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รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รอบ ๙ เดือน (๑ ตลุาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ มิถนุายน ๒๕๖๕) 

 

กรมสอบสวนคดพีเิศษ ไดจ้ดัทาํแผนปฏบิตัริาชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพืGอใช้

กําหนดทศิทางและกรอบแนวทางในการปฏบิตังิานใหเ้กดิประสทิธผิล โดยมโีครงการ/กจิกรรมทีGสอดคลอ้ง

และเชืGอมโยงกบัยุทธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) จํานวน ๒ ยุทธศาสตร ์คอื ยุทธศาสตร์

ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั และยุทธศาสตรด์า้นความมั Gนคง แผนพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัทีG ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) จาํนวน ๓ ยทุธศาสตร ์คอื ยทุธศาสตรท์ีG 

๒ การสรา้งความเป็นธรรมและ ลดความเหลืGอมลํ_าในสงัคม ยุทธศาสตร์ทีG ๕ การเสรมิสรา้งความมั Gนคง

แหง่ชาตเิพืGอการพฒันาประเทศสูค่วามมั Gงคั Gงและยั Gงยนื และยุทธศาสตรท์ีG ๖ การบรหิารจดัการภาครฐั การ

ป้องกนัการทุจรติประพฤตมิชิอบและธรรมาภบิาลในสงัคมไทย นโยบายและแผนระดบัชาตวิา่ดว้ยความมั Gนคง

แห่งชาต ิจาํนวน ๕ นโยบาย คอื นโยบายความมั Gนคงแห่งชาต ิทีG ๓ ป้องกนัและแกไ้ขการก่อความไม่สงบใน

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ นโยบายความมั Gนคงแห่งชาตทิีG ๕ สรา้งเสรมิศกัยภาพป้องกนัและแก้ไขปัญหาภยั

คุกคามขา้มชาต ินโยบายความมั Gนคงแห่งชาตทิีG ๙ เสรมิสรา้งความมั Gนคงของชาตจิากภยัการทุจรติ นโยบาย

ความมั Gนคงแห่งชาตทิีG ๑๐ เสรมิสรา้งความมั Gนคงปลอดภยัไซเบอร ์และนโยบายความมั Gนคงแห่งชาตทิีG ๑๑ 

รกัษาความมั GนคงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิGงแวดลอ้ม แผนแมบ่ทการบรหิารงานยุตธิรรมแห่งชาต ิฉบบัทีG 

๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) จาํนวน ๓ ยทุธศาสตร ์คอื ยทุธศาสตรท์ีG ๑ การเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและการ

มสี่วนร่วมด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรม ยุทธศาสตร์ทีG ๓ การพฒันากฎหมายและระบบบรหิารงาน

ยุตธิรรม และยุทธศาสตรท์ีG ๕ การขบัเคลืGอนกระบวนการยุตธิรรมดว้ยดจิทิลั และแผนปฏบิตัริาชการกระทรวง

ยุติธรรมระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) จํานวน ๓ เรืGอง คอื แผนปฏบิตัริาชการเรืGองพฒันากฎหมายและ

กระบวนการยุตธิรรม แผนปฏบิตัริาชการเรืGองอํานวยความยุติธรรมและลดความเหลืGอมลํ_า และแผนปฏบิตัิ

ราชการเรืGองป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมพเิศษ  

หน่วยงานในสงักดักรมสอบสวนคดพีเิศษไดนํ้าแผนปฏบิตักิารฯ ไปใชเ้ป็นกรอบแนวทาง         

ในการขบัเคลืGอนการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายทีGได้กําหนดให้มปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล สว่นตดิตามและประเมนิผล กองนโยบายและยุทธศาสตร ์ไดด้าํเนินการตดิตามความกา้วหน้า

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการกรมสอบสวนคดพีเิศษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๙ 

เดอืน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔     – ๓๐ มถุินายน ๒๕๖๕) โดยมวีตัถุประสงคเ์พืGอเป็นการประเมนิความกา้วหน้า

ผลการเบกิจ่ายงบประมาณและความกา้วหน้าการดําเนินโครงการ/กจิกรรม โดยใชแ้ผนปฏบิตัริาชการ

กรมสอบสวนคดพีเิศษ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนการปฏบิตังิานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบขอ้มลูจากกอง/กลุ่ม/ศนูย ์โดยมคีวามมุง่หมายเพืGอใหผู้บ้รหิาร ไดร้บั

ทราบผลสาํเรจ็ของการดําเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการฯ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแกไ้ข รวมทั _งให้

หน่วยงานทีGรบัผดิชอบนําขอ้มลูทีGผา่นมาไปประกอบการตดิตามและเร่งผลการปฏบิตังิาน และผลการใช้

จา่ยงบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผนทีGกาํหนด 

การตดิตามและประเมนิผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมตามแผนปฏบิตัริาชการฯ รอบ ๙ 

เดอืน    (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ มถุินายน ๒๕๖๕) ในภาพรวมของกรมสอบสวนคดพีเิศษ พจิารณาจากผล
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การดาํเนินการ ผลการใชจ้่ายเงนิงบประมาณ และผลสาํเรจ็ทีGเกดิขึ_นจรงิเทยีบกบัค่าเป้าหมาย สามารถ

สรปุผลการดาํเนินการในแต่ละเรืGอง ดงันี_ 

๑. แผนปฏิบติัราชการเรืPอง พฒันาระบบการสืบสวนสอบสวนทีPมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล (Standard System) ประกอบด้วย 

๑.๑ โครงการพฒันามาตรฐานการสืบสวนสอบสวน (กองพฒันาและสนับสนุน

คดีพิเศษ) 

- จดัทําแผนพฒันามาตรฐานการสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

klml พรอ้มแจง้เวยีนประกาศใชแ้ผนเรยีบรอ้ยแลว้ โดยดําเนินการทบทวน/ปรบัปรุง/เพิGมเตมิกระบวน

งานหลกัของกรมสอบสวนคดพีเิศษ แลว้จดัทาํเป็นคู่มอืหรอืแนวทางการปฏบิตังิานสบืสวนสอบสวนคดี

พเิศษตามกระบวนการหลกัของกรมสอบสวนคดพีเิศษ รวมทั _งหมด 40 กระบวนงาน และจดัหมวดหมู่ 

แบ่งเป็น 3 หมวด คอื กระบวนงานก่อนเป็นคดพีเิศษ กระบวนงานเมืGอเป็นคดพีเิศษ และกระบวนงาน

สอบสวนเสรจ็สิ_น ซึGงอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ ไดอ้นุมตัเิมืGอวนัทีG 1 เมษายน 2565 ใหเ้ผยแพร่แก่

บุคลากรกรมสอบสวนคดพีเิศษใชเ้ป็นแนวทางการปฏบิตังิาน นอกจากนั _นยงัไดม้กีารจดัทาํและเผยแพร่

งานวจิยัหรอืผลงานทางวชิาการ อาทเิช่น เรืGองการประชุมอเิลก็ทรอนิกสท์ีGเกีGยวขอ้งกบัคดพีเิศษและผลทาง

กฎหมาย เรืGองวเิคราะหพ์ฤตกิรรมศาสตรแ์ละอาชญาวทิยา กรณีการกระทําความผดิเกีGยวกบัการคา้มนุษย ์เป็น

ต้น ปัจจุบนัอยู่ระหว่างทบทวนแผนพฒันามาตรฐานการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ และแผนปฏิบตัิการ 

แผนพฒันามาตรฐานการสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 เพืGอนํามาจดัทํา

แผนพฒันามาตรฐานการสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 ต่อไป ทั _งนี_ ยงัไมม่ี

การเบกิจา่ยงบประมาณ  

๑.๒ งานวิชาการ/วิจัยเพืPอพัฒนาระบบงานและเพิP มประสิทธิภาพการป้องกัน

ปราบปรามและสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมคดีพิเศษ (กองพฒันาและสนับสนุนคดีพิเศษ) 

- โครงการวจิยัทีGไดร้บัการสนับสนุนงบประมาณจากสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ

วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จาํนวน ๙ โครงการ เป็นเงนิ ๘,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท ดงันี_ 

๑. โครงการวจิยัดาวเทยีมเพืGอการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมพเิศษ: ไดม้กีาร

ขยายระยะเวลาคาํรบัรองทุนสนบัสนุนงานวจิยัพื_นฐาน (Fundamental Fund) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั _งทีG ๒) 

ระยะเวลา 6 เดอืน สิ_นสดุวนัทีG 30 กนัยายน ๒๕65 ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการจดัจา้งรายการออกแบบและพฒันาคณุลกัษณะ

สถาปัตยกรรมดาวเทยีม ระบบสถานีปฏบิตักิารดาวเทยีม และระบบการปฏบิตักิารดาวเทยีม พรอ้มออกแบบและ

พฒันาระบบสาธติวเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้นการใชเ้ทคโนโลยดีาวเทยีมเพืGอการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม

พเิศษ ซึGงคาดวา่การดาํเนินการจะไมแ่ลว้เสรจ็ภายในกาํหนด จงึไดข้อขยายระยะเวลาครั _งทีG 3 และอยูร่ะหวา่งการพจิารณา

ของคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ทั _งนี_ มกีารเบกิจา่ยงบประมาณแลว้จาํนวน ÅÇÉ,ÇÇÇ บาท 

คดิเป็นรอ้ยละ ๑๓.๘๒  ของงบประมาณทีGไดร้บัจดัสรรจาํนวน k,200,ÉÇÇ บาท  

๒. โครงการวจิยัการศกึษาการนํารปูแบบของบลอ็กเชนมาใชส้นบัสนุนงานคุม้ครอง

พยานของกรมสอบสวนคดพีเิศษ: ดาํเนินการจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิารรว่มกบัหน่วยงานภายนอกทีGมภีารกจิในการ

คุม้ครองพยาน รวมทั _งหน่วยงานทีGมภีารกจิในเรืGองของการบรหิารกระบวนการยุตธิรรมเพืGอแลกเปลีGยนขอ้มลูและ

รวบรวมขอ้เสนอแนะในการพฒันาโครงร่างสถาปัตยกรรมฯ จดัประชุมเชงิปฏบิตักิารแบ่งกลุ่มปฏบิตั ิในการสรุป
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และอภปิรายผลการดําเนินการโครงการวจิยัการศกึษาการนํารปูแบบของบลอ็กเชน (Block chain) มาใชส้นับสนุน

งานคุ้มครองพยานของกรมสอบสวน  คดพีเิศษ และวนัทีG 10 - 11 มนีาคม 2565 จดัสมัมนาสรุปและอภิปรายผล

โครงการวจิยั ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการแกไ้ขปรบัปรงุรายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์โดยหวัหน้าโครงการวจิยัฯ ทั _งนี_ มกีาร

เบกิจ่ายงบประมาณแลว้จาํนวน mäã,mÇÇ บาท คดิเป็นรอ้ยละ ๑๐๐ ของงบประมาณทีGไดร้บัจดัสรรจาํนวน mäã,600 

บาท 

๓. โครงการวจิยัการวเิคราะหข์อ้มลูเพืGอบรหิารจดัการการกระทําความผดิเกีGยวกบั

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิGงแวดลอ้มโดยใชเ้ครืGองมอืระบบคดักรองทางสารสนเทศ: ไดม้กีารขยายระยะเวลาคาํรบัรอง

ทุนสนบัสนุนงานวจิยัพื_นฐาน (Fundamental Fund) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั _งทีG ๒) ระยะเวลา 6 เดอืน สิ_นสดุ

วนัทีG 30 กนัยายน ๒๕65 ได้ดําเนินการจดัจ้างผูช้่วยนักวจิยัและการศกึษารูปแบบการจดัเวทรีะดมความคดิเหน็

เพืGอใหไ้ดแ้นวทางเกีGยวกบัการจดัทาํระบบคดักรองขอ้มลูทางสารสนเทศ ดาํเนินการจดัทาํแบบสอบถามและรวบรวม

ขอ้มลูทีGเกีGยวขอ้ง ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งดาํเนินการจดัทาํรายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ ทั _งนี_ มกีารเบกิจา่ยงบประมาณแลว้

จาํนวน ãã,012.85 บาท คดิเป็นรอ้ยละ ๑๙.๔๒ ของงบประมาณทีGไดร้บัจดัสรรจาํนวน ÉlÅ,kÇÇ บาท 

๔. โครงการวจิยั DSI นวตักรรมการป้องกนัแชรล์ูกโซ่ออนไลน์: ไดม้กีารขยายระยะเวลา

คาํรบัรองทุนสนบัสนุนงานวจิยัพื_นฐาน (Fundamental Fund) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั _งทีG ๒) ระยะเวลา 6 เดอืน 

สิ_นสดุวนัทีG 30 กนัยายน ๒๕65 ซึGงไดด้าํเนินการขออนุมตัโิครงการเพืGอเปลีGยนแปลงรายละเอยีดการดาํเนินโครงการฯ 

และวเิคราะหข์อ้มูลเพืGอจดัทําแอพพลเิคชนั “DSI นวตักรรมการป้องกนัแชรล์ูกโซ่ออนไลน์” และดําเนินการแต่งตั _ง

คณะกรรมการจดัทําร่าง TOR และกําหนดราคากลางเพืGอจา้งจดัทาํแอพพลเิคชนันวตักรรมการป้องกนัแชรล์ูกโซ่ออนไลน์ 

ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการดาํเนินการจดัซื_อจดัจา้ง เพืGอจา้งทาํแอพพลเิคชนันวตักรรมการป้องกนัแชรล์ูกโซ่ออนไลน์ แต่

ยงั ไมม่กีารเบกิจา่ยงบประมาณแต่อยา่งใด  

๕. โครงการวจิยัการพฒันาแนวทางการสบืสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ต่อบรกิาร

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์และวเิคราะห์เทคนิคเทคโนโลยสีารสนเทศเพืGอสร้างต้นแบบทีGเสรมิสร้างความมั Gนคง: มกีาร

ดําเนินการระดมความเหน็จากผูเ้ชีGยวชาญทีGเกีGยวขอ้งสรุปการบูรณาการความรูด้า้นกฏหมายและเทคนิคดา้น IT Security 

รวบรวม วเิคราะห ์กฎหมายและระเบยีบทีGเกีGยวขอ้งกบับรกิารธนาคารอเิลก็ทรอนิกส์ ในประเทศไทย ศกึษา วเิคราะห์

กรณีการกระทาํความผดิอาญาในรปูแบบต่างๆ  ทีGเกีGยวขอ้งกบับรกิารธนาคารอเิลก็ทรอนิกสใ์นประเทศไทย ทดลองและ

วเิคราะหปั์ญหาภยัคุกคามความมั Gนคงของระบบเวบ็ไซต์ วเิคราะหปั์ญหาออกแบบและพฒันา Software API สาํหรบั

เพิGมความมั Gนคง สรุปการบูรณาการความรู้ด้านกฏหมายและเทคนิคทาง IT Security และสรุปผลการวจิยัและตีพมิพ์

ผลงานวจิยั ปัจจุบนัไดจ้ดัทาํสรปุรปูเล่มงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์และสง่ให ้สกสว. เรยีบรอ้ยแลว้ เมืGอวนัทีG ๓๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๕ ทั _งนี_ มกีารเบกิจ่ายงบประมาณแลว้จาํนวน õlú,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ ๑๐๐ ของงบประมาณทีGไดร้บัจดัสรร

จาํนวน õlú,ÇÇÇ บาท 

๖. โครงการวจิยัพฒันาระบบสนทนาอตัโนมตัแิละแพลตฟอร์มระบบผูช้่วยส่วนตวั

อจัฉรยิะเพืGอป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมการหลอกลวงทางอนิเทอรเ์น็ต: ไดม้กีารขยายระยะเวลาคํารบัรองทุน

สนบัสนุนงานวจิยัพื_นฐาน (Fundamental Fund) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั _งทีG ๒) ระยะเวลา 6 เดอืน สิ_นสดุวนัทีG 

30 กนัยายน ๒๕65 ซึGงไดด้าํเนินการศกึษาคน้ควา้รวบรวมขอ้มลูวเิคราะหอ์อกแบบระบบสนทนาอตัโนมตัฯิ โดยได้

องคค์วามรูก้ารพฒันาระบบสนทนาอตัโนมตัแิละแพลตฟอรม์ระบบผูช้่วยสว่นตวัอจัฉรยิะ 1 องคค์วามรู ้และตน้แบบระบบ

สนทนาอตัโนมตัแิละแพลตฟอรม์ ระบบผูช้่วยสว่นตวัอจัฉรยิะ 1 ตน้แบบ ปัจจุบนัอยู่ระหว่างดาํเนินการพฒันาตน้แบบ

ระบบและพฒันาองคค์วามรู ้การพฒันาระบบสนทนาอตัโนมตัแิละแพลตฟอรม์ระบบผูช้่วยส่วนตวัอจัฉรยิะสาํหรบั

จดัทํารายงานฉบบัสมบูรณ์ต่อไป ทั _งนี_ มกีารเบกิจ่ายงบประมาณแลว้จํานวน 2๗๙,๐12.26 บาท คดิเป็นรอ้ยละ ๑๙.๘๘ 

ของงบประมาณทีGไดร้บัจดัสรรจาํนวน ú,403,ÉÇÇ บาท  
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๗. โครงการวจิยัการพฒันากฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดพีเิศษ: ได้มกีารขยาย

ระยะเวลา คํารบัรองทุนสนับสนุนงานวจิยัพื_นฐาน (Fundamental Fund) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั _งทีG ๒) ระยะเวลา 6 

เดอืน สิ_นสดุวนัทีG 30 กนัยายน ๒๕65 ไดม้กีารจดัจา้งผูช้ว่ยนกัวจิยัและทีGปรกึษาดาํเนินการวจิยั โดยมกีารทบทวนขอ้มลู

ทีGเกีGยวขอ้งกบัการวจิยั และปรบัปรุงกจิกรรมโครงการใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการบรหิารงบประมาณของ สกสว. และตาม

ระเบยีบทีGเกีGยวขอ้ง ไดต้รวจรบังานงวดทีG k เรืGองการจดัทําร่างแก้ไขเพิGมเตมิพระราชบญัญตักิารสอบสวนคดพีเิศษ 

พ.ศ. ....  และดําเนินการจดัสมัมนารบัฟังความคดิเหน็ต่อร่างแกไ้ขเพิGมเตมิฯ จากหน่วยงานทีGเกีGยวขอ้งและบุคคลซึGง

ไดร้บัหรอือาจจะไดร้บัผลกระทบจากการตรากฎหมาย ซึGงไดข้อขยายระยะเวลาครั _งทีG 3 และอยูร่ะหวา่งการพจิารณาของ

คณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ทั _งนี_ มกีารเบกิจา่ยงบประมาณแลว้จาํนวน ๕l๐,000 บาท คดิเป็น

รอ้ยละ ๔๒.๓๑ ของงบประมาณทีGไดร้บัจดัสรรจาํนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท  

๘. โครงการวจิยัแนวทางกําหนดระยะเวลาในการสอบสวนคดพีเิศษ: ได้มกีารขยาย

ระยะเวลาคํารบัรองทุนสนับสนุนงานวจิยัพื_นฐาน (Fundamental Fund) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั _งทีG ๒) 

ระยะเวลา 6 เดอืน สิ_นสดุวนัทีG 30 กนัยายน ๒๕65 ไดด้าํเนินการจดัสนทนากลุม่ดว้ยการสมัมนาเพืGอวจิยัแลว้ จาํนวน úÇ 

ครั _ง โดยมวีตัถุประสงค์เพืGอให้ทราบข้อมูลเกีGยวกบับรบิทของคดพีเิศษ ปัจจยัทีGมผีลต่อระยะเวลาทีGใช้ในการ

สอบสวนคดพีเิศษ ระยะเวลาทีGใชใ้นการสอบสวนคดพีเิศษ และแนวทางในการกําหนดระยะเวลาในการสอบสวนคดี

พเิศษ โดยมผีูเ้ขา้ร่วมสมัมนาเป็นพนักงานสอบสวนคดพีเิศษ เจา้หน้าทีGคดพีเิศษ คณะทํางานฯ และบุคลากรของ

หน่วยงานทีGเกีGยวขอ้ง จาํนวนครั _งละ 15 คน รวม 150 คน ซึGงไดข้อขยายระยะเวลาครั _งทีG 3 และอยูร่ะหวา่งการพจิารณา

ของคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ทั _งนี_ มกีารเบกิจ่ายงบประมาณแลว้จํานวน 301,136 

บาท คดิเป็นรอ้ยละ ๕๓.๕๖ ของงบประมาณทีGไดร้บัจดัสรรจาํนวน lmk,kÇÇ บาท  

๙. โครงการวจิยัแนวทางการกนัผู้ต้องหาหรอืผู้กระทําความผดิเป็นพยานในคดี

พเิศษ   เพืGอการพฒันากฎหมาย: ไดม้กีารขยายระยะเวลาคํารบัรองทุนสนับสนุนงานวจิยัพื_นฐาน (Fundamental Fund) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั _งทีG ๒) ระยะเวลา 6 เดอืน สิ_นสุดวนัทีG 30 กนัยายน ๒๕65 เรยีบเรยีง วเิคราะหข์อ้มลู และ

การจดัทาํรปูเล่มงานวจิยัจากการทาํ Focus Group และ In depth Interview ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างจดัเตรยีมการประชุม Focus 

group ทั _งนี_ มกีารเบกิจ่ายงบประมาณแลว้จํานวน 152,900 บาท คดิเป็นรอ้ยละ ๙๖.๔๑ ของงบประมาณทีGไดร้บัจดัสรร

จาํนวน 158,600 บาท 

- โครงการวจิยัทีGได้รบัการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ

วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จาํนวน ๓ โครงการ เป็นเงนิ ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

ดงันี_ 

๑. โครงการวจิยัแนวทางการพฒันากลไกการป้องกนัการทุจรติในการสอบสวนคดี

พเิศษ: อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ อนุมตัใิหด้ําเนินโครงการฯ เมืGอวนัทีG ๒๐ มกราคม ๒๕6๕ ไดด้ําเนินการจดั

จ้างผูช้่วยนักวจิยัและจดัซื_อวสัดุอุปกรณ์เพืGอมาใช้ในการดําเนินการสําหรบัโครงการวจิยั ปัจจุบนัดําเนินการ

ทบทวนวรรณกรรมบททีG k และจดัทาํแบบสอบถามเกีGยวกบัแนวทางในการทุจรติ ทั _งนี_ มกีารเบกิจ่ายงบประมาณ

แลว้จาํนวน 48,812 บาท คดิเป็นรอ้ยละ ๗.๕๗ ของงบประมาณทีGไดร้บัจดัสรรจาํนวน ๖๔๕,๐00 บาท   

๒. โครงการวิจยัเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพืGอการเตือนภยัอาชญากรรมทาง

อนิเทอรเ์น็ตสาํหรบังานสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษ: อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ ไดอ้นุมตัใิหด้าํเนินโครงการฯ เมืGอ

วนัทีG ๑๙ มกราคม ๒๕6๕ ได้ดําเนินการจดัจ้างผู้ช่วยนักวจิยัและปัจจุบนัอยู่ระหว่างดําเนินการจดัชื_อจดัจ้าง

ผูพ้ฒันาเทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ ์ทั _งนี_ มกีารเบกิจา่ยงบประมาณแลว้จาํนวน ๖๐,๐๐๐ บาท คดิเป็นรอ้ยละ ๔.๗๘ 

ของงบประมาณทีGไดร้บัจดัสรรจาํนวน ๑,๒๕๕,๐00 บาท 
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๓. โครงการวจิยัพฒันาเทคโนโลยผีู้ช่วยส่วนตวัอจัฉรยิะเพืGอป้องกนัปราบปราม

อาชญากรรมการหลอกลวงทางอนิเทอรเ์น็ต: อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ ไดอ้นุมตัใิหด้ําเนินโครงการฯ เมืGอวนัทีG 6 

มกราคม ๒๕6๕ ดาํเนินโครงการ และเตรยีมจดัทาํรายงานความกา้วหน้าฉบบัทีG 1 และศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูวจิยั ปัจจุบนั

อยู่ระหว่างดาํเนินการศกึษาขอ้มลู เพืGอวเิคราะหอ์อกแบบเทคโนโลยผีูช้่วยส่วนตวัอจัฉรยิะเพืGอป้องกนัปราบปราม

อาชญากรรมการหลอกลวงทางอนิเทอรเ์น็ต ทั _งนี_ มกีารเบกิจ่ายงบประมาณแลว้จาํนวน 17,270.96 บาท คดิเป็นรอ้ย

ละ ๐.๙๑ ของงบประมาณทีGไดร้บัจดัสรรจาํนวน ๑,๙๐๐,๐00 บาท 

- โครงการวจิยัหรอืผลงานวชิาการของกองพฒันาและสนับสนุนคดพีเิศษ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จาํนวน ๒ โครงการ ดงันี_ 

๑. โครงการวจิยัหรอืผลงานทางวชิาการดา้นการพฒันาระบบงานสบืสวนสอบสวนคดี

พเิศษ (การประชุมอเิลก็ทรอนิกสท์ีGเกีGยวขอ้งกบัคดพีเิศษและผลทางกฎหมาย): ดําเนินการจดัทํางานวจิยัหรอืผลงาน

ทางวชิาการ เรืGอง “การประชุมอเิลก็ทรอนิกสท์ีGเกีGยวขอ้งกบัคดพีเิศษและผลทางกฎหมาย” และเรืGอง “วเิคราะหพ์ฤตกิรรม

ศาสตรแ์ละอาชญาวทิยา กรณีการกระทาํความผดิเกีGยวกบัการคา้มนุษย”์ และไดนํ้าผลงานการศกึษาดงักลา่วเผยแพร่

ในระบบ Intranet และแจง้เวยีนหน่วยงานในสงักดัเรยีบรอ้ยแลว้ 

๒. โครงการวจิยัหรอืผลงานทางวชิาการดา้นอาชญาวทิยาและพฤตกิรรมศาสตรเ์พืGอ

สนับสนุนงานด้านการสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษ: ดําเนินการออกแบบสอบถามเชงิลกึ และทําการสมัภาษณ์อาจารย์

ผูเ้ชีGยวชาญดา้นอาชญาวทิยาและพฤตกิรรมศาสตร ์และเขยีนผลงานทางวชิาการ โดยนําขอ้มลูทีGไดจ้ากการศกึษา

เอกสารและการสมัภาษณ์มาวเิคราะห ์สงัเคราะห ์มาทาํงานผลงานทางวชิาการ และอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษให้

ความเหน็ชอบต่อผลงานเชงิวชิาการ โดยไดนํ้าผลงานการศกึษาดงักล่าวเผยแพร่ในระบบ Intranet และแจง้เวยีน

หน่วยงานในสงักดัเรยีบรอ้ยแลว้ 

๑.๓ การปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษทีPมีผลกระทบต่อความมั Pนคง  

- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มจีาํนวนคดพีเิศษทีGคา้งดาํเนินการยกมาจาํนวน ๒๖๙ คด ีและ

ในรอบ ๙ เดอืน ไดร้บัเรืGองเป็นคดพีเิศษจํานวน ๒๕๘ คด ีดําเนินการสบืสวนสอบสวนแลว้เสรจ็ จํานวน ๙๑ คด ี

และอธบิด ี    กรมสอบสวนคดพีเิศษ ไดอ้นุมตัเิมืGอวนัทีG ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ ใหจ้ําหน่ายเลขคดพีเิศษทีG ๒๑๐/

๒๕๖๕ เนืGองจากออกเลขซํ_าซอ้นกบัคดพีเิศษทีG ๙/๒๕๖๒ ดงันั _น จงึทาํใหค้ดทีีGอยู่ระหว่างดาํเนินการตอ้งปรบัลด

น้อยลงจาํนวน ๑ คด ีทาํใหม้คีดพีเิศษทีGคา้งดาํเนินการจาํนวน ๔๓๕ คด ีและมเีรืGองสบืสวนคา้งดาํเนินการยกมา

จํานวน ๑๖๘ เรืGอง และในรอบ ๙ เดอืน  ไดท้ีGรบัมาดาํเนินการ จาํนวน ๒๐๑ เรืGอง ทาํการสบืสวนแลว้เสรจ็จํานวน 

๑๖๒ เรืGอง คา้งดาํเนินการ ๒๐๗ เรืGอง และเบกิจา่ยงบประมาณแลว้จาํนวน ๔๑,๗๐๓,๑๔๔.๙๕ บาท 

๑.๔ โครงการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย ์(กองคดีการค้ามนุษย)์ 

- กิจกรรมการดําเนินการทางคดีต่อต้านการค้ามนุษย์ ในรอบ ๙ เดือน มีผลการ

ดาํเนินงาน  สงูกวา่เป้าหมาย โดยทาํการสบืสวนสอบสวนเกีGยวกบัการคา้มนุษยแ์ลว้เสรจ็ จาํนวน ๒๓ เรืGอง คดิเป็น

รอ้ยละ ๑๐๔.๕๕ ของเป้าหมายซึGงกาํหนดไวจ้าํนวน ๒๒ เรืGอง และมกีารเบกิจา่ยงบประมาณแลว้จาํนวน k,683,895.73 

บาท คดิเป็นรอ้ยละ ๖๑.๕๖ ของงบประมาณทีGไดร้บัการจดัสรร จาํนวน ๔,๓๖๐,๐๐๐  บาท  

๑.๕ โครงการเพิPมประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบรูณาการฐานข้อมลูความมั PนคงพืhนทีP

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ (กองปฏิบติัการคดีพิเศษภาค) 

๑. โครงการศนูยข์อ้มลูความมั Gนคงจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(จชต.) 

                       - มผีลการดําเนินการมากกว่าเป้าหมาย โดยดําเนินการรวบรวมข&อมูลข*าวกรองเพื่อนำมา

สนับสนุนข&อมูลข*าวเชิงลึกให&แก*หน*วยงานในการดำเนินงานการข*าวเชิงรุกต*อเปAาหมายที่เปDนบุคคลและกลุ*มบุคคลใน
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โครงสร&างหรือเครือข*ายของกลุ*มภัยความมั่นคงที่ส*งผลกระทบต*อความมั่นคง จำนวน ๒๓๑ เรื่อง คดิเป็นรอ้ยละ ๑๐๕ 

ของเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จาํนวน ๒๒๐ เรืGอง และมกีารเบกิจา่ยงบประมาณจาํนวน ú,408,192.95 

บาท คดิเป็นรอ้ยละ ๖๒ ของงบประมาณทีGไดร้บัการจดัสรร จาํนวน ๒,๒๗๑,๐๐๐ บาท 

๒. การบรูณาการการสอบสวนคดดีา้นความมั Gนคงในจงัหวดัชายแดนใต ้โดยใชก้ลไกการ

สอบสวนตามพระราชบญัญตักิารสอบสวนคดพีเิศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ (จชต.) การดําเนินการมรีายละเอยีดของแต่ละ

เป้าหมายดงันี_ 

- ดาํเนินการสบืสวนเกีGยวกบัคดคีวามมั Gนคง จาํนวน ๓ เรืGอง คดิเป็นรอ้ยละ ๓๗.๕ ของ

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จาํนวน ๘ เรืGอง แต่ยงัไม่มรีายงานเกีGยวกบัเรืGองสบืสวนทีGสามารถพฒันาเป็น

คดพีเิศษ ซึGงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กําหนดเป้าหมายไวจ้ํานวน ๒ เรืGอง และการดําเนินการตามระเบยีบกระทรวง

การคลงัว่าด้วยการจดัซื_อจดัจ้างและการบรหิารพสัดุภาครฐัฯ รายการจดัสร้าง/จดัหา ห้องวเิคราะห์พยานหลกัฐาน

อเิลก็ทรอนิกส ์และหลกัฐาน   ทางนิตวิทิยาศาสตรพ์รอ้มอุปกรณ์ทีGทนัสมยัตามมาตรฐานสากลหอ้งสอบสวนพรอ้ม

อุปกรณ์ทีGทนัสมยัตามมาตรฐานสากล และจดัซื_อจดัหาระบบหอ้งวงจรปิดและระบบเชืGอมต่อและเชืGอมโยงขอ้มลูในทาง

ลบัอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ ทั _งนี_มกีารเบกิจา่ยงบประมาณจาํนวน ú,982,309.59 บาท คดิเป็นรอ้ยละ ๓๙.๖๕ ของงบประมาณ

ทีGไดร้บัการจดัสรร จาํนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๑.๖ โครงการประสานงานและติดตามบุคคลทีPมีความเคลืPอนไหวเป็นภยัต่อความ

มั Pนคงของประเทศ (กองคดีความมั Pนคง) 

- อยู่ระหว่างประสานงานและเตรยีมการเพืGอดําเนินการจดัประชุมคณะกรรมการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาคดคีวามผดิเกีGยวกบัความมั Gนคงแหง่ราชอาณาจกัรและคณะอนุกรรมการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาคดคีวามผดิเกีGยวกบัความมั Gนคงแห่งราชอาณาจกัร โดยกําหนดจดัประชุมในไตรมาสทีG ๔/๒๕๖๕ เพืGอ

พจิารณาความเคลืGอนไหวของบุคคล/กลุ่มบุคคลทีGมกีารเคลืGอนไหวในลกัษณะส่งผลกระทบต่อความมั Gนคงของ

ประเทศฯ และปัจจุบนัมกีารเบกิจา่ยงบประมาณจาํนวน ú๙๓,๕Éã.Åm บาท คดิเป็นรอ้ยละ ๔๗.๘๖ ของงบประมาณ

ทีGไดร้บัจดัสรร จาํนวน 404,400 บาท 

๑.๗ โครงการจดัตั hงแหล่งข่าวบุคคลระดบัพืhนทีP (กองคดีความมั Pนคง กองคดีทรพัยสิ์น

ทางปัญญา กองปฏิบติัการคดีพิเศษภาค และศนูยสื์บสวนสะกดรอยและการข่าว) 

- หน่วยงานทีGไดร้บัจดัสรรงบประมาณไดด้ําเนินการขออนุมตัใิชแ้ละจดัตั _งแหล่งข่าว

บุคคลจาํนวน ๑๑๖ ราย ต่อมาไดก้องคดคีา้มนุษยแ์ละกองคดคีวามมั Gนคงไดย้กเลกิการจดัตั _งแหล่งขา่วบุคคลรวม

จํานวน ๒๒ คน จงึทําใหม้แีหล่งข่าวบุคคลคงเหลอืจํานวน ๙๔ คน และมกีารเบกิจ่ายงบประมาณใหแ้หล่งข่าว

บุคคลแลว้จาํนวน ๖๕ ราย เป็นเงนิ ๒๑๗,๔๐๐ บาท คดิเป็นรอ้ยละ ๘๖.๙๖ ของงบประมาณทีGไดร้บัจดัสรร จาํนวน 

๒๕๐,๐๐๐ บาท 

๑.๘ การคุ้มครองพยานและการบริหารจดัการศูนย์คุ้มครองพยานกรมสอบสวนคดี

พิเศษ        (กองปฏิบติัการพิเศษ) 

- คณะกรรมการฯ ได้มมีติในการประชุมครั _งทีG ๓/๒๕๖๔ ให้มกีารคุ้มครองพยานใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๒๒ ราย ยกเลกิการคุม้ครองพยานจํานวน ๑ ราย คดิเป็นรอ้ยละ ๙๕.๖๕ ของ

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จาํนวน ๒๓ เรืGอง ปัจจุบนัมพียานในความคุม้ครอง จาํนวน ๑๕ ราย และมี

การเบกิจ่ายงบประมาณจํานวน Å,958,445 บาท คดิเป็นร้อยละ ๗๐.๖๙ ของงบประมาณทีGได้รบัจดัสรรจํานวน 

๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

๑.๙ โครงการป้องกนัและปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญาทีPมีลกัษณะเป็นคดีพิเศษ 

(ศนูยป้์องกนัและปราบปรามการฟอกเงินทางอาญา) 
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- นบัแต่ตน้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถงึปัจจุบนัไดม้กีารสรปุสาํนวนการสบืสวน

เสรจ็ตามกําหนดเวลาแลว้ จํานวน ๕ เรืGอง คดิเป็นรอ้ยละ ๖๒.๕๐ ของเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึGง

กาํหนดจาํนวนของเรืGองสบืสวน/คดพีเิศษ ทีGจดัการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลา ทีGกาํหนด ไมน้่อยกวา่ ã เรืGอง/คด ีและมี

การเบกิจ่ายงบประมาณจํานวน 1,329,658.10 บาท คดิเป็นรอ้ยละ ๖๖.๔๘ ของงบประมาณทีGได้รบัจดัสรร จํานวน 

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๑.๑๐ โครงการพฒันาระบบบริหารคดีพิเศษด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIS) (กองบริหาร

คดีพิเศษ และกองเทคโนโลยีและศนูยข้์อมลูการตรวจสอบ) 

- อยู่ระหว่างทดลองใช้ CIS ระยะทีG ú และปรับปรุงระบบฯ ให้สอดคล้องกับ

กระบวนงานจรงิใหร้องรบักระบวนการแจ้งรบัเรืGองและแจ้งผลไปยงัผูเ้สยีหายด้วยเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์ระบบ

บรหิารจดัการคดพีเิศษ ระยะทีG ๒ (สาํนวนคดตีรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ, สาํนวนคดสีบืสวน สาํนวนคดพีเิศษ) และระยะทีG 

๓ อยู่ระหว่างจดัทําและพฒันารวบรวมระบบทีGมคีวามเชืGอมโยงกนัใหเ้ป็นระบบเดยีว และจดัทําร่างแนวทาง/ระเบยีบทีG

เกีGยวขอ้งใหส้อดรบักบัการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในส่วนทีGเกีGยวกบัการจดัการสาํนวนคดคีวามเหน็แยง้ คดิ

เป็นรอ้ยละ ๒๐ ของเป้าหมายตามแผนปฏบิตักิารของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   

๑.๑๑ โครงการพฒันายุทธศาสตรก์รมสอบสวนคดีพิเศษสู่องคก์รหลกัในการบงัคบัใช้

กฎหมายกบัอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล 

๑. การจัดทําและขับเคลืGอนแผนพัฒนายกระดับความเชืGอมั Gนฯ (กองนโยบายและ

ยทุธศาสตร)์ 

- จดัทําแผนปฏบิตัริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกรมสอบสวนคดพีเิศษ และอธบิดกีรม

สอบสวนคดพีเิศษเหน็ชอบเมืGอวนัทีG ๕ ตุลาคม klm๔ และมหีนงัสอืแจง้เวยีนแผนดงักล่าวใหบุ้คลากรกรมสอบสวนคดี

พิเศษทราบ พร้อมทั _งมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.dsi.go.th และ intranet ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

https://intranet.dsi.go.th 

- จัดทําแผนการจัดการผลกระทบทางลบทีGอาจจะเกิดขึ_นต่อสังคมอันเป็นผล

เนืGองมาจากการดําเนินการของกรมสอบสวนคดพีเิศษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และอธบิดกีรมสอบสวนคดี

พเิศษเหน็ชอบเมืGอวนัทีG ๒ กุมภาพนัธ ์klm๕ และมหีนังสอืแจง้เวยีนแผนดงักล่าวใหบุ้คลากรกรมสอบสวนคดพีเิศษ

ทราบ พรอ้มทั _งมกีารเผยแพรผ่า่นเวบ็ไซต ์www.dsi.go.th และ intranet ของกรมสอบสวนคดพีเิศษ https://intranet.dsi.go.th 

- จดัทําแผนบรหิารจดัการความเสีGยงของกรมสอบสวนคดพีเิศษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ และอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษเหน็ชอบเมืGอวนัทีG ๔ มนีาคม klm๕ และมหีนงัสอืแจง้เวยีนแผนดงักล่าวใหบุ้คลากร

กรมสอบสวน คดพีเิศษทราบ พร้อมทั _งมกีารเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ www.dsi.go.th และ intranet ของกรมสอบสวนคดพีเิศษ 

https://intranet.dsi.go.th 

- จดัทาํแผนการพฒันาเพืGอยกระดบัความเชืGอมั GนของสาธารณชนทีGมต่ีอกรมสอบสวนคดี

พเิศษ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. klml และอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษเหน็ชอบเมืGอวนัทีG kä มนีาคม klml และมี

หนังสอืแจ้งเวยีนแผนดงักล่าวให้บุคลากรกรมสอบสวนคดพีเิศษทราบ พร้อมทั _งมกีารเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 

www.dsi.go.th และ intranet ของกรมสอบสวนคดพีเิศษ https://intranet.dsi.go.th  

- จดัทาํ (รา่ง) แผนปฏบิตัริาชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกรมสอบสวน

คดพีเิศษ และอยูร่ะหวา่งเสนอขออนุมตัแิผนฯ ต่ออธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ 

๒. การสาํรวจความเชืGอมั Gนสาธารณชนต่อการดําเนินงานของกรมสอบสวนคดพีเิศษ (กอง

พฒันาและสนบัสนุนคดพีเิศษ) 
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- อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษลงนามในคาํสั Gงแต่งตั _งคณะทาํงานตามโครงการสาํรวจ

ความเชืGอมั Gนของสาธารณชนต่อการดาํเนินงานของกรมสอบสวนคดพีเิศษ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมืGอวนัทีG 

๒๕ ธนัวาคม ๒๕๖๕ ซึGงคณะทาํงานฯ ไดป้ระชุมในวนัทีG ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ และฝ่ายเลขานุการไดนํ้าเรยีนอธบิดี

กรมสอบสวนคดเีศษ เพืGอขออนุมตักิรอบแนวคดิ แผนการดาํเนินงานสาํรวจความเชืGอมั GนของสาธารณชนทีGมต่ีอกรม

สอบสวนคดพีเิศษ และงบประมาณในการดําเนินการเพืGอสาํรวจความเชืGอมั GนของสาธารณชนทีGมต่ีอการดําเนินงาน

ของกรมสอบสวนคดพีเิศษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ พจิารณาอนุมตัใิห้

ดําเนินการสํารวจความเชืGอมั Gนฯ โดยดําเนินการจ้างสถาบนัทางวชิาการเป็นผูด้ําเนินการทั _งหมด ภายในวงเงนิ

ประมาณจาํนวน 300,000 บาท แต่เนืGองจากงบประมาณของกรมสอบสวนคดพีเิศษมจีาํกดัและไมเ่พยีงพอ กองพฒันา

และสนบัสนุนคดพีเิศษ จงึไดม้หีนงัสอืทีG ยธ 0819/438 ลงวนัทีG 17 มนีาคม 2565 เพืGอขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณ

จากเงนิดอกเบี_ยอนัเกดิจากเงนิกลางของกระทรวงยุตธิรรม ต่อมาไดร้บัการประสานจากกระทรวงยุตธิรรม ว่าอาจจะ

ไมไ่ดร้บัการพจิารณา หรอืหากไดร้บัการพจิารณากจ็ะล่าชา้ออกไป ซึGงอาจทาํใหไ้มส่ามารถดาํเนินการสาํรวจความ

เชืGอมั Gนฯ ไดท้นัตามกาํหนดเวลา จงึยกเลกิการขอรบัการจดัสรรงบประมาณจากกระทรวงยตุธิรรม และกองพฒันาและ

สนบัสนุนคดพีเิศษ ไดม้หีนงัสอืนําเรยีนอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ เพืGอขอดาํเนินการสาํรวจความเชืGอมั Gนฯ โดยไม่

ใชง้บประมาณ ซึGงไดด้าํเนินการแจง้เวยีนแบบสาํรวจความเชืGอมั Gนฯ ใหก้บักลุ่มเป้าหมายทั _งภายในและภายนอกกรม

สอบสวนคดพีเิศษ เพืGอขอความอนุเคราะหใ์หต้อบแบบสาํรวจ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งรวบรวมขอ้มลูจากแบบสาํรวจเพืGอ

ดาํเนินการในสว่นทีGเกีGยวขอ้งภายในกาํหนดเวลาต่อไป 

๑.๑๒ โครงการติดตามและรายงานผลเพืPอพฒันาระบบการสืบสวนสอบสวนให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (กองบริหารคดีพิเศษ) 

๑. มกีารตดิตามและรายงานผลความเหน็ทางคดขีองพนักงานอยัการต่อสํานวนการ

สอบสวนคดพีเิศษทุกเดอืน และพนักงานอยัการมคีวามเหน็พอ้งกบัความเหน็ของพนักงานสอบสวนในสํานวนคดี

พเิศษ จาํนวน ๔๔ คด ีจากสาํนวนทั _งหมด ๔๗ คด ีคดิเป็นรอ้ยละ ๙๓.๖๒ ซึGงสงูกวา่ทีGเป้าหมายกาํหนดไวไ้มน้่อย

กวา่รอ้ยละ ๘๗ 

๒. มกีารตดิตามและรายงานผลคาํพพิากษาคดพีเิศษทุก ๖ เดอืน โดยในรอบ ๙ เดอืน มสีาํนวน

คดพีเิศษทีGศาลมคีาํพพิากษาสอดคลอ้งกบัสาํนวนคดพีเิศษ จาํนวน ๒๓ คด ีจากสาํนวนทั _งหมด ๒๖ คด ีคดิเป็นรอ้ยละ 

๘๘.๔๖  

๓. มีการติดตามและรายงานผลการปกป้อง รักษา เรียกคืนมูลค่าทรัพย์สินและ

ผลประโยชน์ของรฐั เอกชนและประชาชนจากการป้องกนัและปราบปรามทุกเดอืน โดยในรอบ ๙ เดอืนทีGผ่านมามี

มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ของรัฐ เอกชนและประชาชน ได้รับการปกป้องรักษาเรียกคืนได้จํานวน 

๑๒,๘๕๗,๗๔๐,๓๒๒.๒๐ บาท คดิเป็นรอ้ยละ ๘๐.๓๖ ของเป้าหมายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึGงกําหนดไว้

ไมน้่อยกวา่ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

๒. แผนปฏิบติัราชการเรืPอง พฒันาทรพัยากรบคุคลให้มีความเป็นมืออาชีพ ประกอบด้วย 

๒.๑ การจัดทําและขับเคลืPอนตามแผนปฏิบัติราชการ HR Scorecard ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กลุ่มบริหารทรพัยากรบคุคล)  

- ดําเนินการจดัทําแผนปฏบิตังิานตามแผนกลยุทธ์การบรหิารทรพัยากรบุคคลกรม

สอบสวนคดพีเิศษ พ.ศ. klmÉ – klml ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. klml มผีลดาํเนินการแลว้เสรจ็ทั _งสิ_น จาํนวน É แผนงาน/

โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ úÇ.ãú จากทั _งหมด Åõ แผนงาน/โครงการ มรีายละเอยีด ดงันี_ 

๑. การจดัทําแผนปฏิบตัิงานตามแผนกลยุทธ์การบรหิารทรพัยากรบุคคลกรม

สอบสวนคดพีเิศษ พ.ศ. klmÉ – klml ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. klml โดยอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ เหน็ชอบ
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แผน เมืGอวนัทีG kú มกราคม klml ทา้ยหนังสอืกลุ่มบรหิารทรพัยากรบุคคล ทีG ยธ ÇãÇú.l/ÇäÅ ลงวนัทีG úõ มกราคม 

klml พรอ้มทั _งมอบหน่วยงานทีGเกีGยวขอ้งดาํเนินการ และกลุม่บรหิารทรพัยากรบุคคล มหีนงัสอืทีG ยธ ÇãÇú.l/วÇÉã 

ลงวนัทีG kl มกราคม klml แจง้เวยีนแผนปฏบิตังิานฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. klml ใหห้น่วยงานทีGรบัผดิชอบ

ทราบและดาํเนินการในสว่นทีGเกีGยวขอ้ง พรอ้มทั _งแจง้เวยีนใหบุ้คลากรในสงักดักรมสอบสวนคดพีเิศษทราบโดยทั Gวกนั 

ทั _งนี_ กลุม่บรหิารทรพัยากรบุคคล ไดม้หีนงัสอื ดว่นทีGสดุ ทีG ยธ 0801.5/993 ลงวนัทีG 21 เมษายน 2565 เพืGอรายงาน

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิตังิานตามแผนกลยุทธก์ารบรหิารทรพัยากรบุคคล กรมสอบสวนคดพีเิศษ พ.ศ. 2564 - 

2565 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ ๖ เดอืน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มนีาคม 2565) เสนอต่ออธบิดกีรมสอบสวนคดี

พเิศษเพืGอโปรดทราบแลว้ 

๒. การจดัทําแผนปฏบิตักิารการพฒันาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. klml 

โดยอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษเหน็ชอบ เมืGอวนัทีG õ กุมภาพนัธ ์klml ทา้ยหนังสอืกองพฒันาและสนับสนุนคดี

พเิศษ ทีG ยธ Çãúä/úlú ลงวนัทีG Åú มกราคม klml และกองพฒันาและสนบัสนุนคดพีเิศษไดเ้ผยแพรใ่หบุ้คลากรในสงักดั

กรมสอบสวน   คดพีเิศษทราบแล้วตามหนังสอืทีG ยธ Çãúä/kkä ลงวนัทีG úÇ กุมภาพนัธ์ klml และระบบ intranet กรม

สอบสวนคดพีเิศษ 

๓. การพฒันาระบบพีGเลี_ยง ไดด้ําเนินการจดัโครงการเมืGอวนัทีG kÅ - kÉ กุมภาพนัธ์ 

klml ในรปูแบบออนไลน์ ผา่นระบบ Zoom Meeting มผีูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทั _งสิ_น จาํนวน kl คน 

๔. การจดัทําแผนการดําเนินการพฒันาค่านิยมร่วมและวฒันธรรมองค์การกรม

สอบสวนคดพีเิศษ โดยอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษเหน็ชอบ เมืGอวนัทีG úÉ กุมภาพนัธ์ klml ท้ายหนังสอืกลุ่ม

พฒันาระบบบรหิาร ทีG ยธ Çãkú/kä ลงวนัทีG k กุมภาพนัธ ์klml และกลุม่พฒันาระบบบรหิาร มหีนงัสอืทีG ยธ Çãkú/

วÇúõ ลงวนัทีG úl กุมภาพนัธ ์klml แจง้เวยีนใหบุ้คลากรในสงักดักรมสอบสวนคดพีเิศษทราบ  

๒.๒ โครงการขบัเคลืPอนสถาบนัการสอบสวนคดีพิเศษ (กองพฒันาและสนับสนุนคดี

พิเศษ) 

๑. ก่อสรา้งสถาบนัการสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษ ระยะทีG ๒ พรอ้มสิGงก่อสรา้งประกอบ 

- มผีลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คดิเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายโดย

ดาํเนินการก่อสรา้งสถาบนัการสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษ ระยะทีG ๒ พรอ้มสิGงก่อสรา้งประกอบแลว้เสรจ็ครบถว้น

และคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุไดต้รวจรบังานงวดสุดทา้ยในวนัทีG ๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ มกีารเบกิจ่ายงบประมาณ

จาํนวน ๘๓,๐๓๐,๔๐๐ บาท คดิเป็นรอ้ยละ ๑๐๐  ของงบประมาณทีGไดร้บัจดัสรร  

๒. ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็พรอ้มบ่อพกัทอ่ระบายนํ_าและทางเดนิเทา้ 

- มผีลการดําเนินงาน คดิเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ โดยดาํเนินการตามขั _นตอนและวธิกีารเกีGยวกบัพสัดุตามระเบยีบฯ และไดม้ปีระกาศกรมสอบสวนคดพีเิศษ ลงวนัทีG 

๑ มนีาคม ๒๕๖๕ เรืGอง ประกาศผูช้นะการเสนอราคาจา้ง“ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็พรอ้มบ่อพกัท่อระบายนํ_า 

และทางเดนิเทา้ ๑ แห่ง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์(e-bidding)” โดยผูช้นะการเสนอราคา คอื บรษิทั เพชร

ประยรูการโยธา จาํกดั เสนอราคาเป็นเงนิทั _งสิ_น ๓,๓๐๙,๐๐๐ บาท ซึGงไดร้วมภาษมีลูคา่เพิGม ภาษอีืGน  ๆและคา่ใชจ้่าย

ทั _งปวงดว้ยแลว้ คดิเป็นรอ้ยละ ๗๖.๓๐ ของงบประมาณทีGไดร้บัการจดัสรรจาํนวน ๔,๓๓๗,๐๐๐ บาท ทั _งนี_ คูส่ญัญาไดม้ี

การลงนามในสญัญาแลว้เมืGอวนัทีG  ๒๔ มนีาคม ๒๕๖๕ ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งดาํเนินงานตามสญัญา 

๓. การพฒันามาตรฐานหลกัสตูรการสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษ 

- คณะอนุกรรมการพฒันาหลกัสูตรของสถาบนัการสอบสวนคดพีเิศษ ได้จดัประชุม

คณะอนุกรรมการฯ ครั _งทีG ú/klml เมืGอวนัทีG É มนีาคม klml เพืGอพจิารณากรอบการพฒันาหลกัสตูร และแผนปฏบิตัิ

การพฒันาหลกัสตูร พ.ศ. klml โดยกรอบหลกัสตูรฝึกอบรม ประกอบไปดว้ย หลกัสตูรการเขา้สู่ตําแหน่งสาํหรบั
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เจา้หน้าทีGคดพีเิศษและพนักงานสอบสวนคดพีเิศษ และหลกัสตูรพฒันาความเชีGยวชาญเฉพาะดา้นคดพีเิศษ โดย

แบ่งเป็นรายหมวดวิชาทีGเกีGยวข้องและครอบคลุมการปฏิบัติงาน อาทิ หมวดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

อาชญากรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศและทรพัยส์นิทางปัญญา หมวดการคุม้ครองผูบ้รโิภคและสิGงแวดลอ้ม หมวด

อาชญากรรมระหว่างประเทศและอาชญากรรมพเิศษ และหมวดสนับสนุนการบรหิารงานราชการ และมกีารประชุม

คณะอนุกรรมการฯ ครั _งทีG ๒/klml เมืGอวนัทีG ๒É มถุินายน klml โดยทีGประชุม ได้กําหนดแนวทางการพฒันา

หลกัสูตรของสถาบนัการสอบสวนคดพีเิศษ ไดแ้ก่ หลกัสูตรภายในสําหรบับุคลากรกรมสอบสวนคดพีเิศษ และ

หลกัสูตรสําหรบัการบูรณาการกบัหน่วยงานภายนอก และได้ร่วมกนัพจิารณาให้ความคดิเหน็ในการปรบัปรุง

หลกัสูตรเจา้หน้าทีGคดพีเิศษ ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการจดัทําคําอธบิายรายละเอยีดวชิาตามหวัขอ้วชิาทีGไดม้กีาร

ปรบัปรงุใหม ่

๒.๓ โครงการพฒันาศกัยภาพความเชีPยวชาญของผูบ้งัคบัใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กองพฒันาและสนับสนุนคดีพิเศษ)  

- ตามแผนปฏบิตัริาชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการพฒันาศกัยภาพความ

เชีGยวชาญของผู้บงัคบัใช้กฎหมายให้มปีระสทิธภิาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รบัจดัสรรงบประมาณ 

๗๖,๙๐๐ บาท ซึGงต่อมากองพฒันาและสนบัสนุนคดพีเิศษ ไดจ้ดัสรรงบประมาณจาํนวนดงักล่าวสาํหรบัดาํเนินโครงการ 

จาํนวน ๘ โครงการ และอธบิด ีกรมสอบสวนคดพีเิศษ ไดใ้หค้วามเหน็ชอบแผนปฏบิตักิารการพฒันาบุคลากรกรมสอบสวน

คดพีเิศษ ประจาํปีงบประมาณ      พ.ศ. ๒๕๖๕ เมืGอวนัทีG ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ มรีายละเอยีดดงันี_ 

๑. โครงการเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจดา้นคุณธรรมจรยิธรรม หลกัธรรมาภบิาล

เพืGอป้องกนั และต่อตา้นการทุจรติ ประพฤตมิชิอบ ใหก้บัขา้ราชการและเจา้หน้าทีGกรมสอบสวนคดพีเิศษ ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จดัสรรงบประมาณให ้จาํนวน ๓,๖๐๐ บาท ซึGงกลุ่มบรหิารทรพัยากรบุคคลไดด้าํเนินโครงการฯ 

เมืGอวนัทีG ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๔ ผา่นระบบ Webex Meeting Link ถ่ายทอดการบรรยายโดย นายมณฑล แกว้เก่า อดตีรอง

อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ และอดตีผูต้รวจราชการกระทรวงยุตธิรรม ในหวัขอ้ “คุณธรรมและจรยิธรรม หลกัธรร

มาภบิาล สาํหรบัขา้ราชการและเจา้หน้าทีGกรมสอบสวนคดพีเิศษ”จากหอ้งประชุม ๑ ชั _น ๓ อาคารกรมสอบสวนคดี

พเิศษ  มผีูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ จาํนวน ๑๐๐ คน และเบกิจ่ายงบประมาณทั _งสิ_นจาํนวน ๓,๓๕๐ บาท คดิเป็นรอ้ยละ 

๙๓.๑๐ 

๒. โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรตามเสน้ทางการพฒันาบุคลากรกรมสอบสวนคดี

พเิศษ กจิกรรมโครงการอบรมเรืGองการตรวจสอบเสน้ทางการเงนิในคดพีเิศษ จดัสรรงบประมาณให ้จํานวน ๗,๒๐๐ บาท 

โดยกองพฒันาและสนับสนุนคดพีเิศษ ไดด้าํเนินโครงการฯ ระหว่างวนัทีG ๓ - ๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๕ ณ สถาบนัการสอบสวน

คดพีเิศษ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ มผีูเ้ขา้ร่วมการอบรมจํานวน ๕๖ คน คดิเป็นรอ้ยละ ๑๘๖ ของจํานวนเป้าหมายทีGตั _งไว ้

(จาํนวน ๓๐ คน) โดยผา่นเกณฑ ์  การอบรม จาํนวน ๕๕ คน คดิเป็นรอ้ยละ ๙๘.๒๐ ของจาํนวนผูเ้ขา้รบัการอบรม และ

เบกิจา่ยงบประมาณทั _งสิ_นจาํนวน ๗,๒๐๐ บาท คดิเป็นรอ้ยละ ๑๐๐ 

๓. โครงการฝึกอบรมหลกัสตูรการพฒันาระบบพีGเลี_ยงและการสอนงาน จดัสรรงบประมาณ

ใหจ้าํนวน ๑๕,๑๐๐ บาท รายละเอยีดการดาํเนินการปรากฏตามรายการทีG ๒.๔ โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรกรมสอบสวน

คดพีเิศษ 

๔. โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรเทคนิคการใชง้บการเงนิในการสบืสวนสอบสวนขั _น

พื_นฐาน จดัสรรงบประมาณใหจ้าํนวน ๑๖,๘๐๐ บาท โดยกองพฒันาและสนบัสนุนคดพีเิศษ ไดด้าํเนินโครงการฯ ระหวา่งวนัทีG ๑๘ 

– ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในรปูแบบออนไลน์ผา่นระบบ Webex Meeting Link มผีูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจาํนวน ๖๔ คน ใช้

งบประมาณจาํนวน ๑๔,๔๐๐ บาท คดิเป็นรอ้ยละ ๘๕.๗๑ 
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๕. โครงการปรบัมโนทศัน์ในการครองตนตามหลกัสุจรติธรรมให้กบัผู้บรหิารทุก

ระดบัของกรมสอบสวนคดพีเิศษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จดัสรรงบประมาณใหจ้ํานวน ๓,๖๐๐ บาท โดยกลุ่ม

บรหิารทรพัยากรบุคคล ไดด้าํเนินโครงการฯ ระหว่างวนัทีG ๑๔ มถุินายน ๒๕๖๕ ณ หอ้งรบัรองชั _น ๒ อาคารราชบุรดีเิรก

ฤทธิ Ø มผีูเ้ขา้รบัการอบรมจาํนวน ๓๙ คน ใชง้บประมาณจาํนวน ๒,๘๒๐ บาท คดิเป็นรอ้ยละ ๗๘.๓๓ 

๖. โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการพฒันาศักยภาพกับหน่วยงานภายนอก จัดสรร

งบประมาณให้จํานวน ๒๐,๖๐๐ บาท ซึGงในรอบ ๙ เดอืน โดยดําเนินการส่งบุคลากรเขา้รบัการพฒันาศกัยภาพกบั

หน่วยงานภายนอก จํานวน ๕๗ หลกัสูตร รวม ๒๕๓ คน ซึGงเป็นหลกัสูตรทีGไม่ใชง้บประมาณของกรมสอบสวนคดี

พเิศษ จาํนวน ๒๒ หลกัสตูร รวม ๕๕ คน และหลกัสตูรทีGใชง้บประมาณของกรมสอบสวนคดพีเิศษ จาํนวน ๒๐ หลกัสตูร 

รวม ๑๖๖ คน ใชง้บประมาณทั _งสิ_น ๘,๒๐๐ บาท คดิเป็นรอ้ยละ ๓๙.๘๑ จากจาํนวนงบประมาณทีGไดร้บัจดัสรร 

ทั _งนี_  ได้มีการปรบัแผนการใช้งบประมาณเพืGอนําไปใช้ในการดําเนินโครงการ

ฝึกอบรมหลกัสตูรจติวทิยาและเทคนิคการสอบปากคาํในคดพีเิศษ จาํนวน ๑๐,๘๐๐ บาท  

๗. โครงการจดัการความรู้กรมสอบสวนคดพีเิศษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จดัสรร

งบประมาณใหจ้าํนวน ๕,๐๐๐ บาท โดยกองพฒันาและสนบัสนุนคดพีเิศษเป็นหน่วยงานผูร้บัผดิชอบ และอยูร่ะหวา่ง

เตรยีมการดาํเนินการในไตรมาสทีG ๔/๒๕๖๕ 

๘. โครงการพฒันามาตรฐานการสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ จดัสรรงบประมาณใหจ้าํนวน ๕,๐๐๐ บาท โดยกองพฒันาและสนบัสนุนคดพีเิศษเป็นหน่วยงานผูร้บัผดิชอบ 

รายละเอยีดการดําเนินการปรากฏตามรายการในแผนปฏบิตัริาชการเรืGอง พฒันาระบบการสบืสวนสอบสวนทีGมี

ประสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล (Standard System) รายการทีG ๑.๑ โครงการพฒันามาตรฐานการสบืสวนสอบสวน 

๒.๔ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ (กองพัฒนาและ

สนับสนุนคดีพิเศษ) 

- อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษอนุมตัใิหด้ําเนินโครงการพฒันาระบบพีGเลี_ยงและการ

สอนงาน ซึGงไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากการปรบัแผนการดาํเนินการโครงการพฒันาศกัยภาพความเชีGยวชาญ

ของผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายใหม้ปีระสทิธภิาพ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จาํนวน ๑๕,๑๐๐ บาท โดยกองพฒันาและ

สนับสนุนคดพีเิศษ ไดด้ําเนินโครงการฯ ระหว่างวนัทีG ๒๓ - ๒๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting มี

ผู้เขา้ร่วมอบรมจํานวน 25 คน คดิเป็นร้อยละ ๓๑.๒๕ ของจํานวนเป้าหมายทีGตั _งไว้ (จํานวน ๘๐ คน) และเบิกจ่าย

งบประมาณทั _งสิ_นจาํนวน ๑๒,๖๐๐ บาท    คดิเป็นรอ้ยละ ๘๓.๔๔       

๒.๕ การจดัทาํและขบัเคลืPอนแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และส่งเสริมคณุธรรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (กลุ่มบริหารทรพัยากรบคุคล) 

๑. ดาํเนินโครงการ/กจิกรรมตามแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

รวม ๗ โครงการ/กจิกรรม คดิเป็นรอ้ยละ ๓๓.๓๓ ของเป้าหมายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จาํนวน ๒๑ โครงการ/

กจิกรรม  

๒. ดําเนินโครงการ/กจิกรรมตามแผนส่งเสรมิคุณธรรมของกรมสอบสวนคดพีเิศษ รวม ๗ 

โครงการ/กจิกรรม คดิเป็นรอ้ยละ ๓๕ ของเป้าหมายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จาํนวน ๒๐ โครงการ/กจิกรรม  

๒.๖ โครงการพฒันาองค์การกรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้กรอบ PMQA ๔.๐ - การ

จดัทาํและขบัเคลืPอนแผนพฒันาวฒันธรรมองคก์ร (กลุ่มพฒันาระบบบริหาร) 

- จดัทาํแผนปฏบิตักิารพฒันาค่านิยมร่วมและวฒันธรรมองคก์ารของกรมสอบสวนคดี

พเิศษ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ อนุมตัแิผนดงักล่าว เมืGอวนัทีG ๑๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๕ และ

กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร ไดแ้จง้แผนดงักล่าวใหห้น่วยงานในสงักดักรมสอบสวนคดพีแิศษเพืGอดาํเนินการตามแผน
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ฯ และปัจจุบนัอยู่ระหว่างตดิตามผลการดําเนินการตามแผนปฏบิตักิารพฒันาค่านิยมร่วมและวฒันธรรมองคก์าร

ของกรมสอบสวนคดพีเิศษ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓. แผนปฏิบติัราชการเรืPอง สร้างเสริมเทคโนโลยีและนวตักรรมทีPทันสมยั (Super Technology) 

ประกอบด้วย 

๓.๑ โครงการบูรณาการฐานข้อมูลให้การบงัคบัใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ – 

ค่าใช้จ่ายพฒันาบรูณาการฐานข้อมลูให้การบงัคบัใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (กองเทคโนโลยีและ
ศูนย0ข2อมูล         การตรวจสอบ และหน่วยงานทีPเกีPยวข้อง) 

-  กจิกรรมจดัเตรยีมอุปกรณ์เพืGอตดิตั _งสาํหรบัการเชืGอมต่อเพืGอเขา้ถงึฐานขอ้มลูของกรมการ

กงสุล โดยไดด้าํเนินการตดิตั _งอุปกรณ์และเดนิสายสญัญาณพืGอเชืGอมต่อระบบฐานขอ้มลูกบักรมการกงสุลเรยีบรอ้ยแลว้ 

และเมืGอวนัทีG ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ไดท้าํสญัญาสั Gงจา้งบรษิทั โทรคมนาคมแหง่ชาต ิจาํกดั (มหาชน) ในการเชา่ใชบ้รกิารวงจร

สืGอสญัญาณ IP VPN กรมการกงสุลพรอ้มตดิตั _ง ระหว่างวนัทีG ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๕  ในวงเงนิ 

๔๙,๗๕๕ บาท แต่ยงัไม่ไดม้กีารเบกิจ่ายเงนิ และกจิกรรมจดัเตรยีมอุปกรณ์เพืGอตดิตั _งสําหรบัการเชืGอมต่อเพืGอเขา้ถงึ

ฐานขอ้มูลของตํารวจสากล ซึGงกจิกรรมนี_    ยงัไม่สามารถดําเนินการได ้เนืGองจากกองการต่างประเทศ สํานักงานตํารวจ

แหง่ชาตแิจง้วา่อยูร่ะหวา่งปรบัปรุงภูมทิศัน์ของหอ้งฐานขอ้มลูและระบบเทคโนโลย ีจงึยงัไมพ่รอ้มใหก้รมสอบสวนคดี

พเิศษตดิตั _งอุปกรณ์และเชืGอมโยงฐานขอ้มลู 

๓.๒ โครงการพฒันาคณุภาพข่าวกรอง – ข่าวกรองทีPพฒันาเป็นสาํนวนการสืบสวนสอบสวน

คดีพิเศษ (กองคดี) 

- มกีารจดัทาํขา่วกรองใหเ้ป็นไปตามเกณฑค์ณุภาพ จาํนวน ๙๖ เรืGอง และขา่วกรองทีGผา่น

การประเมนิตามเกณฑค์ุณภาพและสามารถพฒันาเป็นสาํนวนการสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษ จาํนวน ๒๔ เรืGอง คดิ

เป็นรอ้ยละ ๖๐ ของเป้าหมายทีGกาํหนดไวใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จาํนวน ๔๐ เรืGอง 

๓.๓ โครงการหาชุดพิกดัและทิศทางโทรศพัทร์ะยะใกล้ (ศนูยสื์บสวนสะกดรอยและการ

ข่าว) 

- ผลการดาํเนินการเป็นไปตามเป้าหมายทีGกาํหนด โดยกรมสอบสวนคดพีเิศษไดม้คีาํสั GงทีG 

úÅÉã/klml ลงวนัทีG kÇ ธนัวาคม klmÉ เรืGองแต่งตั _งคณะกรรมการซื_อหรอืจา้งโดยวธิคีดัเลอืกและคณะกรรมการตรวจรบั

พสัดุรายการซื_อ “ชดุหาพกิดัและทศิทางโทรศพัทร์ะยะใกล ้แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสีG กทม. จาํนวน ú โครงการ ปีงบประมาณ 

2565” และมหีนังสอืเชญิชวนโดยกําหนดใหส้่งเอกสาร ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบภายในวนัทีG ๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๕  ต่อมา

คณะกรรมการฯ  ได้แจ้งผลการพิจารณาหลักฐานและเอกสารรายละเอียดและคุณลักษณะของชุดเครืGองมือค้นหา

โทรศพัทเ์คลืGอนทีGระยะใกล ้ทั _งนี_ไดก้ําหนดใหม้กีารลงทะเบยีนและทําการทดสอบชุดเครืGองมอืฯ ในวนัทีG ๗ - ๑๐ มนีาคม 

๒๕๖๕ ซึGงไดป้ระกาศผูช้นะการเสนอราคาจา้ง โดยผูช้นะการเสนอราคา คอื บรษิทั บุญเศรษฐ ี๙๙๙ จาํกดั เสนอราคาเป็นเงนิ

ทั _งสิ_น ๓๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท ซึGงไดร้วมภาษมีลูคา่เพิGม ภาษอีืGน  ๆและคา่ใชจ้า่ยทั _งปวงดว้ยแลว้ คดิเป็นรอ้ยละ ๙๙.๔๔ ของ

งบประมาณทีGได้รบัจดัสรรจํานวน ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั _งนี_ คู่สญัญาได้มกีารลงนามในสญัญาแล้วเมืGอวนัทีG ๓๐ 

มนีาคม ๒๕๖๕ ปัจจบุนัผูร้บัจา้งอยูร่ะหวา่งดาํเนินการตามสญัญา 

๓.๔ โครงการจดัทาํฐานข้อมูลสารสนเทศเพืPอใช้วิเคราะหแ์ละบูรณาการสาํหรบัการใช้

งานคดีทรพัยากรธรรมชาติและสิPงแวดล้อม (กองคดีทรพัยากรธรรมชาติและสิPงแวดล้อม) 

- การดําเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีคําสั Gงแต่งตั _ง

คณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตของงานและกําหนดราคากลาง เลขทีG úkll/klmÉ ลงวนัทีG kÉ พฤศจกิายน klmÉ และ

คณะกรรมการ      ชุดดงักล่าวดําเนินการร่างขอบเขตของงานและราคากลางแลว้ ต่อมากรมสอบสวนคดพีเิศษ  ได&ขอ
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อนุมัติต*อสำนักงบประมาณเพื่อขอเปลีGยนแปลงรายการเงนิจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รายการนี_ทั _งจาํนวน เพืGอเป็นค่าใชจ้่ายในการสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษ มาตรา ๓๑ เนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนา

อย*างรวดเร็ว การดำเนินโครงการฯ จะไม*เกิดความคุ&มค*าต*อประโยชนXกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึGงต่อมาสาํนกังบประมาณไดม้ี

หนังสอืด่วนมาก ทีG นร ๐๗๑๖/๗๒๔๘   ลงวนัทีG ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แจง้อนุมตัติามคําขอของกรมสอบสวนคดพีเิศษ

ดังกล*าว 

๓.๕ โครงการจดัหาระบบสืPอสารภาพและเสียงภายในห้องปฏิบติัการสืPอสาร (กองพฒันา

และสนับสนุนคดีพิเศษ) 

- การดําเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยกองพฒันาและสนับสนุนคดพีเิศษขอยกเลกิ

โครงการฯ เนืGองจากเทคโนโลยมีกีารเปลีGยนแปลง หากจดัซื_อจดัจา้งจะไม่เกดิประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน และสํานัก

งบประมาณไดอ้นุมตั ิเมืGอวนัทีG ๓๐ มนีาคม ๒๕๖๕ ใหเ้ปลีGยนแปลงงบประมาณเป็นงบดาํเนินงาน รายการคา่นํ_าเยน็ระบบ

ปรบัอากาศและ                   คา่สาธารณูปโภค  

๔. แผนปฏิบติัราชการเรืPอง บรูณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ประกอบด้วย 

๔.๑ โครงการพฒันาความร่วมมือหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายต่างประเทศทีPมีทีPตั hงใน

ประเทศไทย (กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ) 

- ดาํเนินการขออนุมตัดิาํเนินโครงการพฒันาความรว่มมอืกบัหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย

ต่างประเทศทีGมทีีGตั _งในประเทศไทย และมกีารประชุมหารอืเพืGอกําหนดรูปแบบและกําหนดการสําหรบัการจดั

ประชุม และอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ อนุมตัใิหด้ําเนินการจดัประชุมเชงิปฏบิตักิารระหว่างกรมสอบสวนคดี

พเิศษและเจ้าหน้าทีGประสานงานประจําสถานทูตต่างๆ ระหว่างวนัทีG kú - kk กรกฎาคม klml ณ เมอืงพทัยา 

จงัหวดัชลบุร ี

๔.๒ โครงการข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเหน็ต่อภาคีเครือข่ายเพืPอเป็นการป้องกนั/ปราบปราม

อาชญากรรมคดีพิเศษ (กองคดี) 
หน่วยงานในสงักดักรมสอบสวนคดพีเิศษ ไดด้าํเนินโครงการ/กจิกรรมรว่มกบัภาคเีครอืขา่ยกบั

หน่วยงานภายนอก ทั _งภาคราชการและเอกชน เพืGอเป็นการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมคดพีเิศษ รวมทั _งสิ_น ๗ 

เรืGอง เชน่ ประชมุรว่มกบัสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิเพืGอแลกเปลีGยนองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์

ทีGเกีGยวขอ้งในการทํางานและสร้างเครอืข่ายเกีGยวกบัการฟอกเงนิ, การลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอื 

(MOU) การบูรณาการเพืGอการคุม้ครองเดก็ทีGเกดิโดยอาศยัเทคโนโลยชี่วยการเจรญิพนัธุ์ทางการแพทย์ร่วมกบักรม

สนบัสนุนบรกิารสขุภาพ, เขา้ศกึษา    ดงูาน ณ บรษิทั บทิคบั แคปปิตอลกรุป๊ โฮลดิ_ง จาํกดั, หารอืถงึแนวทางในการ

ใหค้วามร่วมมอืดา้นการสบืสวนสอบสวน คดอีาชญากรรมทางไซเบอรแ์ละการกระทําความผดิผ่านทางสืGอสงัคม

ออนไลน์ ตลอดจนการเสรมิสรา้งความเชีGยวชาญแก่บุคลากรกรมสอบสวนคดพีเิศษ ไดใ้หค้วามรูเ้กีGยวกบับรษิทั 

บทิคบั แคปปิตอลกรุ๊ป โฮลดิ_ง จาํกดั ซึGงเป็นบรษิทัเกีGยวกบัสนิทรพัยด์จิทิลัในฐานะแพลตฟอรม์ซื_อขายสนิทรพัย์

ดจิทิลั เรยีนรูก้ารเทรดตราสารทางการเงนิ เป็นการปรบัตวัและเตรยีมความพรอ้มเพืGอเสรมิสรา้งประสทิธภิาพของ

การทาํงานในโลกออนไลน์ดว้ยแอปพลเิคชนั เพืGอเป็นการเตรยีมพรอ้มรบัมอือาชญากรรมสมยัใหมป่ระเภทต่าง  ๆทีG

ใชเ้ทคโนโลยใีนการกระทาํความผดิ เป็นตน้ คดิเป็นรอ้ยละ ๕๘.๓๓ ของเป้าหมายทีGกาํหนดไวใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ จาํนวน ๑๒ เรืGอง 

๔.๓ โครงการบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกนัการเกิดอาชญากรรม

คดีพิเศษ (กองนโยบายและยทุธศาสตร)์ 

- โครงการฯ กาํหนดกจิกรรมไว ้๒ กจิกรรม ประกอบดว้ย 
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  ๑. กจิกรรมเลืGองลอืขยายผลชุมชนเครอืขา่ยประเทศไทย (บรูณาการศนูยร์บัขอ้มลูขา่วสาร

และเผยแพรอ่าชญากรรมคดพีเิศษ DSI Station) มผีลการดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คดิเป็นรอ้ยละ ๘๙.๔๗ ของ

เป้าหมาย    ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยไดท้าํการเปิดศนูยร์บัขอ้มลูขา่วสารและเผยแพรเ่ครอืขา่ยอาชญากรรมคดี

พเิศษ ( DSI Station)  ในประเทศ รวมทั _งสิ_น ๘ แหง่ ประกอบดว้ย จงัหวดัแมฮ่่องสอน จงัหวดัพษิณุโลก จงัหวดัอุบลราชธานี 

จงัหวดัภเูกต็ เขตบางกอกน้อย เขตตลิGงชนั เขตลาดกระบงั และเขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร ในต่างประเทศ รวมทั _งสิ_น 

๖ แห่ง ประกอบดว้ย ประเทศอติาล ีประเทศกรชี ประเทศโลวเีนียร์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศสเปน สหราช

อาณาจกัร และเปิดศูนยส์ง่เสรมิการเรยีนรูฯ้ รวมทั _งสิ_น ๖ แหง่ ประกอบดว้ย จงัหวดัเชยีงราย จงัหวดัพะเยา จงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัชลบุร ีเขตธนบุรแีละเขตหนองจอก กรงุเทพมหานคร 

๒. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายด้านเทคนิคการเก็บรวบรวม

พยานหลกัฐานอาชญากรรมคดพีเิศษ มผีลการดาํเนินงานไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย ซึGงกําหนดใหด้าํเนินการในไตร

มาสทีG ๒/๒๕๖๕ โดยมกีารปรบัแผนดําเนินกจิกรรมในไตรมาสทีG ๔/๒๕๖๕ ทั _งนี_ มผีูเ้ขา้ร่วมในกจิกรรมทีG ๑ รวม

ทั _งสิ_น ๓๐๗ คน และใชง้บประมาณไปแลว้จาํนวน ๑๙๒,๓๓๐.๒๐ บาทคดิเป็นรอ้ยละ ๓๘.๔๗ ของงบประมาณทีGไดร้บั

จดัสรรจาํนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  

๔.๔ โครงการสร้างการรบัรู้ความเข้าใจภารกิจขององคก์ร เพืPอป้องกนัและแจ้งเตือนภยั

อาชญากรรมพิเศษ (สาํนักงานเลขานุการกรม) 

- มผีลการดาํเนินงาน ๓ โครงการยอ่ย ประกอบดว้ย 

  ๑. โครงการผลติสืGอประชาสมัพนัธ ์“วารสารดเีอสไอ” โดยจดัทาํวารสารดเีอสไอ ปีทีG úÉ ฉบบั

ทีG ú และได้เผยแพร่วารสารดเีอสไอ ปีทีG ๑๔ ฉบบัทีG ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานภายในกรมสอบสวนคดพีเิศษ 

จาํนวน ๒๐๐ เล่ม และหน่วยงานภายนอก จาํนวน ๓๐๐ เล่ม รวมทั _งจดัทาํ Art Work วารสารดเีอสไอ ปีทีG úÉ ฉบบัทีG 

k พ.ศ. klml 

  ๒. โครงการผลิตสืGอประชาสัมพันธ์เชิงรุก  เพืGอแจ้งเตือนภัยอาชญากรรมพิเศษ 

ดําเนินการจดัทําโมชนักราฟฟิก เรืGองความรูเ้กีGยวกบัสารเคมวีตัถุอนัตราย “สารเคมทีําลายล้าง”, “ฮั _วคอือะไร? ฮั _ว

แปลวา่อะไร? ใครฮั _ว? แลว้ฮั _วกบัใคร?”, “DSI เตอืนภยั อยา่หลงเชืGอหลอกทาํธุรกรรมทางการเงนิทางโทรศพัท”์, “DSI 

รบักรณี ขบวนการลกัลอบจดัหาหญงิไทยเพืGอรบัจา้งตั _งครรภแ์ทน (อุม้บุญ) ใหก้บัผูว้า่จา้งชาวต่างประเทศทีGมลีกัษณะ

เป็นองคก์รอาชญากรรมขา้มชาต ิเป็นคดพีเิศษ” และ “ขบวนการ call center แอบอา้งเป็นเจา้หน้าทีG DSI” 

   ๓. โครงการเผยแพร่ข่าวสารกรมสอบสวนคดพีเิศษสู่สาธารณชนผ่านสืGอสงัคมออนไลน์ได้

จดัทาํสืGอประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพรข่า่วสารภารกจิของกรมสอบสวนคดพีเิศษ ผา่นชอ่งทางเวบ็ไซตก์รมสอบสวนคดพีเิศษ 

(www.dsi.go.th) และสืGอสงัคมออนไลน์ อาทิ Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok และ Youtube ทั _งนี_  ได้มีการเบิกจ่าย

งบประมาณแลว้ จาํนวน Éä,kkÇ บาท คดิเป็นรอ้ยละ ๔๙.๒๒ ของงบประมาณทีGไดร้บัการจดัสรร จาํนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๔.๕ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนทีPไม่ได้รบัความเป็นธรรม (ศนูยช่์วยเหลือ

ลกูหนีhและประชาชนทีPไม่ได้รบัความเป็นธรรม) 

- มผีลการดําเนินงานสงูกว่าเป้าหมายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึGงกําหนดใหม้ี

การดาํเนินการรบัเรืGองรอ้งทุกขแ์ละใหค้วามชว่ยเหลอืประชาชน จาํนวน ๒๑ เรืGอง และจาํนวนผ�ูร�องเรยีนทีGได

�รบัการแก�ไข      ป�ญหาและขอรบัคาํปรกึษาเกีGยวกบัป�ญหาหนี_นอกระบบและป�ญหาการไม�ได�
รบัความเป�นธรรมด�านอืGน  ๆจาํนวน ÉÇÇ ราย โดยมกีารรบัเรืGองรอ้งทุกขแ์ละใหค้วามชว่ยเหลอืประชาชน จาํนวน 
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๓๗๖ เรืGอง และใหค้าํปรกึษาแก่ประชาชน จาํนวน ๑,๐๖๘ ราย และมกีารเบกิจา่ยงบประมาณจาํนวน 1,004,ÅlÅ.úõ บาท 

คดิเป็นรอ้ยละ ๕๕.๘๐ ของงบประมาณทีGไดร้บัการจดัสรร จาํนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

๔.๖ โครงการอาํนวยความเป็นธรรมด้านความมั Pนคง ไม่ใช้งบประมาณ (กองคดีความ

มั Pนคง) 

- มผีลการดําเนินงานสงูกว่าเป้าหมายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึGงกําหนดใหม้ี

การใหค้วามช่วยเหลอื/ตดิตามผล/ประสานขอ้มลูโครงการอํานวยความเป็นธรรมดา้นความมั Gนคงไวจ้ํานวน ๑๒๐ 

ราย ซึGงไดม้กีารใหค้วามชว่ยเหลอื/ตดิตามผล/ประสานขอ้มลูโครงการอาํนวยความเป็นธรรมดา้นความมั Gนคงไปแลว้

รวมจํานวน ๓๕๖ ราย โดยมีการเดินทางลงพื_นทีGอําเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ร่วมกบัสถาบนันิติ

วทิยาศาสตรต์รวจพสิจูน์สารพนัธุกรรม เพืGอแกไ้ขปัญหาสถานะทางทะเบยีนราษฎรของประชาชนในอําเภอแม่สะ

เรยีง จํานวน lú ราย และอําเภอสบเมย จํานวน úl ราย บุคคลอา้งองิ จํานวน ๕ ราย ซึGงเจา้หน้าทีGจากสถาบนั นิติ

วทิยาศาสตร์ ไดจ้ดัเกบ็ตวัอย่างสารพนัธุกรรมเพืGอนําไปพสิูจน์ความสมัพนัธ์ของบุคคล ลงพื_นทีGอําเภอบางสะพาน 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เพืGอจดัเก็บสารพนัธุกรรมของกลุ่มคนไทยพลดัถิGน จํานวน úk ราย เพืGอนําไปตรวจ

เปรยีบเทียบหาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล ลงพื_นทีGจงัหวดัเชียงใหม่เพืGอการบูรณาการร่วมกบัสถาบนันิติ

วทิยาศาสตร์ทีGสํานักงานทะเบยีนอําเภออมก๋อย จงัหวดัเชยีงใหม่ สํานักงานยุตธิรรมจงัหวดัเชยีงใหม่ และภาค

ประชาสงัคมในพื_นทีGในการตรวจพสิูจน์สญัชาตขิองผูข้อมสีญัชาตไิทยและบุคคลอ้างองิ จํานวน ๒๒๔ ราย ลงพื_นทีG

จงัหวดัแมฮ่่องสอนเพืGอมอบบตัรประจาํตวัประชาชน ใหแ้ก่บุคคลทีGผา่นกระบวนการพจิารณาสญัชาต ิจาํนวน ๒ú 

ราย  ลงพื_นทีGจงัหวดัน่านเพืGอประสานงานและจดัการประชุมหารอืแนวทางพฒันาและจดัการพื_นทีGทํากนิของ

ชาวบา้นปางยาง อําเภอปัว ลงพื_นทีGจงัหวดัเพชรบูรณ์ กรณีประชาชนในพื_นทีGตําบลคลองกระจงั อําเภอศรเีทพ 

จงัหวดัเพชรบรูณ์ รอ้งเรยีน โรงงานบรษิทั เอกอุทยั จาํกดั สาขาศรเีทพ ประกอบกจิการ สง่ผลกระทบต่อสขุภาพของ

ประชาชนและสิGงแวดล้อม ลงพื_นทีGจงัหวดันครราชสมีา เพืGอตรวจสอบขอ้เท็จจรงิและให้ความช่วยเหลือ กรณี 

ประธานเครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภคสคีิ_ว ขอใหต้รวจสอบการดาํเนินการของกลุม่ผูป้ระกอบการคา้ถงัในหมูบ่า้นซบัชมุ

พล จาํนวน ๑๓ ราย ลงพื_นทีGจงัหวดัเลยกรณีไดร้บัเรืGองรอ้งเรยีนจากราษฎรในพื_นทีGอาํเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ขอให้

ดาํเนินการชว่ยเหลอืกรณีเป็นบุคคลไรส้ญัชาต ิจาํนวน ๕ ราย 

๔.๗ การติดตามผลสถิติการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ (กองบริหารคดีพิเศษ) 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มคีดทีีGอยู่ระหว่างดําเนินการสบืสวนสอบสวนยกมา จํานวน 

๒๖๙ คด ีในรอบ ๙ เดอืน ไดร้บัคดเีพิGมจํานวน ๒๕๘ คด ีดําเนินคดแีลว้เสรจ็ ๙๑ คด ีและเมืGอวนัทีG ๑๒ เมษายน 

๒๕๖๕ อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษไดอ้นุมตัใิหจ้ําหน่ายเลขคดพีเิศษทีG ๒๑๐/๒๕๖๕ เนืGองจาก ออกเลขซํ_าซอ้น

กบัคดพีเิศษทีG ๙/๒๕๖๒ ดงันั _น จงึทาํใหม้คีดอียูร่ะหวา่งดาํเนินการ ๔๓๕ คด ี 

๕. แผนปฏิบติัราชการเรืPอง การบริหารจดัการองคก์ารตามหลกัธรรมาภิบาลเพืPอความยั Pงยืน 

(Sustainable Administration) ประกอบด้วย 

๕.๑ โครงการพฒันาองค์การกรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้กรอบ PMQA ๔.๐ (กลุ่มพฒันา

ระบบบริหาร และหน่วยงานทีPเกีPยวข้อง) 

- โครงการพฒันาองคก์ารกรมสอบสวนคดพีเิศษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. klml : จดัทํา (ร่าง) แผน  

ปฏบิตักิารพฒันาค่านิยมร่วมและวฒันธรรมองค์การของกรมสอบสวนคดีพเิศษ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยอธิบดีกรม
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สอบสวน       คดพีเิศษ อนุมตัแิผนดงักลา่ว เมืGอวนัทีG ๑๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๕ และกลุม่พฒันาระบบบรหิาร ไดม้บีนัทกึ 

ทีG ยธ ๐๘๒๑/ว ๑๖ ลงวนัทีG ๑๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๕ เพืGอสืGอสารแผนปฏบิตักิารพฒันาคา่นิยมรว่มและวฒันธรรมองคก์าร

ของกรมสอบสวนคดพีเิศษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหห้น่วยงานผูร้บัผดิชอบดําเนินการ และบุคลากรใน

สงักดัสนับสนุนการดําเนินการตามแผนดงักล่าว และอยู่ระหว่างตดิตามผลการดําเนินการตามแผนปฏบิตักิารพฒันา

คา่นิยมรว่มและวฒันธรรมองคก์ารของกรมสอบสวนคดพีเิศษ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

- โครงการขบัเคลืGอนแผนปฏริูปองค์การกรมสอบสวนคดพีเิศษ : ดําเนินการจดัทําแบบสํารวจ

พฤตกิรรมการปฏบิตังิานของบุคลากรกรมสอบสวนคดพีเิศษ ตามแนวทางการปฏบิตัเิกีGยวกบัค่านิยมร่วมและวฒันธรรม

องคก์าร กรมสอบสวน คดพีเิศษ ประชมุสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เพืGอจดัทาํลกัษณะสาํคญัขององคก์ารกรมสอบสวนคดี

พเิศษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประชุมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพืGอสรุปผลลพัธ์การดําเนินการของกรม

สอบสวนคดพีเิศษ ประชุมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพืGอทบทวนและจดัทาํแผนการดาํเนินการขบัเคลืGอนการปฏบิตังิานของ

กรมสอบสวนคดพีเิศษ สูก่ารเป็นระบบราชการ ๔.๐ ตามเกณฑ ์PMQA ๔.๐ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ฉบบัทบทวน ปี พ.ศ. 

๒๕๖๕ และประชุมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพืGอประเมนิสถานะของหน่วยงานภาครฐัในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านสืGออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco Webex Meeting โดยมีหน่วยงาน

ผูร้บัผดิชอบหลกั (Owner) หรอืผูแ้ทนและบุคลากรทีGเกีGยวขอ้งเขา้ร่วมการประชุม ทั _งนี_ ไดด้าํเนินการสมคัรขอรบั

รางวลัเลศิรฐั ประจาํ พ.ศ. ๒๕๖๕ รางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ซึGงสาํนกังาน ก.พ.ร. ได้

ประกาศรายชืGอหน่วยงานทีGผ่านเกณฑ์การประเมนิรางวลัคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั ๔.๐ ประจําปี พ.ศ. 

๒๕๖๕ โดยกรมสอบสวนคดพีเิศษผ่านเกณฑ์ตามทีGกําหนด นอกจากนั _น ยงัได้ดําเนินโครงการขบัเคลืGอนแผน

ปฏิรูปองค์การกรมสอบสวนคดพีเิศษ ซึGงอยู่ระหว่างติดตามความคบืหน้า/ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิรูป

องคก์ารกรมสอบสวนคดพีเิศษ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๕  

๕.๒ โครงการพฒันายุทธศาสตร์การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมทีPเป็นคดี

พิเศษ – พฒันายทุธศาสตรก์รมสอบสวนคดีพิเศษสู่องคก์รหลกัในการบงัคบัใช้กฎหมายกบัอาชญากรรม

พิเศษตามมาตรฐานสากล (กองนโยบายและยทุธศาสตร)์ 

- ดําเนินการขออนุมตัแิผนปฏบิตัริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกรมสอบสวนคดพีเิศษ 

และนําเขา้แผนปฏบิตัริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกรมสอบสวนคดพีเิศษ ผา่นระบบ e-MENSCR ตลอดจนเผยแพร่ให้

หน่วยงานในสงักดักรมสอบสวนคดพีเิศษผ่านช่องทางต่างๆ  และจดัทํารายงานสรุปผลการนําเขา้รายละเอยีดแผนงาน/

โครงการประกอบแผนปฏบิตัริาชการฯ ขอความเหน็ชอบอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ และนําเรยีนปลดักระทรวงยุตธิรรม 

ซึGงมผีลการดาํเนินการ ดงันี_  

๑. โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารเพืGอยกระดบัความเชืGอมั GนของสาธารณชนทีGมต่ีอกรม

สอบสวนคดพีเิศษ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕: จดัทาํแผนการพฒันาเพืGอยกระดบัความเชืGอมั GนของสาธารณชนทีG

มต่ีอกรมสอบสวนคดพีเิศษ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. klml และอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษเหน็ชอบเมืGอวนัทีG kä 

มนีาคม klml และมหีนังสอืแจง้เวยีนแผนดงักล่าวใหบุ้คลากรกรมสอบสวนคดพีเิศษทราบ พรอ้มทั _งมกีารเผยแพร่

ผา่นเวบ็ไซต ์www.dsi.go.th และ intranet ของกรมสอบสวนคดพีเิศษ https://intranet.dsi.go.th 

๒. โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารการขบัเคลืGอนแผนปฏบิตัริาชการรายปี (พ.ศ.  ๒๕๖๕) สูก่าร

ปฏบิตั:ิ จดัทาํแผนปฏบิตัริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกรมสอบสวนคดพีเิศษ และอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ

เหน็ชอบเมืGอวนัทีG ๕ ตุลาคม klm๔ และมหีนังสอืแจง้เวยีนแผนดงักล่าวใหบุ้คลากรกรมสอบสวนคดพีเิศษทราบ 

พรอ้มทั _งมกีารเผยแพรผ่า่นเวบ็ไซต ์www.dsi.go.th และ intranet ของกรมสอบสวนคดพีเิศษ https://intranet.dsi.go.th 

๓. โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารการจดัการผลกระทบทางลบต่อสงัคมอนัเนืGองมาจาก

การดาํเนินงานของกรมสอบสวนคดพีเิศษ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕: จดัทาํแผนการจดัการผลกระทบทางลบ
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ทีGอาจจะเกดิขึ_นต่อสงัคมอนัเป็นผลเนืGองมาจากการดาํเนินการของกรมสอบสวนคดพีเิศษ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ และอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษเหน็ชอบเมืGอวนัทีG ๒ กุมภาพนัธ ์klm๕ และมหีนังสอืแจง้เวยีนแผนดงักล่าวให้

บุคลากรกรมสอบสวนคดพีเิศษทราบ พรอ้มทั _งมกีารเผยแพรผ่า่นเวบ็ไซต ์www.dsi.go.th และ intranet ของกรมสอบสวนคดพีเิศษ 

https://intranet.dsi.go.th 

๔. โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการการบริหารจดัการความเสีGยงเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕: จดัทําแผนบรหิารจดัการความเสีGยงของกรมสอบสวนคดพีเิศษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ และอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษเหน็ชอบเมืGอวนัทีG ๔ มนีาคม klm๕ และมหีนังสอืแจ้งเวยีนแผนดงักล่าวให้

บุคลากรกรมสอบสวนคดพีเิศษทราบ พรอ้มทั _งมกีารเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต ์www.dsi.go.th และ intranet ของกรมสอบสวนคดี

พเิศษ https://intranet.dsi.go.th 

๕. อยู่ระหว่างจดัทาํแผนปฏบิตัริาชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกรมสอบสวนคดี

พเิศษ โดยมกีารประชุมคณะกรรมการฯ เพืGอกาํหนดทศิทางของกรมสอบสวนคดพีเิศษ (พ.ศ. klmm - klõÇ) เมืGอวนัทีG 

úã มนีาคม klml และไดเ้สนอ (ร่าง) ทศิทางกรมสอบสวนคดพีเิศษ (พ.ศ. klmm - klõÇ) และอธบิดกีรมสอบสวนคดี

พเิศษ ลงนามในคาํสั Gงแต่งตั _งคณะทาํงานจดัทาํรายละเอยีดภายใตแ้ผนปฏบิตัริาชการ ระยะ l ปี (พ.ศ.klmm - klõÇ) ของกรม

สอบสวน คดพีเิศษ ตามคาํสั GงทีG lÇõ/klml ลงวนัทีG úã เมษายน klml ซึGงมกีารประชุมรว่มกนัของคณะทาํงานเพืGอยก

รา่งแผนปฏบิตัริาชการ ระยะ l ปี (พ.ศ.klmm - klõÇ) ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งเสนออธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษพจิารณา

แผนดงักลา่ว 

๕.๓ โครงการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 

(กลุ่มบริหารทรพัยากรบคุคล และหน่วยงานทีPเกีPยวข้อง) 

                     - ดาํเนินการประชุมเพืGอรบัฟังการชี_แจงการดาํเนินการตามแบบวดัการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (Open 

Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ

หน่วยงานภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมีการแต่งตั _ง

คณะทาํงานพฒันาปรบัปรงุองคก์รเพืGอรองรบัการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินงานของกรมสอบสวน

คดพีเิศษ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. klml เพืGอดําเนินการเกีGยวกบัการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดําเนินงานของกรมสอบสวนคดพีเิศษ ตดิตามการดําเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (Open Data Integrity 

and Transparency Assessment : OIT) มกีารนําเขา้ขอ้มลูแบบตรวจการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (OIT) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ผา่นระบบ ITAS ของสาํนกังาน ป.ป.ช.  
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ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

 
โครงการ 

 
ปัญหา/อปุสรรค 

 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

โครงการพฒันาระบบบรหิารคดพีเิศษ

ดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ (CIS) 

- บุคลากรทีBทําหน้าทีBในการพฒันาระบบไม่เพยีงพอต่อปรมิาณงาน/ความตอ้งการ เทคโนโลยใีหม่  ๆ

ทีBมาชว่ยสนบัสนุนการปฏบิตังิานของแต่ละหน่วยงานในสงักดักรมสอบสวนคดพีเิศษ  

- ความต้องการไม่นิBง กระบวนการทํางานยงัไม่ชดัเจน มกีารแก้ไขและปรบัเปลีBยนกระบวนการ

ทาํงานรวมถงึมกีารเปลีBยนแปลงขอ้กฎหมาย ทาํใหต้อ้งปรบัเปลีBยนและพฒันาระบบใหส้อดคลอ้ง

กบักฎหมาย หรอืกฎระเบยีบทีBเปลีBยนแปลง 

- เป็นโครงการทีBตอ้งดําเนินการอย่างต่อเนืBองจากระบบ CIS ระยะทีB ๑ ซึBงยงัไม่สามารถดําเนินการต่อได ้

เนืBองจากระบบ CIS ระยะทีB ๑ ยงัอยู่ระหว่างทดลองใช้ และต้องปรบัปรุงระบบตามการปฏิบตัิงานจรงิ 

ประกอบกบัมภีารกจิเรง่ดว่นทีBตอ้งดาํเนินการก่อน 

 

ให้มีการทบทวนกระบวนการรับ

เรืBองราวร้องทุกข์ ร้องขอ ให้จดัเจน, 

และทบทวนกระบวนการสืบสวน 

สอบสวนคดพีเิศษ เพืBอให้การพฒันา

ระบบสามารถดําเนินการได้อย่าง

ต่อเนืBองและมปีระสทิธภิาพ 

 

โครงการการปราบปรามอาชญากรรมคดี

พเิศษทีBมผีลกระทบต่อความมั Bนคง 

- บางหน่วยงาน เช่น กองธุรกิจการเงินนอกระบบ มีปริมาณงานจํานวนมาก เมืBอเทียบกับ

อตัรากําลงัของบุคลากรทีBปฏบิตังิานในหน่วยงาน ทําใหเ้กดิภาวะงานลน้มอื และการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชืaอไวรสั   โคโรนา bcde (COVID-19) ทําให้ไม่สามารถเดนิทางไปราชการ/พยาน

ผูเ้สยีหายไมส่ามารถมาใหถ้อ้ยคาํตามกาํหนด 

 

- 

โครงการพฒันามาตรฐานการสบืสวน

สอบสวน 

- การตอบแบบสอบถามเพืBอรบัฟังขอ้คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะสาํหรบัการจดัทาํผลงานทางวชิาการ 

ขอ้มูลทีBได้จากหน่วยงานภายในสงักดัไม่ครบถ้วน หรอืการตอบแบบสอบถามได้มอบหมายให้

บุคลากร   ทีBไมม่สีว่นเกีBยวขอ้งในเรืBองดงักลา่วเป็นผูต้อบแบบสอบถาม 

- ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน

ภายในสงักัดตอบแบบสอบถามและ

มอบหมายให้บุคลากรทีBเกีBยวข้อง

โดยตรงเป็นผูต้อบแบบสอบถาม 
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โครงการ 

 
ปัญหา/อปุสรรค 

 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

โครงการวจิยัดาวเทยีมเพืBอการป้องกนั

ปราบปรามอาชญากรรมพเิศษ 

- การปรบัเปลีBยนรูปแบบวธิกีารใหเ้ป็นไปตามทีB สกสว. แจง้ ทําใหเ้กดิภาระงานทางเอกสารและ

ธุรการนอกเหนือจากงานทางวชิาการหลายอย่าง ทีBตอ้งดําเนินการตามกระบวนการขั aนตอนตาม

พระราชบญัญตักิารจดัซืaอจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 และกฎระเบยีบทีBเกีBยวขอ้ง

ซึBงมคีวามเกีBยวขอ้งกบัหลายหน่วยงาน และต้องใชร้ะยะเวลามากในการดําเนินการตามขั aนตอน

กระบวนการ 

 

- 

โครงการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลเพืBอ

บรหิารจดัการการกระทาํความผดิเกีBยวกบั

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิBงแวดลอ้มโดยใช้

เครืBองมอืระบบคดักรองทางสารสนเทศ 

 

- เนืBองจากขณะนีaอยู่ระหว่างขั aนตอนในการจดัจ้างบุคลากรเพืBอทําหน้าทีBผู้ช่วยนักวจิยั และ

สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ - 19 ทาํใหไ้มส่ามารถดาํเนินการไดต้ามแผนทีBวางไว ้ 

- พจิารณาปรบัเปลีBยนรปูแบบ

วธิกีารและแผนการดาํเนินงาน 

โครงการวจิยั DSI นวตักรรมการป้องกนั

แชรล์กูโซ่ออนไลน์ 

- คดัเลอืกหน่วยงานทีBรบัจา้งดว้ยความยาก เนืBองจากงบประมาณมจีาํนวนจาํกดั จงึตอ้งคดัเลอืก

หน่วยงานทีBมศีกัยภาพ ภายใตง้บประมาณทีBจาํกดั 

 

- 

โครงการวิจัยการพัฒนาแนวทางการ

สืบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ต่อ

บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์และ

วเิคราะห์เทคนิคเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพืBอสร้างต้นแบบทีBเสริมสร้างความ

มั Bนคง 

- หน่วยงานทีBรบัผดิชอบโครงการฯ รายงานว่าพบปัญหาในการเบกิจ่ายงบอุดหนุน เช่น ตามแผนงาน

ประกอบ       การเสนอขอรบังบประมาณผู้เสนอโครงการวิจยักําหนดชดัเจนว่าจะดําเนินการ

ประกอบการวจิยั           3 รายการ ไดแ้ก่  

(1) การพฒันา Testbed เพืBอใชใ้นการทดลอง,  

(2) การพฒันาตน้แบบซอฟตแ์วร ์ 

(3) ดําเนินการ Offending Security Test แต่การจดัซืaอจดัจ้างมกีารตีความว่าผลลพัธ์เป็นเรืBอง

เดยีวกนั/ไมส่ามารถแยกทาํการจา้งเป็นรายการได ้ตอ้งนํามารวมการจา้งเป็นสญัญาเดยีว ทาํใหเ้กดิ

- 
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โครงการ 

 
ปัญหา/อปุสรรค 

 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

การเพิBมขั aนตอน/เกดิความล่าชา้ในการวจิยั และหากผูร้บัจา้งมาดาํเนินการตามสญัญาทาํไม่ไดต้าม

วตัถุประสงคข์องการวจิยัยอ่มเกดิความเสยีหายต่องานวจิยัได ้

การสํารวจความเชืBอมั Bนสาธารณชนต่อ

การดําเนินงานของกรมสอบสวนคดี

พเิศษ 

- งบประมาณของกรมสอบสวนคดพีเิศษมจีาํกดัและไมเ่พยีงพอ  - ขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณจาก

เงนิดอกเบีaยอนัเกดิจากเงนิกลางของ

กระทรวงยตุธิรรม ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่ง

รอผลการพิจารณางบประมาณจาก

เงนิดอกเบีaยอนัเกดิจากเงนิกลางของ

กระทรวงยตุธิรรม 

- หากไมไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ

เหน็ควรใหก้องพฒันาและสนับสนุน  

คดพีเิศษเป็นผูพ้จิารณาดําเนินการใน

การสาํรวจความเชืBอมั Bนฯ ดว้ยตนเอง 

 


