
                             

 

 

                                                    

                                                            

กองนโยบายและยุทธศาสตร 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



คํานํา 
 

  แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดทําขึ้น
เพื่อใหกรมสอบสวนคดีพิเศษมีทิศทางการดําเนินงานระยะ ๑ ป ที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อน     
การดําเนินงานและการติดตามประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในหวงเวลาดังกลาว 
 

  ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ    
มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร และผลสัมฤทธิ์ โดยเชื่อมโยงตาม
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ป แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายของรัฐบาล แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรม
แหงชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกระทรวง
ยุติธรรม และบริบทที่เกี่ยวของกับมิติของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

  แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความสําคัญ
และมุงเนนการดําเนินงานภาพรวมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ประกอบดวยแผนปฏิบัติราชการ ๕ เรื่อง ไดแก ๑) การพัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนที่มี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล (Standard System) ๒) พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความเปน 
มืออาชีพ (Smart Agent) ๓) สรางเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย (Super Technology) 
๔) บูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวน (Strong Collaboration) และ ๕) การบริหารจัดการ
องคการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Administration) ซ่ึงเปนกลไกที่
สําคัญ ในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อใหเปนองคการหลักในการ
บังคับใชกฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการบังคับ
ใชกฎหมายของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เสริมสรางความเปนธรรมในสังคม และสังคมมีความสงบสุข 
ในโอกาสตอไป   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 หนา 

คํานํา  
สารบัญ  
สวนที่ ๑ บทสรุปผูบริหาร ๑ 
สวนที่ ๒ ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
4 ธันวาคม 2560                                                                                           
แผนระดับที่ ๑  
   (๑) ยุทธศาสตรชาติ 
แผนระดับที่ ๒  

(๑) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
(๒) แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรอันเปนผลมาจากสถานการณโควิด 19      

พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ 
   (๓) แผนปฏิรูปประเทศ 
   (๔) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
   (๕) กิจกรรมปฏิรูปที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ         
        (Big Rock) 
   (๖) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ 
แผนระดับที่ ๓ 
   (๑) นโยบายรัฐบาล  
   (๒) แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2563 - 2565) 
   (๓) แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ ๔ 
   (๔) แผนบูรณาการปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต 
   (๕) แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) กระทรวงยุติธรรม 

สวนที่ ๓ สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 256๕) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ภาพรวม 

(๑) วิสัยทัศน (Vision) 
(๒) พันธกิจ (Mission) 
(๓) เปาประสงค (Goals) 
(๔) คานิยมรวม (Core Value)          

แผนปฏิบัติราชการ 
(๑) เรื่อง พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 

(Standard System) 
(๒) เรื่อง พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความเปนมืออาชีพ (Smart Agent) 
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๗ 
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๑๒ 
๑๓ 

 
๑๔ 

 
๑๗ 
๑๘ 
๑๘ 
๑๙ 
๑๙ 

 

๒๔ 
 

๒๕ 
๒๕ 
๒๕ 
๒๖ 

 
๒๗ 

 
๒๙ 



(๓) เรื่อง สรางเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย (Super Tecnology) 
(๔) เรื่อง บูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวน (Strong Collaboration) 
(๕) เรื่อง การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน (Sustainable 

Administration)   
ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
แผนงานโครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการ รายป (พ.ศ. 256๕) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ       

๓๐ 
    ๓๑ 

๓๒ 
 

๓๒ 
๓๕ 

 
สวนที่ ๔ แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 256๕)  
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ             

 
๔๕ 

 
 

ภาคผนวก   
           รายละเอียดแผนงานโครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการ รายป (พ.ศ. 256๕) 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ             
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สวนที่ ๑ 
บทสรุปผูบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



   กรมสอบสวนคดีพิเศษ    
 

๑ 

แผนปฏิบัติราชการ รายป (พ.ศ. ๒๕6๕) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
สวนที่ ๑ : บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary) 

 
1. ที่มา 
  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖     
และที่แกไขเพิ่มเตมิ หมวด ๓ มาตรา ๙ (๑) , (๒) ไดกําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการ
ลวงหนา และแผนปฏิบัติราชการดังกลาวตองมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะตองใช    
ในการดําเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหนวยงาน 
และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี เมื่อ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ  ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2562 - 2565) แผนปฏิรูปประเทศ                
แผนบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 - 2565) และบริบทอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ป (พ.ศ. 2562 - 2565) ของ     
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และประกาศใชตั้งแตวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อใชเปนกรอบในการกําหนด   
แนวทางการดําเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเสริมสรางการบูรณาการการดําเนินงานระหวาง      
สวนราชการของกระทรวงยุติธรรม และหนวยงานภาคี ประกอบดวยแผนปฏิบัติราชการ ๕ เรื่อง ดังนี้          
1 . พัฒ นาระบบการสื บสวนสอบสวนที่ มี ป ระสิท ธิภาพ  และ มีประสิท ธิผล  (Standard System)                  
2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความเปนมืออาชีพ (Smart Agent) 3. สรางเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม      
ที่ทันสมัย (Super Technology) 4. บูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวน (Strong Collaboration) และ     
๕. การพัฒนาองคการของกรมสอบสวนคดีพิ เศษตามหลักธรรมาภิบาล (Sustainable Administration)        
ซึ่งกอใหเกิดความสอดคลองกับเปาหมายการดําเนินงาน เพื่อเปนองคการหลักในการบังคับใชกฎหมายกับ
อาชญากรรมพิเศษ ตามมาตรฐานสากล โดยการขับเคลื่อนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมสอบสวน        
คดีพิเศษ ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ รายป (พ.ศ.๒๕๖๔) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี ้

 

๑. วิสัยทัศน (Vision) 
   “เปนองคการหลักในการบังคับใชกฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษ ตามมาตรฐานสากล” 
 

๒. พันธกิจ (Mission)  
    ปองกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน และดําเนินคดีพิเศษอยางมีประสิทธิภาพ       

ดวยความเปนธรรม 
๓. เปาประสงค (Goals)  

 ๑) การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดวย 
ความเปนธรรม 

 ๒) ปกปอง รักษา เรียกคืนทรัพยสิน และผลประโยชนใหแกรัฐและประชาชน 
  3) เปนที่เชื่อถือ ศรัทธาของสังคมในการปองกันปราบปรามสืบสวนสอบสวน 
 
 
 



   กรมสอบสวนคดีพิเศษ    
 

๒ 

 

 ๔. ตัวชี้วัดเปาประสงค (Indicators) 
1) รอยละของคดีอาชญากรรมพิเศษลดลง  

 ๒) มูลคาทรัพยสิน/ผลประโยชนที่สามารถปกปองเรียกคืนใหแกรัฐ/ประชาชน 
๑๖,๐๐๐ ลานบาท 
 ๓) รอยละความเชื่อมั่นของประชาชนตอการดําเนินงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
พิเศษเพิ่มขึ้น 

 ๕. แผนปฏิบัติราชการ  
 ๕.๑ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล (Standard System) 

มีงาน/โครงการที่สําคัญ ที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 
๑) ปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษที่มีผลกระทบตอความมั่นคง (มาตรา ๓๑   

ที่ปรึกษาคดีพิเศษ และคุมครองพยาน) 
๒) โครงการพัฒนามาตรฐานการสืบสวนสอบสวน 
๓) การคุมครองพยานและบริหารจัดการศูนยคุมครองพยาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
4) โครงการจัดตั้งแหลงขาวบุคคลระดับพื้นที ่
๕) โครงการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
๖) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานขาวกรองและบูรณาการฐานขอมูลความมั่นคง

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
๗) โครงการประสานงานและติดตามบุคคลที่มีความเคลื่อนไหวเปนภัยตอความ

มั่นคงของประเทศ 
8) โครงการปองกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญาที่มีลักษณะเปนคดีพิเศษ 
9) โครงการการพัฒนาระบบบริหารคดีพิเศษดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIS) 
10) โครงการพัฒนายุทธศาสตรกรมสอบสวนคดีพิเศษสูองคกรหลักในการบังคับใช

กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล (การจัดทําและขับเคลื่อนแผนพัฒนายกระดับความเชื่อมั่นฯ) 
๑๑) การสํารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนตอการดําเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 

๕.๒ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความเปนมืออาชีพ 
(Smart Agent) 

 มีงาน/โครงการที่สําคัญ ที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 
๑) การจัดทําและขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ HR Scorecard  
๒) โครงการพัฒนาสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ 
๓) โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะความเชี่ยวชาญของผูบังคับใชกฎหมายใหมี

ประสิทธิภาพ  
๔) การจัดทําและขับเคลื่อนแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และสงเสริมคุณธรรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
๕) โครงการพัฒนาองคการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใตกรอบ PMQA ๔.๐ 

(การจัดทําและขับเคลื่อนแผนพัฒนาวัฒนธรรมองคกร) 
                                    ๖) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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๕.๓ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง สรางเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย 
(Super Technology) 

มีงาน/โครงการที่สําคัญ ที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 
๑) โครงการพัฒนาคุณภาพขาวกรอง 
๒) โครงการชุดหาพิกัดและทิศทางโทรศัพทระยะใกล  
๓) การพัฒนานวัตกรรมและเครื่องมือสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
๔) โครงการจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อใชวิเคราะหและบูรณาการสําหรับการ

ใชงานคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                           
๕) โครงการจัดหาระบบสื่อสารภาพและเสียงภายในหองปฏิบัติการสื่อสาร  

 

๕.4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง บูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวน (Strong 
Collaboration) 

มีงาน/โครงการที่สําคัญ ที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 
๑) โครงการการพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานบังคับใชกฎหมายตางประเทศที่

มีที่ตั้งในประเทศไทย  
๒) โครงการขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นตอภาคีเครือขายเพื่อเปนการปองกัน/

ปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ 
๓) โครงการบูรณาการความรวมมือเครือขายดานการปองกันการเกิดอาชญากรรม   

คดีพิเศษ  
๔) โครงการสรางการรับรูความเขาใจภารกิจขององคกร เพื่อปองกันและเตือนภัย

อาชญากรรมพิเศษ 
๕) โครงการใหความชวยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไมไดรับความเปนธรรม 
๖) โครงการอํานวยความเปนธรรมดานความมั่นคง 
 

๕.5 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ
ความย่ังยืน (Sustainable Administration)   

มีงาน/โครงการที่สําคัญ ที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 
๑) โครงการพัฒนาองคการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใตกรอบ PMQA ๔.๐         
๒) โครงการพัฒนายุทธศาสตรกรมสอบสวนคดีพิเศษสูองคกรหลักในการบังคับใช

กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล 
๓) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินของหนวยงานภาครัฐ           
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๒. แนวทางการติดตามประเมินผล 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ วางแนวทางการติดตามประเมินผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยใหหนวยงานในสังกัดนําขอมูล
แผนงาน/โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการฯ เขาสูระบบติดตามประเมินผลแหงชาติ (e – MENSCR) และรายงาน
ผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ ผานระบบติดตามประเมินผลแหงชาติ (e – MENSCR) ตามระเบียบวาดวย
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 
๒๕๖๒ นอกจากนั้น เพื่อประโยชนในการติดตามความกาวหนาและการบริหารความเสี่ยง หนวยงานในสังกัด
ตองรายงานความกาวหนางาน/โครงการในสวนที่รับผิดชอบ ประจําเดือนอีกทางหนึ่งดวย   
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สวนที่ ๒ 

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ  
ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
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สวนที่ ๒  
ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

 
๒.๑  ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) (แผนระดับที่ ๑) 

1) ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ (หลัก) 

 (๑) เปาหมาย (เฉพาะทีเ่กี่ยวของ) 
2.๔ กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพื่อประโยชนตอสวนรวมของประเทศ 

 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร (เฉพาะที่เกี่ยวของ) 
4.๗ กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตางๆ และมีเทาที่จําเปน 

 (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ใหมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ
เทียบเทาระดับสากลตามหลักนิติธรรม มีการสงเสริมสรางวัฒนธรรมที่มุงสูการอํานวยความยุติธรรม ปฏิบัติงาน 
ดวยเกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย เปนไปดวยความสุจริต โปรงใส และมีคุณธรรม สรางเสริมเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ทันสมัยมาใชในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ บูรณาการความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ทั้ง
ภายในประเทศและนอกประเทศในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ มีการบริหารจัดการองคการ
สอดคลองตามเกณฑ PMQA ๔.๐ มีระบบปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ทบทวนความจําเปนและความเหมาะสมของกฎหมายการแกไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับ
การสอบสวนคดีพิเศษใหทันสมัย มีความสอดคลองและตอบสนองตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให
กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพื่อประโยชนตอสวนรวมของประเทศ 

 

2) ยุทธศาสตรชาติ ดานความม่ันคง (รอง) 

  (๑) เปาหมาย (เฉพาะที่เกี่ยวของ) 

 2.๒ บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 

  (๒) ประเด็นยุทธศาสตร (เฉพาะที่เกี่ยวของ) 

 4.2 การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง 

  (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มุงเนนการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมพิเศษ ปราบปรามการคามนุษย การระวังปองกันภัยทางไซเบอรและการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร และบูรณาการความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและนอก
ประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานขาวกรองและบูรณาการฐานขอมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต ทําใหประชาชนมีความรูสึกปลอดภัยและความเชื่อมั่นตอการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
สงผลใหบานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
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๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวของ)  

๒.๒.๑ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

 (1) ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

 เปาหมายที่ 1 กฎหมายเปนเครื่องมือใหทุกภาคสวนไดประโยชนจากการพัฒนาประเทศ
อยางเทาเทียมและเปนธรรม 

 เปาหมายที่ ๒ การอํานวยความยุติธรรม เปนไปโดยความเสมอภาค โปรงใส เปนธรรม ทั่วถึง
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

 การบรรลุเปาหมายของแผนแมบทฯ 
พัฒนาการบังคับใชกฎหมายใหเปนไปตามหลักสากล การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ มีการ

ดําเนินการใหสอดคลองตามหลักสากล มีมาตรฐานและประสิทธิภาพเทียบเทาระดับสากลตามหลักนิติธรรม 
สรางเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใชในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ บูรณาการความรวมมือ  
กับภาคสวนตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
ตลอดจนทบทวนความจําเปนและความเหมาะสมของกฎหมาย การแกไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ       
ที่เกี่ยวของกับการสอบสวนคดีพิเศษใหทันสมัย มีความสอดคลองและตอบสนองตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 

2) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอย 1. การพัฒนากฎหมาย 

 แนวทางการพัฒนา 
3. พัฒนาการบังคับใชกฎหมาย 

 เปาหมายของแผนยอย 
2. การปฏิบัติตามและการบังคับใชกฎหมายมีความคุมคาทางเศรษฐกิจทั่วถึงไมเลือก

ปฏิบัติและเปนธรรม 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
พัฒนาการบังคับใชกฎหมายใหเปนไปตามหลักสากล การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ มีการ

ดําเนินการใหสอดคลองตามหลักสากล มีมาตรฐานและประสิทธิภาพเทียบเทาระดับสากลตามหลักนิติธรรม 
การขับเคลื่อนสถาบันพัฒนาการสอบสวนคดีพิเศษสรางเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใชในการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ บูรณาการความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศใน
การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ การพัฒนาระบบบริหารราชการ 4.0 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ตลอดจนทบทวนความจําเปนและความเหมาะสมของกฎหมาย การแกไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของกับการสอบสวนคดีพิเศษใหทันสมัย มีความสอดคลองและตอบสนองตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 
เพื่อใหการปฏิบัติตามและการบังคับใชกฎหมายมีความคุมคาทางเศรษฐกิจทั่วถึงไมเลือกปฏิบัติและเปนธรรม 
 

3) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอย 2. การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

 แนวทางการพัฒนา  
1. ปรับวัฒนธรรมองคกรและทัศนคติเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให

เคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 
2. กําหนดใหหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพง อาญาและปกครองมี

เปาหมายและยุทธศาสตรรวมกัน 
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3. เสริมสรางพลวัต ความหลากหลาย บูรณาการดานกระบวนการยุติธรรมดวยการมี
สวนรวมของประชาชน และการสรางความเสมอภาคในการอํานวยความยุติธรรม
ดวยการคุมครองผูดอยโอกาส 

5. กําหนดใหการรวบรวมและการพิสูจนพยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรมตอง
เปนไปตามมาตรฐานสากล มีการใชประโยชนจากนิติวิทยาศาสตร และศาสตรอื่น ๆ 

 เปาหมายของแผนยอย 
1. การอํานวยความยุติธรรมมีความโปรงใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาคทั่วถึง เปนธรรม 

และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
ดําเนินการยกระดับกระบวนการยุติธรรม ดวยการอํานวยความยุติธรรมใหมีมาตรฐาน

และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมเทียบเทาระดับสากลตามหลักนิติธรรม มีความโปรงใส ลดความ
เหลื่อมล้ํา และประชาชนมีโอกาสในการเขาถึงความยุติธรรมไดโดยงาย มีนําเทคโนโลยีและกลยุทธในการ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการยุติธรรมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงพัฒนาศักยภาพของ
บุคคลที่อยูในกระบวนการยุติธรรม การผลักดันงานวิจัยและงานวิชาการดานกระบวนการยุติธรรมไปสูการปฏิบัติ 
เพื่อแกปญหาการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม และนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานและอํานวย
ความยุติธรรมใหกับประชาชน  
 

 (2) ประเด็นที่ 1 ความม่ันคง 
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

 เปาหมายที่ 1 ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิต ิและทุกระดับเพิ่มขึ้น 

 เปาหมายที่ 2 ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 
 ดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง โดยการพัฒนา

ประสิทธิภาพระบบการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
พัฒนาระบบการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ ปราบปรามการคามนุษย การระวังปองกันภัย
ทางไซเบอรและการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร ซึ่งจะสงผลใหประชาชนมีความรูสึก
ปลอดภัยและความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ รวมถึงบูรณาการ   
ความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานขาวกรอง    
และบูรณาการฐานขอมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  

๒) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอย 2. การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอ 
ความม่ันคง 

 แนวทางการพัฒนา 
สวนการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ 
3. ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 
7. ปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาต ิ
9. ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
๑๐. ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร 
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๙ 

 เปาหมายของแผนยอย 
1. ปญหาความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน (เชน ปญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร  

การคามนุษย ฯลฯ) ไดรับการแกไขจนไมสงผลกระทบตอการบริหารและพัฒนาประเทศ 
2. ภาคใตมีความสงบสุขรมเย็น 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
ดําเนินการในการปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เชน การปองกัน

และแกไขปญหาการคามนุษยดวยการปราบปรามและดําเนินงานทางคดีกับผูกระทําผิดและผูที่เกี่ยวของกับ     
การคามนุษยอยางจริงจังและมีประสิทธิภาพ การปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติดวยการพัฒนา
ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมาย และการขาวกับหนวยงานบังคับใชกฎหมายตางประเทศที่มีที่ตั้งใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะกลุมประชาคมอาเซียน +๖ และการปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ดวยการใชระบบเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพ   
เพื่อรับมือกับภัยคุกคามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต รวมถึงอํานวยความยุติธรรมใหสอดคลองกับวิถีชีวิต 
ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งหมดนี้เปนการสงผลใหการแกไขปญหาความมั่นคงในปจจุบันดีขึ้น 
สรางความเชื่อถือและเชื่อมั่นตอการบริหารและพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

 
๒.๒.๒ แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรอันเปนผลมาจากสถานการณโควิด 19 พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕  

        (๑) เปาหมาย  
              ๔) มีการวางรากฐาน เพื่อรองรับการปรับ โครงสรางเศรษฐกิจใหม 

        (๒) แนวทางการพัฒนา  
              ๔. การปรับปรุงและพัฒนาปจจัยพื้นฐานเพื่อสงเสริมการฟนฟูและ พัฒนาประเทศ (Enabling 
Factors)  
                 ๔.๒ การปรับปรุงกฎหมายและสงเสริมภาครัฐดิจิทัล 

        (๓) การบรรลุคาเปาหมายตามแผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาต ิ
             ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของภาครัฐในการ ทบทวนแกไขกฎหมายที่เปนอุปสรรคและ เปนภาระใน
การดําเนินธุรกิจ อยูในกลุมประเทศที่มีประสิทธิภาพ ที่สุด 45 อันดับแรก โดยมีอันดับดีขึ้นจากปกอนหนา 
 
๒.๒.๓ แผนการปฏิรปูประเทศ  

2. ดานบริหารราชการแผนดิน 

    2.2 กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสูระบบดิจิทัล 
     2.๒.1 เปาหมายกิจกรรม 

      การพัฒนาหรือนําระบบดิจิทัลมาใชปฏิบัติงานและการบริหารราชการ 
     2.2.2 ตัวชี้วัด 

       
 

    2.2.3  
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๑๐ 

    เปาหมายกิจกรรมที่ 1 และ 2 เพื่อใหหนวยงานภาครัฐ สามารถดําเนินงานตามภารกิจ       
ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชงาน 

 

 2.3 ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 โครงสรางภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวไดเร็ว และระบบงานมผีลสัมฤทธิ์สูง 
          2.3.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน  

   การดําเนินการจัดทําแผนปฏิรูปองคการ 
    2.๓.2 กิจกรรม 

   กิจกรรมที่ ๑ การดําเนินการจัดทําแผนปฏิรูปองคการของทุกสวนราชการ 
    2.3.3 เปาหมายกิจกรรม 

   เปาหมายกิจกรรมที่ 1 ทุกสวนราชการมีการจัดทําแผนปฏิรูปองคการ โดยมีการทบทวน       
๔ ดาน ไดแก 1) โครงสราง 2) กระบวนงาน 3) บุคลากร และ4) กฎหมาย 

๓. ดานกฎหมาย 
    ๓.๑ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ จัดใหมีกลไกกําหนดใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่ ควบคุม       
กํากับดูแล และบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย นําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบังคับใชกฎหมาย โดยที่กําหนดใหมีการสรางกลไกกํารบังคับใชกฎหมายอย่ํางเครงครัดเพื่อลดความเหลื่อม
ล้ํา และควํามไมเปนธรรมในสังคม เปนหนึ่งในเปาหมํายของกํารปฏิรูปประเทศที่ก ำหนดไวในรัฐธรรมนูญ แหง
รําชอําณําจักรไทย ซึ่งกํารบังคับใชกฎหมํายเปนหลักกํารส ำคัญที่น ำไปสูกํารด ำเนินกํารตํามกฎหมําย และ
เพื่อใหกํารบังคับใชกฎหมํายมีประสิทธิภําพ แผนกํารปฏิรูปประเทศด้ํานกฎหมําย เรื่องและประเด็นปฏิรูป ที่ ๙ 
พัฒนําระบบเทคโนโลยีสํารสนเทศเพื่อสนับสนุนใหประชําชนติดตอกับเจ้ําหน้ําที่ผูบังคับใชกฎหมําย ได
โดยสะดวก เพื่อลดค่ําใชจ่ํายและขจัดชองทํางกํารทุจริตประพฤติมิชอบ และเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ มี
กลไกสงเสริมกํารบังคับใชกฎหมํายใหมีประสิทธิภําพยิ่งขึ้น จึงไดก ำหนดใหมีกํารพัฒนําระบบกํารใหบริกําร 
ประชําชนผ่ํานระบบกํารใหบริกํารอิเล็กทรอนิกส (e-Service) ใหสํามํารถใชงํานไดอย่ํางมีประสิทธิภําพ 
และพัฒนําใหเปนระบบที่มีควํามปลอดภัยและน่ําเชื่อถือ เพื่อลดค่ําใชจ่ํายและขจัดชองทํางกํารทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ รวมถึงกํารน ำอุปกรณหรือเทคโนโลยีต่ําง ๆ มําเปนเครื่องมือในกํารสนับสนุนกํารบังคับใช 
กฎหมําย ทั้งนี้ เพื่อใหกํารบังคับใชกฎหมํายเปนไปอย่ํางมีประสิทธิภําพ มีควํามเปนธรรม และปองกันมิใหเกิด
กําร ทุจริตคอรรัปชั่นของเจ้ําหน้ําที่ ซึ่งกํารด ำเนินกํารดังกล่ําว มีควํามจ ำเปนตองมีกํารผลักดันและ
ขับเคลื่อนอย่ําง ตอเนื่อง ๒.๓.๑ เปาหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป ๑) เปาหมาย สวนรําชกํารหรือหนวย
งํานของรัฐซึ่งมีหน้ําที่ควบคุม ก ำกับดูแล และบังคับ กํารใหเปนไปตํามกฎหมําย น ำเทคโนโลยีมําใชในกํารด 
ำเนินกํารเพื่อเพิ่มประสิทธิภําพในกํารบังคับใชกฎหมําย และกํารใหบริกํารประชําชน ๒) ตัวชี้วัด ๒.๑) มีกํารน 
ำเทคโนโลยีมําใชในกํารด ำเนินกํารเพื่อเพิ่มประสิทธิภําพในกํารบังคับใช กฎหมําย ๒.๒) มีกํารพัฒนําระบบกํา
รใหบริกํารประชําชนผ่ํานระบบกํารใหบริกํารอิเล็กทรอนิกส (e-Service) ๒.๓.๒ หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก 
กระทรวงยุติธรรม ๒.๓.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม ภํายในป ๒๕๖๕ ๒.๓.๔ ประมาณการวงเงินรวม และ
แหลงที่มาของเงิน งบประมําณตํามปกติของหนวยงําน ๒.๓.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 
กระทรวงยุติธรรม จะเปนหนวยงํานผูรับผิดชอบหลักในกํารท ำงํานรวมกับหนวยงํานอ่ืนที่ เกี่ยวของ ในกํารด 
ำเนินกําร ดังนี้ ๑) ขั้นตอนที่ ๑ กระทรวงยุติธรรม โดยส ำนักงํานปลัดกระทรวงและส ำนักงํานกิจกํารยุติธรรม 
ด ำเนินกํารศึกษํา วิเครําะห และประเมินผลกํารบังคับกํารใหเปนไปตํามกฎหมําย รวมถึงศึกษําปญหําเกี่ยวกับ 
ประสิทธิภําพในกํารบังคับใชกฎหมําย และแนวทํางกํารก ำหนดกลไกใหสวนรําชกํารหรือหนวยงําน ๓-๘ ของ
รัฐซึ่งมีหน้ําที่ควบคุม ก ำกับดูแล และบังคับกํารใหเปนไปตํามกฎหมําย พิจํารณําน ำเครื่องมือเทคโนโลยี ต่ําง 
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๑๑ 

ๆ มําใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภําพในกํารตรวจสอบและบังคับใชกฎหมํายและขจัดชองทํางกํารทุจริตประพฤติ มิ
ชอบ โดยใหมีกํารรับฟงควํามคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของในเรื่องดังกล่ําวและพิจํารณําจํากขอรองเรียน 
เกี่ยวกับกํารบังคับใชกฎหมํายจํากผูมีสวนเกี่ยวของต่ําง ๆ โดยพัฒนําใหเชื่อมโยงกับกํารรับเรื่องรองเรียนผ่ําน 
ศูนยด ำรงธรรม (กระทรวงมหําดไทย) และกํารรับเรื่องรําวรองทุกขผ่ํานศูนยบริกํารประชําชน ๑๑๑๑ (ส ำนัก
งํานปลัดส ำนักนํายกรัฐมนตรี) ดวย และจัดท ำขอเสนอเพื่อใหมีกํารแกไขปรับปรุงกฎหมํายเพื่อแกไข ปญหํา
เกี่ยวกับกํารบังคับใชกฎหมํายตอไป ระยะเวลาด าเนินการ ภํายในเดือนธันวําคม ๒๕๖๔ ๒) ขั้นตอนที่ ๒ ส 
ำนักงํานคณะกรรมกํารพัฒนําระบบรําชกําร ด ำเนินกํารพัฒนําระบบกําร ใหบริกํารประชําชนผ่ํานระบบกํา
รใหบริกํารอิเล็กทรอนิกส (e-Service) รวมกับหนวยงํานที่เก่ียวของใหสํามํารถใช งํานไดอย่ํางมีประสิทธิภําพ 
และพัฒนําใหเปนระบบที่มีควํามปลอดภัยและน่ําเชื่อถือ เพื่อลดค่ําใชจ่ํายและขจัด ชองทํางกํารทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ภํายในเดือนธันวําคม ๒๕๖๕ 

4. ดานกระบวนการยุติธรรม 
4.๑ ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การกําหนดระยะเวลาดําเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน

เพื่อใหประชาชนไดรับความยุติธรรมโดยไมลาชา 
4.1.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 บัญญัติกฎหมายกําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมกําหนด
ระยะเวลาดําเนินงานในทุกขั้นตอน 

 กําหนดใหหนวยงานสรางระบบการตรวจสอบและ/หรือแจงความคืบหนาใหประชาชน
ตรวจสอบ ว า เรื่ อ งที่ ใช บ ริ ก า รหรื อ เกี่ ย วข อ งดํ า เนิ น งาน ไปถึ งขั้ น ตอ น ใด  
(Tracking and / or notification system) 

4.1.2 กิจกรรม 
         กิจกรรมที่ 1  กําหนดใหแตละหนวยงานรวบรวมขั้นตอนการดําเนินงานและระยะเวลา    
                             การดําเนินงานในแตละขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนดหรือตามแนวปฏิบัติ 

กิจกรรมที่ 2 กําหนดใหแตละหนวยงานประกาศขอมูลในขอ ๔.๑.๑ แกสาธารณะโดยใชรูปแบบ   
        และภาษาที่เขาใจงาย 
กิจกรรมที่ 3 กําหนดใหแตละหนวยงานวัดผลการดําเนินงานเทียบกับขั้นตอนการดําเนินงาน 
        และระยะเวลาการดําเนินงานในแตละขั้นตอนในขอ ๔.๑.๑ 
กิจกรรมที่ 4 กําหนดใหแตละหนวยงานเผยแพรผลการดําเนินงานเทียบกับข้ันตอนการ    

       ดําเนินงานและระยะเวลาการดําเนินงานในแตละขั้นตอนในขอ ๔.๑.๑ โดยใช  
       รูปแบบและภาษาที่เขาใจงาย 

กิจกรรมที่ ๕ กําหนดใหแตละหนวยงานสรางกระบวนการที่เปดเผยและมีขั้นตอนชัดเจนใน
        การรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการดําเนินงานที่ไมเปนไปตามขั้นตอนการดําเนินงาน          
          และระยะเวลาดําเนินงานในแตละขั้นตอนในขอ ๔.๑.๑ การติดตามผลการปรับปรุง
        แกไขตามขอรองเรียน  
กิจกรรมที่ ๖ จัดใหมีระบบการประเมินและปรับปรุงระยะเวลาตามที่ประกาศเปนระยะ  โดยกระบวนการ

ที่เปนกลางและนาเชื่อถือ เชน การจัดตั้งคณะกรรมการกลาง เปนตน  
กิจกรรมที่  ๗   กําหนดใหแตละหนวยงานสรางกระบวนการประเมินปญหาความตองการ และ       

ความพึงพอใจของผู ใชบริการเกี่ยวกับการดําเนินงานของหนวยงานเรื่องขั้นตอน       
การดําเนินงานและระยะเวลาการดําเนินงานในแตละขั้นตอน 
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  กิจกรรมที่  ๘ กําหนดแนวทางกรณีหนวยงานไมปฏิบัติตามขั้นตอนการดําเนินงานและ 
ระยะเวลาดําเนินงานในแตละขั้นตอน 

4.1.3 เปาหมายกิจกรรม 
 มีกฎหมายที่กําหนดใหหนวยงานฯ กําหนดระยะเวลาดําเนินงานในทุกขั้นตอน และหนวยงาน

ที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมมีระบบใหประชาชนตรวจสอบและหรือแจงความคืบหนาใหประชาชนทราบ 

4.4 ประเด็นการปฏิรูปที่  2 การพัฒนากลไกชวยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อใหประชาชนเขาถึง 
กระบวนการยุติธรรม 

4.4.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 พัฒนาการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางกายภาพ 
 

4.4.2 กิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๒ ใหหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม มีที่ตั้งที่งายตอการเขาถึง ใหมีแผนผัง    

ภายในหนวยงาน โดยใชรูปแบบและภาษาที่เขาใจงายและจัดใหมีบริการ
ชวยเหลือผูมาติดตอในเบื้องตน 

กิจกรรมที่ ๓ ใหหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมจัดสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกคนพิการ 
กิจกรรมที่ ๔ ใหหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมกําหนดเวลาดําเนินงานใหเหมาะสมกับ  

เวลาและระยะเวลาที่ประชาชนเขาใชบริการ 
กิจกรรมที่ ๕ จัดใหมีสถานที่และระบบการประสานหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมที่

ประชาชนสามารถติดตอไดงายและเชื่อมโยงกัน 
กิจกรรมที่ ๖ พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสและแกไขกฎหมายเพื่อเพิ่มชองทางในการเขาถึง 

กระบวนการยุติธรรม 
4.4.3 เปาหมายกิจกรรม 

 เปาหมายกิจกรรมที่ 2 ถึง 6 มีการพัฒนาการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางกายภาพอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4.9 ประเด็นการปฏิรูปที่ 7 การพัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อสรางความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหนาที่ของ
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา 

4.9.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน  
ความเชื่อมั่นในการสอบสวน 

4.9.2 กิจกรรม 
กิจกรรมที่  ๑ จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนตามกฎ ระเบียบ คําสั่ง 

เกี่ยวกับการสอบสวน  
กิจกรรมที่  ๒ กําหนดใหมีกฎเกณฑหรือระเบียบกําหนดหนาที่ของพนักงานสอบสวน 

ใหตองแจงขั้นตอนดําเนินการและกรอบระยะเวลาสิ้นสุดในการดําเนินการในชั้น
สอบสวน และสิทธิหรือหนาที่ของผูเสียหายและผูตองหา รวมทั้งอายุความ
สําหรับคดีแตละประเภท ใหผู เสียหายและผูตองหาทราบตั้งแตโอกาสแรก 
ตลอดจนใหคําแนะนําการรองทุกขความผิดตอสวนตัวแกผูเสียหายและใหมี
สภาพบังคับอยางจริงจัง กรณีที่ไมปฏิบัติตาม 
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กิจกรรมที่ ๖  ปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบวาดวยคาตอบแทนของพนักงานสอบสวนใหมี
คาตอบแทน มีสิทธิประโยชน และสวัสดิการที่มากพอที่จะใหปฏิบัติหนาที่ได
อยางมีเกียรติและศักดิ์ศร ีเมื่อเทียบเคียงกับหนวยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม 

กิจกรรมที่ ๗  จัดอัตรากําลังพนักงานสอบสวนใหสามารถปฏิบัติงานสอบสวนไดอยางม ี 
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับปริมาณงานของแตละสถานี 

กิจกรรมที่ ๘   ปรับปรุงระบบการคัดเลือกบุคคลเขามาดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวนและระบบ 
   การประเมินผลเพื่อเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นของพนักงานสอบสวน ใหพิจารณตามความรู    
       ความสามารถ ตลอดจนปรับปรุงระบบการฝกอบรมเพื่อใหพนักงานสอบสวนมีความรู 
                     ความสามารถและความเชี่ยวชาญ ในการสอบสวนและทักษะอื่นที่เกี่ยวของ                     

4.9.3 เปาหมายกิจกรรม 
 เปาหมายกิจกรรมที่ 1, 2, 6, 7 และ 8 มีมาตรการสรางความเชื่อม่ันในการสอบสวน 

4.11 ประเด็นการป ฏิรูปที่  9  การเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมองคกรขององคกรต างๆ  
ที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมเพื่อมุงอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว 

4.11.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน 
เสริมสรางและพัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกร 

4.11.2 กิจกรรม 
กิจกรรมท่ี  ๓  ส งเสริมการใชการจัดการความรู ในการพัฒนาระบบการทํางาน 

  ในกระบวนการยุติธรรมและใหความรูที่จําเปนแกประชาชน  
กิจกรรมที่ ๔   สงเสริมการใชขอมูลหลักฐานเชิงประจักษ (evidence-based) ในการบริหารราชการ  
กิจกรรมที่ ๕   มีกิจกรรมประชาสัมพันธผานสื่อสาธารณะถึงผลการดําเนินงาน กฎหมาย 

ที่เกี่ยวของ การบริการ และเรื่องที่อยูในความสนใจของสังคมเปนระยะ 
ในรูปแบบและภาษาที่เขาใจงาย  

4.11.3 เปาหมายกิจกรรม  
 เปาหมายกิจกรรมที่ 3 ถึง 5 มีมาตรการเสริมสรางและพัฒนาระบบงาน เพื่อสนับสนุนให

เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกร 

๒.2.๔ กิจกรรมปฏิรูปที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ (Big Rock) 
๑) เรื่อง /กิจกรรมการปฏิรูป   ไมมี 
๒) เปาหมาย ตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป   ไมมี 
๓) โครงการที่สนับสนุน   ไมม ี
 
 

๒.2.๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

 ๑) วัตถุประสงค   
 1.๒ เพื่อใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมไดรับความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากร

และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เขมแข็งพึ่งพาตนเองได 
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 1.5 คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเอง 
อยางตอเนื่องเพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

1.6 เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง เพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม 

๒) เปาหมายรวม 
    ๒.๒ ความเหลื่อมลาทางดานรายไดและความยากจนลดลง 

  2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และเพิ่ม 
ความเชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย 

  2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใสตรวจสอบได กระจายอํานาจ
และมีสวนรวมจากประชาชน 

๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

2. เปาหมายระดับยทุธศาสตร 
เปาหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ  

3. แนวทางการพัฒนา  
3.1 เพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ ๔๐ ทีม่ีรายไดต่ําสุดใหสามารถ เขาถึง

บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ  

ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยัง่ยืน  
2. เปาหมายระดับยทุธศาสตร 

เปาหมายที่  2 สังคมมีความสมานฉันท ผู เห็นตางทางความคิดของคนในชาติสามารถ         
อยูรวมกันไดอยางสันติประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความมั่นคง  

เปาหมายที่  3  ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สรางรายไดเพิ่มขึ้น  

3. แนวทางการพัฒนา 
3.1  การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ  
3.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาเพื่อใหเกิดความสอดคลองกันระหวางแผนงาน  

ที่เกี่ยวของกับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอื่น ๆ ภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

 ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

2. เปาหมายระดับยทุธศาสตร  
เปาหมายที่ 1  ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

และการใหบริการของภาครัฐและประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
เปาหมายที่ 4  ลดจํานวนการดําเนินคดีกับผูมิไดกระทําความผิด  

3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความ

โปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา 
3.3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล 
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3.5 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
3.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรมและสอดคลองกับ

ขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ  

๒.๒.๖ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาต ิ

นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ 3 ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ  

การปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต รองรับนโยบายที่ 3 : ปองกัน
และแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 

2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินและอยูรวมกัน 
อยางสันติสุข 

3) ตัวชี้วัด 
จํานวนเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต 

4) กลยุทธ 
(3) พัฒนางานดานการอํานวยความยุติธรรม ฟนฟูความเชื่อมั่นและลดความหวาดระแวงระหวาง

ประชาชนกับรัฐ โดยยึดถือความเปนธรรม และกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
สนับสนุนและเคารพหลักสิทธิมนุษยชนพัฒนาระบบกลไกคุมครองสิทธิ เสรีภาพ 
ของประชาชน รวมทั้ง ใหความชวยเหลือเยียวยาเจาหนาที่ ประชาชน และผูไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณความไมสงบอยางทั่วถึงและเปนธรรม 

(๕) สรางความเขาใจที่ถูกตอง ทั้ งในและตางประเทศ องคกรระหวางประเทศเกี่ยวกับ
สถานการณที่เกิดขึ้น ในจังหวดัชายแดนภาคใต 

นโยบายความม่ันคงแหงชาติที่ 5 สรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ 
 1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ  

การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย รองรับนโยบายที่ 5 : สรางเสริมศักยภาพการปองกัน 
และแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ และนโยบายที่ 8 : เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกัน
ความมั่นคงภายใน  

 2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 
 (1) ประชาชนกลุมเปาหมาย ปลอดภัยจากการคามนุษย และแรงงานตางดาว/บุคคลซึ่งไมมีสัญชาติ

ไทยเขาสูระบบการจางแรงงานที่ถูกตองตามกฎหมายไดสิทธิประโยชนตามที่กฎหมายกําหนด 
 3) ตัวชี้วัด 

  (1) ระดับการปกปองและคุมครองกลุมเปาหมาย ไดแก สตรี เด็ก แรงงานไทย และแรงงาน    
ตางดาวจากขบวนการคามนุษย 

 (2) จํานวนแรงงานตางดาว/บุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยทํางานถูกตองตามกฎหมาย 
 4) กลยุทธ 
    (2) พัฒนาและสงเสริมเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบฐานขอมูล

ระดับประเทศในประเด็นการคามนุษย 
 (3) เรงรัดการดําเนินคดีกับผูกระทําผิดฐานคามนุษย 
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 (4) เสริมสรางศักยภาพบุคลากรในการดําเนินคดีการคามนุษย รวมถึงในการชวยเหลือ ปกปอง
และคุมครอง สตรี เด็ก แรงงานไทย และแรงงานตางดาวจากขบวนการคามนุษย 

1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ  
การปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ รองรับนโยบายที่ 5 : สรางเสริมศักยภาพการปองกัน
และแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ 

2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 
(1) ประเทศไทยมีศักยภาพดานการตอบสนองและฟนฟูที่เขมแข็ง มีขีดความสามารถในการ

รับมือภัยจากการกอการราย และอาชญากรรมขามชาติ รวมถึงลดความเสี่ยงจากการตกเปน
เปาโจมตีหรือเปนที่กอเหตุ หรือเปนเสนทางของการกออาชญากรรมขามชาติ 

3) ตัวชี้วัด 
(๑) ระดับความรวมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพื่อปองกันและแกไขภัยคุกคามขามชาติ 

และการกอการราย 
(๒) ระดับความรวมมือของทุกภาคสวนในการจัดการกับภัยอาชญากรรมขามชาติ และการกอการราย 

4) กลยุทธ 
 (3) ศึกษาตัวแบบเครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ทันสมัย การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่เกี่ยวของ 

ในการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติเพื่อนํามาประยุกตใช รวมถึงสงเสริม 
การวิจัย/พัฒนาการผลิตเทคโนโลยีดังกลาวภายในประเทศ 

(5) ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการกอการรายทุกรูปแบบ โดยใหความสําคัญกับการลด
ปจจัยและเงื่อนไขที่ เกื้อกูลตอการกอการราย การปองกันมิใหกลุมกอการราย บุคคล 
หรือกลุมบุคคล ที่สนับสนุนการกอการรายทุกรูปแบบใชพื้นที่ในอาณาเขตประเทศไทยเปน
พื้นที่พักพิง พื้นที่แสวงหาปจจัยเพื่อสนับสนุนการกอการราย ตลอดจนเปนพื้นที่กอความ
รุนแรงหรือกระทําการกอการราย โดยมุงเนนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในเขตเมือง 

นโยบายความม่ันคงแหงชาติที่ 9 เสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต  
1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ  

 1.1 การเสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต  
2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

(1) หนวยงานภาครัฐมีระบบปองกันและแกไขการทุจริต และประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริต
ของหนวยงานภาครัฐ 

3) ตัวชี้วัด 
(1) คาดัชนีชี้วัดการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
(2) ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการตอตานการทุจริต 
 

4) กลยุทธ 
(๑) นําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการบริหารจัดการภาครัฐใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม 
(๒) ผลักดันการแกไขกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาการทุจริต และ    

ใหบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด 
(๓) ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินโครงการของภาครัฐ 
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(๔) รณรงคใหความรูแกทุกภาคสวนถึงภัยทุจริต เพื่อสรางคานิยมตอตาน และปฏิเสธการทุจริต 

นโยบายความมั่นคงแหงชาตทิี่ 10 เสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 
1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ  

การปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงทางไซเบอรรองรับนโยบายที่  ๑๐ : เสริมสราง 
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 

2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 
ประเทศไทยมีความม่ันคงปลอดภัยและมีความพรอมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร  

3) ตัวชี้วัด 
 (๑) ระดับความพรอมของไทยในการปองกันความเสี่ยงจากการโจมตีดานไซเบอร ที่สอดคลอง

กับหลักสากล  

(๒) ระบบปองกันทางไซเบอรที่มีประสิทธิภาพ สามารถปกปองขอมูลอิเล็กทรอนิกส ของรัฐบาล 
ตลอดจนโครงสรางพื้นฐานสําคัญดานไซเบอร 

4) กลยุทธ 
(๕) พัฒนาการบังคับใชกฎหมาย ระเบียบตางๆ เพื่อความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร รวมถึงพัฒนา
เทคโนโลยีสําหรับงานสืบสวนและปองกันอาชญากรรมไซเบอร 

นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ 11 รักษา ความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ  
การรักษาความม่ันคงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รองรับนโยบายที่ ๑๑ : รักษา 
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

2) เปาหมายเชงิยุทธศาสตร  
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อเปน รากฐานการพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืน 

3) ตัวชี้วัด 
ระดับความสําเร็จในการจัดการสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพและสามารถปองกันหรือลดผลกระทบ 
ตอชุมชนจากการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสอดคลองกับเกณฑ 
มาตรฐานระดับสากลและพันธกรณีของไทย 

4) กลยุทธ 
(๓) เสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดลอมควบคูกับการปกปองสิทธิชุมชน และ

แกปญหาขอขัดแยงที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยใชกลไกการมีสวนรวมของภาครัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และประชาชน เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร นโยบายการคลัง และการ
บังคับใชกฎหมาย รวมถึงพัฒนากระบวนการยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม 

 
 
๒.๓ แผนระดับ ๓ (เฉพาะที่เกี่ยวของ) 

๒.๓.๑  นโยบายรัฐบาล  

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตร ีไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติเมื่อวันพฤหัสบดีที่  

25 กรกฎาคม 2562 โดยเนนนโยบายหลัก 12 ดาน และนโยบายเรงดวน 12 เรื่อง โดยมีนโยบาย 

ที่เกี่ยวของกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดังนี้ 
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นโยบายหลัก 12 ดาน (เฉพาะที่เกี่ยวของ) 

 2. การสรางความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  

  ๒.๒ ปลูกจิตสํานึก เกียรติภูม ิและศักดิ์ศรีความเปนชาติไทย การมีจิตสาธารณะและการมีสวนรวม 
         ทําประโยชนใหประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติความสามัคคีปรองดองและความ     
         เอื้อเฟอเผื่อแผระหวางกันของประชาชน  

    2.4 สรางความสงบและความปลอดภัยตั้งแตระดับชุมชน   

  ๔. การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก 

          ๔.๔ สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานความม่ันคง  

        ๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 

        ๑๑.๑ พัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม 

    ๑๑.๓ พัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญในการบริหารราชการแผนดิน 

    ๑๑.๔ เปดเผยขอมูลภาครัฐสูสาธารณะ  

    ๑๑.๕ สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ  

    ๑๑.๖ พัฒนากลไกใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาบริการสาธารณะและการตรวจสอบภาครัฐ  

    ๑๑.๗ ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อตอการทําธุรกิจและการใชชีวิตประจําวัน 

     ๑๑.๗.๑ ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ การอํานวยความสะดวก ตนทุน   

  คาใชจาย กฎหมาย กฎ และระเบียบตาง ๆ ของภาครัฐ  

     ๑๑.๗.๓ สงเสริมการแขงขันทางการคาที่เสรีและเปนธรรม 

          12. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

       12.1 แกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ  

       12.2 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม  
 

นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง (เฉพาะที่เกี่ยวของ) 
 ๗. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ ๒๑  
 ๘. การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝายการเมืองและฝายราชการประจํา  
 9. การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต  
 ๑๐. การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน  
 
 
 
 

๒.๓.๒   แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2563 - 2565) 
  แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ใชสําหรับเปนกรอบแนวทางการประสานความรวมมือ   
ในการบริหารงานยุติธรรมใหเปนไปอยางสอดคลองและมีการพัฒนาอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ  
และตอบสนองความตองการของสังคม ดังนี ้

ยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางความรูความเขาใจและการมีสวนรวมดานกฎหมายกระบวนการยุติธรรม 
  แนวทางการพัฒนา : 



   กรมสอบสวนคดีพิเศษ    
 

๑๙ 

๑) เสริมสรางองคความรูดานสทิธิเสรีภาพ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม การปองกันตนเอง  
๒) ปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมในการยอมรับเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายแกประชาชน ชุมชน และสังคม  
๓) สงเสริมใหประชาชน และชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน 

ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนากฎหมายและระบบบริหารงานยตุิธรรม  
แนวทางการพัฒนา : 
1) แกไขปรับปรุงกฎหมาย 
2) พัฒนาระบบงานยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
3) พัฒนากลไกการชวยเหลือและการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 
4) พัฒนากระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขันของประเทศ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสรางหลักธรรมองคกร 
6) สนับสนุนการศึกษาวิจัย 

ยุทธศาสตรที่ ๕ การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมดวยดิจิทัล 
                   แนวทางการพัฒนา : 

๑) พัฒนาระบบดิจิทัลมาใช ในการปฏิบัติงานและการบริหารราชการเพื่อสนับสนุน 
การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ 

๒) บูรณาการและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน และจัดใหมีศูนยกลางการแลกเปลี่ยนขอมูล
ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม 

๓) พัฒนามาตรการระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูล 
๒.๓.๓ แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 4  
แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิฉบับที่ 4 ที่เกี่ยวของกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีดังน้ี 
ประเด็นที่ 2 ดานกระบวนการยุติธรรม 
      สภาพปญหา : 

3) การเขาถึงขอมูลขาวสารและการรับรูดานสิทธิของประชาชนการคามนุษย 
     แนวทางแกไข :  

2) มีมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคามนุษยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ประเด็นที่ 3 แผนสิทธิมนุษยชนสําหรับกลุมเปราะบาง ที่เกี่ยวของกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ มดีังนี ้
     3.3 แผนสิทธิมนุษยชนกลุมผูเสียหาย/ผูตกเปนเหยื่อ (เหยื่ออาชญากรรม เหยื่อคามนุษย 
เหยื่อที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน เปนตน) 

สภาพปญหา :   
1) กลุมผูตกเปนเหยื่อหรือผูเสียหายถูกละเลยไมไดคุมครอง 
2) การเปนเหยื่อแพะหรือจําเลยบริสุทธิ ์
3) เหยื่อคามนุษย 
แนวทางแกไข :  
1) การประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนทราบขอมูลขาวสารการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 
2) พัฒนากลไกการชวยเหลือเหยื่ออาชญากรรมหรือผู เสียหาย โดยใชwrap around 

approach ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมมือกันชวยเหลือเหยื่ออาชญากรรม 
 

๑.๓.๔ แผนบูรณาการปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต 



   กรมสอบสวนคดีพิเศษ    
 

๒๐ 

        แผนงานที่เกี่ยวของกับกระทรวงยุติธรรม 

 การแกไขปญหา 

 1. งานเพิ่มประสิทธิภาพงานขาวกรองและบูรณาการฐานขอมูลความม่ันคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

  - โครงการขาวกรองเชิงรุก 

  - โครงการบูรณาการฐานขอมูลดานความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

๑.๓.๕ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) กระทรวงยุติธรรม (เฉพาะที่เกี่ยวของ) 
 

วสิัยทัศน (Vision) 
           สรางสังคมแหงความเปนธรรมบนรากฐานของความเทาเทียม 

           “Promoting a fair society based on equality” 

พันธกิจ (Mission) 
๑. กําหนดนโยบายและแผน ทิศทางการพัฒนา และบูรณาการงานยุติธรรม 

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

To provide services to ensure access to justice for all 
๔. สนับสนุนการปองกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 

To support the prevention of crimes and the suppression of special crimes  

เปาประสงค (Goals) 
๑. นโยบายและแผนในงานยุติธรรมมีความทันสมัยสอดรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 

          Modernized and adaptive policies and plans for justice administration  
๒. ประชาชนไดรับการชวยเหลือจากการใหบริการงานยุติธรรมอยางรวดเร็ว ทั่วถึง เทาเทียม  

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

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

ผลสัมฤทธิ์ (Result)  
  ๑. การปฏิบัติและการบังคับใชกฎหมายมีความทั่วถึงและเปนธรรม 
  ๒. อํานวยความยุติธรรมดวยความโปรงใส รวดเร็ว ทั่วถึง และเสมอภาค 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ (Result Indicator)  
         ๑. ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในการบังคับใชกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม รอยละ ๘๐ 
         ๒. อัตราสวนที่เพิ่มขึ้นของจํานวนขั้นตอนในการอํานวยความยุติธรรมที่ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อความความโปรงใส ความสะดวกและรวดเร็ว) รอยละ 75 ของจํานวนขั้นตอนที่สําคัญ 

แผนงานที่เกี่ยวของกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



   กรมสอบสวนคดีพิเศษ    
 

๒๑ 

๑. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๑) เปาหมาย 
1.1 กฎหมาย กฎ ระเบียบมีความทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
1.2 กระบวนการยุติธรรม มีความสอดคลองกับหลักสากลและปฏิบัติได 
1.3 วิจัยและพัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรม 

๒) ตัวชี้วัด 
2.1 จํานวนกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ไดรับการปรับปรุง ทบทวน แกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงไป 
2.2 ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมตามหลักสากล 
2.3 รอยละของการวิจัยดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไปใชประโยชนในการพัฒนา

ระบบงานยุติธรรม 
2.4 รอยละของสวนราชการที่สามารถดําเนินการนํานวัตกรรมและ IT มาใชในการขับเคลื่อน

ภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓) แนวทางการพัฒนา  
๓.๑ พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหสอดคลองและตอบสนองตอสถานการณ       

ที่เปลี่ยนแปลงไป นําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม ทบทวนความจําเปนและความเหมาะสม
ของกฎหมาย แกไข ปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย รวมทั้งผลักดันกฎหมาย นโยบายหรือแผน
ใหมีผลบังคับใช   

3.6 สรางนวัตกรรมและนําเทคโนโลยีมาใชในการขับเคลื่อนระบบงานยุติธรรม สนับสนุน 
การสรางนวัตกรรมและนําเทคโนโลยีมาใช ในการปฏิบัติงาน และพัฒนากฎหมายรวมทั้งกระบวนการ
ยุติธรรม ตลอดจนการบังคับใชกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหเปนไปตามหลักสากล 

๔) แผนงาน/โครงการสําคัญ  

๔.๑ พัฒนากฎหมายใหสอดคลองและตอบสนองตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป   
 (๑)  โครงการพัฒนา ปรับปรงุ แกไข เพิ่มเติมกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวของกับ

กระทรวงยุติธรรมใหทันสมัย  

 ปรับปรุง แกไข เพิ่มเติม พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิ เศษหรืออนุบัญญัติ 
ที่เกี่ยวของ  

4.6 แผนงานสรางนวัตกรรมและนําเทคโนโลยีมาใชในการขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 
(๕) โครงการพัฒนาระบบบริหารคดีพิเศษดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง สรางการรับรูดานกฎหมายและเคารพสิทธิ 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไมมีแผนงาน/โครงการสําคัญที่สอดคลอง 

3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง อํานวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา 

๑) เปาหมาย 
1.1 ประชาชนไดรับการอํานวยความยุติธรรมอยางรวดเร็ว เปนธรรม และทั่วถึง 



   กรมสอบสวนคดีพิเศษ    
 

๒๒ 

๒) ตัวชี้วัด 
2.1 ระดับความสําเร็จของการอํานวยความยุติธรรมตามมาตรฐานที่กําหนด 

๓) แนวทางการพัฒนา 
3.1 พัฒนาระบบการอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การอํานวยความยุติธรรม เปาหมาย ประชาชนไดรับความยุติธรรมอยางเปนธรรมและทั่วถึง 
สวนแรก “เปนธรรม” ตองกําหนดเปาหมายใหชัดเจน โดยเพิ่มเติมเรื่องของประสิทธิภาพ 
“ตนทุน” กับ “ระยะเวลา” โดยกระบวนการยุติธรรมตองใชระยะเวลาสั้นลง ใชตนทุนนอยลง 
ดานการใหบริการ ระยะเวลาที่ลดลง จะตองไมเสียมาตรฐานการใหบริการ 

๔) แผนงาน/โครงการสําคัญ  
 4.1 พัฒนาระบบการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชน 

(๙) โครงการใหความชวยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไมไดรับความเปนธรรม 
(๑๐) โครงการอํานวยความยุติธรรมดานความมั่นคง  
 

4. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 

1) เปาหมาย  
๑.๑ การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดวยความเปนธรรม 
1.2 ปกปองรักษา ผลประโยชนใหแกรัฐ เอกชน และประชาชน 
๑.๓ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
1.4 ระบบการตรวจพิสูจนดานนิติวิทยาศาสตรมีคุณภาพ 

๒) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
๒.๑ รอยละของคดีอาชญากรรมพิเศษลดลง  
๒.๒ รอยละคดีพิเศษที่ดําเนินการแลวเสร็จเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
2.3 รอยละคดีพิเศษที่ดําเนินการแลวเสร็จและพนักงานอัยการมีความเห็นพอง 
๒.๔ รอยละความเชื่อมั่นของประชาชนตอการดําเนินงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
2.5 มูลคาทรัพยสิน/ผลประโยชนที่สามารถปกปองรักษา ผลประโยชน ใหแกรัฐ เอกชน  

และประชาชน 
๒.๖ รอยละของพยานหลักฐานการตรวจพิสูจนดานนิติวิทยาศาสตรนํามาใชประโยชนใน 

การดําเนินคดีพิเศษ 
๓) แนวทางการพัฒนา  

๓.๑ พัฒนาประสิทธิภาพระบบการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ และบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาระบบการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ 
ปราบปรามการคามนุษย ประชาชนมีความรูสึกปลอดภัยและความเชื่อมั่นตอการดําเนินงาน
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ  พัฒนาการตรวจพิสูจนดานนิติวิทยาศาสตรใหมี
คุณภาพและสามารถสรางความเปนธรรมใหแกประชาชนได 

3.2 บูรณาการความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ เนนการ
สรางเครือขายและการบริหารจัดการงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรมทั้งภายใน 



   กรมสอบสวนคดีพิเศษ    
 

๒๓ 

และภายนอกประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพงานขาวกรองและบูรณาการฐานขอมูลความมั่นคง
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  

๔) แผนงาน/โครงการสําคัญ  
4.1 แผนงานดานการพัฒนาประสิทธิภาพระบบปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 

และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
(๑) การปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษที่มีผลกระทบตอความมั่นคง  
(๒) โครงการปองกันและปราบปรามการคามนุษย  
(๓) โครงการเพิ่มศักยภาพดานการสืบสวนสอบสวนและปองกันปราบปรามอาชญากรรมที่ม ี
     ผลกระทบตอความมั่นคงปองกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญาที่มีลักษณะเปนคดีพิเศษ 
     - ปองกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญาที่มีลักษณะเปนคดีพิเศษ 
     - การพัฒนาฐานขอมูลการขาวเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนและปองกันปราบปราม 

 อาชญากรรมที่มีผลตอความมั่นคง 
     - พัฒนาระบบบูรณาการฐานขอมูลใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
โครงการพัฒนามาตรฐานการสืบสวนสอบสวน  
(๔) โครงการจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อใชวิเคราะหและบูรณาการสําหรับ 
     งานคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
(๕) โครงการพัฒนาสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ 
(๖) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษและหนวยงานบังคับใชกฎหมาย 
(๘) โครงการบูรณาการความรวมมือเครือขายดานการปองกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 
(๙) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานขาวกรองและบูรณาการฐานขอมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต 
     - โครงการศูนยขอมูลความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต 
     - โครงการบูรณาการสอบสวนคดีดานความมั่นคงในจังหวัดชายแดนใต โดยใชกลไกการ

สอบสวน ตาม พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๕. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง สงเสริมคนดีสูสังคม 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไมมีแผนงาน/โครงการสําคัญที่สอดคลอง 
 

๖. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไมมีแผนงาน/โครงการสําคัญที่สอดคลอง 

 



   กรมสอบสวนคดีพิเศษ    
 

๒๓ 



   กรมสอบสวนคดีพิเศษ    
 

๒๔ 

สวนที่ ๓ 
สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการ รายป (พ.ศ. 256๕)  

ของกรมสอบสวนคดพีิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

๒๕ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

สวนที่ ๓ 
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ รายป (พ.ศ. 256๕) 

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๓.๑ ภาพรวม 

๓.1.1 วิสัยทัศน (Vision) 

เปนองคการหลักในการบังคับใชกฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล 
 

นิยามวิสัยทัศน 

  การบังคับใชกฎหมาย หมายถึง การใชอํานาจการสืบสวนสอบสวนตามที่กําหนดไวตามประมวล
กฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
  อาชญากรรมพิเศษ หมายถึง อาชญากรรมซึ่งมีลักษณะแตกตางจากอาชญากรรมพื้นฐาน เปน
อาชญากรรมที่มีความสําคัญและจําเปนตองไดรับความสนใจเปนกรณีพิเศษ โดยมีความละเอียดและซับซอน 
ยาก และรายแรง อาทิ  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (White Collar Crime) องคกรอาชญากรรม 
(Organization Crime) อาชญากรรมขามชาติ (Transnational Crime) 
  มาตรฐานสากล หมายถึง หลักเกณฑมาตรฐานที่เปนไปตามเกณฑตัวชี้วัดหลักนิติธรรมของ
องคการสหประชาชาติ (The United Nations Rule of Law Indicators) ประกอบดวย หลักประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน, หลักความเที่ยงตรง เปนกลาง ความรับผิดชอบและความโปรงใส, หลักการคุมครองบุคคลที่มี
ความเสี่ยงตอการถูกละเมิด และหลักศักยภาพ โดยมีการประเมินดวยตัวชี้วัด (KPIs) จํานวน 7 ตัว ไดแก  
  1) การบรรลุเปาหมายและผลผลิต 
  2) ความเชื่อมั่นจากสังคม 
  3) การทาํงานทีย่ึดถือเปาหมายและความรับผิดชอบรวมกัน 
  4) ความโปรงใส 
  5) ความพรอมดานอุปกรณ เครื่องมือ 
  6) ความพรอมดานทรัพยากรบุคคล 
  7) ประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
ทั้งนี้ การดําเนินการตามมาตรฐานดังกลาว อยูบนหลักพื้นฐานของมาตรา 39 (วาดวยการรับโทษทางอาญา) 
และมาตรา 40 (วาดวยสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม) ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

๓.1.๒ พันธกิจ (Mission) 
              ปองกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน และดําเนินคดีพิเศษอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความเปนธรรม 
๓.1.๓ เปาประสงค (Goals) / ตัวชี้วัด 
 1. การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดวยความเปนธรรม 
  ตัวชี้วัด : รอยละของคดีอาชญากรรมพิเศษลดลง 
 2. ปกปอง รักษา เรียกคืนทรัพยสิน และผลประโยชนใหแกรัฐและประชาชน 
     ตัวชี้วัด : มูลคาทรัพยสิน/ผลประโยชนที่สามารถปกปองรักษา ผลประโยชนใหแกรัฐ เอกชน  
                             และประชาชน 
 3. เปนที่เชื่อถือ ศรัทธาของสังคมในการปองกันปราบปรามสืบสวนสอบสวน 
    ตัวชี้วัด : รอยละความเชื่อมั่นของประชาชนตอการดําเนินงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 



  
 

 

๒๖ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๓.1.๔ คานิยมหลัก (Core Value)  

      “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย” (DSI) : 
  เกียรติศักดิ์ (Dignity) หมายถึง มีความภาคภูมิใจ มีศักดิ์ศรี  มีศรัทธาตอองคกร 

ดํารงตนอยางมีเกยีรติและมีศักดิ์ศรี เหมาะสม  
มีวินัยในตนเองมีความรักสามัคคีตอองคการและ 
เพื่อนรวมงาน 

  เชี่ยวชาญ (Speciality)  หมายถงึ มีความรูความสามารถ และความเชี่ยวชาญอันเกิดจาก 
   การสั่งสมประสบการณในการทํางานจนเปนที่ 
  ยอมรับของบุคลากรทั้งภายในภายนอก 

  ซื่อสัตย (Integrity)      หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย สุจริต ตอตนเองและ 
   ผูอื่นการยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานยึดมั่น 

   และปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.2 แผนปฏิบัติราชการ  

 อาชญากรรมพิเศษ หมายถึง อาชญากรรมซึ่งมีลักษณะแตกตางจากอาชญากรรมพื้นฐานเปน
อาชญากรรมที่มีความสําคัญและจําเปนตองไดรับความสนใจเปนกรณีพิเศษ โดยมีรายละเอียดและซับซอน 
จําเปนตองใชวิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเปนกรณีพิเศษ ยุงยาก และมีผลกระทบอยาง
รุนแรงตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ ระบบเศรษฐกิจ การคลัง  องคกรอาชญากรรม (Organization Crime) อาชญากรรมขามชาติ 
(Transnational Crime) ซึ่งคดีดังกลาวจําเปนที่จะตองมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนผูดําเนินการสืบสวนและ
สอบสวน เพื่อใหการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดประเภทอาชญากรรมพิเศษเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล              
มีความสําคัญและเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ดานความมั่นคงซ่ึงมีประเด็นการปองกันและ
แกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความม่ันคง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางความมั่นคง แหงชาติเพื่อการพัฒนา ประเทศสูความมั่งคั่ง และยั่งยืน 
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งมีนโยบายที่ ๑ เสริมสราง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข นโยบายที่ ๓ ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต นโยบายที่ ๕ สรางเสริม
ศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ นโยบายที่ ๑๐ เสริมสรางความมั่นคงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร และนโยบายที่ ๑๑ รักษา ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมภายใตยุทธศาสตรชาติ  
กําหนดให กฎหมายเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ มีเปาหมายหลักใหกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมเปนไป เพื่อประโยชนสวนรวมของประเทศ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนากฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมจึงถูกจัดทําขึ้น เพื่อเปนกลไกสําคัญตอบสนองตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดวยการมุงเนนให 
กฎหมายมีความเปนพลวัตที่สอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไปและเปนไปตามความตองการ 
ของประชาชน และมีกระบวนการยุติธรรมที่เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค มีความ
เปนกลาง นาเชื่อถือ โปรงใส ตรวจสอบได สงผลใหเปาหมายการพัฒนายุทธศาสตรชาติในทุกดานบรรลุ 



  
 

 

๒๗ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ความสําเร็จในการสรางสังคมไทยใหเปนสังคมที่เปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ และเปนไปเพื่อ
ประโยชนตอสวนรวมของประเทศ โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนเปนกลไกในการขับเคลื่อนและสรางการเปลี่ยนแปลง
ขนานใหญ มุงเนนการทํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตัลมาสนับสนุนใหเกิดความโปรงใสและพลวัตใหกับการ
พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อสงเสริมใหประชาชนทุกภาคสวนในสังคมมีโอกาสไดรับประโยชน
จากการพัฒนาประเทศอยางเทาเทียม เปนธรรม และทั่วถึง ประกอบดวย ๒ แผนยอย ไดแก 

การพัฒนากฎหมาย โดยเนนการดําเนินการปรับปรุง แกไข ยกเลิกกฎหมายใหมีเทาที่จําเปน 
และสอดคลองบริบทและไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ จากนําเทคโนโลยีดิจิตัล นวัตกรรม 
ทางกฎหมายมาประยุกตใช และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมอยางจริงจังและเปนรูปธรรม รวมทั้งบูรณาการ
เชื่ อม โยงกฎหมายทุ กระดับชั้ น ให เชื่ อม โยงกันอย างเป น เอกภาพ  ไม ขั ดกัน  มี การนํ ากฎหมาย 
ไปใชอยางมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใสซ่ึงเปนกลไกสําคัญที่จะนํากระบวนการยุติธรรมปราศจาก 
ความเหลื่อมล้ําและความไมเทาเทียม  

การพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยการอํานวยความยุติธรรมเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งใน
การพัฒนาประเทศ ในการบริหาร กระบวนการยุติธรรมของประเทศจึงตองมุงสูการเสริมสรางสังคมนิติธรรม
ดวยกระบวนการยุติธรรม ที่มีประสิทธิภาพและเอื้อใหทุกภาคสวนไดรับความเปนธรรมอยางเสมอภาค 
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยเสริมสรางความโปรงใสและพลวัตของกระบวนการยุติธรรมดวยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้ง การมีสวนรวมของประชาชนใหองคประกอบตาง ๆ ของกระบวนการยุติธรรมและการ
บริหารจัดการหนวยงาน ในกระบวนการยุติธรรมสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐโดยรวม เพื่อการจัดการกับกรณีพิพาทไดอยางเปนธรรม ทั้งนี้ในแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีจุดเนน ใหกระบวนการยุติธรรมทั้ง
กระบวนการเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค มีความเปนกลาง นาเชื่อถือ โปรงใส 
ตรวจสอบได กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมมีความกลาหาญ
ทางจริยธรรม เปนมืออาชีพ มีความเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ ประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมได
โดยสะดวก มุงใหเกิดการสราง มาตรฐานและ เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมเทียบเทาระดับสากล 
ตามหลักนิติธรรม โปรงใส ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางโอกาสในการเขาถึงความยุติธรรม สรางความสมดุล
ระหวางสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กับประโยชนสาธารณะ การอํานวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพและ
เปนไปอยางเสมอภาค หนวยงาน ในกระบวนการยุติธรรมมีความรวมมือที่ดี บูรณาการและเชื่อมโยงการทํางาน
ระหวางกัน 

แผนปฏิบัติราชการ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทั้ง ๕ เรื่อง จึงมีความสําคัญตอความสําเร็จของ
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

๑. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล    
(Standard  System)   

การดําเนินคดีพิเศษมีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์สูง มีระบบการสืบสวนสอบสวนที่มีมาตรฐาน มีการ 
จับกุมผูตองหาในคดีพิเศษที่มีผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งมีการใชพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรในการสืบสวน
สอบสวน 



  
 

 

๒๘ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

1) เปาหมาย  
๑.๑ การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่มีมาตรฐาน  (P1) 
1.2 กระบวนการสนับสนุนที่เสริมสรางประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่เปน

รูปธรรม (P2) 
๑.๓ ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเชื่อม่ันในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ (C2) 
1.4 อัยการเห็นพองกับความเห็นของพนักงานสอบสวนในสํานวนคดีพิเศษ (C1) 
๑.๕ ศาลพิพากษาสอดคลองกับสํานวนคดีพิเศษ (S1) 
๑.๖ มูลคาทรัพยสินและผลประโยชนของรัฐ เอกชน และประชาชนไดรับการปกปอง รักษา เรียกคืน (S๒) 

๒) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
       ๒.๑ รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนามาตรฐานการสืบสวนสอบสวน  
             คดีพิเศษ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (รอยละ ๑๐๐ ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)  

๒.๒ รอยละของสํานวนการสอบสวนคดีพิเศษที่เปนไปตามเกณฑคุณภาพสํานวนการสอบสวน       
      คดีพิเศษ (รอยละ ๑๐๐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๕) 
2.๓ รอยละของเรื่องตรวจสอบขอเท็จจริง/สืบสวน/สอบสวนคดีพิเศษที่แลวเสร็จตาม

ระยะเวลาที่กําหนด (เรื่องตรวจสอบขอเท็จจริง รอยละ ๙๕ เรื่องสืบสวนฯ  รอยละ ๙๐ 
และการสอบสวนคดีพิเศษ รอยละ ๙๕) 

    ๒.๔ รอยละของผลผลิตกระบวนการสนับสนุนที่นําไปใชประโยชนในการสืบสวนคดีพิเศษ (รอยละ ๑๐๐) 

    ๒.๕ รอยละของความเชื่อมั่นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอกรมสอบสวนคดีพิเศษ (เพิ่มขึ้น) 

    2.๖ รอยละคดีพิเศษที่ดําเนินการแลวเสร็จและพนักงานอัยการมีความเห็นพอง (ไมนอยกวารอยละ ๘๗) 

2.๗ รอยละของสํานวนคดีพิเศษที่ศาลมีคําพิพากษาสอดคลองกับสํานวนคดีพิเศษ (เพิ่มขึ้น) 
๒.๘ มูลคาทรัพยสิน/ผลประโยชนที่สามารถปกปองรักษา ผลประโยชนใหแกรัฐ เอกชน และ

ประชาชน (ไมนอยกวา ๑๖,๐๐๐ ลานบาท) 

๓) แนวทางการพัฒนา  
๓.๑ พัฒนามาตรฐานการสืบสวนสอบสวน  
3.2 ยกระดับมาตรการการบังคับใชกฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษ   
๓.๓ พัฒนากระบวนการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
๓.๔ ยกระดับความเชื่อมั่นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
๓.๕ ติดตามผลความเห็นทางคดีของพนักงานอัยการตอสํานวนการสอบสวนคดีพิเศษ 
๓.๖ ติดตามผลคําพิพากษาคดีพิเศษใหเปนปจจุบัน 
๓.๗ ติดตามผลการปกปอง รักษา เรียกคืนมูลคาทรัพยสินและผลประโยชนของรัฐ เอกชน และ

ประชาชนจากการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 

๔) แผนงาน/โครงการสําคัญ  
    ๔.๑ การปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษที่มีผลกระทบตอความม่ันคง (กองคด ีศูนยสืบสวน 
          สะกดรอยและการขาว) 
  ๔.๒  โครงการพัฒนามาตรฐานการสืบสวนสอบสวน (กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ) 

              ๔.๓  โครงการปองกันและปราบปรามการคามนุษย (กองคดีการคามนุษย) 



  
 

 

๒๙ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

             4.๔  โครงการจัดตั้งแหลงขาวบุคคลระดับพื้นที ่(หนวยงานที่ไดรับจัดสรร)  
             ๔.๕ การคุมครองพยานและบริหารจัดการศูนยคุมครองพยาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ                
                   (กองปฏิบัติการพิเศษ)    
             ๔.๖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานขาวกรองและบูรณาการฐานขอมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัด 
                   ชายแดนภาคใต (กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค) 
              ๔.๗ โครงการประสานงานและติดตามบุคคลที่มี ความเคลื่อนไหวเปนภัยตอความมั่นคงของ 

                   ประเทศ (กองคดีความมั่นคง) 
   ๔.๘ โครงการปองกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญาที่มีลักษณะเปนคดีพิเศษ (ศูนยปองกัน 
         ปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญา) 
   ๔.๙ โครงการพัฒนาระบบบริหารคดีพิเศษดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIS) (กองบริหารคดีพิเศษ) 
   ๔.๑๐ การสํารวจความเชื่อมั่นสาธารณชนตอการดําเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไมใช
งบประมาณหรือใชเงินงบประมาณจากเงินเหลือจายหรือแหลงอื่น 
   ๔.๑๑ งานวิชาการ/วิจัยเพื่อพัฒนาระบบงานและเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันปราบปราม และ
สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมคดีพิเศษ 

 
2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความเปนมืออาชีพ (Smart Agent) 

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเปนมืออาชีพ มีบุคลากรที่มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีความผาสุก  
และมีสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อพัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืน 

1) เปาหมาย  
๑.๑ บุคลากรเชี่ยวชาญในงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความผาสุก (L๑) 
๑.๒ มีวัฒนธรรมองคกรที่มุงสูการอํานวยความยุติธรรม (L๒) 

๒) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
       ๒.๑ รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน HR Scorecard (รอยละ ๑๐๐)      
       ๒.๒ รอยละความเชื่อมั่นของบุคลากรในการบริหารทรัพยากรบุคคล (รอยละ ๘๙)      
       ๒.๓ รอยละความผูกพันของบุคลากร (รอยละ ๘๕)      
       ๒.๔ รอยละความสําเร็จของการขับเคลื่อนสถาบันพัฒนาการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ             
             (รอยละ ๑๐๐ ของแผนฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 
       ๒.๕ รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑการประเมินสมรรถนะเฉพาะตําแหนง (รอยละ ๑๐๐) 
       ๒.๖ รอยละของบคุลากรทีก่ารกระทําความผิดทางวินัยเทียบกับจํานวนบุคลากรกรมสอบสวน    
             คดีพิเศษ (ไมเกินรอยละ ๑) 
       ๒.๗ รอยละของเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบและ ปปช. ปปท.ชี้มูลลดลง (ไมเกินรอยละ๐.๕)      
       ๒.๘ รอยละความสําเร็จของการสรางและพฒันาวัฒนธรรมองคกรที่สอดคลองกับแผนปฏิรูป   
             ประเทศดานกระบวนการยุติธรรม (รอยละ ๑๐๐)    

๓) แนวทางการพัฒนา  
     ๓.๑ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตาม HR Scorecard  
    ๓.๒ พัฒนาสถาบันการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  
     ๓.๓ พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรูสมรรถนะ ทักษะและความเชี่ยวชาญการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  



  
 

 

๓๐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

     ๓.๔ สรางระบบปองกันเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ และการกระทําความผิดทางวินัย   
     ๓.๕ สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคกรท่ีมุงสูการอํานวยความยุติธรรมรวมกัน  

๔) แผนงาน/โครงการสําคัญ  
               ๔.๑ การจัดทําและขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ HR Scorecard (กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล) 

     ๔.๒ โครงการพัฒนาสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ) 
    ๔.๓ โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะความเชี่ยวชาญของผูบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ    

(กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ) 
                 ๔.๔ การจัดทําและขับเคลื่อนแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสงเสริม
คุณธรรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล) 
               ๔.๕ โครงการพัฒนาองคการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใตกรอบ PMQA ๔.๐ (การจัดทําและ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาวัฒนธรรมองคกร) (กลุมพัฒนาระบบริหาร) 
 

๓. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง สรางเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย (Super Technology) 

มีการติดตามและบันทึกผลการดําเนินคดีพิเศษในฐานขอมูลคดีพิเศษที่ครบถวนและสมบูรณ มีงาน 
การขาวและขาวกรอง  ที่มีคุณภาพสูง  มีเครื่องมือ อุปกรณพิเศษที่ทันสมัย มีระบบการเชื่อมโยงกับคลังขอมูล
กลางขนาดใหญ (Big Data) มีการศึกษา วิจัย พัฒนาอุปกรณ เครื่องมืออุปกรณพิเศษ ที่เหมาะสมกับการใชงาน 
มีนวัตกรรมสมัยใหมที่เหมาะสมกับการสืบสวนสอบสวน 

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

๒) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
       ๒.๑ รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ ดิจิทัล ที่สอดคลองกับแผนฯ      

                     ระดับ ๒ และ ๓ ที่เกี่ยวของ (รอยละ ๑๐๐) 
      ๒.๒ จํานวนขาวกรองที่สามารถพัฒนาเปนสํานวนการสืบสวนหรือคดีพิเศษ (ไมนอยกวา ๔๐ เรื่อง) 
       ๒.๓ รอยละของนวัตกรรมและเครื่องมือที่มีการบริหารจัดการใหนํามาใชในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  
            (รอยละ ๑๐๐) 
   ๓) แนวทางการพัฒนา  

    ๓.๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและการบูรณาการขอมูลเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
    ๓.๒ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนา/จัดหา/เครื่องมือพิเศษ/นวัตกรรม/เทคโนโลยี/ระบบสื่อสาร และ
การรักษาความปลอดภัย 

๔) แผนงาน/โครงการสําคัญ  
    ๔.๑ โครงการบูรณาการฐานขอมูลใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   

                ๔.๒ โครงการพัฒนาคุณภาพขาวกรอง (กองคดี) 
    ๔.๓ โครงการชุดหาพิกัดและทิศทางโทรศัพทระยะใกล (ศูนยสืบสวนสะกดรอยและการขาว)  
    ๔.๔ โครงการจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อใชวิเคราะหและบูรณาการสําหรับการใชงาน        
คดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)                         



  
 

 

๓๑ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

    ๔.๕ โครงการจัดหาระบบสื่อสารภาพและเสียงภายในหองปฏิบัติการสื่อสาร (กองพัฒนาและ
สนับสนุนคดีพิเศษ) 

 
๔. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง บูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวน (Strong Collaboration) 

มีการแสวงหาและสรางเครือขายความรวมมือ การพัฒนาศักยภาพเครือขาย การประสานงานและ
บูรณาการการทํางานกับเครือขาย การสรางชองทางการสื่อสารและพัฒนาความสัมพันธ การจัดกิจกรรม
รวมกันอยางตอเนื่อง 

1) เปาหมาย  
๑.๑ การปองกันอาชญากรรมพิเศษอยางเปนระบบ (P3) 
๑.๒ ประชาชนรับรู เขาใจ ภารกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษ และตระหนักถึงภัยอาชญากรรมพิเศษ (C3) 
๑.๓ ประชาชนทั่วไปรูเทาทัน และไมตกเปนเหยื่ออาชญากรรมพิเศษ (S๓) 

๒) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
       ๒.๑ จํานวนขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นตอภาคีเครือขายเพื่อเปนการปองกัน/ปราบปราม   
             อาชญากรรมพิเศษ (ไมนอยกวา ๑๒ เรื่อง) 
       ๒.๒ รอยละของความเชื่อมั่นของเครือขายภาคประชาชนที่มีตอกรมสอบสวนคดีพิเศษ (เพิ่มขึ้น) 
       ๒.๓ รอยละของประชาชนทั่วไปที่รับรู เขาใจภารกิจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (รอยละ ๖๒.๕) 

           ๒.๔ รอยละของประชาชนทั่วไปที่มีความเขาใจและตระหนักรูถึงภัยอาชญากรรมพิเศษ (เพิ่มขึ้น)  
               ๒.๕ รอยละของคดีอาชญากรรมพิเศษลดลง (ลดลง)               

๓) แนวทางการพัฒนา 
    ๓.๑ ประสานความรวมมือกบัภาคีเครือขายทั้งในและตางประเทศอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
    ๓.๒ พัฒนาระบบการสรางการรับรู เขาใจ ภารกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
    ๓.๓ พัฒนาระบบการสรางความตระหนักถึงภัยอาชญากรรมพิเศษและใหความชวยเหลือประชาชน 
    ๓.๔ พัฒนาระบบการติดตามผลสถิติการเกิดคดีอาชญากรรมพิเศษ 

๔) แผนงาน/โครงการสําคัญ  
     ๔.๑ โครงการพัฒนาความรวมมือหนวยงานบังคับใชกฎหมายตางประเทศที่มีท่ีตั้งในประเทศไทย  
                    (กองกิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ) 
              ๔.๒ โครงการ ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นตอภาคีเครือขายเพื่อเปนการปองกัน/ปราบปราม 
                    อาชญากรรมคดีพิเศษ (ทุกกองคดี)       
     ๔.๓ โครงการบูรณาการความรวมมือเครือขายดานการปองกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ          
                    (กองนโยบายและยุทธศาสตร) 
            ๔.๔ โครงการสรางการรบัรูความเขาใจภารกิจขององคกร เพื่อปองกันและแจงเตือนภัย    
                    อาชญากรรมพิเศษ (สํานักงานเลขานุการกรม) 
            ๔.๕ โครงการใหความชวยเหลือประชาชนที่ไมไดรับความเปนธรรม (ศูนยชวยเหลือลูกหน้ีและ 
                    ประชาชนที่ไมไดรับความเปนธรรม) 
              ๔.๖ โครงการอํานวยความเปนธรรมดานความมั่นคง ไมใชงบประมาณ (กองคดีความมั่นคง) 
   



  
 

 

๓๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๕. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน 
(Sustainable Administration)   

การบริหารจัดการองคการตามหลักเกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งสอดคลองกับ    
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (GG) การปฏิรูปองคการ การบริหารยุทธศาตร การพัฒนาองคกรตาม
เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานภาครัฐ (ITA) การปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมาย การพัฒนาระบบราชการ 

1) เปาหมาย  
การพัฒนาองคการของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามหลักธรรมาภิบาล 

๒) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
       ๒.๑ ระดับการพัฒนาองคการกรมสอบสวนคดีพิเศษสูการเปนระบบราชการ ตามเกณฑ PMQA ๔.๐   
(อยางนอยระดับกาวหนา (Advance)) 
       ๒.๒ รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิรูปองคการ (รอยละ ๑๐๐) 
        ๒.๓ ระดับคะแนนคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานผานเกณฑประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) (ไมนอยกวารอยละ ๙๐) 

๓) แนวทางการพัฒนา  
     ๓.๑ พัฒนาองคการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) 
     ๓.๒ ปฏิรูปองคการกรมสอบสวนคดีพิเศษใหสอดคลองกับแนวทางท่ี กพร.กําหนด 
     ๓.๓ พัฒนาองคการตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ   

๔) แผนงาน/โครงการสําคัญ  
     ๔.๑ โครงการพัฒนาองคการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใตกรอบ PMQA ๔.๐ (กลุมพัฒนาระบบ 
          บริหาร และหนวยงานที่เกี่ยวของ) 

              ๔.๒ โครงการพัฒนายุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เปนคดีพิเศษ (กองนโยบาย 
                    และยุทธศาสตร) 

    ๔.๓ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินของหนวยงานภาครัฐ (กลุมบริหาร   
          ทรัพยากรบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
      ๓.๓.๑ ประมาณการรายไดของสวนราชการ (กรณีสวนราชการมีรายได) 
 
               ไมม ี
    
 
 
 



  
 

 

๓๓ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด.......๒๓๗.๔๒๒๖........ลานบาท   
 
 

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

เงินกู อื่นๆ 
ในตางประเทศ ตางประเทศ 

๑.เรื่อง พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล (Standard System) 
  รวม ๑๔ โครงการ ๙๓.๗๓๘๗ ๙๓.๗๓๘๗ - - - - 
        
๒.เรื่อง พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความเปนมืออาชีพ (Smart Agent) 
 รวม ๘ โครงการ 87.4443 87.4443 - - - - 
        
๓.เรื่อง สรางเสริมเทคโนโลยแีละนวัตกรรมที่ทันสมัย (Super Technology) 
 รวม ๕ โครงการ ๕3.8012 ๕3.8012 - - - - 
        
๔.เรื่อง บูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวน (Strong Collaboration) 
 รวม ๖ โครงการ 2.๔000 2.๔000 - - - - 
        
๔.เรื่อง การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Administration) 
 รวม ๔ โครงการ 0.03๑8 0.03๑8 - - - - 
        
 



  
 

 

๓๔ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 

 
 



  
 

 

๓๕ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

แผนงาน/โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการ รายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

เรื่องที่ 1 : พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธภิาพ และมีประสิทธิผล (Standard System) 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค 
คา

เปาหมาย 
แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการ/กจิกรรม 

เปาหมาย 

(หนวยนบั) 

งบประมาณ

(ลานบาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

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

๑.๑.๑ รอยละ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินการตาม
แผนพัฒนามาตรฐาน
การสืบสวนสอบสวน 
คดีพิเศษ ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

รอยละ ๑๐๐ 
ของแผนฯ
ประจําป
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

พัฒนามาตรฐานการสืบสวน
สอบสวน 

- โครงการพัฒนามาตรฐานการสืบสวนสอบสวน     รอยละ ๑๐๐  
ของแผนฯ
ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

- กพน. 

- งานวิชาการ/วิจัยเพื่อพัฒนาระบบงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปองกันปราบปราม และสืบสวน
สอบสวนอาชญากรรมคดีพิเศษ 

รอยละ ๘๐  ของ
แผนฯประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

- กพน. 

๑.๑.๒ รอยละของเรื่อง
ตรวจสอบขอเท็จจริง/
สืบสวน/สอบสวนคดี
พิเศษที่แลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

คดีพิเศษ 
รอยละ ๙๕ 
สืบสวนฯ 
รอยละ ๙๐ 
ตรวจสอบฯ 
รอยละ ๙๕ 

ยกระดับมาตรการการ
บังคับใชกฎหมายกับ
อาชญากรรมพิเศษ 

- การปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษที่มี
ผลกระทบตอความมั่นคง  
 
 
     

คดีพิเศษ 
รอยละ ๙๕ 
สืบสวนฯ 

รอยละ ๙๐ 
ตรวจสอบฯ 
รอยละ ๙๕ 

73.8537 ทุกกองคด/ี
ศสรข./ศนธ. 

- การสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดดาน
อาชญากรรมระหวางประเทศ  

คดีพิเศษ 
รอยละ ๙๕ 
สืบสวนฯ 

รอยละ ๙๐ 
ตรวจสอบฯ 
รอยละ ๙๕ 

 กตท. 



  
 

 

๓๖ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค 
คา

เปาหมาย 
แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการ/กจิกรรม 

เปาหมาย 

(หนวยนบั) 

งบประมาณ

(ลานบาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

    - การสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดดาน
การเงินการธนาคารและการฟอกเงิน   
 

คดีพิเศษ 
รอยละ ๙๕ 
สืบสวนฯ 

รอยละ ๙๐ 
ตรวจสอบฯ 

รอยละ ๙๕ 

 กคง. 

    - การสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิด  
ดานความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอหนวยงาน
ของรัฐ   

คดีพิเศษ 
รอยละ ๙๕ 
สืบสวนฯ 

รอยละ ๙๐ 
ตรวจสอบฯ 

รอยละ ๙๕ 

 กคร. 

    

   - การสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดดาน
ดานความมั่นคง  
 

คดีพิเศษ 
รอยละ ๙๕ 
สืบสวนฯ 

รอยละ ๙๐ 
ตรวจสอบฯ 
รอยละ ๙๕ 

 

กมค. 

   - การสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดดาน
ดานการคุมครองผูบริโภค  

คดีพิเศษ 
รอยละ ๙๕ 
สืบสวนฯ 

รอยละ ๙๐ 
ตรวจสอบฯ 
รอยละ ๙๕ 

 

กคบ. 



  
 

 

๓๗ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค 
คา

เปาหมาย 
แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการ/กจิกรรม 

เปาหมาย 

(หนวยนบั) 

งบประมาณ

(ลานบาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

   - การสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 

คดีพิเศษ 
รอยละ ๙๕ 
สืบสวนฯ 

รอยละ ๙๐ 
ตรวจสอบฯ 
รอยละ ๙๕ 

 

กคส. 

- การสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดดาน
ทรัพยสินทางปญญา  

คดีพิเศษ 
รอยละ ๙๕ 
สืบสวนฯ 

รอยละ ๙๐ 
ตรวจสอบฯ 
รอยละ ๙๕ 

 

กคป. 

    - การสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดดาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ  

คดีพิเศษ 
รอยละ ๙๕ 
สืบสวนฯ 

รอยละ ๙๐ 
ตรวจสอบฯ 
รอยละ ๙๕ 

 

กคท. 

    - การสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดดาน
ธุรกิจการเงินนอกระบบ  

คดีพิเศษ 
รอยละ ๙๕ 
สืบสวนฯ 

รอยละ ๙๐ 
ตรวจสอบฯ 
รอยละ ๙๕ 

 

กคธ. 



  
 

 

๓๘ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค 
คา

เปาหมาย 
แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการ/กจิกรรม 

เปาหมาย 

(หนวยนบั) 

งบประมาณ

(ลานบาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

    - การสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดดาน
ภาษีอากร  

คดีพิเศษ 
รอยละ ๙๕ 
สืบสวนฯ 

รอยละ ๙๐ 
ตรวจสอบฯ 
รอยละ ๙๕ 

 

กคภ. 

    

   - การสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดที่มี
ลักษณะเปนคดีพิเศษดานอื่น ๆ  

คดีพิเศษ 
รอยละ ๙๕ 
สืบสวนฯ 

รอยละ ๙๐ 
ตรวจสอบฯ 
รอยละ ๙๕ 

 

กปภ. 

   - การสืบสวน ติดตาม จับกุมผูตองหาตาม
หมายจับคดีพิเศษ การสืบสวน และการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง   

สืบสวนฯ 
รอยละ ๙๐ 

ตรวจสอบฯ 
รอยละ ๙๕ 

การจับกมุผูตองหา 
กลุมที่ ๑ รอยละ๒๑ 
กลุมที่ ๒ รอยละ๗๐
กลุมที่ ๓ รอยละ๘๖ 
 

 

ศสรข. 

โครงการการปองกันและปราบปรามการคามนุษย  ดําเนินคดีพิเศษ/
สืบสวน ไมนอย
กวา ๒๙ เร่ือง 

 
 

4.3600 กคม. 



  
 

 

๓๙ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค 
คา

เปาหมาย 
แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการ/กจิกรรม 

เปาหมาย 

(หนวยนบั) 

งบประมาณ

(ลานบาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานขาวกรองและ
บูรณาการฐานขอมลูความมั่นคงพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต  

- โครงการศูนยขอมูลความมั่นคงจังหวัด 
ชายแดนภาคใต  

- การบูรณาการสอบสวนคดีดานความมั่นคง 
ในจังหวัดชายแดนใต โดยใชกลไกการสอบสวน
ตาม พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547   

 
 
 

๒๒๐ เรื่อง 
 

สืบสวน ๘ เรื่อง 
คดีพิเศษ ๒ คด ี

7.2710 

 
 

2.2710 
 

5.0000 

กปภ. 

โครงการประสานงานและติดตามบุคคลที่มีความ
เคลื่อนไหวเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศ  

๑๒ ครั้ง 0.4040 กมค. 

โครงการจัดตั้งแหลงขาวบุคคล  ไมนอยกวา  
๒๕ คน 

0.2500 หนวยงานที่
ไดรับจัดสรร 

การคุมครองพยานและบริหารจัดการศูนยคุมครอง
พยาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๒๓ ราย 5.6000 กปพศ. 

โครงการปองกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทาง
อาญาที่มีลกัษณะเปนคดีพิเศษ  

สืบสวน ๔ เรื่อง 
คดีพิเศษ ๔ คด ี

2.0000 ศปง. 

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

๑ .๒ .๑  รอยละของ
ผลผลิตกระบวนการ
สนั บสนุ นที่ นํ าไปใช
ป ร ะ โย ช น ใน ก า ร
สืบสวนคดีพิเศษ  

รอยละ ๙๐ พัฒนากระบวนการสนับสนุน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

โครงการพัฒนาระบบบริหารคดีพิเศษดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (CIS)  
 
 
 
 

รอยละ ๑๐๐ - กบพ.รวมกับ
กทศ.  

๑.๓ ผู รับบริการและ  
ผู มี ส ว น ได ส ว น เสี ย
เชื่อมั่นในการปองกัน

๑ .๓ .๑  ร อยละของ
ค ว า ม เชื่ อ มั่ น ข อ ง
ผูรับบริการและผูมีสวน

 เพ่ิมขึ้น 
จากปกอน 

ยกระดับความเชื่อมั่นของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย 

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกรมสอบสวนคดีพิเศษ
สูองคกรหลักในการบังคับใชกฎหมายกับ
อาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล 

 

 
 

 
 
 

กนย. และ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 



  
 

 

๔๐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค 
คา

เปาหมาย 
แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการ/กจิกรรม 

เปาหมาย 

(หนวยนบั) 

งบประมาณ

(ลานบาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม
อาชญากรรมพิเศษ(C2)

ไดสวนเสียที่มีตอกรม
สอบสวนคดีพิเศษ  

     - การจัดทําและขับเคลื่อนแผนพัฒนา
ยกระดับความเชื่อมั่นฯ  

ระดับ ๕ 

 

- 

การสํารวจความเชื่อมั่นสาธารณชนตอการ
ดําเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ระดับ ๕ 

 

- กพน. 

1.๔ อัยการเห็นพอง
กั บ ค ว าม เห็ น ข อ ง
พนักงานสอบสวนใน
สํานวนคดีพิเศษ (C๑) 

1.๔.๑ รอยละของสํานวน
คดีพิ เศษที่อัยการเห็น
พองกับความเห็นของ
พนั กงานสอบสวนใน
สํานวนคดีพิเศษ 

ไมนอยกวา
รอยละ ๘๗ 

ติดตามผลความเห็นทางคดี
ข อ งพนั ก งานอั ยการต อ
สํ า น ว น ก า ร ส อ บ ส ว น        
คดีพิเศษ 

การติดตามและรายงานผลความเห็นทางคดีของ
พนักงานอัยการตอสํานวนการสอบสวนคดพีิเศษ 

ไมนอยกวา    
รอยละ ๘๗ 

- (กบพ. และ/
หรือกองคดี) 

๑.๕ ศาลพิพากษา
สอดคลองกับสํานวน  
คดีพิเศษ (S1) 

๑.๕.๑ รอยละของ
สํานวนคดีพิเศษท่ีศาล
มีคําพิพากษา
สอดคลองกับสํานวน
คดีพิเศษ 
 

เพิ่มขึ้น 
จากปกอน 

ติดตามผลคําพิพากษา       
คดีพิเศษใหเปนปจจุบัน 

การติดตามและรายงานผลคําพิพากษาคดีพิเศษ ๑๒ ครั้ง - (กบพ. และ/
หรือกองคดี) 

๑.๖. ทรัพยสินและ
ผลประโยชนของรัฐ 
เอกชน และประชาชน
ไดรับการปกปอง รักษา 
เรียกคืน (S๒)  

1.๖.๑ มูลคาทรัพยสิน
และผลประโยชนของรัฐ 
เอกชน และประชาชน
ไดรับการปกปอง รักษา 
เรียกคืน 

ไมนอยกวา  
๑๖,๐๐๐  
ลานบาท 

ติดตามผลการปกปอง รักษา 
เรียกคืนมูลคาทรัพยสินและ
ผลประโยชนของรัฐ เอกชน 
และประชาชนจากการ
ปองกันและปราบปราม 

การติดตามและรายงานผลการปกปอง รักษา เรียก
คืนมูลคาทรัพยสินและผลประโยชนของรัฐ เอกชน 
และประชาชนจากการปองกันและปราบปราม 

๑๒ ครั้ง - (กบพ. และ/
หรือกองคดี) 

 
 
 
 
 



  
 

 

๔๑ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 
 
 

เรื่องที่ 2 : พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความเปนมืออาชีพ (Smart Agent) 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค คาเปาหมาย แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการ/กจิกรรม 
เปาหมาย 

(หนวยนบั) 

งบประมาณ

(ลานบาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

๒.๑ บุคลากรเชี่ยวชาญ
ในงาน มีคณุธรรม 
จริยธรรม และมีความ
ผาสุก (L๑) 

2.๑.๑ รอยละ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผน 
HR Scorecard      
 

รอยละ ๑๐๐  

ของแผนการ
ดําเนินงาน

ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตาม HR 
Scorecard 

การจัดทําและขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการตาม   
HR Scorecard ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รอยละ ๑๐๐  

ของแผนการ
ดําเนินงาน

ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ตามที่
กําหนดไวใน

แผน 

กบค.และ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

2.๑.๒ รอยละความ
เชื่อมั่นของบุคลากรใน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

รอยละ ๘๙ รอยละ ๘๙ - กบค. 

๒.๑.๓ รอยละความ
ผูกพันของบุคลากร 

รอยละ  ๘๕ รอยละ  ๘๕ - กบค. 

2.๑.๔ รอยละ
ความสําเร็จของการ
ขับเคลือ่นสถาบันการ
สอบสวนคดีพิเศษ 

ไมนอยกวา 
รอยละ ๑๐๐   
ตามแผนการ
ขับเคลือ่น
สถาบันการ
สอบสวน    
คดีพิเศษ 

ประจําป 6๕ 
 

พัฒนาสถาบันการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ 

โครงการขับเคลื่อนสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ 
  

    - กอสรางสถาบันพฒันาการสบืสวนสอบสวนคดี
พิเศษ ระยะที่ 2 พรอมสิ่งกอสรางประกอบ  
    - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอพัก
ทอระบายน้ําและทางเดินเทา 4.3370 ลานบาท 
    - พัฒนามาตรฐานหลักสูตรการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ 
     

ไมนอยกวา  
รอยละ ๑๐0   
ตามแผนการ
ขับเคลือ่น
สถาบันการ
สอบสวน       
คดีพิเศษ 

ประจําป 6๕ 
 

87.3674 

83.0304 

4.3370 

- 

 

สสพ. 

 



  
 

 

๔๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค คาเปาหมาย แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการ/กจิกรรม 
เปาหมาย 

(หนวยนบั) 

งบประมาณ

(ลานบาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

 

 2.๑.๕ รอยละของ
บุคลากรที่ผานเกณฑ
การประเมินสมรรถนะ
เฉพาะตําแหนง 

บุคลากรที่ผาน
เกณฑการ
ประเมิน
สมรรถนะ
เฉพาะ
ตําแหนง ไม
นอยกวารอย
ละ ๑๐๐ ของ
บุคลากร
กลุมเปาหมาย 

พัฒนาบุคลากรทุกระดับ
ให มี ค วาม รู ส ม รรถน ะ 
ทักษะและความเชี่ยวชาญ
การสื บ ส วน ส อ บ ส วน     
คดีพิเศษ 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะความเชี่ยวชาญ
ของผูบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

ไมนอยกวา  
รอยละ ๘๐ 

0.0769 

 

กพน. 

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสอบสวน
คดีพิเศษ  

ไมนอยกวา  
รอยละ ๘๐ 

งบประมาณ 
เงินเหลือจาย 
หรือแหลงอื่น 

สสพ. 

2.๑.๖ รอยละของ
บุคลากรท่ีการกระทํา
ความผิดทางวินัยเทียบ
กับจํานวนบุคลากรกรม
สอบสวนคดีพิเศษ 

รอยละ ๑ 

 
ส ร า ง ร ะ บ บ ป อ ง กั น
เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบ และการกระทํา
ความผิดทางวินัย 

การจั ดทํ าและขั บ เคลื่ อ นแผนป อ งกัน และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
สงเสริมคุณธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รอยละ ๑๐๐  
ของแผนการ
ดําเนินงาน

ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕  

 

- ก บ ค .แ ล ะ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

2.๑.๗ รอยละของเรื่อง
เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบและ 
ปปช. ปปท. ชี้มูลลดลง  

ไมเกินรอยละ 
๐.๕ 

2.๒ มีวัฒนธรรม
องคกรที่มุงสูการ
อํานวยความยุติธรรม 
(L๒) 

2.๒.๑ รอยละ
ความสําเร็จของการ
สรางและพัฒนา
วัฒนธรรมองคกรที่
สอดคลองกับแผน
ปฏิรูปประเทศดาน
กระบวนการยุติธรรม 

รอยละ ๑๐๐
ของแผนการ
ดําเนินงาน

ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕  

 

สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรม
องคกรท่ีมุงสูการอํานวย
ความยุติธรรมรวมกัน 

 - การจัดทําและขับเคลื่อนแผนพฒันาวัฒนธรรม
องคกร ไมใชงบประมาณ (กพร.และหนวยงานที่
เกี่ยวของ)  
 
 

รอยละ ๑๐๐  
ของแผนการ
ดําเนินงาน

ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕  

 

- กพร. และ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 



  
 

 

๔๓ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

เรื่องที่ 3 :  สรางเสริมเทคโนโลยแีละนวัตกรรมที่ทันสมัย (Super Technology) 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค คาเปาหมาย แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการ/กจิกรรม 
เปาหมาย 

(หนวยนบั) 

งบประมาณ

(ลานบาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

๓.๑ ระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เชือ่มโยง 
ทันสมัย และ
ปลอดภัย (L๓) 

๓.๑.๑ รอยละความ 
สําเร็จของการดําเนิน 
การตามแผนพัฒนาฯ 
ดิจิทัล  ที่สอดคลอง
กับแผนฯ ระดับ ๒ 
และ ๓ ที่เกี่ยวของ 

รอยละ ๑๐๐ 
ของการ

ดําเนินการ
แผนพัฒนาฯ 

ดิจิทัล 
ประจําป 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการบูรณาการ
ขอมูลเพ่ือการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ 

คาใชจายพัฒนาบูรณาการฐานขอมูลใหการบังคับ
ใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (คาเชา
เครือขาย Internet)   

 
 

รอยละ ๑๐๐ 
ของการ

ดําเนินการ
แผนพัฒนาฯ 

ดิจิทัล ประจําป 

0.1000 กทศ.และ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

๓.๑.๒ จํานวนขาว
กรองท่ีสามารถพัฒนา
เปนสํานวนการ
สืบสวนหรอืคดีพิเศษ 

ไมนอยกวา   
๔๐ เร่ือง 

 

โครงการขาวกรองที่พัฒนาเปนสํานวนการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ  

ไมนอยกวา     
๔๐ เร่ือง 

 

- ทุกกองคด ี

๓.๒ มีนวัตกรรมและ
เครื่องมือสนับสนุน
การสืบสวนสอบสวน
ที่มีประสิทธิภาพ และ
ทันสมัย (L๔) 

๓.๒.๑ รอยละของ
นวัตกรรมและ
เครื่องมือที่มีการ
บริหารจัดการให
นํามาใชในการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ  
 

ไมนอยกวา  
รอยละ ๑๐๐ 
ของนวัตกรรม
และเครื่องมือ
ของหนวยงาน 

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

๑. โครงการชุดหาพิกัดและทิศทางโทรศัพท

ระยะใกล  

๑ ระบบ 36.0000 ศสรข. 

๒. โครงการจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อใช
วิเคราะหและบูรณาการสําหรับการใชงานคดี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    
 

๑ ระบบ 16.5664 กคส.  
 
 

๓. โครงการจัดหาระบบสื่อสารภาพและเสียงภายใน
หองปฏิบัติการสือ่สาร (War room)  
 
 
 
 

รอยละ ๑๐๐ 1.1348 กพน. 

 



  
 

 

๔๔ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

เรื่องที่ 4 : บูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวน (Strong Collaboration) 
 

เปาประสงค ตวัชี้วัดเปาประสงค คาเปาหมาย แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการ/กจิกรรม 
เปาหมาย 

(หนวยนบั) 

งบประมาณ

(ลานบาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

๔.๑ การปองกัน
อาชญากรรมพิเศษ
อยางเปนระบบ (P3) 

4.๑.๑ จํานวนเรื่อง
สืบสวน/คดีพิเศษที่ให
ขอเสนอแนะ/ขอคดิเห็น
ตอภาคีเครือขายเพื่อ
การปองกัน/ปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษ 

ไมนอยกวา 
๑๒ เรื่อง 

ประสานความรวมมือกับ
ภาคีเครือขายทั้งในและ
ตางประเทศอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ 

๑) การพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานบังคับใช
กฎหมายตางประเทศที่มีที่ตั้งในประเทศไทย  
  

๑ ครั้ง 0.1000 กตท. 

๒) โครงการขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นตอภาคี 
เค รือข าย เพื่ อ เป นการป อ งกัน /ปราบปราม
อาชญากรรมคดีพิเศษ 

ไมนอยกวา 
 ๑๒ เรื่อง 

- ทุกกองคด ี

๔.๑.๒ รอยละของ
ความเชื่อมั่นของ
เครือขายภาค
ประชาชนที่มีตอกรม
สอบสวนคดีพิเศษ                      

เพิ่มขึ้น 
จากปกอน 

๓) โครงการบูรณาการความรวมมือเครือขายดาน
การปองกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ   

180  ราย 0.5000 กนย. 

๔.๒ ประชาชนรับรู 
เขาใจ ภารกิจกรม
สอบสวน คดีพิเศษและ
ตระหนักถึงภัย
อาชญากรรม(C3) 

4.๒.๑ รอยละของ
ประชาชนทั่วไปที่รับรู 
เขาใจภารกิจกรม
สอบสวนคดีพิเศษ 

รอยละ ๖๒.๕ 
 

พัฒนาระบบการสรางการ
รับรู เขาใจ ภารกิจกรม
สอบสวน คดีพิเศษ 

๑) โครงการสรางการรับรูความเขาใจภารกิจของ
องคกร เพื่อปองกันและแจงเตือนภัยอาชญากรรม
พิเศษ   

รอยละ ๑๐๐ - สลก. 

4.๒.๒ รอยละของ
ประชาชนทั่วไปทีม่ี
ความเขาใจและ
ตระหนักรูถึงภัย
อาชญากรรมพิเศษ 

เพิ่มขึ้น 
จากปกอน 

พัฒนาระบบการสราง
ความตระหนักถึงภัย
อาชญากรรมพิเศษและให
ความชวยเหลือประชาชน 

๑) โครงการใหความชวยเหลือประชาชนที่ไมไดรับ
ความเปนธรรม   

๒๑ เรื่อง  
๒๐๐ ราย 

1.8000 ศสอ. 

๒) โครงการอํานวยความเปนธรรมดานความ
มั่นคง 

๑๒๐ ราย - กมค. 

๔.๓ ประชาชนทั่วไป
รูเทาทัน และไมตกเปน
เหยื่ออาชญากรรม 
พิเศษ (S๓) 

4.๒.๓ รอยละของคดี
อาชญากรรมพิเศษ
ลดลง  

ลดลงจากป
กอน 

พัฒนาระบบการติดตามผล
สถิติการเกิดคดี
อาชญากรรมพิเศษ 

การติดตามผลสถิติการเกิดคดีอาชญากรรมพิเศษ  ๑๒ เดือน - กบพ. และ/
หรือกองคด ี



  
 

 

๔๕ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 เรื่องที่ 5 : การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Administration)   

 

เปาประสงค ตัวชีว้ัดเปาประสงค คาเปาหมาย แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการ/กจิกรรม 
เปาหมาย 

(หนวยนบั) 

งบประมาณ

(ลานบาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

๕.๑ การพัฒนา
องคการของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
(L๕) 

5.1.๑ ระดับการพัฒนา
องคการกรมสอบสวน
คดีพิเศษสูการเปนระบบ
ราชการ ตามเกณฑ 
PMQA ๔.๐ 

ระดับกาวหนา
(Advance) 

พัฒนาองคการตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  (PMQA) 

๑.โครงการพัฒนาองคการกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ภายใตกรอบ PMQA ๔.๐          
   ๑.๑ การพัฒนาคณุภพการบริหารจัดการภาครัฐ 
   ๑.๒ การดําเนินงานตามแผนปฏิรูปองคการ 

ระดับกาวหนา
(Advance) 

- กพร. และ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

๒. โครงการพัฒนายุทธศาสตรกรมสอบสวน      
คดีพิเศษสูองคกรหลักในการบังคับใชกฎหมายกับ
อาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล 

รอยละ ๑๐๐ 0.0384 กนย. 

5.๑.2 รอยละ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนปฏิรูป
องคการ 

 

รอยละ ๑๐๐
ของแผนการ
ดําเนินงาน

ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ปฏิรูปองคการกรมสอบสวน
คดีพิเศษใหสอดคลองกับ
แนวทางที่ กพร.กําหนด 

การปรับปรุง แกไข เพ่ิมเติม พระราชบัญญัต ิ   
การสอบสวนคดีพิเศษหรืออนุบัญญัตทิี่เก่ียวของ  
 

 - กกม. 

5.๑.๓ ระดับคะแนน
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานผานเกณฑ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

ไมนอยกวา 
รอยละ ๙๐ 

พัฒนาองคการตามเกณฑ
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครฐั 

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินของหนวยงานภาครัฐ  

ไมนอยกวา 
รอยละ ๙๐ 

- กบค.และ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 



  
 

 

๔๕ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

สวนที่ ๔ 
แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 

รายป (พ.ศ. 256๕) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

๔๖ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

สวนที่ ๓  
แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ รายป (พ.ศ. 256๕)   

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ รายป (พ.ศ. 256๕) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

            กรมสอบสวนคดีพิเศษ วางแนวทางการติดตามประเมินผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดังนี ้ 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามกระบวนการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทฯ แผนการปฏิรูปฯ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ประกาศใชแผนปฏิบัติราชการฯ ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการฯนําแผนปฏิบัติราชการฯ เขาสูระบบติดตามประเมินผลแหงชาติ  (eMENSCR)  และรายงาน
แผน/โครงการ ผานระบบติดตามประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ตามระเบียบวาดวยการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 กรณีแผนปฏิบัติราชการรายป เปนตนไป ดําเนินการปรับปรุงจัดทําแผนปฏิบัติราชการรายป   
(พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเห็นชอบ ประกาศใช และ    
นําแผนปฏิบัติราชการรายปเขาสูระบบติดตามประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) โดยไดรับการอนุมัติในระบบฯ 
จากปลัดกระทรวงยุติธรรม ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายป และขั้นตอนของระบบงบประมาณ  

 หนวยงานในสังกัดนําเขาขอมูล แผนงาน/โครงการ ที่รับผิดชอบภายใตแผนปฏิบัติราชการรายป 
(พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เขาสูระบบติดตามประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR)  

 กําหนดใหหนวยงานในสังกัดรายงานผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการฯ ที่รับผิดชอบ 
ประจําเดือน ทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป และรายงานผลการดําเนินงานแผน/โครงการฯ ที่รับผิดชอบ รายไตร
มาส ในระบบติดตามประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนับจากสิ้นไตรมาส  

 และกองนโยบายและยุทธศาสตร จะประมวลผลเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อขอความ
เห็นชอบ เปนรายไตรมาส และรายงานแผน/โครงการ ผานระบบติดตามประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR)     
ตามระเบียบวาดวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

                                    

  
 
 
 



  
 

 

๔๗ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 
 
 



  
 

 

๔๘ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 
 
 



  
 

 

๔๙ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 



 ๕๐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 
 

ภาคผนวก 
รายละเอยีดแผนงานโครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการ 

รายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 




