท ๑๒ 

๔) ผลการดําเนินคดีพิเศษที่นับมูลคาความเสียหาย และผลประโยชนที่ปกปอง รักษา 

 เรียกคืนใหแกรัฐ/ประชาชน/เอกชน ๑๓ 

๕) ความเชื่อมั่นของสาธารณชนตอผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ๑๔ 

๖) ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ๑๕ 

สวนที่ ๒ ทิศทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2560-2564 1๗  
๒.๑ แนวโนมอาชญากรรมที่มีลักษณะเปนคดีพิเศษ 1๘ 
๒.๒ นโยบายการดําเนินงานของผูบริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 2๑ 

๑) ภารกิจหลักของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
๒) มุงเนนการปราบปรามพรอมพัฒนายุทธศาสตรปองกันอาชญากรรมคดีพิเศษใน ๑๐ กลุมคดี 
๓) การบูรณาการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษโดยแนวทางประชารฐั 
๔) การเพิ่มมูลคาในสาํนวนคดีพิเศษ 
๕) ปจจัยที่เปนผลสําเร็จภารกจิ 
๖) การเสริมสรางความเชี่ยวชาญ 

2.๓ จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม/อุปสรรค ๒๒ 
 



 
 

สวนที่ ๓ แผนยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  

            กลยุทธหลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ งาน/โครงการ ผูรับผิดชอบหลัก/ผูสนับสนุน ๒๔ 

3.1 แผนยุทธศาสตรกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 2๕ 

         ๑) วิสัยทัศน  ๒๕ 

         ๒) พันธกิจ  ๒๕ 

         ๓) การดําเนินงาน ๒๕ 

         ๔) เปาประสงค ๒๗ 

         ๕) ตัวชี้วัด  ๒๘ 

         ๖) กลยุทธ  ๒๙ 

         ๗) แนวทางดําเนินงาน/โครงการสําคัญ ๒๙ 

3.2 ประเด็นยุทธศาสตร ๑ พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ๓๑ 

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร ๒ พัฒนากลไกในการปองกันการกระทําความผิดที่มีลักษณะ 

                                   เปนคดีพิเศษ ๓๔ 

3.4 ประเด็นยุทธศาสตร ๓ พัฒนาการบริหารจดัการองคการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 3๕ 

สวนที่ ๔ การติดตาม กํากับและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 3๗
การติดตาม กํากับและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 3๘ 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญภาพ 

ภาพที่   หนา 

1 กราฟวงกลมแสดงรอยละคดีสืบสวนสอบสวนเสร็จ ณ  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 9 
2 กราฟแสดงการดําเนินคดีพิเศษ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๙  ๑๑ 
3 กราฟแสดงจํานวนคดีพิเศษใหมเปรียบเทียบกับจํานวนคดีพิเศษสืบสวนสอบสวนเสร็จ ๑๑ 
4 กราฟแผนภูมิความเชื่อมั่นของสาธารณชนตอผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ    

ประจําป พ.ศ. 2558 ๑4 
5 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเปนการประเมินครอบคลุม 5 มิติ 15 
6 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 3๙ 
7 ผังการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ๔๐ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญตาราง 

ตารางที่   หนา 

1 ตารางแสดงการดําเนินคดีพิเศษปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 255๙ (ภาพรวม) ๑๐ 
2 ตารางแสดงจํานวนคดีพิเศษที่กรมสอบสวนคดีพิเศษสงดําเนินการตอตามกระบวนการยุติธรรม 

ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๙   ๑๒ 
3 ตารางแสดงผลการดําเนินคดีพิเศษที่สอบสวนแลวเสร็จ จําแนกตามประเภทคดีพิเศษ ๘ ประเภท ๑2 
4 ตารางแสดงผลการดําเนินคดีและมูลคาความเสียหาย ผลประโยชนที่ปกปอง รักษา  

เรียกคืนใหแกรัฐ/ประชาชน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๙ ๑3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี ๑  
แนวคิดสําคัญการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



 
 

๒ 
 

๑.๑ กฎหมาย แผนระดับชาติและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ    

๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

 นับจากการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนตนมา 

ไดสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยางมากในระบบราชการ โดยไดมีการกําหนดแบบแผนการปฏิบัติราชการที่จะทําให

เกิดการบริหารราชการที่ดี ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคที่มุงหมายใหแนวทางการปฏิบัติราชการเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

ซึ่งจะกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานที่สามารถวัดผลไดโดยปรากฏอยูในมาตรา ๓/๑แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 

บริหารราชการแผนดินฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งบัญญัติไววา 

 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ

ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการลดภารกิจและ

ยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวย

ความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน รวมถึงการจัดสรร

งบประมาณ การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ตองคํานึงถงึหลักการมุงผลสัมฤทธิ์ 

ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีโดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจเพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตาม

มาตรานี้ จึงมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ กําหนด

หลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได 

ดังนั้น ในการบริหารราชการของสวนราชการจะตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

เกิดผลสัมฤทธิ์เนนผลงานมีความคุมคาลดขั้นตอนการปฏิบัติงานลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ ไมจําเปน  

กระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจมีผูรับผิดชอบผลงานในการปฏิบัติหนาที่ 

ของสวนราชการ และตองใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

๒) แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  

  การที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จําเปนตองมีการวางแผน 

และกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาระยะยาวและกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทาง

เดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพื่อถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติ 

ในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่อง มีการบูรณาการและสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศรวมกัน เกิดการรวมพลัง

ของทุกภาคสวนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซึ่ง

ประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ ง ค่ัง ยั่ งยืน  เปนประเทศพัฒนาแลว 

ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให

ประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมี

ความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ป 

ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถ 

ในการแขงขัน (๓) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาส 



 
 

๓ 
 

ความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร 

ตอสิ่งแวดลอม และ (๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ เปนทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ป   

(พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔) จึงมุงเตรียมความพรอมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศที่พัฒนาแลว  

มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนาประเทศในระยะ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญ ดังนี ้

  ยุทธศาสตรที่  ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย เปนยุทธศาสตรที่ ให

ความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยใหมีทักษะในการดํารงชีวิต

สําหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑ และสงเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดชวงชีวิต 

  ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม เปนยุทธศาสตรในการ

สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในชวง ๕ ปตอจากนี้ไป ยังตองดําเนินการยกระดับคุณภาพการบริการ 

ทางสังคมใหทั่วถึงโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้งการปดชองวางการคุมครองทางสังคมอื่น ๆ 

เพื่อใหคนไทยทุกคนเขาถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพไดอยางทั่วถึง และสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม

โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสรางอาชีพ 

  ยุทธศาสตรที่  ๓  การสรางความเขมแข็ งทางเศรษฐกิจและแข งขัน ไดอย างยั่ งยืน 

เปนยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนใหเศรษฐกิจเจริญเติบโตในชวงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่  ๑๒ การพัฒนาและ 

ใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นกาวหนาที่เขมขนมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและ

ยกระดับคุณภาพกําลังคน และความคิดสรางสรรคในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายไดใหมควบคูไปกับ 

การเพิ่มผลิตภาพของฐานการผลิตและบริการเดิม และตอยอดจากการผลิตและบริการเดิมโดยใชดิจิทัล 

และเทคโนโลยีอัจฉริยะ รวมทั้ งพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ 

ใหคนในชุมชนและทองถิ่นและแบ งปนผลประโยชนอยางเปนธรรมเพื่ อลดความเหลื่อมล้ํ าทางเศรษฐกิจ 

และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สรางความเขมแข็งและรักษาวินัยทางการเงิน การคลัง และพัฒนาเครื่องมือทาง

การเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ 

  ยุทธศาสตรที่  ๔  การเติบ โตที่ เป นมิตรกับสิ่ งแวดลอมเพื่ อการพัฒนาอยางยั่ งยืน 

เปนยุทธศาสตรในการสรางความมั่งคั่งของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อสนับสนุน       

การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เรงแกไขวิกฤติสิ่งแวดลอม พัฒนาระบบบริหาร

จัดการที่โปรงใสและเปนธรรม รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

  ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางความมัน่คงแหงชาติเพื่อพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน 

เปนยุทธศาสตรที่ใหความสําคัญตอการฟนฟูพื้นฐานดานความมั่นคงที่เปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติของผูมีความเห็นตางทางความคิด และอุดมการณบน

พื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และเตรียมการรับมือกับอาชญากรรมขามชาติ 

เพื่อปองกันปญหาภัยคุกคามที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ มีขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการดานความมั่นคง และเสริมสรางความรวมมือดานความม่ันคงกับมิตรประเทศ 



 
 

๔ 
 

  ยุทธศาสตรที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย เปนยุทธศาสตรในการเรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง โดยใหความสําคัญ 

กับการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครฐัอยางเปนธรรม และการบริหารจัดการภาครัฐใหโปรงใส มีประสิทธิภาพ 

รับผิดชอบ ตรวจสอบไดอยางเปนธรรม และประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ และพัฒนาระบบและ

กระบวนการทางกฎหมายใหสามารถอํานวยความสะดวกดวยความรวดเร็ว และเปนธรรมแกประชาชน 

  ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส เปนยุทธศาสตรที่มุงเนน 

การขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการใหบริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก

สนับสนุนใหเกิดการเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอยางเปนระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการสราง

ความเปนธรรมในการเขาถึงบริการพื้นฐาน และการคุมครองผูบริโภค  

  ยุทธศาสตรที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เปนยุทธศาสตรที่ให

ความสําคัญกับการใชองคความรูทางวิทยาศาสตร ผลงานวิจัย และพัฒนาความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และ

ความคิดสรางสรรคอยางเขมขนทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาชน รวมทั้งการพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอมหรือ

ปจจัยพื้นฐานที่เอื้ออํานวยทั้งการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหกาวสูสังคมนวัตกรรมที่มุงเนนการลดความ

เหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  ยุทธศาสตรที่ ๙ การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เปนยุทธศาสตรที่มุงเนนการพัฒนา

และเรงดําเนินการในประเด็นทาทาย ไดแก การสรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐาน 

การผลิตและบริการใหม เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคอยางทั่วถึง และสนับสนุนการเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาในพื้นที่อยางยั่งยืน 

  ยุทธศาสตรที่ ๑๐ ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา เปนยุทธศาสตรที่มุงเนน 

การผลักดันใหความเชื่อมโยงดานกฎระเบียบและในเชิงสถาบันตองดําเนินการใหเกิดความชัดเจนตอกลุมประเทศเพื่อนบาน 

ถึงบทบาทของประเทศไทยจากมุมมองของการพัฒนาอนุภูมิภาคและภูมิภาค มีความชัดเจนในระดับปฏิบัติการ 

และในแตละจุดพื้นที่เชื่อมโยงระหวางประเทศภายใตกรอบความรวมมือในอนุภูมิภาคและภูมิภาค เตรียมความพรอม 

ใหประเทศเปนประตูไปสูภาคตะวันตกและตะวันออกตอยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสูการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 

และชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตาง ๆ โดยยึดหลักคิดเสรี เปดเสรี และโอกาสเสรี  

๔) แผนแมบทการบริหารงานยตุิธรรมแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) 

 เพื่อใหการบริหารงานยุติธรรมในระยะเวลา ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) บรรลุผลตามเปาหมาย

สอดคลองกับพันธกิจ และผลักดันใหบังเกิดผลตามวิสัยทัศนที่ กําหนดไว จึงกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการ

ดําเนินงานที่สอดคลองกัน เพื่อใหหนวยงานยุติธรรมและภาคีที่เกี่ยวของในการบริหารงานยุติธรรมของประเทศไดใชเปน

กรอบทิศทางและแนวทางในการดําเนินงานตอไป ดังนี้ 

  ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการใหบริการประชาชน เพื่อใหหนวยงานยุติธรรม

มีระบบการทํางานที่ทันสมัย เปนมาตรฐานสากล และสามารถใหบริการประชาชนไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

ประชาชนสามารถเขาถึงการใหบริการของหนวยงานยุติธรรมไดสะดวกและทั่วถึง รวมทั้งชวยลดภาระคาใชจาย 

ของหนวยงานยุติธรรมและภาคประชาชนในการรับบริการงานยุติธรรม 



 
 

๕ 
 

  ยุทธศาสตรที่  ๒  การพัฒนาและบั งคับ ใชกฎหมายอยางเสมอภาคและเปนธรรม  

เพื่อเสริมสรางวินัยและจิตสํานึกในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน ปรับปรุงแกไขและพัฒนากฎหมาย 

ใหมีความทันสมัยสอดคลองกับสถานการณ รูปแบบการกระทําผิดและความตองการของประชาชน สงเสริมการบังคับใช

กฎหมายดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติสามารถปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการมี

ผลประโยชนทั บซอน ในภาครัฐ ไดอย างเปนรูปธรรม รวมทั้ งเสริมสรางบทบาทประเทศไทยในเวที โลก 

ดานการเสริมสรางหลักนิติธรรมและเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

  ยุทธศาสตรที่ ๓ การสงเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและการมสีวนรวมในกระบวนการ

ยุติธรรม เพื่อสงเสริมใหประชาชนได เขาถึงความยุติธรรมในรูปแบบที่หลากหลายอยางทั่ วถึง สนับสนุนให 

ภาคประชาชน ภาคเอกชน และองคกรปกครองทองถิ่นเขามามีสวนรวมในงานยุติธรรม รวมทั้งลดปริมาณคดีที่ขึ้นสูศาล 

และสรางความปรองดองสมานฉันทในสังคม 

  ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาบุคลากรและเผยแพรองคความรูในงานยุติธรรม เพื่อพัฒนา

บุคลากรในงานยุติธรรมใหมีความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เปนมืออาชีพ มีคุณธรรม

จริยธรรม และมีจิตสํานึกรักศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการ และการใหบริการ รวมทั้งสรางองคความรูและนวัตกรรม

เพื่อการพัฒนางานยุติธรรมของประเทศ 

   ยุทธศาสตรที่ ๕ การขับเคลื่อนและบูรณาการการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ เพื่อใหมีกลไก 

การประสาน ติดตามและขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติทั้งในสวนกลางและระดับจังหวัด รวมทั้งสราง 

การรับรู เขาใจและยอมรับในสาระสําคัญของแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ จากหนวยงานและบุคลากรใน

กระบวนการยุติธรรมรวมทั้งจากภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนตางๆ 

๕) นโยบายรัฐบาล (เฉพาะที่เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ/กระทรวงยุติธรรม) 

 พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่  

๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ โดยเนนใหมีการปฏิรูปในดานตางๆ ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาอยางยั่งยืน ครอบคลุมปญหา 

ทั้งเฉพาะหนา ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งสงเสริมความสามัคคีและความสมานฉันทของประชาชนในชาติ  

โดยมีนโยบายที่เกี่ยวของกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดแก 

  ขอ ๑ การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย สถาบันพระมหากษัตริยเปนองคประกอบ

สําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเปนหนาที่สําคัญยิ่งยวด

ในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ ไวดวยความจงรักภักดีและปกปองรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใชมาตรการ 

ทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดําเนินการ

กับผูคะนองปาก ยามใจหรือประสงคราย มุงสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไมคํานึงถึงความรูสํานึกและความผูกพัน

ภักดีของคนอีกเปนจํานวนมาก ตลอดจนเผยแพรความรูความเขาใจที่ถูกตองและเปนจริงเกี่ยวกับสถาบัน

พระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน 

 ขอ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ 

         ๒.๑ ในระยะเรงดวน รัฐบาลใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอมสูประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ ๕ ดาน ไดแก การบริหารจัดการชายแดน การสรางความมั่นคงทางทะเล 

การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การสรางความไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน และการเสริมสรางศักยภาพ 



 
 

๖ 
 

ในการปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียนโดยเนนความรวมมือเพื่อปองกัน แกไขขอพิพาทตาง ๆ และการแกไข

ปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไกทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

 ขอ ๓ การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

                    ๓.๒ ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย รวมถึงปญหาผูหลบหนีเขาเมือง การทารุณกรรม

ตอแรงงานขามชาติ การทองเที่ยวที่เนนบริการทางเพศและเด็ก และปญหาคนขอทานโดยการปรับปรุงกฎหมาย

ขอบังคับที่จําเปนและเพิ่มความเขมงวดในการระวังตรวจสอบ 

                   ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ใหแกเจาหนาที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใชคานิยมหลัก ๑๒ ประการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ

ที่ไดประกาศไวแลว 

  ขอ ๑๐ การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

          ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ 

ภูมิภาค และทองถิ่น ทบทวนการจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจหนาที่ซ้ําซอน 

          ๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณะได

โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แนนอน 

ระยะเวลาดําเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณที่เปนธรรม โปรงใส 

 ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการเชิงรุก 

          ๑๐.๔ เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ 

          ๑๐.๕ ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึก

ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

          ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพื่อใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ 

          ๑๐.๗ สงเสริมและสนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและเครือขายตางๆที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ

สอดสอง เฝาระวัง ตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐหรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งจะวางมาตรการคุมครอง

พยานและผูเกี่ยวของเพื่อใหการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยไมถูกแทรกแซงหรือ

ขัดขวาง 

  ขอ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

          ๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหนา จะเรงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและ

กฎหมายอื่น ๆ ทีล่าสมัย ไมเปนธรรม ไมสอดคลองกับความตกลงระหวางประเทศ เปนอุปสรรคตอการบริหารราชการ

แผนดิน 

          ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหนวยงานที่มีหนาที่ใหความเห็นทางกฎหมายและจัดทํากฎหมาย

ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว สามารถใหความชวยเหลือแกภาคเอกชนและประชาชนไดตามหลักเกณฑที่จะเปด

กวางข้ึน 



 
 

๗ 
 

 ๑๑.๔ นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรูทางนิติวิทยาศาสตรมาใชเพื่อเรงรัดการ

ดําเนินคดีทุกขั้นตอนใหรวดเร็ว เกิดความเปนธรรม และมีระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถใชติดตามผลและ

นําไปใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหนวยงานและเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมได 

ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติที่เกี่ยวของกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดแก  

 (๑) ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติฉบับที่ 63/2557เรื่อง นโยบายเก่ียวกับกระบวนการ

ยุติธรรมของรัฐวาประชาชนตองไดรับความเปนธรรมภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมายทั่วถึง โดยเสมอภาคและเทาเทียม

กันในกระบวนการยุติธรรม องคกรหรือหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมไมวาจะเปน ศาล คณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ องคกรอิสระอื่นๆ อัยการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของกับกระบวนการ

ยุติธรรม ขอใหยึดมั่นในการปฏิบัติงานดวยความเที่ยงธรรม และมีบรรทัดฐานที่ชัดเจนในการดําเนินคดีตามประเภทคดี

ที่อยูในอํานาจหนาที่ ซึ่งสาธารณชนสามารถตรวจสอบได ตลอดจนหลีกเลี่ยงการดําเนินการใด ๆ ที่อาจมีผลทําใหเกิด

ความเขาใจแกสาธารณชนในการบังคับใชกฎหมาย อันจะนําไปสูความขัดแยงและความแตกแยกในสังคม ทั้งนี้ ตอง

เปนไปตามหลักนิติธรรมและไมมีการเลือกปฏิบัติ  

 (๒ ) ประกาศคณ ะรักษาความสงบแห งชาติ  ฉบั บที่  70/2557 เรื่ อง มาตรการชั่ วคราว 

ในการแกไขปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย กําหนดมาตรการชั่วคราวในการแกไขปญหาแรงงานตางดาว 

และการคามนุษยขึ้น เพื่อนําไปสูการจัดระเบียบแรงงานตางดาวในประเทศ และการสรางมาตรฐานในการทํางาน 

ของแรงงานตางดาวที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล รวมทั้งเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของผูประกอบการและนายจาง  

ซึ่งประกอบกิจการบางประเภทที่มีความจําเปนตองพึ่งพาแรงงานตางดาวเปนอยางมาก และเพื่อขจัดการบังคับใช

แรงงานหรือการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากแรงงานตางดาว 

 (๓ ) ป ระกาศคณะรักษาความสงบแห งชาติ  ฉบั บที่  ๙๘/๒๕๕๗  เรื่อ ง การแก ไขปญ หา 

จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใหการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

และมีการปฏิบัติงานอยางบูรณาการและเปนเอกภาพ โดยทุกภาคสวนมีสวนรวมในการดําเนินการ อันจะทําใหสามารถ

บรรลุผลในการขจัดหรือลดปญหาที่เกิดขึ้น เกิดความสงบสุขในพื้นที่ ความปลอดภัยในชีวิตและความเปนอยูของ

ประชาชน เกิดความเชื่อมั่นแกประชาชน ตลอดจนมีบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

  ขอ ๑ ใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และผูที่เกี่ยวของ นํานโยบายการบริหารและการ

พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ซึ่งจัดทําขึ้นตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการจังหวัด

ชายแดนภาคใต มาใชในการปฏิบัติงานของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และผูที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ จนกวาจะมีนโยบาย

การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตใหม 

๖) แผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕79) 

 ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ พลเอก ไพบูลย คุมฉายา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ไดให

กระทรวงยุติธรรมทบทวนนโยบาย และแนวทางดําเนินการของกระทรวงยุติธรรม โดยดําเนินการรวบรวมขอมูลจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของ และจัดประชุมผูบริหารเพื่อพิจารณาแผนการดําเนินงานของสวนราชการในสังกัดกระทรวง



 
 

๘ 
 

ยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันศุกรที่  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยนางสุวณา สุวรรณจูฑะ 

ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนประธานการประชุม ทั้งนี้ไดผานความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมแลว  

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยแยกเปนนโยบายทีส่ําคัญของกระทรวงยุติธรรม จํานวน ๖ ดาน ดังนี ้

  นโยบายที่ ๑ ดานอํานวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําคือ ประชาชนไดรับบริการ 

จากหนวยงานตามสิทธิทางกฎหมาย ไดรับการชวยเหลือ เยียวยา ดานกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมและทั่วถึง 

และมีเครือขายภาคประชาชนทําหนาที่ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชน ลดปริมาณคดีในกระบวนการยุติธรรม 

ประกอบดวย ๕ แผนงาน คือ (๑) แผนงานดานความชวยเหลือประชาชนใหเขาถึงความเปนธรรม (๒) แผนงานดานการ

พัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน (๓) แผนงานดานการคุมครองพยาน (๔) แผนงานการพัฒนาระบบการบังคับ 

คดีแพง คดีลมละลาย และการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี และ (๕) แผนงานดานสิทธิมนุษยชน  

 นโยบายที่ ๒ ดานสรางความปลอดภัยในสังคมคือ ผูกระทําผิดไดรับการจําแนก แกไขฟนฟู  

และพัฒนาพฤตินิสัยใหเปนไปตามมาตรฐานสากลและไมหวนไปกระทําผิดซ้ํา ประกอบดวย ๔ แผนงาน คือ  

(๑) แผนงานดานการควบคุมและแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในเรือนจํา ทัณฑสถาน (๒) แผนงานดานแกไขฟนฟูผูกระทําผิด 

ในชุมชนโดยการคุมประพฤติ (๓) แผนงานดานการแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชน และ (๔) แผนงานดานการปองกัน 

การกระทําผิด   

 นโยบายที่ ๓ ดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด คือ ผูผลิตและผูคายาเสพติดไดรับ

การลงโทษและยึดทรัพย ผูเสพและผูติดยาเสพติดไดรับการบําบัดแกไขฟนฟูอยางจริงจังและตอเนื่อง ประชาชนมีความ

เชื่อม่ันในการจัดการปญหายาเสพติดของประเทศ ประกอบดวย ๔ แผนงาน คือ (๑) แผนงานดานการปองกัน 

ยาเสพติด (๒) แผนงานการปราบปรามยาเสพติด (๓) แผนงานการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด และ (๔) แผนงานติดตาม

การฟนฟูผูติดยาเสพติด   

 นโยบายที่ ๔ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐคือ ปญหาการทุจริต

คอรรัปชั่นในสังคมไทยลดลง ไมสงผลกระทบตอความเจริญและความมั่นคงของประเทศ ประกอบดวย ๒ แผนงาน  

คือ (๑) แผนงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ (๒) แผนงานการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

 นโยบายที่ ๕ ดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ คือ องคกรอาชญากรรม 

ที่กอใหเกิดความเสียหายทางดานเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศไดรับการลงโทษ ทําใหเกิดความมั่นใจ 

ของนักลงทุน และประชาชนทั้งในและตางประเทศ ประกอบดวย ๒ แผนงาน คือ (๑) แผนงานดานการปองกัน

อาชญากรรมพิเศษ และ (๒) แผนงานดานการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ  

 นโยบายที่ ๖ ดานการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ คือ กฎหมาย

ของประเทศไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับหลักสากล ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการบังคับใชกฎหมาย ประกอบดวย 

๔ แผนงาน คือ (๑) แผนงานปรับปรุงแกไข ทบทวนกฎหมายที่ลาสมัย (๒) แผนงานพัฒนาและเสนอกฎหมายใหม 

ที่สอดคลองกับสถานการณ (๓) แผนงานศึกษาวิจัยและพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๔) แผนงาน

เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตามมาตรฐานสากล   

 กระทรวงยุติธรรมไดจัดทํายุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรมระยะ ๒๐ ป พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕79 ไดนํา

นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (พลเอก ไพบูลย คุมฉายา) มาเปนหลักในการจัดทําและเชื่อมโยง 



 
 

๙ 
 

กับยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕79) เพื่อเปนเปาหมายและกรอบแนวทางการดําเนินงาน 

ของสวนราชการในสังกัดและหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของในระยะ 20 ป ในการเปนหลักประกันความยุติธรรม 

ตามมาตรฐานสากล โดยดําเนินการผานกระบวนการมีสวนรวมทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรม  

มียุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดังนี ้

   ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง มีแนวทางการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับกรมสอบสวนคดี

พิเศษ ๒ แผนงาน ไดแก แผนงานแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต และแผนงานปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมพิเศษ 

ยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีแนวทาง 

การดําเนินงานที่เกี่ยวของกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ๒ แผนงาน ไดแก แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรม 

 
1.2 ผลการดําเนินคดีพิเศษ และงานที่สําคัญของกรมสอบสวนคดีพิเศษในระยะที่ผานมา 

 1.2.1 งานดานการดําเนินคดีพิเศษปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 255๙ (ภาพรวม) 

    นับตั้งแตมีการกอตั้งกรมสอบสวนคดีพิ เศษ และตราพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิ เศษ         

พ.ศ. ๒๕๔๗  กรมสอบสวนคดีพิเศษมุงเนนการปองกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมที่มีลักษณะเปน 

คดีพิเศษ โดยตั้งแตป พ.ศ.2547 - 2559  กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเรื่องเปนคดีพิเศษ ทั้งสิ้น ๒,๐๗๓ คดี  และ

สืบสวนสอบสวนแลวเสร็จ จํานวน 1,๘๖๐  คดี คิดเปนรอยละ ๘๙.๗๓ และเปนคดีพิเศษที่อยูระหวางการสืบสวน

สอบสวน จํานวน  2๑๓  คดี คิดเปนรอยละ ๑๐.๒๗ 

 

 
ภาพที่ ๑ กราฟวงกลมแสดงรอยละคดีพิเศษสืบสวนสอบสวนเสร็จ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
 

 

 



 
 

๑๐ 
 

 

ตารางที่ ๑  ตารางแสดงการดําเนินคดีพิเศษปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 255๙ (ภาพรวม) 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินคดีพิเศษ ในปงบประมาณ พ.ศ.2547 – 2559 (ขอมูล ณ วันที่ 3๐ กันยายน 2559) 

ปงบประมาณ พ.ศ. ยอดคดีพิเศษที่อยูระหวาง

การสอบสวนยกมา 

รับคดีพิเศษ

ใหม 

คดีพิเศษสืบสวน

สอบสวนเสร็จ 

คดีพิเศษอยูระหวาง

การสอบสวน* 

ปงบประมาณ 2547 - 18 8 10 

ปงบประมาณ 2548 10 78 15 73 

ปงบประมาณ 2549 73 115 58 130 

ปงบประมาณ 2550 130 142 159 113 

ปงบประมาณ 2551 113 105 104 114 

ปงบประมาณ 2552 114 117 92 139 

ปงบประมาณ 2553 139 380 127 392 

ปงบประมาณ 2554 392 222 216 398 

ปงบประมาณ 2555 398 171 298 271 

ปงบประมาณ 2556 271 311 203 379 

ปงบประมาณ 2557 379 124 178 325 

ปงบประมาณ 2558 325 147 209 263 

ปงบประมาณ 2559 263 ๑43 1๙๓ 213 

รวม 2,073 ๑,๘๖๐ 213 

คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๘๙.๗3 ๑๐.27 



 
 

๑๑ 
 

 

ภาพที่ ๒  กราฟแสดงการดําเนินคดีพิเศษปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 255๙ 

 

ภาพที่ ๓ กราฟแสดงจํานวนคดีพิเศษใหมเปรียบเทียบกับจํานวนคดีพิเศษสืบสวนสอบสวนเสร็จ 

 



 
 

๑๒ 
 

๑.๒.๒ จํานวนคดีพิเศษที่กรมสอบสวนคดีพิเศษสงดําเนินการตอตามกระบวนการยุติธรรม 

ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2559 กรมสอบสวนคดีพิเศษสอบสวนและสรุปสํานวนแลวเสร็จ  

จํานวน  1,๘๖๐ คดี  ไดดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ดังนี ้
 

๑. สงสํานวนใหสํานักงานอัยการ 1,4๗๒ 

๒. สงสํานวนใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
   (ป.ป.ช.)  

1๓๐ 

๓. สงสํานวนใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
    (ป.ป.ท.)  

3 

๔. งดสอบสวน/เปรียบเทียบปรับ 2๕๕ 

รวมสํานวนคดีพิเศษ 1,๘๖๐ 

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงจํานวนคดีพิเศษที่กรมสอบสวนคดีพิเศษสงดําเนินการตอตามกระบวนการยุติธรรม ตั้งแตปงบประมาณ         
พ.ศ. 2547-2559    

 1.2.๓ การดําเนินคดีพิเศษที่สอบสวนแลวเสร็จ จําแนกตามประเภทคดีพิเศษ 8 ประเภท ดังนี้ 

ประเภทคดีพิเศษ 
จํานวนคดี
พิเศษรับ 

จํานวน
สอบสวน

เสร็จ 

จํานวนคดีพิเศษ 
ที่อยูระหวาง 
การสอบสวน 

1. ความผิดเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 420 405 15 

2. ความผิดเกี่ยวกับระบบการเงินการธนาคารและการ 

ภาษีอากร 

320 288 32 

3. ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 228 207 21 

4. ความผิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคและการกูยืมเงิน

ที่เปนการฉอโกงประชาชน 

180 146 34 

5. ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ

และความผิดเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ 

99 70 29 

6. ความผิดเกี่ยวกับองคกรอาชญากรรมระหวางประเทศ/

อาชญากรรมขามชาติที่สําคัญ 

16 15 1 

7. ความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและ

ระบบคอมพิวเตอร 

48 37 11 

8. ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง ของประเทศความสงบ

เรี ยบ ร อ ยและศี ล ธรรมอั น ดี ขอ งป ระชาชน  และ

อาชญากรรมพิเศษอื่นๆ 

762 692 70 

รวม 2,073 1,860 213 

ตารางที่ ๓ ตารางแสดงผลการดําเนินคดีพิเศษที่สอบสวนแลวเสร็จ จําแนกตามประเภทคดีพิเศษ 8  ประเภท 



 
 

๑๓ 
 

1.2.๔ ผลการดําเนินคดีพิเศษที่นับมูลคาความเสียหาย และผลประโยชนที่ปกปอง รักษา เรียกคืนใหแก

รัฐ/ประชาชน/เอกชน ดังตารางแสดงผลการดําเนินคดีและมูลคาความเสียหาย ผลประโยชนที่ปกปอง รักษา เรียกคืน

ใหแกรัฐ/ประชาชน  

 มูลคาความเสียหาย และผลประโยชนที่ปกปองรักษา เรียกคืนใหแกรัฐ/ประชาชน/เอกชน หมายถึง 
จํานวนมูลคา ความเสียหาย ผลประโยชนของรัฐ/ประชาชน/เอกชน ที่รักษา เรียกคืน รวมถึง คาปรับ การชดใช จาย
เพิ่ม ในชั้นการสรุปสํานวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งการรวบรวมมูลคาความเสียหายและผลประโยชนที่ปกปอง
รักษาเรียกคืนใหแกรัฐฯ ในชั้นนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถรวบรวมไดจากคดีพิเศษบางกลุมคดีเทานั้น ไดแก      
คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา คดีความผิดเกี่ยวกับระบบการเงินการธนาคารและภาษีอากร คดีความผิด
เกี่ยวกบัทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คดคีวามผิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคและการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชน คดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานรัฐ และมีคดีพิเศษบางกลุม ในชั้นนีไ้มสามารถประเมินมูลคา
เปนตัวเงินที่สมบูรณได เชน กลุมคดีความมั่นคง กลุมคดีคามนุษย เปนตน  

 

ป 
งบประมาณ 

จํานวนคดีพิเศษ มูลคาความเสียหายผลประโยชนที่ปกปองรักษา 

มีมูลคาความเสียหาย เรียกคืนแกรัฐ/ประชาชน/เอกชน 

(สะสม) หนวย:บาท 

2547 2 14,299,108,482.00 

2548 4 3,088,444,303.19 

2549 29 1,638,324,261.63 

2550 89 15,962,110,984.26 

2551 59 18,929,306,543.10 

2552 49 81,946,956,782.75 

2553 52 7,243,475,442.14 

2554 89 2,883,125,968.07 

2555 64 24,697,851,476.70 

2556 68 16,786,128,714.30 

2557 60 19,442,454,104.78 

2558 102 18,180,419,815.68 

2559 105 18,242,524,529.10 

รวม 772 243,340,231,407.70 

ตารางที่  4 ตารางแสดงผลการดําเนินคดีและมูลคาความเสียหาย ผลประโยชนที่ปกปอง รักษา เรียกคืนใหแกรัฐ/ประชาชน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๔7-2559 



 
 

๑๔ 
 

 ๑.๒.๕ ความเชื่อม่ันของสาธารณชนตอผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

            เนื่องจากภารกิจหลักของกรมสอบสวนคดีพิ เศษในการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมพิ เศษ  

จากภารกิจนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีความจําเปนตองไดรับความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชนทั้งผูมีสวนไดสวนเสียและ

สาธารณชน นอกจากเปนปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการปองกันและปราบปรามคดีพิเศษ ยังเปนเสมือนภาพสะทอน

การทํางานของกรมสอบสวนคดีพิเศษจากผูมีสวนไดสวนเสียจากการสํารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนตอผลงานของ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจําป พ.ศ. 25582 ในภาพรวมกลุมตัวอยางพบวา 

(๑) การสืบสวนความเชื่อมั่นของสาธารณชนตอผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษอยูที่ระดับปานกลาง  
คาเฉลี่ยที่ ๓.๒๑ หรือรอยละ ๖๔.๒๕  

(๒) การสอบสวนความเชื่อมั่นของสาธารณชนตอผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษอยูที่ระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ยที่ ๓.๒๑ หรือรอยละ ๖๔.๓๗ 

(๓) ความเชื่อมั่นตอผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามหลักธรรมาภิบาลอยูที่ระดับปานกลาง คาเฉลี่ยที่
๓.๐๗ หรือรอยละ ๖๑.๕  

 

ภาพที่ ๔ กราฟแผนภูมิความเชื่อมั่นของสาธารณชนตอผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจําป พ.ศ. 2558 

  

 

                                                             
2สํานักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ. “การสํารวจความเชื่อม่ันของสาธารณชนตอผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘.” ๑๒๔-๑๒๕. 
๒๕๕๙. 
 



 
 

๑๕ 
 

 รายงานผลความเชื่อม่ันของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  กรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายใหมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปนที่ปรึกษาในการดําเนินโครงการสํารวจ

ความเชื่อมั่นของสาธารณชนตอผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยใชรูปแบบการ

วิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method) ทั้งรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยวิธีวิจัยแบบ

สัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมายที่ เปนผูทรงคุณวุฒิดานกระบวนการยุติธรรม ผูบริหารในกระทรวงยุติธรรม 

ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จํานวนทั้งสิ้น ๑๙ ทาน สวนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ดวยวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) กับกลุมเปาหมายสาธารณชนในการสํารวจความเชื่อมั่นครั้งนี้ 

ไดแก ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบไปดวย ผูเสียหาย ผูรองทุกข/กลาวโทษ ผูตองหา พยาน หนวยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวของ ประชาชนทั่วไป และหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวของ รวมทั้งผูปฏิบัติงานดานการสอบสวนคดี

พิเศษ รวมทั้งสิ้น ๓,๓๒๓ ตัวอยาง 

1. ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 ภาพรวมความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่มีตอการดําเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษอยูใน
ระดับปานกลาง มีความพึงพอใจโดยรวม รอยละ ๗๐.๗๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๕ แสดงรอยละความพึงพอใจตอการดําเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๒. ความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ภาพรวมความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีตอการดําเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษอยูในระดับปาน
กลาง มีความเชื่อมั่นโดยรวม รอยละ ๖๘.๒๖ 
 

 

 



 
 

๑๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๖ แสดงรอยละความเชื่อมั่นตอกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 ๑.๒.๖ ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กรมสอบสวนคดีพิ เศษเขารวมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

ของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งเปนการประเมินครอบคลุม 5 มิติ ประกอบดวย มิติความโปรงใส มิติความพรอมรับผิด 

มิติคุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน มิติวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร และมิติคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมสอบสวนคดีพิเศษไดผลการประเมินรอยละ 8๖.๑๔ เปนลําดับ ๑ ของกระทรวง

ยุติธรรม และลําดับที่ ๙ ของประเทศ เพิ่มขึ้น จาก ป ๒๕๕๘ ที่มีผลประเมิน รอยละ ๗๕.๔๗  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๕ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเปนการประเมิน

ครอบคลุม 5 มิติ 

อันดับที่ 118อันดับท่ี 118 

จาก 148 จาก 148 

ป พ.ศ. 2558ป พ.ศ. 2558 

อันดับที่ 9อันดับที่ 9 

จาก 148 หนวยงาน 

ป พ.ศ. 2559ป พ.ศ. 2559 

ผลการจัดอันดับ ITA กรมสอบสวนคดีพิเศษ 2558 – 2559 



 
 

๑๗ 
 

  
 
   
 

 

สวนท่ี ๒ 

ทิศทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

พ.ศ. 2560-2564 
 



 
 

๑๘ 
 

๒.๑ แนวโนมอาชญากรรมที่มีลักษณะเปนคดีพิเศษ 

ในชวง ๕ ปที่ผาน (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) กรมสอบสวนคดีพิเศษมุงมั่นทําหนาที่ในฐานะที่เปนหนวยงาน
ตรวจสอบและถวงดุลการทํางานของหนวยงานราชการอื่นโดยรวม ทั้งหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมดวยกัน 
และเปนหนวยงานที่ใหความเปนธรรมแกทุกฝายทั้งผูเสียหาย และผูตองหาโดยใหความสําคัญกับการรวบรวม
พยานหลักฐานอยางครบถวน ใชวิธีการที่ชอบธรรมและโปรงใสเพื่อคนหาความจริงและพิสูจนความผิดอยางชัดแจง 
และเปนหนวยงานที่ทํางานโดยยึดมาตรฐานการสืบสวนสอบสวนอยางเครงครัดเพื่อใหไดมาซึ่งการยอมรับและ 
ความเชื่อถือศรัทธาจากสังคมและประชาชน และในกาวยางตอไปใน การกําหนดจุดยืน ( Positioning ) ยุทธศาสตรของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษอยูบนสมมุติฐานความเขาใจบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและตางประเทศ ตามแนวทาง
เดียวกับที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ3 คาดการณไวดังนี้ 

 
 ๑) สถานะของประเทศไทย 

   ดานเศรษฐกิจ การดําเนินการมาตรการแกไขปญหาเศรษฐกิจไทยในป พ.ศ.๒๕๔๐ และการ
ใหความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลัง ทําใหเสถียรภาพทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นและอยูในเกณฑ 
ที่แข็งแกรงโครงสรางการผลิต เปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น สอดคลองกับระดับ
การพัฒนาประเทศ และมีศักยภาพที่จะไดรับการพัฒนาเพื่อสรางฐานการผลิตสําหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจเขาสูประเทศ
รายไดสูงในอนาคต 

ดานสังคม โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย ครัวเรือนโดยเฉลี่ยมี
ขนาดลดลงและมีรูปแบบที่หลากหลาย มีปญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกชวงวัย สถานการณ 
ความยากจนมีแนวโนมลดลงแตคงมีความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายไดระหวางกลุมคน คนไทยมีความมั่นคงทาง
สังคมมากขึ้น แตยังมีปญหาเชิงคุณภาพทั้งดานสุขภาพ การเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม สังคมไทยเผชิญกับความ
เสื่อมถอยทางวัฒนธรรม และมีแนวโนมเปนสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น ชุมชนมีความเขมแข็ง สามารถแกปญหาและ
สนองตอบความตองการของชุมชนดวยตนเองไดดีขึ้น 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนําไปใชในการ
พัฒนาจํานวนมากกอใหเกิดความเสื่อมโทรมอยางตอเนื่อง และเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ประกอบดวย 
ปญหาขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ คุณภาพน้ํา และการปลอยกาซเรือนกระจก ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งอุทกภัยและภัยแลงที่เกิดขึ้นบอยครั้ง และมีความรุนแรงมากขึ้น สงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการ
ดํารงชีวิตของคนไทย 

นอกจากนี้ กระแสโลกาภิวัตนและการรวมตัวของกลุมประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ในโลก 
เริ่มแสดงผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบที่เดนชัดขึ้น จากการเปดเสรีหรือลดขอจํากัดใหมากที่สุดของการเคลื่อนยาย
ขอมูล คน และทุน ประกอบกับเทคโนโลยีดานการสื่อสารมีความกาวหนา และราคาถูกลง ทําใหปจเจกบุคคลสามารถ
เขาถึงขอมูลขาวสาร และการสื่อสารจากโทรศัพทมือถือ หรือสมารทโฟน ขอมูลจากสํานักขาวไทยรัฐ4  ซึ่งอางเว็บไซต 
veevid.com รวบรวมสถิติผูใชงานโทรศัพทมือถือในประเทศไทย ณ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  พบวา จํานวนผูใชงาน
โทรศัพทมือถือในประเทศไทยมีทั้งหมด 83 ลานราย โดยประชากรในกรุงเทพมหานครใชมากที่สุด รอยละ 90.3 
                                                             
3ธานินทร ผะเอม นาย. “ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ( พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔).โครงการสัมมนาผูบริหาร
ระดับสูงเพื่อกําหนดทิศทาง จุดยืน และยุทธศาสตรการพัฒนาของกระทรวงมหาดไทย ในระยะ ๕ ป. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาต,ิ ๒๕๕๘. 
4thairath. 12 2015. http://www.thairath.co.th/clip/43625. 
 



 
 

๑๙ 
 

รองลงมาเปนภาคกลางรอยละ 83.26 ภาคเหนือรอยละ 76.5 ภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยูในสัดสวน
เทากันคือรอยละ 74.4 การผลักดันใหภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยสูระบบดิจิตัล Digital Economy  รัฐบาล 
ไดกําหนดวิสัยทัศนเชิงนโยบาย “ไทยแลนด ๔.๐” เพื่อการขับเคลื่อนทุกมิติของเปาหมายของเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับ
การเงิน การผลิต และการบริหาร5 ในดานการเคลื่อนยายแรงงานโดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบาน และกลุมคนที่หนี
ปญหาความขัดแยงภายในประเทศ รวมทั้งการเคลื่อนยายเงินทุน  สินคา เขาประเทศ หรือนําออกจากประเทศ 
มีขอจํากัดนอยลง  สิ่งเหลานี้ยังคงเปนปจจัยสําคัญตอรูปแบบอาชญากรรมคดีพิเศษ ซึ่งจะไดอธิบายในโอกาสตอไป 
 

๒) แนวโนมอาชญากรรมพิเศษ 
โครงสรางประชากรที่จะเปนสังคมผูสูงอายุ ทําใหมองไดวาจะเปนกลุมที่มีเงินออมหลังจาก

ผานชวงวัยทํางาน และชองทางติดตอสื่อสารที่เขาถึงระดับบุคคลและกวางขวาง ทําใหอาชญากรรมประเภทลอลวง 
เพื่อระดมทุน แชรลูกโซ อาชญากรอาจใชเปนโอกาสที่จะขยายกลุมเหยื่อไดมากขึ้นจึงเชื่อวาอาชญากรรมประเภทฉอโกง
ประชาชน และแชรลูกโซมีแนวโนมจะสูงขึ้น และจากโครงสรางประชากรจะเห็นไดวาลดลงของประชากรวัยแรงงาน
สงผลใหอุปทานดานแรงงานไมเพียงพอตอภาคการผลิตในกิจการหลายประเภท เชน แรงงานประมง อุตสาหกรรม
ตอเนื่อง การประมง แรงงานกอสราง ผูรับใชในบาน ในขณะเดียวกันมีการอพยพแรงงานจากประเทศเพื่อนบาน 
และผูที่ลี้ภัยจากปญหาในประเทศ เขามาในประเทศโดยการลักลอบหรือเขามาในฐานะนักทองเที่ยว หลังจากนั้น
แสวงหาโอกาสที่ดีขึ้น โดยเปนแรงงานซึ่งจะไมมีเอกสารรับรองความเปนตัวตนกลุมคนเหลานี้มีความเสี่ยงสูง 
ที่จะตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษยในทุกรูปแบบ (สอดคลองกับรายงานสถานการณคามนุษยในประเทศไทย  
TIP Report 201๓ และ ๒๐๑๔) 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการเพิ่มขึ้นของประชากร การพัฒนาและการแขงขัน 
ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะธุรกิจการทองเที่ยว ทําใหมีการบุกรุก พื้นที่ปา หรือพื้นที่สงวนของรัฐ จากกลุมนายทุน 
ชาวไทยและชาวตางประเทศเพื่อปลูกสรางโรงแรม รีสอรท หรือบานพัก กลุมคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยังคงเปนกลุมคดีที่มีแนวโนมจะสูงขึ้น ในชวงแผนยุทธศาสตรกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ผานมา ไดใชกลยุทธในการสราง
เครือขายภาคประชาชน และเพิ่มศักยภาพใหกับเครือขายภาคประชาชนดวยเทคโนโลยี DSI Map ทําใหเครือขาย 
ภาคประชาชนสามารถเฝาระวังพื้นที่ปาของชุมชนไดรอยเปอรเช็นต เชน ในพื้นที่ เกาะยาว และจังหวัดเลย  
หรือชาวบาน ดานสิ่งแวดลอมปญหาเรื่องการกําจัดขยะในเขตชุมชนเมืองจะเปนคดีระหวางประชาชน และองคกร
บริหารสวนทองถิ่นมีแนวโนมจะมากขึ้น 

การเคลื่อนยายคนอาจจะตามมาดวยปญหาการคามนุษย การไมสมดุลของการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม และอาจนํามาซึ่งขบวนการอาชญากรรมระหวางประเทศ ดวยที่ประเทศไทยมีปจจัย 
ดึงดูดอยูหลายประการ (๑) การเปนสังคมที่เปดรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีมิตรไมตรีกับชาวตางชาติ (๒) มีคาใชจาย 
ในการครองชีพต่ํา (๓) มีขบวนการปลอมเอกสารแสดงตน เชน ขบวนการทําหนังสือเดินทางปลอม หรือเปนขบวนการ
ทําบัตรประชาชนโดยมิชอบ กรณีการสวมตัวทําบัตร เพื่อหลบเลี่ยงหมายจับ (กรณีมีสัญชาติไทย)  หรือบุคคลตางดาว
สวมตัวทําบัตรเปนคนไทยและทําหนังสือเดินทางขบวนการขนยาเสพติดออกนอกประเทศ หรือกรณีนักธุรกิจตางดาว 
สวมตัวทําบัตรเพื่อจะไดมีสัญชาติไทยและสามารถเปนเจาของธุรกิจและถือครองที่ดินในประเทศไทยได กลุมคดีนี้ 
ยังคงเปนคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษคงตองเกาะติดสถานการณตอไป เนื่องจากขบวนการปลอมแปลงเอกสารแสดงตน 
สงผลกระทบตอความมั่นคง และเศรษฐกิจของประเทศ 

                                                             
5สํานักเทคโนโลยีและศูนยขอมูลการตรวจสอบ. “แผนกลยุทธสํานักเทคโนโลยีและศูนยขอมูลการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔.” 
๒๕๕๙. 
 



 
 

๒๐ 
 

องคกรอาชญากรรม จะไมใชเพียง Organized Crime แตอาจอยูในรูปกลุมธุรกิจ หรือกลุม
ผลประโยชนที่ดําเนินธุรกิจอยางปกติ แตหากพบชองทางที่จะแสวงหากําไรแมทราบวาเปนการกระทําความผิด  
ยังเพิกเฉยตอกฎหมาย จะรวมมือกันกระทําความผิดเปนบางชวงบางโอกาส เชน ในกลุมคดีการเงินการธนาคาร 
กรณปีนหุนสหกรณเครดิตยูเนี่ยน กลุมบุคคล/กระบวนการจัดประกอบรถหรู 

อาชญากรรมขามชาติ6 มักมีรูปแบบพฤติกรรมและวิธีการที่ซับซอนและเปนองคกร
อาชญากรรมที่เปนกลุมของผูมีอิทธิพลทองถิ่นภายในประเทศรวมทั้งกลุมอาชญากรตางชาติที่มีเครือขายการดําเนินงาน
เชื่อมโยงกันในลักษณะขามชาติจะมีการแบงงาน หรือแบงหนาที่กันทําอยางสลับซับซอน สงผลใหการกระทําความผิด
สามารถกระทําขามพรมแดนระหวางประเทศสองประเทศ หรือมากกวานั้นได  ปญหาที่ตามมาคือหากผูกระทําผิดใน
ประเทศหนึ่งแลวหลบหนีไปอยูอาศัยหรือหลบซอนอีกประเทศหนึ่งผูเสียหายอาจไมสามารถดําเนินคดี หรือเอาผิดกับ
บุคคลดังกลาวได อีกทั้ง องคกรอาชญากรรมขามชาติมิไดหยุดยั้งที่จะพัฒนาการกออาชญากรรมในรูปแบบและวิธีการ
ใหม ๆ ตลอดเวลา 

อีกดานหนึ่งของกระแสโลกาภิวัตน คือการลดขอจํากัดดานขอมูลขาวสาร ประกอบกับ
ความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหประเทศไทยเขาสูสังคมคลื่นลูกที่ ๔ หรือสังคม
ดิจิตอล สงผลใหรูปแบบการใชชีวิต การอุปโภคบริโภคของปจเจกบุคคลเปลี่ยนรูปแบบไป ความทาทายของ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษในการควบคุมอาชญากรรมในบริบทสังคมไทยภายใตนโยบายระบบชําระเงินแหงชาติ (National     
E-payment) ในขณะที่ในชวงปของแผนยุทธศาสตรฉบับกอนหนานี้อาชญากรรมพิเศษที่ไดใชชองทางติดตอสื่อสาร 
ในกระทําความผิด ไดแก กลุมแชรลูกโซ การพนันออนไลน ยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น รวมทั้งปญหาขอมูลขาวสาร 
ที่นําเอาคานิยม และทัศนคติอันเปนลบตอความมั่นคงของชาติ ยังคงใชชองทางการติดตอสื่อสารนี้ ปลุกระดมคนไทย 
ในประเทศอยูอยางไมขาดระยะเชนกัน อยางไรก็ตามกลุมคดีการชุมนุมทางการเมืองมีแนวโนมที่จะนอยลง 
เนื่องจากสังคมไทย เบื่อหนายกับการใชความกาวราวรุนแรงในการจัดการความขัดแยง สังคมไทยเริ่มปรับตัว 
และมีวุฒิภาวะที่จะบริหารจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี การรับฟงความคิดเห็นจากฝายที่มีความคิดแตกตางกัน 

จะเห็นไดวารูปแบบอาชญากรรมมีแนวโนมสลับซับซอนในการประกอบอาชญากรรมมากขึ้น 
มีลักษณะของอาชญากรรมขั้นสูง มีการรวมกลุมในลักษณะขององคกรอาชญากรรมหรือเครือขายอาชญากรรม 
ที่มีการขามชาติไปกออาชญากรรมมากขึ้น ตลอดจนความรุนแรงและผลกระทบของอาชญากรรมจะมีมากกวาในอดีต  
นอกจากนี้อาชญากรรมในปจจุบันมีการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการกระทําผิดมากขึ้น และผูประกอบอาชญากรรม 
อาจไม ใช ผู ที่ ไมมี การศึกษ าสู งหรือผู ดอย โอกาสทางสั งคมอีกต อไป ในบางครั้ งอาจ เป นผู ที่ มี การศึกษ า 
หรือมีโอกาสทางสังคมที่ดี อาชญากรรมจะมีลักษณะไรพรมแดนมากขึ้น จะมีการประกอบอาชญากรรมในลักษณะ 
ขามชาติ จะมีการรวมกลุมเปนเครือขายอาชญากรรมมากขึ้น รูปแบบของอาชญากรรมจะมีความสลับซับซอน 
มีการใชเทคโนโลยีขั้นสูงในการประกอบอาชญากรรม โดยกอใหเกิดผลกระทบที่มีความเชื่อมโยงไปยังประเทศตาง ๆ  
ทั่วโลก ซึ่งมีความจําเปนตองใชความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ภาคประชาชน  
ผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งภาคตางประเทศ หรือกลาวอีกนัยยะหนึ่งเปนการปองกันอาชญากรรมพิเศษ โดยใชแนวทาง 
ประชารัฐ  นอกจากนี้การพัฒนาเทคโนโลยีดานการสืบสวนสอบสวนการใชหลักฐานเชิงประจักษ ลวนแตเปนกลไก 
และเครื่องมือสําคัญในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 

 

                                                             
6สํานักกิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ. “แผนกลยุทธสํานักกิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔.” ๒๔. ๒๕๕๙. 
 

 



 
 

๒๑ 
 

 ๒.๒  นโยบายการดําเนินงานของผูบริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

      ๑) ภารกิจหลักของกรมสอบสวนคดีพิเศษคือการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ คุณภาพสํานวนคดีพิเศษ ตองมี

มาตรฐานการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติตามที่ไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๘  เครื่องมือที่เปนรูปธรรมที่สามารถรับรองมาตรฐานไดคือการกําหนด

ขั้นตอนการทํางานเปนคูมือการปฏิบัติงาน ( Standard of Operating Procedures: SOP ) ในทุกขั้นตอนการสืบสวน

สอบสวนคดีพิเศษ ทุกคดีพิเศษ สืบสวน และตรวจสอบขอเท็จจริง ตองปฏิบัติตามขั้นตอนที่คูมือการปฏิบัติงานกําหนด 

รวมทั้งมีการตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการใชคูมือการปฏิบัติงานดวยใหเปนไปตามหลักนิติธรรมและสอดคลอง

กับสถานการณ 

 ๒) มุงเนนการปราบปรามพรอมพัฒนายุทธศาสตรปองกันอาชญากรรมคดพีิเศษใน ๑๐ กลุมคดี ดังนี ้
  ๑. คดีบุกรุกที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (อุทยานแหงชาติสิรินาถ)  
  ๒. คดีพิเศษเกี่ยวกับความมั่นคงเกี่ยวกับการหมิ่นสถาบัน 
  ๓. คดีพิเศษดานคดีฉอโกงประชาชนและแชรลูกโซ  
  ๔. คดีพิเศษเกี่ยวกับการคามนุษย  
  ๕. คดีพิเศษเกี่ยวกับการเงินการธนาคารและภาษีอากร 
   ๖. คดีพิเศษที่เปนอาชญากรรมขามชาติ 
  ๗. คดีพิเศษเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจคนตางดาว  
  ๘. คดีพิเศษเกี่ยวกับการฟอกเงิน  
  ๙. คดีพิเศษเกี่ยวกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา  
  ๑๐. คดีพิเศษเกี่ยวกับการทุจริตภาครัฐ 
 ๓) การบูรณาการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษโดยแนวทางประชารัฐ สงเสริมสนับสนุน
ใหเครือขายมีสวนรวมในการปองกันปราบปรามสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อลดปญหาอาชญากรรมคดีพิเศษและเปด
โอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน หนวยงานตางประเทศ และผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของเขามารวม 
ในการเปนเครือขายเฝาระวังอาชญากรรมพิเศษ ซึ่งในป พ.ศ.๒๕๕๙ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยสํานักคดีคุมครอง
ผูบริโภคและสิ่งแวดลอม ไดรับรางวัลความเปนเลิศดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ระดับดี จากสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ใน “โครงการคืนสิทธิที่ดินการปกปองทรัพยากรธรรมชาติโดยกระบวนการมีสวน
รวม อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา” เปนเครื่องมือชี้วัดอยางหนึ่งของการบูรณาการปองกันอาชญากรรมคดีพิเศษ โดย
แนวทางประชารัฐ  ผูบริหารจึงใหหนวยงานในสังกัดนํารูปแบบการบูรณาการนี้ นําไปวิเคราะห ปรับกับการทํางานเพื่อ
เปนการขยายผลการดําเนินงานตอไป 
 ๔) การเพิ่มมูลคาในสํานวนคดีพิเศษ ถอดบทเรียนรายงานการศึกษาหรือวิจัยที่นําไปสูขอเสนอแนะที่
สําคัญ เพื่อเสนอนโยบาย ปรับปรุงกฎหมาย ประชาสัมพันธเพื่อปองกันอาชญากรรมในเชิงรุก โดยอาจจะมีงานวิจัย 
หรือขอเสนอแนะที่สําคัญ ซึ่งจะทําใหการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีเจาหนาที่จํานวนไมมาก หรือประมาณหนึ่งพันคนเศษ  
เพื่อใหการปองกันอาชญากรรมพิเศษเกิดประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัยการพัฒนากลไกและเครื่องมือตาง ๆ 
เชน เครือขายภาคประชารัฐ ฐานขอมูลกลาง/การขาวเพื่อการสืบสวนสอบสวน รวมถึงเครือ่งมือ/นวัตกรรม 
 ๕) ปจจัยที่เปนผลสําเร็จภารกิจนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีความจําเปนตองไดรับความเชื่อถือศรัทธาจาก
ประชาชน ทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย และสาธารณชน ปจจัยนี้นอกจากเปนปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการปองกันและ
ปราบปรามคดีพิเศษ ยังเปนเสมือนภาพสะทอนการทํางานของกรมสอบสวนคดีพิเศษจากผูมีสวนไดสวนเสียในการ



 
 

๒๒ 
 

ทํางานของกรมสอบสวนคดีพิเศษตอไปขางหนาจะมีการสํารวจเพื่อยกระดับความเชื่อมัน่ของประชาชนในทุกระยะอยาง
ตอเนื่อง 
 ๖) การเสริมสรางความเชี่ยวชาญ และเพิ่มความตระหนักในคานิยมรวมอันไดแก “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ 

ซื่อสัตย” เพื่อใหเปนวัฒนธรรมองคกร เนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษเปนหนวยงานบังคับใชกฎหมายจําเปนตองมี

ระเบียบวินัย กติกา มีคานิยมรวมกัน รวมทั้งการปฏิบัติตามคูมือจริยธรรมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจาหนาที่    

คดีพิเศษ ซึ่งจะเปนแนวปฏิบัติในการทํางานของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจาหนาที่คดีพิเศษ ทั้งกับผูเสียหาย      

ผูถูกกลาวหา พยาน ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 

๒.๓  จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม/อุปสรรค 
การวิ เคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคามเพื่อเปนขอมูลในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ 

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดมีการแบงกลุมตัวอยางและจัดประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อวิเคราะห SWOT ของกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ เปน ๔ กลุมไดแก  

 ๑. คณะทํางานพัฒนาระบบราชการ 
 ๒. ผูบริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ และผูเชี่ยวชาญ 
 ๓. ขอมูลจากทุกหนวยงานในสังกดักรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 ๔. ผูบัญชาการสํานัก ผูเชี่ยวชาญ รองผูบัญชาการสํานัก และผูอํานวยการสวนบริหารคด ี
 

S จุดแข็ง O โอกาส 
• S1 มีกระบวนการจัดทํายุทธศาสตรที่ชัดเจนและมา 

จากการมีสวนรวมของบุคลากรในองคกร สอดคลอง
กันในแตละระดับ  

• S2 มีโครงสรางองคกรและกําหนดภารกิจหนาที่ความ 
รับผิดชอบที่ชัดเจน สอดคลองกับภารกิจกรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

• S3 มีระบบการควบคุมการปฏิบัติงาน (Time sheet) 
การตรวจสอบและเรงรัดคดีและการควบคุมภายใน  

• S4 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายการ 
สื่อสารที่ชวยในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• S5 บุคลากรมีทักษะที่หลากหลายเปนสหวิชาชีพ 
• S6 มีการกําหนด คานิยมรวมที่ชัดเจน 
• S7 บุคลากรมีความรู ความสามารถสูง 
• S8 บุคลากรไดรับคาตอบแทนสูง  
• S9 ผูบริหารมีความมุงมั่นในการบริหารสูง 

• O1 ไดความคาดหวังจากผูรับบริการสูง 
• O2 รัฐบาลใหความสําคัญ ใหความไววางใจ และให 

การสนับสนุนการปฏิบัติ งานของกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ 

• O3 มีกฎหมายที่เอื้อประโยชนตอการปฏิบัติงาน  
• O4 การเขาสู AEC มีโอกาสในดานความรวมมือกับ 

หนวยงานบังคับใชกฎหมายทั้งในและตางประเทศ
มากขึ้นและทําใหเกิดการศึกษารูปแบบการกระทําผิด 
คดีอาชญากรรมรูปแบบใหม  

 O5 สังคมใหการยอมรับตอบทบาทของกรมสอบสวน 
คดีพิ เศษ ศรัทธาเชื่อมั่นในการสืบสวนสอบสวน 
คดีพิเศษ 

• O6 สังคมมีความเขมแข็ง ประชาชนเขามามีบทบาท 
และมีสวนรวมในการขับเคลื่อนงานของกรมสอบสวน
คดีพิเศษมากขึ้น 

• O7 มีเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เกิดขึ้นที่สามารถชวยในการ
ปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดี  

 

 



 
 

๒๓ 
 

W จุดออน T อุปสรรค 
• W1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร ยังไมเชื่อมโยง และไม 

สอดคลอง ครอบคลุม รวมทั้งระบบขาดการติดตาม
ประเมินผล 

• W2 ขาดการสื่อสาร สรางความเขาใจและการ
ถายทอดยุทธศาสตรใหกับบุคลากรทุกระดับ  

• W3 โครงสรางองคกรไมสอดคลองและไมรองรับกบั
ภาระงานในปจจุบัน  

• W4 ระบบการบริหารงานบุคคล ยังไมมีประสิทธิภาพ  
มีระบบอุปถัมภ และไมเอื้อตอการสั่งสมประสบการณ 
ความเชี่ยวชาญ 

• W5 ระบบ IT ไมไดนําไปใชในการปฏิบัติงานใหเต็ม
ศักยภาพ  

• W6 บุคลากรขาดประสบการณและทักษะในการ
สืบสวนสอบสวน 

• W7 ขาดการพัฒนาบุคลากรที่เปนระบบ 
• W8 ไมมีระบบการนําทักษะของบุคลากรมาใช

ประโยชนกับองคกรอยางมีประสิทธิภาพ  
• W9 ไมสามารถปฏิบัติตามคานิยมรวมใหเกิดเปน

วัฒนธรรมองคการได  
• W10 ขาดขวัญกําลังใจ ความตั้งใจและมุงมั่นในการ 

ปฏิบัติงาน ขาดความเชื่อม่ัน จิตสํานึกในความรักและ
ภักดีตอองคกร  

• W11 ชวงอายุบุคลากร ไมตอเนื่อง ขาดบุคลากรรุนใหม  
• W12 มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารบอยครั้งทําให 

ขาดความตอเนื่องในการบริหาร 
• W13 การบริหารงานยึดตัวบุคคลมากกวาระบบ  
 

• T1 ประชาชนไมเขาใจในบทบาทภารกิจของ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

• T2 ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

• T3 การเมืองสงผลตอทิศทางการดําเนินงานของ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ทําใหผูปฏิบัติขาดความเขาใจ
และปฏิบัติงานไดไมตอเนื่อง   

• T4 การเมืองทําใหขาดเอกภาพในการสอบสวน 
คดีพิเศษไดอยางเปนธรรม 

• T5 สภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย และการเขาสู AEC  
ทําใหอาชญากรรมมีจํานวนมากและมีความซับซอน
มากขึ้น ทําใหการสืบสวนสอบสวนยากขึ้น 

• T6 สภาพสังคมในปจจุบันมีความขัดแยงสูง เปน
สังคมวัตถุนิยมทําใหอาชญากรรม มีจํานวนมากและ
ซับซอนมากขึ้น 

• T7 การเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว   
ทําใหอาชญากรรมมีความซับซอน  

 

 

 



 
 

๒๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ ๓ 
แผนยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ กลยุทธหลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ  

งาน/โครงการ ผูรับผิดชอบหลัก/ผูสนับสนุน 



 
 

๒๕ 
 

3.1 แผนยุทธศาสตรกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

วิสัยทัศน  “เปนองคกรที่มีความเปนเลิศดานการปองกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีพิ เศษ  

และไดรับความเชื่อม่ันในการบังคับใชกฎหมาย ดวยความเปนธรรม” 

พันธกิจ ปองกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน และดําเนินคดีพิเศษอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความเปนธรรม 

คานิยมรวม “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย” 

เกียรติศักดิ์   หมายถึง :- มีความภาคภูมิใจ มีศักดิ์ศรี  มีศรัทธาตอองคกร 

ดํารงตนอยางมี เกียรติและมีศักดิ์ศรี  เหมาะสมสถานะ  

มีวินัยในตนเองมีความรักสามัคคีตอองคการและเพื่อนรวมงาน 

เชี่ยวชาญ    หมายถึง :- มีความรูความสามารถ และความเชี่ยวชาญอันเกิดจาก 

                            การสั่ งสมประสบการณ ในการทํางานจนเปนที่ ยอมรับ 

                            ของบุคลากรทั้งภายในภายนอก 

   ซื่อสัตย       หมายถึง :- มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย สุจริต ตอตนเองและผูอื่น 

การยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานยึดมั่นและปฏิบัติ

ตามเศรษฐกิจพอเพียง 

ภารกิจหลัก   

ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2554 กําหนดให
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีภารกิจเกี่ยวกับการปองกัน การปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนคดีความผิดทาง
อาญาที่ตองดําเนินการสืบสวนและสอบสวนโดยใชวิธีการพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ โดยใหมี
อํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
  ๑. รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ และ

กฎหมายที่เกี่ยวของ 

  ๒. ปองกัน ปราบปราม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ  

และตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการคดีพิเศษประกาศกําหนดหรือตามมติของคณะกรรมการคดีพิเศษ ตลอดจน

ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาที่เปน       

คดีพิเศษ 

  ๓. ศึกษา รวบรวม จัดระบบ และวิ เคราะหขอมูลเพื่ อประโยชนแกการปฏิบัติหนาที่ของ

คณะกรรมการตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ และเพื่อปองกัน ปราบปราม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษ 

  ๔. จัดใหมีการศึกษา อบรม และพัฒนาระบบงานการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ การพัฒนา

ความรูและการประเมินสมรรถภาพการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของกรม และ

บุคลากรที่เกี่ยวของ ไมวาจะมีฐานะเปนพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจาหนาที่คดีพิเศษหรือไม 

  ๕. ดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมายและระเบียบที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมและงานอื่นท่ีเกี่ยวของ 



 
 

๒๖ 
 

  ๖. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 คดีความผิดทางอาญาที่เปนคดีพิเศษที่จะตองดําเนินการสืบสวนสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวน

คดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ (แกไขเพิ่มเติม โดย พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑) ไดแก  

คดีความผิดทางอาญา ดังตอไปนี ้

  ๑. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน 

  ๒. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา 

  ๓. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย 

  ๔. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจ

เครดิตฟองซิเอร 

  ๕. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการเลนแชร 

  ๖. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 

  ๗. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดเกีย่วกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ 

  ๘. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม 

  ๙. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค 

  ๑๐. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยเครื่องหมายการคา 

  ๑๑. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยเงินตรา 

  ๑๒. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร 

  ๑๓. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน 

  ๑๔. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย 

  ๑๕. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 

  ๑๖. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

  ๑๗. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

  ๑๘. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ 

  ๑๙. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน 

  ๒๐. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

  ๒๑. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร 

  ๒๒. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

  ๒๓. คดีความผิดตามประมวลกฎหมายรัษฎากร 

  ๒๔. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 

  ๒๕. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต 

  ๒๖. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยสุรา 

  ๒๗. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยยาสูบ 



 
 

๒๗ 
 

  ๒๘. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

  ๒๙. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

  ๓๐. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

  ๓๑. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยแร 

  ๓๒. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

  ๓๓. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยเครื่องสําอาง 

  ๓๔. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

  ๓๕. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยยา 

  ๓๖. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  ๓๗. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยสงวนและคุมครองสัตวปา 

  ๓๘. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยปาไม 

  ๓๙. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาต ิ

  ๔๐. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาต ิ

  ๔๑. คดีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 
                  ๑ พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

                  ๒ พัฒนากลไกในการปองกันการกระทําความผิดที่มีลักษณะเปนคดีพิเศษ 

                  ๓ พัฒนาการบริหารจัดการองคการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
เปนการพัฒนาประสิทธิภาพการปราบปราม สืบสวน สอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายและพระราชบัญญัติ 

การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) หรือมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (2) ที่ กคพ. มีมติให 

เปนคดีพิเศษ หรือการสอบสวนคดีตามนัยแหงมาตรา 23/1 ดวย  ตลอดจนการพัฒนาระบบงานและมาตรฐานงาน

คดีพิเศษ เทคนิคการสืบสวนสอบสวน พัฒนาระบบสนับสนุนการดําเนินคดีพิเศษ และระบบการขาว เพื่อเสริมสราง

ความเชื่อมั่นของสาธารณชนในการดําเนินการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

 เปาประสงคที ่๑.1 การปราบปรามสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

ตัวชี้วัด ๑ รอยละของเรื่องตรวจสอบขอเท็จจริงที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
 ๒ รอยละสํานวนสืบสวนที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  
 ๓ รอยละสํานวนสอบสวนคดีพิเศษที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  
 ๔ รอยละของคดีพิเศษที่พนักงานอัยการสั่งสํานวนมีความเห็นพองกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 ๕ รอยละของคดีพิเศษที่ศาลชั้นตนพิพากษาลงโทษ  
 ๖ รอยละของคาเฉลี่ยตนทุนตอหนวย(คดี)ลดลง  



 
 

๒๘ 
 

 ๗ รอยละของการจับกุมผูกระทําความผิดในคดีพิเศษ 
 ๘ มูลคาทรัพยสินและผลประโยชนที่สามารถปกปองเรียกคืนใหแกรัฐ 

กลยุทธ ๑.๑.๑ พัฒนาระบบเรงรัด ควบคุม กํากับติดตาม ความคืบหนาของเรื่องตรวจสอบขอเท็จจริง 
การสืบสวน การสอบสวนคดีพิเศษ 

 ๑.๑.๒ พัฒนาประสิทธิภาพการแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นสอบสวนและรวบรวม
พยานหลักฐาน 

 ๑.๑.๓ พัฒนาประสิทธิภาพการทําสํานวนการสอบสวน 
 ๑.๑.๔ บูรณาการหนวยงานบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 ๑.๑.๕ พัฒนาเทคนิคการจับกุมผูกระทําความผิดในคดีพิเศษ 

แนวทางดําเนินงาน/โครงการสําคัญ  

๑) สรางกลไกและกําหนดมาตรการการตรวจสอบและเรงรัดการดําเนินการเรื่องตรวจสอบขอเท็จจริง 
การสืบสวน การสอบสวนคดีพิเศษ 

๒) จัดทําคูมือการสืบสวน สอบสวนคดีพิเศษเฉพาะดาน 
๓) พัฒนาเทคนิคการเบิกความในชั้นศาลซักซอมแนวทางการเตรียมพยานหลักฐานกับพนักงานอัยการ 

กอนขึ้นเบิกความในชั้นศาล 
๔) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปองกันปราบปรามการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่สงผลตอความมั่นคงของ

ประเทศ 
(๑) รวบรวมวิเคราะหจัดทํารายงานขอบกพรองของคดพีิเศษทุกประเภท 
(๒) จัดทํารูปแบบการประเมินความคุมคา 

๕) โครงการพัฒนาความรวมมือและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานบังคับใชกฎหมายทั้งในและ
ตางประเทศ 

(๑) สรางรูปแบบการบูรณาการงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษทั้งภายในและภายนอกองคกร 
(๒) พัฒนาความรวมมือทางอาญากับหนวยงานภายนอกประเทศ 

๖) พัฒนาเทคนิค และนําเทคโนโลยีมาใชในการเรงรัด ติดตามจับกุมผูกระทําความผิดในคดีพิเศษ 
 

 เปาประสงคที่ 1.๒ การบริหารและจัดการเทคโนโลยี เพื่อวิเคราะหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปราบปราม

สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

ตัวชี้วัด ๙ จํานวนขาวสารที่นําเขาสูระบบฐานขอมูลตอวัน  
๑๐ รอยละของขาวกรองท่ีสามารถนํามาวิเคราะหเก่ียวกับคดีพิเศษ 

กลยุทธ  ๑.๒.๑ พัฒนาระบบขาวกรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันปราบปรามคดีพิเศษ 

แนวทางดําเนินงาน/โครงการสําคัญ  
๗) โครงการพัฒนาขาวกรองเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

๘) โครงการพัฒนาระบบขาวกรองและขอมูลอาชญากรรมภัยแทรกซอนเกี่ยวกับการกอความไมสงบ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต 

 



 
 

๒๙ 
 

 เปาประสงคที่ 1.๓ การบริหารและจัดการฐานขอมูล และเทคโนโลยี สําหรับการปราบปรามสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

ตัวชี้วัด ๑1 จํานวนฐานขอมูลคดีพิเศษที่ครบถวนสมบูรณในแตละฐานความผิด 

 ๑๒ จํานวนนวัตกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษตอหนวยงาน 

กลยุทธ  ๑.๓.๑ พัฒนาฐานขอมูล และนวัตกรรมมาเปนเครื่องมือ ในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  

แนวทางดําเนินงาน/โครงการสําคัญ 

๙) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเปนมาตรฐานในการ
สืบสวนสอบสวนของประชาคมอาเซียน 

(๑) สรางหรือพัฒนาความรวมมือขอตกลงกับหนวยงานบังคับใชกฎหมาย 
(๒) จัดตั้งศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ 
(๓) พัฒนาขอมูลคดีพิเศษของ กสพ. 
(๔) พัฒนาชองทางการแลกเปลี่ยนขอมูลที่เก่ียวของทั้งในและตางประเทศ 
(๕) นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชบริหารและจัดการคดีพิเศษ 
(๖) บูรณาการระบบคลังขอมูลของหนวยงานจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลเพื่อประโยชนเกี่ยวกับคดีพิเศษ 
(๗) จัดทําฐานขอมูลการสืบสวนสอบสวนที่วิเคราะหและตีความแลวเสร็จและผลคดีชั้นฎีกาของ 

คดีพิเศษเพื่อใชในการเรียนรูและเผยแพร 
๑๐) โครงการจัดหาหรือการพัฒนาเครื่องมือ เทคโนโลยี อุปกรณพิเศษสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน 

คดีพิเศษ 

 
เปาประสงคที่ 1.๔ สาธารณชนเชื่อมั่นตอกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ตัวชี้วัด ๑๓ รอยละความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีตอกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

กลยุทธ ๑.๔.๑ สรางภาพลักษณที่ดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษตอสาธารณชน 

แนวทางดําเนินงาน/โครงการสําคัญ  
๑๑) การประชาสัมพันธและการสื่อสารเชิงรุกกับสาธารณชน 
๑๒) พัฒนาชองทางการติดตอสื่อสารเพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
๑๓) พัฒนาระบบการรายงานผลความคืบหนาผลการตรวจสอบสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
๑๔) พัฒนาระบบตอบสนองคํารองและบริหารจัดการขอรองเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
๑๕) การสํารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีตอกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

๓๐ 
 

3.3 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากลไกในการปองกันการกระทําความผิดที่มีลักษณะเปนคดีพิเศษ 

การสรางกลไกและดําเนินการเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน การบูรณาการกับสวนราชการทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน เครือขายภาคประชาชน และภาคตางประเทศ การปองกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน ควบคุม
อาชญากรรมพิเศษ ทั้งท่ีเปนรูปแบบการบูรณาการการทํางานตามแนวทางมาตรา 22 และ มาตรา 22/1 มาตรา 30 
มาตรา 32 และมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ตลอดจนการสรางระบบการเฝา
ระวัง และไมเปนรูปแบบเปดเผยภารกิจ และการอําพรางภารกิจ 

 เปาประสงคที่ 2.1 การบริหารราชการแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน(หนวยงานภาครัฐ/เอกชน/NGO/ 
ภาคประชาชน) และพัฒนาเครือขายทั้งภายในและตางประเทศใหมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด ๑๔ จํานวนเครือขายที่มีบทบาทการมีสวนรวมตามเกณฑ PMQA ในระดับ Empowerment  
 ๑๕ จํานวนโครงการที่เครือขายมีบทบาทการสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจ  
 ๑๖ รอยละของเรื่องที่เครือขายชวยแจงเบาะแสมีการพัฒนาการ เปนเรื่องสืบสวน/คดีพิเศษ 

กลยุทธ  ๒.๑.๑ สรางและพัฒนาเครือขายทั้งในและตางประเทศใหมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการดําเนินงาน / โครงการสําคัญ 

16) โครงการเสริมสรางการมีสวนรวมและความเขมแข็งของภาคประชาสังคมในการปองกันอาชญากรรมพิเศษ
และการเฝาระวัง การแจงเบาะแส อาชญากรรมพิเศษ 

(๑) สรางเครือขายทุกภาคสวนใหครอบคลุมมากขึ้น 
(๒) พัฒนาชองทางการติดตอ สรางความสัมพันธกับสาธารณชน 
(๓) สงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายทุกภาคสวน  

17) แลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานความมั่นคง/หนวยงานบังคับใชกฎหมาย  

 

 เปาประสงคที่ 2.2 มีกลไก/เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการปองกันการกระทําความผิดที่มีลักษณะเปนคดีพิเศษ 

ตัวชี้วัด ๑๗ จํานวนกลไก/เครื่องมือที่สนับสนุนการปองกันการกระทําความผิดทางอาญาที่มีลักษณะคดีพิเศษ 

กลยุทธ ๒.๒.๑ การสรางและพัฒนากลไก/เครื่องมือในการปองกันการกระทําความผิดที่มีลักษณะ 
เปนคดีพิเศษที่มีประสิทธิภาพ 

แนวทางการดําเนินงาน / โครงการสําคญั 

18) พัฒนาฐานขอมูลในการปองกันการกระทําความผิดที่มีลักษณะเปนคดีพิเศษทั้งในและตางประเทศ 
19) พัฒนาระบบแจงเตือน ติดตาม เฝาระวัง การกระทําความผิดที่มีลักษณะเปนคดีพิเศษ 
20) สรางองคความรูและนวัตกรรมในการปองกันการกระทําความผิดที่มีลักษณะเปนคดีพิเศษ 
21) ประชาสัมพันธเชิงรุกดวยสื่อรูปแบบเฉพาะ 
22) โครงการพัฒนาฐานขอมูลระบบการบริหารจัดการคดีพิเศษเชิงภูมิสารสนเทศ (GIS-DSI) 

 
 

 



 
 

๓๑ 
 

 เปาประสงคที่ 2.3 การวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อการปองกันการกระทําความผิดที่มีลักษณะ 
เปนคดีพิเศษที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด ๑๘ จํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการเพื่อการปองกันการกระทําความผิดที่มีลักษณะ 
เปนคดีพิเศษที่มีประสิทธิภาพ  

 ๑๙ จํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการเพื่อการปองกันการกระทําความผิดที่มีลักษณะ 
เปนคดีพิเศษและนํามาใชประโยชน 

กลยุทธ ๒.๓.๑ สรางงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการเพื่อการปองกันการกระทําความผิดที่มีลักษณะ 
        เปนคดีพิเศษที่มีประสิทธิภาพ 

แนวทางการดําเนินงาน / โครงการสําคัญ 

23) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ 
(๑) สรางผลงานวิจัยหรือพัฒนาผลงานทางวิชาการจากการกระทําความผิดที่มีลักษณะเปนคดีพิเศษ 
(๒) สงเสริมการนําผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการเพื่อการปองกันการกระทําความผิดที่มี

ลักษณะเปนคดีพิเศษมาใชประโยชน 

 

3.4 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓  พัฒนาการบริหารจัดการองคการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

การพัฒนาบุคลากร องคความรูเพื่อความเชี่ยวชาญปองกัน ปราบปราม การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณพิเศษ พัฒนาองคกร การบริหาร
ราชการภายในองคกร การบริหารงานทรัพยากรบุคคล วัฒนธรรมองคกรที่พึงประสงค งบประมาณ การเงินการคลัง 
การพัฒนาระบบราชการ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระบบการใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ  
การประชาสัมพันธ การเสริมสรางภาพลักษณที่ ดี  ตลอดจนการพัฒนาระเบียบกฎหมายที่ เอื้อ อํานวย 
ตอการปฏิบัติราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 
เปาประสงคที่ 3.1 มีกลไกในการบริหารจัดการองคการที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด ๒๐ คะแนนผลการประเมินการบริหารจัดการองคการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ (PMQA) 

กลยุทธ ๓.๑.๑ พัฒนาองคการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

แนวทางการดําเนินงาน / โครงการสําคัญ 

24) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบบริหารจัดการองคการ 
25) โครงการพัฒนากฎหมาย กฎ อนุบัญญัติที่เก่ียวของใหมีความชัดเจน ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
26) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเปนมาตรฐานในการ

สืบสวนสอบสวนของประชาคมอาเซียน 

 



 
 

๓๒ 
 

 เปาประสงคที่ 3.2 การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อใหบุคลากรเกิดความผูกพันในการปฏิบัติหนาที่อยางยั่งยืน 

ตัวชี้วัด ๒๑ รอยละของขาราชการมีความเชื่อมั่นตอระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ๒๒ รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจและความผูกพันตอองคกร 

กลยุทธ  ๓.๒.๑ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตาม HR Scorecard 

๓.๒.๒ พัฒนากระบวนการสรางความผูกพันตอองคกร 

แนวทางการดําเนินงาน / โครงการสําคัญ 

27) จัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
28) สรางความผูกพันของบุคลากรตอกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
29) สรางวัฒนธรรมองคกร 
 

 เปาประสงคที่ 3.3 บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม 

และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ 

ตัวชี้วัด ๒๓ ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบการเรียนรู 
 ๒๔ รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล 
 ๒๕ จํานวนหลักสูตรการฝกอบรมที่ไดรับการพัฒนา  
 ๒๖ รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนานําความรูทักษะ และความเชี่ยวชาญไปใชประโยชน 

ในการปฏิบัติงาน 
 ๒7 ระดับความสําเร็จในการวิจัยเพื่อการพัฒนาบุคลากร  

กลยุทธ ๓.๓.๑ จัดทําระบบการเรียนรู 
๓.๓.๒ พัฒนาความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญ คุณธรรมจริยธรรม 
๓.๓.๓ ผลักดันและพัฒนาใหบุคลากรมีศักยภาพผานเกณฑเหมาะสม และสามารถปฏิบัติหนาที่        

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการดําเนินงาน / โครงการสําคัญ 

30) จัดทําระบบการเรียนรู 
31) พัฒนาความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และคุณธรรมจริยธรรม 
32) โครงการพัฒนาสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อเปนศูนยการฝกอบรมของหนวยบังคับใชกฎหมายของ

ภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน   
 

 

 

 

 

 



 
 

๓๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

สวนท่ี ๔  
การติดตาม กํากับและประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามแผนยุทธศาสตรกรมสอบสวนคดพีิเศษ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 



 
 

๓๔ 
 

การติดตาม กํากับและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่อยูภายใตภารกิจดานปองกัน และ

ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ มีภารกิจหลักในการปองกัน ปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมพิเศษ ไดแก

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร อาชญากรรมที่มีอิทธิพลเขามาเกี่ยวของ อาชญากรรม 

ขามชาติ องคกรอาชญากรรมรวมทั้งอาชญากรรมอื่นที่สรางความเสียหายและสงผลกระทบอยางรายแรงตอระบบ

เศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ การพัฒนาระบบรูปแบบวิธีการและมาตรการในการปองกันปราบปราม 

และควบคุมอาชญากรรมพิเศษ จึงไดกําหนดแผนยุทธศาสตรใหเปนเครื่องมือสําคัญในการจัดการเชิงยุทธศาสตร 

เพื่อกําหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงานใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด  

พรอมทั้งพัฒนาระบบและจัดทําแผนติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 วัตถุประสงค 

  ๑. เพื่อติดตามความกาวหนา และประเมินผลการดําเนินงานวามีการดําเนินไปตามระยะเวลา  

และเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม มีปญหา อุปสรรคอยางไรเพื่อนําไปกําหนดแนวทางและมาตรการในการแกไขปญหา

ตาง ๆ ใหงานมีความกาวหนาจนสามารถบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๒. เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร ในการเปลี่ยนแปลงกลยุทธการดําเนินงาน 

ที่เหมาะสมตอไป 

  ๓. เพื่อชวยในการปฏิบัติงานใหผูปฏิบัติงานไดเกิดการเรียนรูในกระบวนการทํางาน และสามารถ

พัฒนางานใหดียิ่งขึ้นไป 

 แนวคิดในการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลยึดหลักการกระจายอํานาจ โดยสนับสนุนใหใชกลไกการบริหาร ซึ่งม ี

ผูบัญชาการสํานัก/กองเปนผูมีอํานาจและบทบาทเต็มในการบริหารกลยุทธและติดตามประเมินผล รับผิดชอบติดตาม

ดําเนินงานตามกลยุทธที่ตนรับผิดชอบ โดยมีสวนแผนปฏิบัติงาน สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กรมสอบสวน 

คดีพิเศษ สังเคราะหและสรุปในภาพรวมของกรมสอบสวนคดีพิเศษเสนอตอผูบริหารในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ 

การดําเนินงาน  

 

 



 
 

๓๕ 
 

ภาพที่ 6 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

การติดตาม การประเมิน 

บันทึกขอมูล  

ผานระบบ Electronic 

วิเคราะหทุก ๑ เดือน 

รายงานสารสนเทศ 

๑. ติดตามความกาวหนาเทียบกับการใชทรัพยากร 

๒. แกไขปญหาขณะปฏิบัติงาน 

๓. เพิ่มประสิทธิภาพเชิงบริหาร 

จัดเก็บขอมูล 

ขอมูลที่รวบรวมการประเมิน สารสนเทศจากการติดตาม 

วิเคราะห สังเคราะหทุก ๓, ๖, ๙, ๑๒ เดือน 

ขอเสนอแนะ 

๑. ความเหมาะสมของปจจัยนําเขาและปรับเปลี่ยนใหมีประสิทธิภาพ 

๒. การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร 

๓. นําเสนอขอมูลเพื่อการบริหาร 



 
 

๓๖ 
 

ภาพที่ 7 ผังการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม 

ยุทธศาสตรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

เปาหมายการดําเนินงาน 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ผลผลิต 

กิจกรรมหลกั 

งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 

พันธกิจ 

กิจกรรมตาม

งบประมาณ 

แผนงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

เปาประสงค 

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 

งบประมาณ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ เปาหมาย ตัวชี้วัด 



 
 

๓๗ 
 

การติดตาม กํากับและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

  ๑. ติดตามความกาวหนา ๖ เดือน/ครั้ง ซึ่งเปนการติดตามความกาวหนาของตัวชี้วัด วัดผลผลิต 

ในแตละประเด็นยุทธศาสตรเพื่อตรวจสอบถึงความเบี่ยงเบนแปรปรวนของผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายที่วางไว

อันจะนําไปสูการแกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน หรือทบทวนเปาหมายและกลยุทธหลักใหมีความเหมาะสม

ตอไป 

  ๒. ประเมินเมื่อสิ้นแผน เปนการประเมินผลแผนยุทธศาสตรแบบรวมยอดเพื่อสรุปผลการดําเนินงาน

และผลสําเร็จที่เกิดขึ้น รวมถึงบทเรียนตางๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการ 

หนวยงานผูรับผิดชอบการติดตามและประเมินผล 

  ๑. หนวยงานหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

  ๒. หนวยงานสนับสนุน :  

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  ๑. กรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถดําเนินการภารกิจบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและเปาประสงค 

ที่วางไว 

  ๒. มีขอมูลสนับสนุนในการปรับกลยุทธการดําเนินงานและปรับแผนยุทธศาสตรใหทันตอเหตุการณ 

ที่เปลี่ยนแปลงไป
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