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ค าน า 

แผนการพัฒนาเพ่ือยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดท าข้ึนเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนและ
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการปฏิบัติราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)      
ในส่วนของหลักการตอบสนอง (Responsiveness) และเพ่ือยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชน และให้การขับเคลื่อนภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ บรรลุวิสัยทัศน์ 
“เป็นองค์การหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล” โดยก าหนดประเด็นการพัฒนาเพ่ือยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจากผลการส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เป็นแนวทางและทิศทางการยกระดับและพัฒนา ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อการ
อ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน อันจะน าไปสู่ความเชื่อมั่นอันดีของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษต่อไป 

 
ส่วนติดตามและประเมินผล 
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ 
       กันยายน 2565 
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ทุกหน่วยงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่มีหน้าที่ในการด าเนินการตามแผนการพัฒนาเพ่ือยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้หลักการที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือยกระดับความ
เชื่อมั่นของสาธารณชน และให้การขับเคลื่อนภารกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษ บรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นองค์การหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล” 
โดยทุกหน่วยงานต้องมีการด าเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการพัฒนาเพ่ือยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็น
การรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงาน กองนโยบายและยุทธศาสตร์ได้มีการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2565 จ านวน 9 โครงการ/กิจกรรม ท าให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มใน
การบรรลุเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินการในระยะต่อไป 

การด าเนินการตามแผนการพัฒนาเพ่ือยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีเป้าประสงค์เพ่ือ
ยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อการอ านวยความยุติธรรม
ให้กับประชาชน โดยมีการด าเนินการในประเด็นด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านโครงสร้าง/บทบาทหน้าที่ ด้านกระบวนการด าเนินงาน และด้านบุคลากร จากการประเมินผลการด าเนินการ
ตามแผนการพัฒนาเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า มีผลการด าเนินการที่ดีในทุกโครงการ/
กิจกรรม ซ่ึงส่งผลให้การส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับความเชื่อมั่นจากสาธารณชนเป็นอย่างดี 
โดยได้รับผลความเชื่อมั่นของสาธารณชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทีร่ะดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 75.51 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ 7.75 (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ได้รับผลความเชื่อม่ันทีร่ะดับความเชื่อม่ัน ร้อยละ 67.76)

ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีการด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบ มุ่งมั่นตั้งใจ และค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ส่งผลให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน มีความเชื่อมั่นในการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นอย่างดี ในการนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษจะด าเนินการขับเคลื่อนภารกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในการด าเนินงานที่ดีต่อไป   
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ส่วนที่ 1  
ความเป็นมาและความเชื่อมโยง 

ของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
กับแผนการด าเนินการพัฒนาเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนท่ีมีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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“เป็นองค์การหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล” 
 

 
 

1.๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด และค่านิยมหลัก 
วิสัยทัศน์ (Vision):  
 
 
นิยามวิสัยทัศน์ 

 

  การบังคับใช้กฎหมาย หมายถึง การใช้อ านาจการสืบสวนสอบสวนตามที่ก าหนดไว้ตามประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ. 2547 
  อาชญากรรมพิเศษ หมายถึง อาชญากรรมซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากอาชญากรรมพ้ืนฐาน เป็นอาชญากรรมที่มีความส าคัญและจ าเป็นต้องได้รับความสนใจ
เป็นกรณีพิเศษ โดยมีความละเอียดและซับซ้อน ยุ่งยาก และร้ายแรง อาทิ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (White Collar Crime) องค์กรอาชญากรรม (Organization Crime) 
อาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Crime) 
  มาตรฐานสากล หมายถึง หลักเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดหลักนิติธรรมขององค์การสหประชาชาติ (The United Nations Rule of Law 
Indicators) ประกอบด้วย หลักประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, หลักความเที่ยงตรง เป็นกลาง ความรับผิดชอบ และความโปร่งใส, หลักการคุ้มครองบุคคลที่มีความเสี่ยง 
ต่อการถูกละเมิด และหลักศักยภาพ โดยมีการประเมินด้วยตัวชี้วัด (KPIs) จ านวน 7 ตัว ได้แก่  
  1) การบรรลุเป้าหมายและผลผลิต 
  2) ความเชื่อม่ันจากสังคม 
  3) การท างานที่ยึดถือเป้าหมายและความรับผิดชอบร่วมกัน 
  4) ความโปร่งใส 
  5) ความพร้อมด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ 
  6) ความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล 
  7) ประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
 ทั้งนี้ การด าเนินการตามมาตรฐานดังกล่าว อยู่บนหลักพ้ืนฐานของมาตรา 39 (ว่าดว้ยการรับโทษทางอาญา) และมาตรา 40 (วา่ด้วยสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม) 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

1. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ รายปี (พ.ศ. 256๕) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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“ป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน และด าเนินคดีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรม” 
 

“เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์” (DSI) 

พันธกิจ (Mission):  
 
 

          เป้าประสงค์ (Goals) / ตัวช้ีวัด  
  1. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยความเป็นธรรม 
    ตัวช้ีวัด : ร้อยละของคดีอาชญากรรมพิเศษลดลง 
  2. ปกป้อง รักษา เรียกคืนทรัพย์สิน และผลประโยชน์ให้แก่รัฐและประชาชน 
        ตัวช้ีวัด : มูลคา่ทรัพย์สิน/ผลประโยชน์ที่สามารถปกป้องรักษา ผลประโยชน์ให้แก่รัฐ เอกชน และประชาชน 
  3. เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของสังคมในการป้องกันปราบปรามสืบสวนสอบสวน 
       ตัวช้ีวัด : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 

 ค่านิยมหลัก (Core Value):  

       

 
  เกียรติศักดิ์ (Dignity) หมายถึง  
 มีความภาคภูมิใจ มีศักดิ์ศรี  มีศรัทธาต่อองค์กร ด ารงตนอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี เหมาะสม มีวินัยในตนเอง มีความรักสามัคคีต่อองค์การและเพ่ือนร่วมงาน 
  เชี่ยวชาญ (Specialty) หมายถงึ  
 มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ในการท างานจนเป็นที่ยอมรับของบุคลากรทั้งภายในภายนอก 
  ซื่อสัตย ์(Integrity) หมายถงึ  
 มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อตนเองและผู้อื่น การยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ยึดมั่นและปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.2 แผนปฏิบัติราชการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

  อาชญากรรมพิเศษ หมายถึง อาชญากรรมซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากอาชญากรรมพ้ืนฐานเป็นอาชญากรรมที่มีความส าคัญและจ าเป็นต้องได้รับความสนใจเป็น
กรณีพิเศษ โดยมีรายละเอียดและซับซ้อน จ าเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นกรณีพิเศษ ยุ่งยาก และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่ างประเทศ ระบบเศรษฐกิจ การคลัง องค์กรอาชญากรรม (Organization Crime) 
อาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Crime) ซึ่งคดีดังกล่าวจ าเป็นที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการสืบสวนและสอบสวน เพ่ือให้การป้องกันและปราบปราม        
การกระท าความผิดประเภทอาชญากรรมพิเศษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความส าคัญและ
เชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านความมั่นคง ซึ่งมีประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งมีนโยบายที่ ๑ เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข นโยบายที่ ๓ ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบายที่ ๕ สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
นโยบายที่ ๑๐ เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ และนโยบายที่ ๑๑ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดให้กฎหมายเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมายหลัก  
ให้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จึงถูกจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกลไก
ส าคัญตอบสนองต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้วยการมุ่งเน้นให้กฎหมายมีความเป็นพลวัตที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป และเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชน และมีกระบวนการยุติธรรมที่เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลให้เป้าหมาย
การพัฒนายุทธศาสตร์ชาติในทุกด้านบรรลุความส าเร็จในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลง
ขนานใหญ่ มุ่งเน้นการท านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและพลวัตให้กับการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ทุกภาคส่วนในสังคมมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และท่ัวถึง ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ได้แก่ 

 การพัฒนากฎหมาย โดยเน้นการด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ยกเลิกกฎหมายให้มีเท่าที่จ าเป็นและสอดคล้องกับบริบทและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ จากการน าเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมทางกฎหมายมาประยุกต์ใช้ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกฎหมาย
ทุกระดับชั้น  ให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นเอกภาพ ไม่ขัดกัน มีการน ากฎหมายไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่จะน ากระบวนการยุติธรรม
ปราศจากความเหลื่อมล้ าและความไม่เท่าเทียม  
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การพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยการอ านวยความยุติธรรมเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ในการบริหารกระบวนการยุติธรรม    
ของประเทศ จึงต้องมุ่งสู่การเสริมสร้างสังคมนิติธรรมด้วยกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพและเอ้ือให้ทุกภาคส่วนได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค ปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ โดยเสริมสร้างความโปร่งใสและพลวัตของกระบวนการยุติธรรมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนให้องค์ประกอบต่าง ๆ 
ของกระบวนการยุติธรรมและการบริหารจัดการหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐโดยรวม เพ่ือการจัดการกับกรณีพิพาทได้อย่างเป็นธรรม  ทั้งนี้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีจุดเน้นให้
กระบวนการยุติธรรมทั้งกระบวนการเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระบวนการยุติธรรม     
มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก มุ่งให้เกิดการสร้างมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมเทียบเท่าระดับสากลตามหลักนิติธรรม โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ า 
และสร้างโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรม สร้างความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ การอ านวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพและเป็นไป
อย่างเสมอภาค หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีความร่วมมือที่ดี บูรณาการและเชื่อมโยงการท างานระหว่างกัน 

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

๑. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล (Standard System)   

การด าเนินคดีพิเศษมีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์สูง มีระบบการสืบสวนสอบสวนที่มีมาตรฐาน มีการจับกุมผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่มีผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งมีการใช้
พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน 

1) เป้าหมาย  
๑.1 การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่มีมาตรฐาน  (P1) 
1.2 กระบวนการสนับสนุนที่เสริมสร้างประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษท่ีเป็นรูปธรรม (P2) 
๑.๓ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมั่นในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ (C2) 
1.4 อัยการเห็นพ้องกับความเห็นของพนักงานสอบสวนในส านวนคดีพิเศษ (C1) 
๑.๕ ศาลพิพากษาสอดคล้องกับส านวนคดีพิเศษ (S1) 
๑.๖ มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ของรัฐ เอกชน และประชาชนได้รับการปกป้อง รักษา เรียกคืน (S๒) 
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๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

๒.๑ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนามาตรฐานการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (ร้อยละ ๑๐๐ 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)  
๒.๒ ร้อยละของส านวนการสอบสวนคดีพิเศษที่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพส านวนการสอบสวนคดีพิเศษ (ร้อยละ ๑๐๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕) 
2.๓ ร้อยละของเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง/สืบสวน/คดีพิเศษที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด (เรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง ร้อยละ ๙๕ เรื่องสืบสวนร้อยละ ๙๐          

และคดีพิเศษ ร้อยละ ๙๕) 
     ๒.๔ ร้อยละของผลผลิตกระบวนการสนับสนุนที่น าไปใช้ประโยชน์ในการสืบสวนคดีพิเศษ (ร้อยละ ๑๐๐) 
     ๒.๕ ร้อยละของความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (เพ่ิมขึ้น) 
     2.๖ ร้อยละคดีพิเศษที่ด าเนินการแล้วเสร็จและพนักงานอัยการมีความเห็นพ้อง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗) 

2.๗ ร้อยละของส านวนคดีพิเศษที่ศาลมีค าพิพากษาสอดคล้องกับส านวนคดีพิเศษ (เพ่ิมขึ้น) 
๒.๘ มูลค่าทรัพย์สิน/ผลประโยชน์ที่สามารถปกป้องรักษา ผลประโยชน์ให้แก่รัฐ เอกชน และประชาชน (ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ล้านบาท) 

๓) แนวทางการพัฒนา  
 ๓.๑ พัฒนามาตรฐานการสืบสวนสอบสวน  
 3.2 ยกระดับมาตรการการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษ   
 ๓.๓ พัฒนากระบวนการสนับสนุนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
 ๓.๔ ยกระดับความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ๓.๕ ติดตามผลความเห็นทางคดีของพนักงานอัยการต่อส านวนการสอบสวนคดีพิเศษ 
 ๓.๖ ติดตามผลค าพิพากษาคดีพิเศษให้เป็นปัจจุบัน 
 ๓.๗ ติดตามผลการปกป้อง รักษา เรียกคืนมูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ของรัฐ เอกชน และประชาชนจากการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
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๔) แผนงาน/โครงการส าคัญ 

๔.๑ การปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง (กองคดี, ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว) 

๔.๒ โครงการพัฒนามาตรฐานการสืบสวนสอบสวน (กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ) 

๔.๓ โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (กองคดีการค้ามนุษย์) 

4.๔ โครงการจัดตั้งแหล่งข่าวบุคคลระดับพ้ืนที่ (หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร) 

๔.๕ การคุ้มครองพยานและบริหารจัดการศูนย์คุ้มครองพยาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (กองปฏิบัติการพิเศษ) 

๔.๖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความม่ันคงพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค) 

๔.๗ โครงการประสานงานและติดตามบุคคลที่มี ความเคลื่อนไหวเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ (กองคดีความมั่นคง) 

๔.๘ โครงการป้องกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญาที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ (ศูนย์ป้องกันปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญา) 

๔.๙ โครงการพัฒนาระบบบริหารคดีพิเศษด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIS) (กองบริหารคดีพิเศษ) 

๔.๑0 การส ารวจความเชื่อมั่นสาธารณชนต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ) 

๔.๑๑ งานวิชาการ/วิจัยเพ่ือพัฒนาระบบงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันปราบปราม และสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมคดีพิเศษ (กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ) 

2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ (Smart Agent) 
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ มีบุคลากรที่มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีความผาสุก และมีสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือพัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืน 

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

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
        ๒.๑ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน HR Scorecard (ร้อยละ ๑๐๐)      
        ๒.๒ ร้อยละความเชื่อมั่นของบุคลากรในการบริหารทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ ๘๙)      
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        ๒.๓ ร้อยละความผูกพันของบุคลากร (ร้อยละ ๘๕)      
        ๒.๔ ร้อยละความส าเร็จของการขับเคลื่อนสถาบันพัฒนาการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 
        ๒.๕ ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะเฉพาะต าแหน่ง (ร้อยละ ๑๐๐) 
        ๒.๖ ร้อยละของบุคลากรที่การกระท าความผิดทางวินัยเทียบกับจ านวนบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ไม่เกินร้อยละ ๑) 
        ๒.๗ ร้อยละของเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหนา้ที่โดยมชิอบและ ปปช. ปปท. ชี้มูลลดลง (ไม่เกินร้อยละ ๐.๕)      
        ๒.๘ รอ้ยละความส าเร็จของการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ร้อยละ ๑๐๐)    

๓) แนวทางการพัฒนา  

     ๓.๑ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตาม HR Scorecard  
     ๓.๒ พัฒนาสถาบันการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  
     ๓.๓ พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้สมรรถนะ ทักษะและความเชี่ยวชาญการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  
     ๓.๔ สร้างระบบป้องกันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และการกระท าความผิดทางวินัย   
     ๓.๕ ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสู่การอ านวยความยุติธรรมร่วมกัน  

๔) แผนงาน/โครงการส าคัญ 

๔.๑ การจัดท าและขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ HR Scorecard (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล) 

๔.๒ โครงการพัฒนาสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ) 

๔.๓ โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะความเชี่ยวชาญของผู้บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ (กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ) 

๔.๔ การจัดท าและขับเคลื่อนแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 

๔.๕ โครงการพัฒนาองค์การกรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้กรอบ PMQA ๔.๐ (การจัดท าและขับเคลื่อนแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร) (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 
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๓. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง สร้างเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย (Super Technology) 

มีการติดตามและบันทึกผลการด าเนินคดีพิเศษในฐานข้อมูลคดีพิเศษที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ มีงานการข่าวและข่าวกรองที่มีคุณภาพสูง มีเครื่องมือ อุปกรณ์พิเศษที่
ทันสมัย มีระบบการเชื่อมโยงกับคลังข้อมูลกลางขนาดใหญ่ (Big Data) มีการศึกษา วิจัย พัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษที่เหมาะสมกับการใช้งาน มีนวัตกรรม
สมัยใหม่ที่เหมาะสมกับการสืบสวนสอบสวน 

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

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
        ๒.๑ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาฯ ดิจิทัล ที่สอดคล้องกับแผนฯ ระดับ ๒ และ ๓ ที่เก่ียวข้อง (ร้อยละ ๑๐๐) 
       ๒.๒ จ านวนข่าวกรองที่สามารถพัฒนาเป็นส านวนการสืบสวนหรือคดีพิเศษ (ไม่น้อยกว่า ๔๐ เรื่อง) 
        ๒.๓ ร้อยละของนวัตกรรมและเครื่องมือที่มีการบริหารจัดการให้น ามาใช้ในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๓) แนวทางการพัฒนา  

     ๓.๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและการบูรณาการข้อมูลเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
     ๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา/จัดหา/เครื่องมือพิเศษ/นวัตกรรม/เทคโนโลยี/ระบบสื่อสาร และการรักษาความปลอดภัย 

๔) แผนงาน/โครงการส าคัญ 
๔.๑ โครงการบูรณาการฐานข้อมูลให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.๒ โครงการพัฒนาคุณภาพข่าวกรอง (กองคดี) 
๔.๓ โครงการชุดหาพิกัดและทิศทางโทรศัพท์ระยะใกล้ (ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว) 
๔.๔ โครงการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเ พ่ือใช้วิ เคราะห์และบูรณาการส าหรับการใช้งานคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม                              
 (กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
๔.๕ โครงการจัดหาระบบสื่อสารภาพและเสียงภายในห้องปฏิบัติการสื่อสาร (กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ) 
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๔. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน (Strong Collaboration) 

มีการแสวงหาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การประสานงานและบูรณาการการท างานกับเครือข่าย การสร้างช่องทางการสื่อสาร
และพัฒนาความสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

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

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
        ๒.๑ จ านวนข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นต่อภาคีเครือข่ายเพ่ือเป็นการป้องกัน/ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ (ไม่น้อยกว่า ๑๒ เรื่อง) 
        ๒.๒ ร้อยละของความเชื่อมั่นของเครือข่ายภาคประชาชนที่มีตอ่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (เพ่ิมข้ึน) 
        ๒.๓ ร้อยละของประชาชนทั่วไปที่รับรู้ เข้าใจภารกิจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ร้อยละ ๖๒.๕) 

     ๒.๔ ร้อยละของประชาชนทั่วไปที่มีความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงภัยอาชญากรรมพิเศษ (เพ่ิมข้ึน) 
     ๒.๕ ร้อยละของคดีอาชญากรรมพิเศษลดลง (ลดลง)      
๓) แนวทางการพัฒนา 
     ๓.๑ ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
     ๓.๒ พัฒนาระบบการสร้างการรับรู้ เข้าใจ ภารกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
     ๓.๓ พัฒนาระบบการสร้างความตระหนักถึงภัยอาชญากรรมพิเศษและให้ความช่วยเหลือประชาชน 
     ๓.๔ พัฒนาระบบการติดตามผลสถิติการเกิดคดีอาชญากรรมพิเศษ 
๔) แผนงาน/โครงการส าคัญ 

๔.๑ โครงการพัฒนาความร่วมมือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศที่มีที่ตั้งในประเทศไทย (กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ
๔.๒ โครงการข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นต่อภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นการป้องกัน/ปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ (ทุกกองคดี) 
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๔.๓ โครงการบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ (กองนโยบายและยุทธศาสตร์) 
๔.๔ โครงการสร้างการรับรู้ความเข้าใจภารกิจขององค์กร เพ่ือป้องกันและแจ้งเตือนภัยอาชญากรรมพิเศษ (ส านักงานเลขานุการกรม) 
๔.๕ โครงการใหความชวยเหลือประชาชนที่ไมไดรับความเปนธรรม (ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม) 
๔.๖ โครงการอ านวยความเป็นธรรมด้านความม่ันคง (ไม่ใช้งบประมาณ) (กองคดีความม่ันคง)  

๕. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อความย่ังยืน (Sustainable Administration)   

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

1) เป้าหมาย  
 1.1 การพัฒนาองค์การของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามหลักธรรมาภิบาล 

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
๒.๑ ระดับการพัฒนาองค์การกรมสอบสวนคดีพิเศษสู่การเป็นระบบราชการ ตามเกณฑ์ PMQA ๔.๐ (อย่างน้อยระดับก้าวหน้า (Advance) 

        ๒.๒ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การ (ร้อยละ ๑๐๐) 
       ๒.๓ ระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐) 
๓) แนวทางการพัฒนา  
      ๓.๑ พัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) 
      ๓.๒ ปฏิรูปองค์การกรมสอบสวนคดีพิเศษให้สอดคล้องกับแนวทางที่ กพร.ก าหนด 
     ๓.๓ พัฒนาองค์การตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   
๔) แผนงาน/โครงการส าคัญ 

๔.๑ โครงการพัฒนาองค์การกรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้กรอบ PMQA ๔.๐ (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 
๔.๒ โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษ (กองนโยบายและยุทธศาสตร์) 
๔.๓ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐ (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ภาพที่ 1 แผนภาพความเชื่อมโยงของเป้าหมายแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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ส่วนที่ 2 
โครงการ/กิจกรรม  

ตามแผนการพัฒนาเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนท่ีมีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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2.1 แผนการพัฒนาเพ่ือยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 
มาตรการเพื่อยกระดับความเชื่อม่ันของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

1. ด้านโครงสร้าง/บทบาทหน้าที่ 
 

ประเด็น เป้าหมาย (Goal)/รายละเอียด 
มาตรการยกระดับ 

(Means) 
โครงการ/กจิกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย 
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

   1.1 ไม่มีอิสระในการด าเนนิงาน 
เนื่องจากถูกแทรกแซงทางการเมือง/ 
ผู้มีอิทธิพล/ผู้มีอ านาจ หรือมี
ผลประโยชน์ทบัซ้อน ท าให้ไมส่ามารถ
ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดให้ได้รับ
โทษได ้
   1.2 ประชาชนยังไม่ทราบถึง
บทบาทหนา้ที่หรือบริบทอ านาจ
หน้าที่ทีช่ัดเจน 

   1. ประชาชน และองคกรตาง ๆ ไดรับ
ทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบทบาท 
ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
   2. สรางภาพลักษณที่ดีของกรม
สอบสวนคดีพิเศษที่มีต่อสาธารณชน  
   3. เสริมสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมายสอบสวนคดีพิเศษ   
พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม และเขาใจ
กระบวนการยุติธรรม  
   4. องคกรมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น    
ดวยการน าเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหมใน
การประชาสัมพันธหน่วยงาน 

   เพิ่มช่องทางการ
เผยแพร่ให้มีความ
หลากหลาย สะดวก 
รวดเร็ว และทนัสมัย 
เข้าใจง่าย มีความ
ต่อเนื่อง โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาเกี่ยวข้อง 

1. การสร้างนวัตกรรมสารสนเทศ การเผยแพร่องค์ความรู ้   
เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ โดยประกอบด้วย   
2 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
   1.1 จัดรายการสดตามประเด็นหรือสถานการณ์ เผยแพร่
องค์ความรู้ด้านอาชญากรรมคดีพิเศษ ผ่านช่องทาง 
Facebook : DSI Network, รายการ DSI Talk 
   1.2 รายการวิทยุทั่วทิศถิ่นไทยคุยได้ทุกเรื่องในเมืองไทย 
FM  92.๕ MHz , AM 891 KHz และวิทยุเครือข่ายกรม
ประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ และ FB – Radio Thailand 

ประชาชน 
ทั่วไป 

ศูนย์เสริมสร้าง 
ภาพลักษณ์องค์กร 
 

2. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อแจงเตือนภัย
อาชญากรรมพิเศษ 
     จัดท าสื่อประชาสัมพันธที่เขาใจงาย สรางการรับรสูู
ประชาชนและแจงเตือนภัยอาชญากรรม ความรู้ดานกฎหมาย 
รวมถึงขอมูลชองทางการติดตอกับหนวยงานในการรองเรียน 
รองทุกข แจ้งเบาะแสในรูปแบบ Info graphic, Motion graphic, 
คลิปวีดีโอ 

ส านักงาน
เลขานุการกรม 
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2. กระบวนการด าเนินงาน 
  

ประเด็น เป้าหมาย (Goal)/รายละเอียด 
มาตรการยกระดับ 

(Means) 
โครงการ/กจิกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย 
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

   2.1 การด าเนินงานคดี  
ไม่มีประสทิธิภาพ/ล่าช้า 
   2.2 การเผยแพร่ความก้าวหนา้คดี/
ผลการด าเนนิคดีทีส่ังคมให้ความ
สนใจและส าคัญให้สาธารณชน
รับทราบ 
   2.3 การรายงานความคืบหนา้ 
ของคดี/การติดตามผลการด าเนินการ
ต่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
   2.4 ประชาชนไม่ทราบถึง
หลักเกณฑ์การรับพิจารณาคดีพิเศษ 
ท าให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในการ
ท างาน 
   2.5 เป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบ
การท างานได้ยาก จงึขาดความโปร่งใส 

   1. ผู้บริหารและผูบ้ังคับบัญชาของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษมีเคร่ืองมือใน
การควบคุม ก ากับ ดูแล ติดตาม 
ส านวนคดีประเภทต่างๆ และมขี้อมูล
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ  
   2. ประชาชน และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องสามารถใช้ระบบฯ ในการ
ติดตามความกา้วหน้าในเร่ืองที่ตน   
ร้องขอได้อย่างรวดเร็ว 

   พัฒนาระบบ
ติดตามความคบืหน้า
ของคดี ให้มีข้อมูล
เป็นปัจจบุัน เนน้การ
สื่อสารสร้างความ
ชัดเจนในเจตนารมณ์
ต่อองค์กร ท าให้เกิด
ความเชื่อมั่นต่อการ
ท างานของกรม
สอบสวนคดพีิเศษ
ยิ่งขึ้น 

   1. จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มปีระสิทธิภาพใน
กระบวนการปฏิบัตงิานเกี่ยวกบัการจัดการค าร้อง การจัดการ
เรื่องตรวจสอบข้อเทจ็จริง ส านวนสืบสวน ส านวนสอบสวน   
คดีพิเศษ และการจดัการเกี่ยวกบัส านวนความเห็นแย้งโดยมี
การเชื่อมโยงข้อมลูของระบบตา่งๆ ท าให้สามารถตรวจสอบ
ติดตามสถานะทางคดีได ้
     “โครงการพฒันาระบบบริหารคดีพิเศษดว้ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระยะที ่๒ (DSI Case Intelligence System : CIS)” 
 
 
 
 

   1.บุคลากร 
กรมสอบสวน 
คดีพิเศษ  
   2. หนว่ยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
   3. ประชาชน 
ทั่วไป 

กองคดีเทคโนโลยี
และศูนย์ข้อมูลการ

ตรวจสอบ 
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3. ด้านบุคลากร  
 

ประเด็น เป้าหมาย (Goal)/รายละเอียด 
มาตรการยกระดับ 

(Means) 
โครงการ/กจิกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย 
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

   3.1 ไม่สามารถปฏบิัติงานอยา่ง
มืออาชีพ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
   3.2 ไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 

   1. เพิ่มประสทิธิภาพในการปฏบิัติงาน
การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ให้เป็น
รูปแบบเดียวกัน และเปน็มาตรฐาน
เดียวกันที่ถูกต้อง เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   2. ให้การด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัตกิาร
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มปีระสิทธิภาพ 
มีประสิทธผิล เกิดความคุ้มค่า มุ่งเน้น
ตามพันธกิจ เป้าหมายของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
 

   สร้างบุคลากรให้
ปฏิบัติงานอย่างมือ
อาชีพ น าไปสู่
วัฒนธรรมองค์กรที่มี
ภาพลักษณ์การ
ท างานโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  
“เกียรติศักดิ์ 
เชี่ยวชาญ ซื่อสตัย์”  

1. จัดท าหลักสูตรการทบทวนและเพิ่มประสทิธิภาพการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์และคดี
ความผิดอาญาอ่ืน 

บุคลากร 
กรมสอบสวน 
คดีพิเศษ  

 

กองพัฒนาและ
สนับสนนุคดีพิเศษ 

 

2. โครงการการจัดท าและขบัเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏบิัติ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กลุ่มบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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2.2 แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(รายกิจกรรม/โครงการ) 

โครงการ/กิจกรรม :   การสร้างนวัตกรรมสารสนเทศการเผยแพร่องค์ความรู้เพ่ือป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ   
วัตถุประสงค์ :   เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ   
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย : ภาคประชาชนได้รับข่าวสาร ความรู้ เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  ศูนย์ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร (ศสอ.) 

ประเด็น มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอน 
กรอบระยะเวลา 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. โครงสร้าง/บทบาทหน้าที ่
   1.1 ไม่มีอิสระในการด าเนนิงาน 
เนื่องจากถูกแทรกแซงทาง
การเมือง/ผู้มีอิทธิพล/ผู้มีอ านาจ
หรือมีผลประโยชน์ทบัซ้อน ท าให้ไม่
สามารถด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดให้
ได้รับโทษได้ 
   1.2 ประชาชนยังไม่ทราบถึง
บทบาทหนา้ที่หรือบริบทอ านาจ
หน้าที่ทีช่ัดเจน   
 

   การสร้างนวตักรรมสารสนเทศการเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อป้องกัน
การเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ มี 2 กิจกรรม ได้แก่ 
   ๑. จัดรายการสดตามประเดน็หรือสถานการณ์เผยแพร่องค์ความรู้
ด้านอาชญากรรมคดีพิเศษ ผ่านช่องทาง Facebook : DSI Network, 
รายการ DSI Talk  
   ๒. รายการวทิยุทั่วทิศถิน่ไทยคยุไดทุ้กเรื่องในมืองไทย FM 92.๕ 
MHz, AM 891 KHz และวิทยเุครือข่ายกรมประชาสัมพันธท์ั่ว
ประเทศ และ FB – Radio Thailand  

1. เผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในดา้นการ
ป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดพีิเศษ การเฝ้าระวัง 
ผ่านช่องทาง Facebook : DSI Network 
2. จัดรายการให้ความรู้ในประเด็นที่เป็นสถานการณ์
เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และป้องกันการเกิด
อาชญากรรมคดีพิเศษ 
 
 
 

เดือนมีนาคม – กันยายน 2565 

ส่งข้อมูลประเด็นความรู้เพื่อป้องกันการเกิด
อาชญากรรมคดีพิเศษ ให้เผยแพร่ผ่านรายการวิทยุทั่ว
ทิศถิ่นไทยคุยได้ทุกเรื่องในเมืองไทย FM 92.๕ MHz, 
AM 891 KHz และวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพนัธ์
ทั่วประเทศ และ FB – Radio Thailand 
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โครงการ/กิจกรรม : โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือแจ้งเตือนภัยอาชญากรรมพิเศษ 
วัตถุประสงค์ : สร้างการรับรู้ให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าใจอ านาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และแจ้งเตือนภัยอาชญากรรมพิเศษ 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย : สื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก Info graphic และ Motion Graphic เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจถึงอ านาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการกรม (สลก.) ส่วนประชาสัมพันธ์ 

ประเด็น มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอน 
กรอบระยะเวลา 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. โครงสร้าง/บทบาทหน้าที ่
   1.1 ไม่มีอิสระในการด าเนนิงาน 
เนื่องจากถูกแทรกแซงทางการเมือง/ 
ผู้มีอิทธิพล/ผู้มีอ านาจหรือมี
ผลประโยชน์ทบัซ้อน ท าให้ไม่
สามารถด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดให้
ได้รบัโทษได้ 
   1.2 ประชาชนยังไม่ทราบถึง
บทบาทหนา้ที่หรือบริบทอ านาจ
หน้าที่ทีช่ัดเจน   
 

    จัดท าสื่อประชาสัมพนัธ์เชิงรกุ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจถึงอ านาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดพีิเศษ โดย
เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ www.dsi.go.th, Facebook: DSI 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ, DSI NEWS และ YouTube  
 
 

 1. คัดเลือกประเด็นที่น่าสนใจ  
2. จัดท าเนื้อหารายละเอียด 
3. วางแผนก าหนดรูปแบบ 
4. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ Info graphic, 
Motion graphic  
5. เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ 
www.dsi.go.th, Facebook: DSI กรมสอบสวน  
คดีพิเศษ และ DSI NEWS 
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โครงการ/กิจกรรม :  โครงการพัฒนาระบบบริหารคดีพิเศษด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DSI Case Intelligence System) ระยะที่ ๒  
วัตถุประสงค์ : ๑. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีเครื่องมือในการควบคุมก ากับ ดูแล ติดตาม ส านวนคดีประเภทต่างๆ และมีข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ  
          ๒. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ระบบฯ ในการติดตามความก้าวหน้าในเรื่องที่ตนร้องขอได้อย่างรวดเร็ว 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : กรมสอบสวนคดีพิเศษมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการค าร้อง การจัดการเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ส านวนสืบสวน ส านวนสอบสวนคดีพิเศษและการจัดการเกี่ยวกับส านวนความเห็นแย้ง โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบต่างๆ ท าให้สามารถตรวจสอบติดตามสถานะทางคดีได ้                                                 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ (กทศ.) ศูนย์สารสนเทศ 

ประเด็น มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอน 
กรอบระยะเวลา 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. กระบวนการด าเนินงาน 
   2.1 การด าเนินงานคดีไม่มี
ประสิทธิภาพ/ล่าช้า 
   2.2 การเผยแพร่ความก้าวหน้าคดี/
ผลการด าเนินคดีที่สังคมให้ความ
สนใจและส าคัญ ให้สาธารณชน
รับทราบ 
   2.3 การรายงานความคืบหน้า 
ของคดี/การติดตามผลการด าเนินการ
ต่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
   2.4 ประชาชนไม่ทราบถึง
หลักเกณฑ์การรับพิจารณาคดีพิเศษ 
ท าให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในการ
ท างาน 
   2.5 เป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบ   
การท างานได้ยาก จึงขาดความโปร่งใส 

จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการค าร้อง การจัดการเรื่องตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ส านวนสืบสวน ส านวนสอบสวนคดีพิเศษ และการจัดการ
เก่ียวกับส านวนความเห็นแย้งโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบต่างๆ 
ท าให้สามารถตรวจสอบติดตามสถานะทางคดีได้ 
“โครงการพัฒนาระบบบริหารคดีพิเศษด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DSI Case Intelligence System : CIS) ระยะที่ ๒” 

๑. ส ารวจ/วิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๒. วิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการเรื่อง
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ส านวนสบืสวน ส านวนสอบสวน
คดีพิเศษ 
๓. ออกแบบหน้าจอระบบการจดัการเร่ืองตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ส านวนสืบสวน ส านวนสอบสวนคดีพิเศษ 

เดอืนเมษายน - มิถุนายน 2565 

๔. ออกแบบฐานข้อมูล 
๕. พัฒนาระบบการจัดการเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจรงิ 
ส านวนสบืสวน ส านวนสอบสวนคดีพิเศษ 
๖. ทดสอบและติดตั้งระบบ 
๗. รายงานผลการด าเนินงาน 

เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาเพ่ือยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 21 

โครงการ/กิจกรรม :  การสร้างนวัตกรรมสารสนเทศการเผยแพร่องค์ความรู้เพ่ือป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ   
วัตถุประสงค์ :  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผยแพร่องค์ความรู้ในแก่ภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ      
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย : ภาคประชาชนได้รับข่าวสาร ความรู้ เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (กนย.) ส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 

ประเด็น มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอน 
กรอบระยะเวลา 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. กระบวนการด าเนินงาน 
   2.1 การด าเนินงานคดี  
ไม่มีประสทิธิภาพ/ล่าช้า 
   2.2 การเผยแพร่ความก้าวหน้า
คด/ีผลการด าเนินคดีทีส่ังคมให้
ความสนใจและส าคัญ ให้
สาธารณชนรบัทราบ 
   2.3 การรายงานความคืบหนา้ 
ของคดี/การติดตามผลการ
ด าเนินการต่อผู้รบับริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  
   2.4 ประชาชนไม่ทราบถึง
หลักเกณฑ์การรับพิจารณาคดีพเิศษ 
ท าให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในการ
ท างาน 
   2.5 เป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบ  
การท างานได้ยาก จึงขาดความโปร่งใส 
 

   การสร้างนวัตกรรมสารสนเทศการเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อป้องกนัการ
เกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 
    1. กิจกรรมเลื่องลือขยายผลชมุชนเครือข่ายประเทศไทย (บูรณาการ
ศูนย์รับข้อมลูข่าวสารและเผยแพร่อาชญากรรมคดีพิเศษ : DSI STATION)  
 
 
 

    
 

    จัดตั้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่าย
อาชญากรรมคดีพิเศษ หรือศูนย์เรียนรู้และเฝ้าระวัง
อาชญากรรมในพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
กระจายความรู้ การรับรู้ และการเตือนภัยของ
ประชาชนในพื้นที่ ท าหน้าที่เปน็ตัวแทนของกรม
สอบสวนคดพีิเศษในการประสานงาน เผยแพร่
ข่าวสาร กลั่นกรอง และรับเรื่องร้องทุกข์จากภาค
ประชาชนในพืน้ที ่  

เดือนมีนาคม – กันยายน 2565 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาเพ่ือยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 22 

โครงการ/กิจกรรม :  การสร้างนวัตกรรมสารสนเทศการเผยแพร่องค์ความรู้เพ่ือป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ   
วัตถุประสงค์ :  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผยแพร่องค์ความรู้ในแก่ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ      
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย : ภาคประชาชนได้รับข่าวสาร ความรู้ เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (กนย.) ส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 

ประเด็น มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอน 
กรอบระยะเวลา 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. กระบวนการด าเนินงาน 
   2.1 การด าเนินงานคดี  
ไม่มีประสทิธิภาพ/ล่าช้า 
   2.2 การเผยแพร่ความก้าวหน้า
คด/ีผลการด าเนินคดีทีส่ังคมให้
ความสนใจและส าคัญ ให้
สาธารณชนรบัทราบ 
   2.3 การรายงานความคืบหนา้ 
ของคดี/การติดตามผลการ
ด าเนินการต่อผู้รบับริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  
   2.4 ประชาชนไม่ทราบถึง
หลักเกณฑ์การรับพิจารณาคดีพเิศษ 
ท าให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในการ
ท างาน 
   2.5 เป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบ  
การท างานได้ยาก จึงขาดความโปร่งใส 
 

    การสร้างนวัตกรรมสารสนเทศ การเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อป้องกัน
การเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 
    2. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายด้านเทคนิค การเก็บ
รวบรวมพยานหลักฐานอาชญากรรมคดีพิเศษ  
 
 
 
 

1. วิเคราะห์เนื้อหาในการจัดท าหลักสูตร 
 

เดือนกรกฎาคม 2565 

2. ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่าย
ด้านเทคนิค การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอาชญากรรม
คดีพิเศษ เป็นการอบรมให้ความรู้แก่แกนน าเครือข่ายภาค
ประชาชน 
 

เดือนสิงหาคม 2565 

3. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมฯ เดือนกันยายน 2565 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาเพ่ือยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 23 

โครงการ/กิจกรรม :  การสร้างนวัตกรรมสารสนเทศการเผยแพร่องค์ความรู้เพ่ือป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ   
วัตถุประสงค์ :  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผยแพร่องค์ความรู้ในแก่ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ      
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย : ภาคประชาชนได้รับข่าวสาร ความรู้ เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (กนย.) ส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 

ประเด็น มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอน 
กรอบระยะเวลา 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. กระบวนการด าเนินงาน 
   2.1 การด าเนินงานคดี  
ไม่มีประสทิธิภาพ/ล่าช้า 
   2.2 การเผยแพร่ความก้าวหน้า
คด/ีผลการด าเนินคดีทีส่ังคมให้
ความสนใจและส าคัญ ให้
สาธารณชนรบัทราบ 
   2.3 การรายงานความคืบหนา้ 
ของคดี/การติดตามผลการ
ด าเนินการต่อผู้รบับริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  
   2.4 ประชาชนไม่ทราบถึง
หลักเกณฑ์การรับพิจารณาคดีพเิศษ 
ท าให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในการ
ท างาน 
   2.5 เป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบ  
การท างานได้ยาก จึงขาดความโปร่งใส 
 

    การสร้างนวัตกรรมสารสนเทศการเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อปอ้งกัน
การเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 
    3. โครงการนวตักรรมสารสนเทศการเผยแพร่ความรู้แก่เครือข่าย DSI  
เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษผ่านสื่อออนไลน์ (กิจกรรมเลื่องลือ
ขยายผลชุมชนออนไลน)์  
 
 
 
 
 

1. วิเคราะห์เนื้อหาในการจัดท าหลักสูตร 
 

เดือนมีนาคม 2565 

2. ด าเนินโครงการนวัตกรรมสารสนเทศการเผยแพร่
ความรู้แก่เครือข่าย DSI เพื่อป้องกันการเกิด
อาชญากรรมคดีพิเศษผ่านสื่อออนไลน์ โดย
กลุ่มเป้าหมายเปน็เครือข่ายภาคประชาชนไทยที่อยู่
ต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 

 

เดือนมีนาคม – กันยายน 2565 

3. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมฯ เดือนกันยายน 2565 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาเพ่ือยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 24 

โครงการ/กิจกรรม : หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
วัตถุประสงค์ :  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน และเป็นมาตรฐานเดียวกันที่ถูกต้องเพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ในเรื่องการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ สามารถน าความรู้ และทักษะไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษตามท่ีกฎหมายก าหนดได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ (กพน.) 

ประเด็น มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอน 
กรอบระยะเวลา 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. บุคลากร 
   3.1 ไมส่ามารถปฏิบตัิงานอย่างมือ
อาชีพ เจ้าหนา้ที่ขาดความรู้ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ 
   3.2 ไมเ่ชื่อมั่นในการปฏิบตัิหนา้ที่
ด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มประสทิธิภาพในการปฏบิัติงานของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และ
เจ้าหนา้ทีค่ดีพิเศษ ให้ปฏบิัตงิานได้อย่างถูกต้อง มปีระสทิธิภาพและเกิด
ประสทิธิผลยิง่ขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

1. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่จะน ามาฝึกอบรม 
2. เขียนโครงการของบประมาณจากงบค้ามนุษย์ 
 

เดือนมีนาคม 2565 

3. ประสานสถานที่ส าหรับฝึกอบรม วิทยากร และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
 

เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2565 

4. จัดท าหนังสือขออนุมัติโครงการ แจ้งรายชื่อผู้เข้า
รับการฝึกอบรม  

 

เดือนมิถุนายน 2565 

5. ด าเนินการฝึกอบรม 
 

เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565 

6. จัดท าสรุปผลโครงการฝึกอบรม 
 

เดือนกันยายน 2565 

7. ด าเนินการติดตามประเมินผลผู้ผ่านการฝึกอบรม ๓ เดือนหลังจากการอบรมเสร็จสิ้น 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาเพ่ือยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 25 

โครงการ/กิจกรรม : โครงการการจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ                
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล                 
เกิดความคุ้มค่า มุ่งเน้นตามพันธกิจ เป้าหมายของกรมสอบสวนคดีพิเศษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม                                                  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (กบค.) 

ประเด็น มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอน 
กรอบระยะเวลา 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. บุคลากร 
   3.1 ไม่สามารถปฏบิัติงานอยา่ง
มืออาชีพ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
   3.2 ไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 

    จัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏบิัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบตักิารส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกรมสอบสวน   
คดพีิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการปฏิบัติหนา้ที่ของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
   โครงการ/กิจกรรมที่ ๒  
    โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบุคลากรหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุตธิรรมให้
ได้รับการปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรมตามแนวทางประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
   โครงการ/กิจกรรมที่ ๕  
    โครงการปลูกฝังความคิด วิธีแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์
ส่วนรวมมีวัตถุประสงค ์
- เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ก่อให้เกิดค่านิยมที่จะไมย่อม ไม่ทน    
ไม่เฉยต่อการทุจริต ให้กับข้าราชการและเจ้าหนา้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งจะ
ด าเนินการปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

โครงการ/กิจกรรมที่ ๒ โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
- จัดท ามาตรการควบคุม ก ากับ ติดตามใน
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย   
 

เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565 

โครงการ/กิจกรรมที่ ๕ โครงการปลูกฝัง
ความคิด วิธีแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชนส์่วนรวม 
- ด าเนินการปรับเปลีย่นกลุ่มเปา้หมายที่
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
โดยเน้นที่ผู้ที่ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ
และพนักงานสอบสวนคดีพิเศษทุกระดับ 
- จัดท ามาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม 
ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 

- ติดตามผลภายหลังการจัดการฝึกอบรม 
ด้วยวิธีการประเมินตนเอง 

เดือนกันยายน 2565 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนการพัฒนาเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนท่ีมีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาเพ่ือยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 27 

3.1 สรุปผลการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมและรายงานผลการด าเนินการตามแผนการพัฒนาเพ่ือยกระดับความเชื่อมั่นของ
สาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการด าเนินการ โครงการ/กิจกรรมมายังส่วนติดตามและประเมินผล กองนโยบาย
และยุทธศาสตร์ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินการ ดังนี้ 

 
3.1.1 ด้านโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ 

ประเด็น :  

1. ไม่มีอิสระในการด าเนินงาน เนื่องจากถูกแทรกแซงทางการเมือง/ ผู้มีอิทธิพล/ ผู้มีอ านาจหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน ท าให้ไม่สามารถด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด
ให้ได้รับโทษได้ 

2. ประชาชนยังไม่ทราบถึงบทบาทหน้าที่หรือบริบทอ านาจหน้าที่ท่ีชัดเจน 

เป้าหมาย (Goal)/รายละเอียด :  

1. ประชาชน และองคกรตาง ๆ ไดรับทราบขอมลูขาวสาร เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

2. สรางภาพลักษณที่ดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่มีต่อสาธารณชน  

3. เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และเขาใจกระบวนการยุติธรรม  

4. องคกรมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นดวยการน าเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหมในการประชาสัมพันธหน่วยงาน 

มาตรการยกระดับ (Means) : เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ให้มีความหลากหลาย สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย เข้าใจง่าย มีความต่อเนื่อง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง 

1. การสร้างนวัตกรรมสารสนเทศการเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 

โครงการ/กิจกรรม มีจ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
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กลุ่มเป้าหมายโครงการ ประชาชนทั่วไป 

ผลการด าเนินการ ด าเนินการจัดรายการสดตามประเด็นหรือสถานการณ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านอาชญากรรมคดีพิเศษผ่านช่องทาง Facebook : DSI Network และ รายการ 
DSI Talk สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเด็นการป้องกันอาชญากรรมคดีพิเศษ 
 

ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 จัดรายการ DSI Talk ผ่านทาง Facebook : DSI Network    ภาพที ่3 การเผยแพร่องค์ความรู้เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ จังหวัดตราด 
เรื่อง “นอมินี อ าพรางช่ือ หลีกเลี่ยงกฎหมายและการการหลอกลวงการซื้อที่ดิน” 

 
 

1) กิจกรรมรายการสดตามประเด็นหรือสถานการณ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านอาชญากรรมคดีพิเศษ ผ่านช่องทาง Facebook: DSI Network, รายการ DSI Talk 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาเพ่ือยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 29 

กลุ่มเป้าหมายโครงการ ประชาชนทั่วไป 
ผลการด าเนินการ - ปรับเปลี่ยนรายการเป็น “รายการบอกกล่าวข่าวดีเอสไอ ออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ทุกวันเสาร์     

เวลา 18.00 - 19.00 น. และจังหวัดมหาสารคาม ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.35 - 10.00 น. 
 

ภาพกิจกรรม 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     ภาพที ่4 รายการบอกกล่าวข่าว DSI ประจ าวันท่ี 15 สิงหาคม 2565     ภาพที ่5 รายการบอกกล่าวข่าว DSI ประจ าวันท่ี 8 สิงหาคม 2565 

2) กิจกรรมรายการวิทยุทั่วทิศถิ่นไทยคุยได้ทุกเรื่องในเมืองไทย FM 92.๕ MHz, AM 891 KHz 
และวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ และ FB – Radio Thailand 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาเพ่ือยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 30 

กลุ่มเป้าหมายโครงการ ประชาชนทั่วไป 
ผลการด าเนินการ  

- จัดท าโมชั่นกราฟฟิก เรื่องความรู้เกี่ยวกับสารเคมีวัตถุอันตราย “สารเคมีท าลายล้าง” 
- จัดท าโมชั่นกราฟฟิก เรื่อง “ฮ้ัวคืออะไร? ฮ้ัวแปลว่าอะไร? ใครฮ้ัว? แล้วฮ้ัวกับใคร?” 
- จัดท าอินโฟกราฟฟิก เรื่อง DSI เตือนภัย อย่าหลงเชื่อหลอกท าธุรกรรมทางการเงินทางโทรศัพท์ 
- จัดท าอินโฟกราฟฟิก เรื่อง “DSI รับกรณี ขบวนการลักลอบจัดหาหญิงไทยเพ่ือรับจ้างตั้งครรภ์แทน (อุ้มบุญ) ให้กับผู้ว่าจ้างชาวต่างประเทศที่มีลักษณะเป็น      

องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นคดีพิเศษ” 
- จัดท าโมชั่นกราฟฟิก เรื่อง “ขบวนการ call center แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ DSI” 
- จัดท าคลิปวีดีโอสั้น เรื่อง เตือนภัยมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 

ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
       ภาพที ่6 โมช่ันกราฟฟิก เรื่องความรู้เกี่ยวกับสารเคมีวัตถุอันตราย “สารเคมีท าลายล้าง”          ภาพที ่7 โมช่ันกราฟฟิก เรื่อง “ฮั้วคืออะไร? ฮั้วแปลว่าอะไร? ใครฮั้ว? แล้วฮั้วกับใคร?” 

 

3) โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อแจงเตือนภัยอาชญากรรมพิเศษ 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาเพ่ือยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 31 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      ภาพที ่9 คลิปวีดีโอสั้น อธิบดีดีเอสไอ แจ้งเตือนภัยขบวนการ call center “DSI  
                        เตือนภัย อย่าหลงเชื่อหลอกท าธุรกรรมทางการเงินทางโทรศัพท์” 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
  ภาพที ่8 โมช่ันกราฟฟิก เรื่อง “ขบวนการ call center แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ DSI” 
                      

   ภาพที ่10  คลิปวีดีโอสั้น เรื่อง เตือนภัยมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 
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3.1.2 ด้านกระบวนการด าเนินงาน (1/2) 

   ประเด็น :  

1. การด าเนินงานคดีไม่มีประสิทธิภาพ/ล่าช้า 

2. การเผยแพร่ความก้าวหน้าคดี/ผลการด าเนินคดีที่สังคมให้ความสนใจและส าคัญให้สาธารณชนรับทราบ 

3. การรายงานความคืบหน้าของคดี/การติดตามผลการด าเนินการต่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

4. ประชาชนไม่ทราบถึงหลักเกณฑ์การรับพิจารณาคดีพิเศษ ท าให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในการท างาน 

5. เป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบการท างานได้ยาก จึงขาดความโปร่งใส 
   เป้าหมาย (Goal)/รายละเอียด :  

1. ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีเครื่องมือในการควบคุม ก ากับ ดูแล ติดตาม ส านวนคดีประเภทต่างๆ และมีข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ  
    2. ประชาชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถใช้ระบบฯ ในการติดตามความก้าวหน้าในเรื่องท่ีตนร้องขอได้อย่างรวดเร็ว 

มาตรการยกระดับ (Means) : พัฒนาระบบติดตามความคืบหน้าของคดี ให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน เน้นการสื่อสารสรา้งความชดัเจนในเจตนารมณ์ต่อองค์กร ท าให้เกิดความเชื่อมั่น  
ต่อการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษยิ่งขึ้น 

   หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ (กทศ.) 
1. จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการค าร้อง การจัดการเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง ส านวนสบืสวน 
ส านวนสอบสวนคดีพิเศษ และการจัดการเกี่ยวกับส านวนความเห็นแย้งโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบต่างๆ ท าให้สามารถตรวจสอบติดตามสถานะทางคดีได ้

    โครงการ/กิจกรรม มีจ านวน 1 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
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กลุ่มเป้าหมายโครงการ 1. บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ  2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  3. ประชาชนทั่วไป 
ผลการด าเนินการ ระบบบริหารจัดการคดีพิเศษ ระยะที่ ๑ (ส านวนร้องทุกข์) 

- ภาพรวมการพัฒนาระบบฯ ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีหน่วยงานน าร่องใช้งาน จ านวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) กองบริหารคดีพิเศษ ๒) ส านักเลขานุการกรม  
- ปรับปรุงระบบฯ ให้สอดคล้องกับกระบวนงานจริง และรองรับกระบวนการแจ้งรับเรื่องและแจ้งผลไปยังผู้เสียหายด้วยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เรียบร้อยแล้ว 

ระบบบริหารจัดการคดีพิเศษ ระยะที่ ๒ (ส านวนคดีตรวจสอบข้อเท็จจริง, ส านวนคดีสืบสวน ส านวนคดีพิเศษ) 
- อยู่ระหว่างการวิเคราะห์และออกแบบระบบฯ ร่วมกับกองบริหารคดีพิเศษขั้นสุดท้าย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที ่11 ระบบสารสนเทศ งานด้านคดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ระบบบริหารจัดการคดีพิเศษ (CIS) ระยะที่ 2) (อยู่ระหว่างการวิเคราะห์และออกแบบระบบฯ) 

1) “โครงการพัฒนาระบบบริหารคดีพิเศษด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DSI Case Intelligence System) ระยะที่ ๒” 
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3.1.2 ด้านกระบวนการด าเนินงาน (2/2) 

   ประเด็น :    
1. การด าเนินงานคดีไม่มีประสิทธิภาพ/ล่าช้า 

    2. การเผยแพร่ความก้าวหน้าคดี/ผลการด าเนินคดีที่สังคมให้ความสนใจและส าคัญให้สาธารณชนรับทราบ 
    3. การรายงานความคืบหน้าของคดี/การติดตามผลการด าเนินการต่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
    4. ประชาชนไม่ทราบถึงหลักเกณฑ์การรับพิจารณาคดีพิเศษ ท าให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในการท างาน 
   5. เป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบการท างานได้ยาก จึงขาดความโปร่งใส 
   เป้าหมาย (Goal)/รายละเอียด :    

1. กรมสอบสวนคดีพิเศษมีข้อมูลในการสนับสนุนการรวบรวมพยานหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ สมาชิกเครือข่ายดีเอสไอมีศักยภาพในด้านการ
ป้องกันและเฝ้าระวังอาชญากรรมในพื้นท่ี 
    2. กรมสอบสวนคดีพิเศษมีฐานข้อมูล รายงานข่าว และการเฝ้าระวังอาชญากรรมในพ้ืนที่และฐานข้อมูลรายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
   มาตรการยกระดับ (Means) :   สร้างการมีส่วนรว่มและเผยแพร่ให้เครือข่ายได้รับองค์ความรู้ที่ตรงกับปัญหาและความต้องการ ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นของสาธารณชนมากขึ้น    
   หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (กนย.) ส่วนเครือข่ายการเกิดอาชญากรรมพิเศษ 

โครงการ/กิจกรรม มีจ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
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กลุ่มเป้าหมายโครงการ เครือข่ายภาคประชาชน  
ผลการด าเนินการ เปิดศูนย์รับข้อมูลและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (DSI Station) และศูนย์เรียนรู้ฯ โดยมีการให้ความรู้แก่แกนน าเครือข่ายในพ้ืนที่ ด าเนินการไปแล้ว ดังนี้   
ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เปิดศูนย์ฯ DSI Station จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

ครั้งที่ 2 เปิดศูนย์ฯ DSI Station จังหวัดพิษณุโลก และเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดเชียงรายและพะเยา ระหว่างวันที่ 21 - 25 มีนาคม 2565 
ครั้งที่ 3 เปิดศูนย์ฯ DSI Station จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑ - 5 มีนาคม ๒๕๖5 
ครั้งที่ 4 เปิดศูนย์เรียนรู้ฯ เขตธนบุรีและเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑6 - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖5 
ครั้งที่ 5 เปิดศูนย์ฯ DSI Station จังหวัดภูเก็ต และเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 21 - 25 มีนาคม ๒๕๖5 
ครั้งที่ 6 เปิดศูนย์ฯ DSI Station เขตบางกอกน้อยและเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน ๒๕๖5 
ครั้งที่ 7 เปิดศูนย์ฯ DSI Station เขตลาดกระบังและเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28 - 29 เมษายน 2565 
ครั้งที่ 8 เปิดศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2565 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

ภาพที ่12 ศูนย์ฯ DSI Station จังหวัดอุบลราชธาน ี           ภาพที ่13 ศูนย์ฯ DSI Station จังหวัดพิษณุโลก 

1) กิจกรรมเลื่องลือขยายผลชุมชนเครือข่ายประเทศไทย (บูรณาการศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่อาชญากรรมคดีพิเศษ : DSI STATION) 
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ภาพกิจกรรม 

 

   
  

 

 

 

ภาพที ่14 ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดพะเยา        ภาพที่ 15 ศูนย์เรียนรูฯ้ จังหวัดเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

           ภาพที่ 16 ศูนยฯ์ DSI Station เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร          ภาพที่ 17 ศูนย์ฯ DSI Station เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
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กลุ่มเป้าหมายโครงการ เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ผลการด าเนินการ เป็นกิจกรรมให้ความรู้แก่เครือข่ายภาคประชาชน เพ่ือพัฒนาต่อยอดด้านศักยภาพในการป้องกันอาชญากรรมในพ้ืนที่ ด าเนินการระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565    
ณ โรงแรมบลูเวฟ โฮเทล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ภาพกิจกรรม 
 

           
                  ภาพที่ 18               ภาพที่ 19 

 

 

ภาพที่ 20  

2) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายด้านเทคนิคการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอาชญากรรมคดีพิเศษ 

ภาพที่ 18 – 20 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายด้านเทคนิคการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน                             
อาชญากรรมคดีพิเศษ ณ โรงแรมบลูเวฟ โฮเทล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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กลุ่มเป้าหมายโครงการ เครือข่ายคนไทยที่พ านักในสหภาพยุโรป เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เครือข่ายภาคประชาชน (อาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม) 
ผลการด าเนินการ เป็นการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษให้แก่สมาชิกเครือข่ายกรมสอบสวนคดีพิเศษทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในระบบ
ออนไลน์ (E-learning) ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน (Google Meet) ด าเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนกรกฎาคม 2565 (จ านวน 6 รุ่น) 

 
ภาพกิจกรรม 

 

             

      ภาพที่ 21             ภาพที่ 22 

 
ภาพที่ 21 – 22 การอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษให้แก่สมาชิกเครือข่ายกรมสอบสวนคดีพิเศษทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในระบบออนไลน์ (E-learning) 

 

3) โครงการนวัตกรรมสารสนเทศการเผยแพร่องค์ความรู้เครือข่าย DSI เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษผ่านสื่อออนไลน์ (กิจกรรมเลื่องลือขยายผลชุมชนออนไลน์) 
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3.1.3 ด้านบุคลากร 
   ประเด็น :    

1. ไม่สามารถปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
2. ไม่เชื่อม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 

   เป้าหมาย (Goal)/รายละเอียด :       
1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน และเป็นมาตรฐานเดียวกันที่ถูกต้อง เพ่ือช่วยเหลือป ระชาชนให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
    2. ให้การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล     
เกิดความคุ้มค่า มุ่งเน้นตามพันธกิจ เป้าหมายของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
   มาตรการยกระดับ (Means) : สร้างบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ น าไปสู่วัฒนธรรมองค์กร ที่มีภาพลักษณ์การท างานโปร่งใส ตรวจสอบได้ “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์” 
   หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ (กพน.) และกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (กบค.) 

โครงการ/กิจกรรม มีจ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 

กลุ่มเป้าหมายโครงการ ข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ต าแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษทุกระดับ (ยกเว้นผู้อ านวยการกอง) และต าแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษทุกระดับ 
(ยกเว้นผู้อ านวยการกอง) 
ผลการด าเนินการ กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ ได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ได้ตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมต าแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน ๓๑๙ คน ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารเรียนรวม สถาบันการสอบสวน
คดีพิเศษ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 
 
 

1) จัดท าหลักสูตรการทบทวนและเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และคดีความผิดอาญาอ่ืน 
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ภาพกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 23          ภาพที่ 24  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 25              ภาพที่ 26 

             ภาพที่ 23 – 26 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
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กลุ่มเป้าหมายโครงการ บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ผลการด าเนินการ โครงการ/กิจกรรมภายใต้โครงการการจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 

กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
1. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 7 กิจกรรม ดังนี้ 
 

- ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๑ ฉบับ โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เห็นชอบในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ด าเนินการเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๕ ผ่านเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

1.1 กิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

- ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๑ ฉบับ โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เห็นชอบในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ด าเนินการเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๕ ผ่านเว็บไซต์กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
- กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการก าชับการแจ้งเวียนและก าชับการปฏิบัติตามระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ และหนังสือสั่งการของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมถึงก าหนดให้ทุกหน่วยงานตอบแบบประเมินเพ่ือติดตามการรับรู้และเข้าใจของบุคลากร ซึ่งมีผู้ตอบแบบ
ส ารวจเพ่ือรับทราบระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ และหนังสือสั่งการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นเพศชายร้อยละ ๕๓ เป็นเพศหญิงร้อยละ 
๔๗ และผลการตอบแบบส ารวจฯ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจฯ มีการรับรู้และเข้าใจในวิธีแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๒ ซึ่งบรรลุเป้าหมายของการด าเนินโครงการฯ (ก าหนดเป้าหมายร้อยละ 85) 
 

2) โครงการการจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
1.2 กิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่าย
งบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

๑) แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
2) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

1.3 กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

- ผู้บริหารและบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี “ข้าราชการ DSI ไร้ทุจริต” 
และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ 

1.4 กิจกรรมยกย่องเชิดชูหน่วยงานต้นแบบ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต 

- กรมสอบสวนคดีพิเศษ ด าเนินกิจกรรมยกย่องเชิดชูหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต โดยได้ด าเนินการ
คัดเลือกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นผู้มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายยุติธรรม
ธ ารง กระทรวงยุติธรรม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ อาคาร        
กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมติที่ประชุมได้คัดเลือกบุคคลผู้มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธ ารง กระทรวงยุติธรรม ประจ าปี         
พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน 6 ท่าน ดังนี้ 
- เข็มเครื่องหมายยุติธรรมธ ารง ชั้นที่ ๓ อันเป็นเชิดชูยิ่ง จ านวน ๒ ท่าน ได้แก ่
  (1) ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี 
  (2) น.ส.ศิขรินทร์ สิงห์สาคร 
- เข็มเครื่องหมายยุติธรรมธ ารง ชั้นที่ ๔ อันเป็นที่ชมเชยยิ่ง จ านวน 4 ท่าน ได้แก ่
  (1) นายธีรภัทร แก้วจุนันท ์
  (2) พ.ต.ท.สายัณห์ พร้อมสินทรัพย์ 
  (3) น.ส.ปุณยวรีย์ สุวรรณลีลา 
  (4) น.ส.อลิษ เหล่ารอด 
       โดยผู้ได้รับการคัดเลือก ได้เข้ารับประดับเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธ ารง กระทรวงยุติธรรม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 
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กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
1.5 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

- ด าเนินการจัดโครงการฯ ในวันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๑ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(ผ่านระบบ Webex Meeting Link) โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ๑๐๐ คน ซึ่งในหลักสูตรดังกล่าวได้มีการก าหนดหัวข้อวิชา 
“คุณธรรมและจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล ส าหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ”  โดยมี นายมณฑล แก้วเก่า         
อดีตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและ อ.ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เป็นวิทยากร 
 

1.6 กิจกรรมการวิเคราะห์และประเมินความ
เสี่ยงกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใน
หน่วยงาน 

- อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เห็นชอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้เผยแพร่ความเสี่ยงการทุจริตของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (www.dsi.go.th) 
- กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล จัดท าแบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒5๖๕ เสนอ
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นชอบสรุปรายงานฯ โดยให้เผยแพร่สรุปรายงานฯ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (www.dsi.go.th) และจัดส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม 
 

1.7 กิจกรรมการคัดเลือกบุคลากร เพ่ือรับ
รางวัลบุคคลต้นแบบ “คนดี ดีเอสไอ” 

- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้มีหนังสือที่ ยธ ๐๘๒๑/ว ๐๕๓ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ แจ้งเวียนประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ      
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ “คนดี ดีเอสไอ ” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปยัง
หน่วยงานในสังกัด เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ จ านวน 5 ราย ดังนี้ 
1) นายวิทยา วิทยพันธ์ ข้าราชการ ต าแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษช านาญการพิเศษ 
2) นางสาวสิริณภัทฒ์ เกตุสุวรรณ ข้าราชการ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษช านาญการพิเศษ 
3) นางสาวนันทพร เฉลิมจิตรอุทัย ข้าราชการ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
4) นางสาวดวงพร แต้เกษม พนักงานราชการ ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
5) นางสาวพัชรนันท์ ปาปะโต พนักงานจ้างเหมาบริการ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเข็มเครื่องหมายและโล่เกียรติคุณ เพ่ือมอบให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ “คนดี ดีเอสไอ” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ร่วมกับส านักงานเลขานุการกรม และเมื่อด าเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะได้จัดพิธีมอบรางวัลต่อไป) 
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2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ . ๒๕๖๕ และ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
 

2.1 โครงการ “ดีเอสไอ ปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่    
สีเขียวในชุมชน” 

- ด าเนินโครงการเมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น. ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
และคณะผู้บริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการ “ดีเอสไอ ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน” และมอบพันธุ์กล้าไม้
ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 36 หน่วยงาน รวมจ านวน 72 คน 
รับพันธุ์กล้าไม้ ได้แก่ ต้นสักทอง ต้นยางนา ต้นมะค่าโมง ต้นมะตาด ต้นอินทนิล ต้นกาแฟ และต้นมะฮอกกานี รวมทั้งสิ้นจ านวน 
700 ต้น เพ่ือไปแจกจ่ายและน ากลับไปปลูกบริเวณที่พักอาศัยของตนเอง โดยได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์กล้าไม้จากสถานีเพาะช า
กล้าไม้ จังหวัดนนทบุรี กรมป่าไม้ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและกระตุ้น
จิตส านึกให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์และรู้จักใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเป็นการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

2.2 โครงการ “โครงการดีเอสไอ ปันน้ าใจ 
ห่วงใยผู้สูงอายุ” 

- ด าเนินจัดโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดย นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และพันต ารวจโท 
พเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ ร้อยต ารวจเอก ธรรศ เลาห์ทวี เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
น าเงินและสิ่งของเครื่องใช้ส าหรับผู้สูงอายุ อาทิ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ข้าวสาร อาหารแห้ง กระดาษช าระ สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม ครีมทาผิว 
แป้งฝุ่น ผงซักฟอก น้ ายาปรับผ้านุ่ม น้ ายาล้างจาน เป็นต้น มูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 30,000 บาท ภายใต้โครงการ “ดีเอสไอ ปันน้ าใจ 
ห่วงใยผู้สูงอายุ” เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันส าคัญของชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวน       
คดีพิเศษ ได้ร่วมท าความดีบริจาคเงินและสิ่งของดังกล่าวข้างต้น เพ่ือส่งมอบให้ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี 
(บ้านพักคนชราวัดกลาง) น าไปใช้ประโยชน์ โดยมี นายประพันธ์ บุญคุ้ม ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี 
เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี (บ้านพักคนชราวัดกลาง) ต าบลโคกคราม อ าเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
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2.3 กิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ชมรม “ดีเอสไอ ใสสะอาด” 
 

- ด าเนินการจัดท าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เรื่อง No Gift Policy 

2.4 กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

- ผู้บริหารและบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี “ข้าราชการ DSI ไร้ทุจริต” 
และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ 

2.4 กิจกรรมดีเอสไอร่วมแบ่งปันอุปกรณ์การเรียน
เพ่ือเด็กในถิ่นทุรกันดาร 

- ด าเนินการกิจกรรม โดยตั้งกล่องรับบริจาคอุปกรณ์การเรียน ณ บริเวณโถงกลางชั้น G อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่วนที่ตั้งปฏิบัติงาน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๒ และส่วนที่ตั้งปฏิบัติงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๘ 
ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๕ เพ่ือส่งมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนในชนบทที่ห่างไกล ผ่านมูลนิธิแสง – ไซ้กีเหตระกูล 
 

2.5 โครงการ “DSI ปันน้ าใจให้น้องสี่ขา กินอ่ิม 
นอนอุ่น” (ตั้งกล่องรับบริจาคสิ่งของที่จ าเป็น
ส าหรับสุนัข - แมว น าสิ่งของที่จ าเป็นไปบริจาค 
ณ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ) 

- ด าเนินการจัดโครงการ “DSI ปันน้ าใจให้น้องสี่ขา กินอ่ิม นอนอุ่น” เสร็จสิ้นแล้ว โดยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น
พระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีกิจกรรมเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมบริจาคเงิน อาหารเม็ด และสิ่งของ
จ าเป็นส าหรับสัตว์พิการ ซึ่งจะเดินทางไปมอบสิ่งของดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์
สัตว์พิการ ซอยพระแม่ ๒๕ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 

2.6 โครงการ ดีเอสไอร่วมใจปล่อยพันธุ์ปลา 
รักษาระบบนิเวศ 

- ด าเนินการจัดโครงการเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 โดยนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ร่วมกิจกรรม
และเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “ดีเอสไอร่วมใจปล่อยพันธุ์ปลารักษาระบบนิเวศ” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล 
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 69 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 และพร้อมใจกัน
ร่วมท าความดีถวายแด่พระองค์ท่าน ด้วยการปล่อยพันธุ์ปลารักษาระบบนิเวศของแม่น้ า และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนและชาวบ้าน
คลองพระอุดม โดยมี ร.ต.อ. ธรรศ เลาห์ทวี เลขานุการกรม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ทั้งนี้ มีข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมฯ จ านวน 100 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลาน้ าจืดจากศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เขต 8 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมประมง ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว จ านวน 100,000 ตัว ซึ่ง
กิจกรรมฯ ดังกล่าว ได้รับอนุญาตจากพระอธิการ บุรินทร์พจน์ ฐานวโร เจ้าอาวาสวัดท้องคุ้ง ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษใช้พ้ืนที่จัด
กิจกรรมฯ ณ บริเวณท่าน้ าวัดท้องคุ้ง ต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
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2.7 การขับเคลื่อนการประเมินองค์กรคุณธรรม 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) 

1. กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล มีหนังสือที่ ยธ 0801.5/ว300 ลงวันที่ 12 เมษายน 2565 ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในสังกัด  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระดับกอง/กลุ่ม) ประกาศ
เจตนารมณ์ รายละเอียดคุณธรรมเป้าหมาย และค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานขับเคลื่อนแผนส่งเสริมคุณธรรม ทั้งนี้ ทุกหน่วยงาน  
ในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เข้าร่วมด าเนินการในเรื่องดังกล่าว ครบถ้วนทุกหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
2. คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ได้จัดการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน 2565 ผ่านระบบ
ออนไลน์เพ่ือพิจารณาผลการประเมินองค์กรคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตาม
คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๕) ซึ่งมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจ านวน ๑๒ หน่วยงาน เข้าร่วมการประเมิน ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับ       
การพิจารณา ให้เป็น ๑ ใน ๑๐ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ผ่านเกณฑ์ การประเมินในระดับ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” และ
มี ๒ ส่วนราชการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับ “องค์กรคุณธรรม” รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2/2564 
 

2.8 กิจกรรมส่งเสริมเทิดทูนสถาบันชาติ - ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนฯ โดยด าเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐาน พระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะและประดับ
ตกแต่งอาคารสถานที่บริเวณ ห้องโถงด้านใน และมุกด้านนอกเฉพาะส่วนหน้าของอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ร่วมกันถวายราชสักการะ เพ่ือส่งเสริมเทิดทูนสถาบัน จ านวน 6 กิจกรรม ดังนี้ 
1. พิธีน้อมร าลึก เนื่องในวันคล้ายสวรรคตของพระบามสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 
2. วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อ
แห่งชาต ิ5 ธันวาคม 2565 
3. วันฉัตรมงคล เนื่องในวันคล้าย วันบรมราชาภิเษกพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 
4. พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่          
3 มิถุนายน 2565 
5. พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 
6. พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง      
ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
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3.3 ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

โครงการ/กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1. การสร้างนวัตกรรมสารสนเทศการเผยแพร่องค์ความรู้ 
เพ่ือป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ (ศูนย์ส่งเสริม
ภาพลักษณ์องค์กร) 

๑) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางใน
การด าเนินงาน  
๒) ขาดงบประมาณในการด าเนินงาน 

๑) สนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางให้มา
ด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 
๒) สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริม
ภาพลักษณ์องค์กร 

2. กิจกรรมเลื่องลือขยายผลชุมชนเครือข่ายประเทศไทย (บูรณาการ
ศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่อาชญากรรมคดีพิเศษ : DSI 
STATION) (ส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ) 

1) ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ท าให้การติดต่อสื่อสารและ
การประสานงานของการด าเนินการบางครั้งไม่ต่อเนื่อง
ต้องติดตามและประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ที่สุด ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
กะทันหันเพราะติดเชื้อโควิด ท าให้ต้องมีปรับเปลี่ยนให้
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

๑) เสนอให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือขยายเครือข่ายให้
ครอบคลุม สร้างกระบวนการป้องกันอาชญากรรรมระหว่างประเทศ
ให้มากยิ่งขึ้น  
๒) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในองค์กรในการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ร่วมกันมากยิ่งขึ้น 
๓) สนับสนุนงบประมาณให้เกิดการพัฒนาช่องทางและผลิต
นวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. โครงการพัฒนาระบบบริหารคดีพิเศษด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DSI Case Intelligence System) ระยะที่  ๒ 
(กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ) 

1) บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
2) บางกระบวนการยังไม่มีความชัดเจนในการด าเนินงาน 
ท าให้การพัฒนาระบบเป็นไปด้วยความยากล าบาก 

1) เพ่ิมอัตราก าลังให้ศูนย์สารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี
ภารกิจในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
2) ปรับปรุงกระบวนงานให้มีความชัดเจนก่อนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  

4. จัดท าหลักสูตรการทบทวนและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์และคดี
ความผิดอาญาอ่ืน (กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ) 

1) ไม่มีงบประมาณในการจัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว 
ต้องของบประมาณเหลือจ่ายจากแหล่งเงินอ่ืน 
2) ไม่สามารถจัดอบรมให้ต าแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ
ทุกระดับได้ เพราะไม่มีงบประมาณ 

1) จัดท าค าของบประมาณในการจัดอบรมจากแหล่งเงินอ่ืน เช่น 
ของบประมาณจากเงินดอกเบี้ยกระทรวงยุติธรรม 
2) ควรให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวในทุก ๆ ปีงบประมาณ 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ เพ่ือสร้างบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
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ส่วนที่ 4 

สรุปผลการด าเนินการ 
 โครงการส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนท่ีมีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดย กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ 
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4. สรุปผลการด าเนินการโครงการส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โดย กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ 

   

ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในส่วนของหลักการตอบสนอง (Responsiveness) การปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมี
คุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวังและความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) ของกรมสอบสวน     
คดีพิเศษ ได้ก าหนดเป้าประสงค์ที่ 3 เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของสังคมในการปราบปรามสืบสวนสอบสวน ตัวชี้วัดร้อยละความเชื่อมั่นของประขาชนต่อการด าเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ แผนปฏิบัติราชการเรื่องพัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และแผนปฏิบัติราชการเรื่องบูรณาการความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วน เพ่ือเป็นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักการและเหตุผลดังกล่าว ตลอดจนเพ่ือให้ทราบถึงระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อ
กรมสอบสวนคดีพิเศษและน าข้อเสนอแนะมาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อการ
อ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน จึงต้องด าเนินโครงการส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดี พิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ คือ (1) เพ่ือทราบถึงระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ (2) เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อการอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน โดยมเีป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) คือ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อการอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน และมี
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) คือ กรมสอบสวนคดีพิเศษมีข้อมูลในการก าหนดกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือยกระดับความเชื่อมั่นของ
สาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ด าเนินการส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นการ
ศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน เชิงปริมาณโดยใช้แบบส ารวจ และเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึงระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อการ
ด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อ
การอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน โดยใช้แบบส ารวจความเชื่อมั่นของ “ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน” และแบบส ารวจความเชื่อมั่นของ “บุคลากร
ภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ” ในรูปแบบของการตอบแบบส ารวจผ่าน (Google Form) เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจ จากการ
ด าเนินการส ารวจความเชื่อมั่นจากกลุ่มตัวอย่างมีในส่วนของกลุ่มผู้รับบริการ ผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย และประชาชน มีผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 1,246 ราย ส าหรับกลุ่ม
บุคลากรภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 959 ราย และการส ารวจเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง รวมจ านวน 10 ตัวอย่าง สามารถสรุปผลการส ารวจและข้อเสนอแนะที่ได้จากการส ารวจ ดังนี้ 
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4.1 การส ารวจเชิงปริมาณ 
 

กลุ่มตัวอย่างท่ี 1) ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชน 
 

1.1) เพศและอายุ 
 
 
  
  
 
 
              ชาย 42.30           หญิง 57.38           อืน่ๆ 0.32 
 

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชน ตอบแบบส ารวจในครั้งนี้ จ านวนทั้งสิ้น 1,246 ราย 
ด้านเพศและอายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.38 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 42.30 และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 0.32 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.86 รองลงมา คือ อายุ 31 – 40 ปี อายุ 51 – 60 ปี อายุ 21 – 30 ปี อายุมากกว่า 
60 ปี และอายุน้อยกว่า/เท่ากับ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.61, 18.22, 14.60, 5.06, และ 2.65 ตามล าดับ 

ช่วงอายุ ร้อยละ 
อายุมากกว่า 60 ปี 5.06 
อายุ 51 – 60 ปี 18.22 
อายุ 41 - 50 ปี 31.86 
อายุ 31 – 40 ปี 27.61 
อายุ 21 – 30 ปี 14.60 
อายุน้อยกว่า/เท่ากับ 20 ปี 2.65 

รวม 100.00 
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 1.2) การศึกษา           
   
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.52 รองลงมา คือ ระดับปริญญาโท มัธยมศึกษา/ปวช. อนุปริญญา/ปวส. ปริญญาเอก 
ประถมศึกษา และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 22.00, 9.87, 3.61, 0.88, 0.56, และ 0.56 ตามล าดับ 

1.3) อาชีพ 

 
 
 

 

 

 

 

ด้านอาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 59.07 รองลงมา คือ รับจ้าง/ลูกจ้าง ธุรกิจส่วนตัว พนักงานบริษัท อาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ์ 
นักเรียน/นักศึกษา อ่ืน ๆ เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ และเกษตรกร/ประมง คิดเป็นร้อยละ 12.84, 8.99, 8.60, 4.41, 3.21, 0.80 และ 0.80 ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา ร้อยละ 
ปริญญาเอก 0.88 
ระดับปริญญาโท 22.00 
ระดับปริญญาตรี 62.52 
อนุปริญญา/ปวส. 3.61 
มัธยมศึกษา/ปวช. 9.87 
ประถมศึกษา 0.56 
อื่น ๆ 0.56 

รวม 100.00 

อาชีพ ร้อยละ 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 59.07 
ธุรกิจส่วนตัว 8.99 
รับจ้าง/ลูกจ้าง 12.84 
เกษตรกร/ประมง 0.80 
พนักงานบริษัท 8.60 
นักเรียน/นักศึกษา 3.21 
อาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ์ 4.41 
เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ 0.80 
อื่น ๆ 1.28 

รวม 100.00 
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1.4) ความเกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ด้านความเกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานระหว่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 39.58 รองลงมา คือ ประชาชน
ทั่วไป ผู้กล่าวหา/ผู้เสียหาย ส านักงานอัยการสูงสุด /ส านักงาน ป.ป.ช. /ส านักงาน ป.ป.ท. /ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้แทน/ผู้รับมอบอ านาจ ผู้ร้องขอ พยาน เครือข่ายภาค
ประชาชนกรมสอบสวนคดีพิเศษ หน่วยงาน หรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงาน ผู้มาติดต่อ/ขอค าแนะน าด้านกฎหมาย หรือคดีพิเศษ อ่ืน ๆ ผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ต้องหา 
แหล่งข่าวบุคคล (ผู้เกี่ยวข้องกับข่าว/ผู้ให้ข้อมูลข่าว) และสื่อสารมวลชน คิดเป็นร้อยละ 25.12, 13.72, 10.11, 4.01, 2.81, 2.33, 1.44, 0.32, และ 0.56 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 

ความเกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยละ 
หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานระหว่างประเทศ 39.58 
ประชาชนทั่วไป 25.12 
ผู้กล่าวหา/ผู้เสียหาย 13.72 
เครือข่ายภาคประชาชนกรมสอบสวนคดีพิเศษ 10.11 
ส านักงานอัยการสูงสุด /ส านักงาน ป.ป.ช. /ส านักงาน ป.ป.ท. /ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 4.01 
ผู้แทน/ผู้รับมอบอ านาจ 2.81 
ผู้ร้องขอ 2.33 
พยาน 1.44 
ผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ต้องหา 0.32 
สื่อสารมวลชน 0.56 

รวม 100.00 
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1.5) ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการทราบถึงช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ อันดับแรก คือ สื่อออนไลน์ (ไลน์/เฟสบุ๊ค ฯลฯ) คิดเป็นร้อยละ 26.81 
รองลงมา คือ โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 24.92 เว็บไซต์ www.dsi.go.th การบอกเล่า/บอกต่อ อบรม/สัมมนา หนังสือพิมพ์ วิทยุ วารสาร DSI (e-book) และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 
18.68, 11.16, 7.09, 5.78, 3.03, 1.96 และ 0.57 ตามล าดับ 

 

 

 
 

ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

รอ้ยละ 

สื่อออนไลน์ (ไลน์/เฟสบุ๊ค ฯลฯ) 26.81 
โทรทัศน์ 24.92 
เว็บไซต์ www.dsi.go.th 18.68 
การบอกเล่า/บอกต่อ 11.16 
อบรม/สัมมนา 7.09 
หนังสือพิมพ์ 5.78 
วิทยุ 3.03 
วารสาร DSI (e-book) 1.96 
อ่ืน ๆ 0.57 

รวม 100.00 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาเพ่ือยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 54 

1.6) การทราบถึงช่องทางการเตือนภัยของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ด้านการทราบถึงช่องทางการเตือนภัยของกรมสอบสวนคดีพิเศษ อันดับแรก คือ สื่อออนไลน์ (ไลน์/เฟสบุ๊ค ฯลฯ) คิดเป็นร้อยละ 33.10 รองลงมา คือ โทรทัศน์ 
เว็บไซต์ www.dsi.go.th การบอกเล่า/บอกต่อ อบรม/สัมมนา หนังสือพิมพ์ วิทยุ วารสาร DSI (e-book) ไม่ทราบช่องทางการเตือนภัย และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 24.63, 
17.18, 10.23, 4.91, 4.46, 2.70, 1.60, 1.15 และ 0.04 ตามล าดับ 

 
 
 
 
 

ช่องทางการเตือนภัยของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยละ 
สื่อออนไลน์ (ไลน์/เฟสบุ๊ค ฯลฯ) 33.10 
โทรทัศน์ 24.63 
เว็บไซต์ www.dsi.go.th 17.18 
การบอกเล่า/บอกต่อ 10.23 
อบรม/สัมมนา 4.91 
หนังสือพิมพ์ 4.46 
วิทยุ 2.70 
วารสาร DSI (e-book) 1.60 
ไม่ทราบช่องทางการเตือนภัย 1.15 
อ่ืน ๆ 0.04 

รวม 100.00 
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1.7) ความเชื่อม่ันต่อการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่น อันดับแรก คือ กรมสอบสวนคดีพิเศษมีบุคลากรที่มีความรู้ 
ทักษะ และความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานด้วยความเป็นสหวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 18.39 รองลงมา คือ กรมสอบสวนคดีพิเศษน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษด าเนินการสอบสวนตามกฎหมายด้วยความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย กรมสอบสวนคดีพิเศษมีสถานที่ให้บริการที่มีความเหมาะสมกับ         
ผู้มาติดต่อราชการ กรมสอบสวนคดีพิเศษด าเนินการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เจ้าหน้าที่อธิบาย/ให้ค าปรึกษา/แนะน าด้วยมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต การติดต่อประสานงานเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็ว และการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการให้บริการกับผู้มาติดต่อราชการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชนทุกคนด้วยความเสมอภาค การมีกระบวนการขั้นตอนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไม่มีความยุ่งยาก และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 14.26, 9.86, 7.03, 6.98, 6.59, 6.32, 
6.22, 6.19, 5.46, 5.43, 4.79 และ 2.48 ตามล าดับ 

ความเชื่อม่ันต่อการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยละ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษมีบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานด้วยความเป็นสหวิชาชีพ 18.39 
กรมสอบสวนคดีพิเศษน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 14.26 
กรมสอบสวนคดีพิเศษด าเนินการสอบสวนตามกฎหมายด้วยความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 9.86 
กรมสอบสวนคดีพิเศษมีสถานที่ให้บริการที่มีความเหมาะสมกับผู้มาติดต่อราชการ 7.03 
กรมสอบสวนคดีพิเศษด าเนินการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 6.98 
เจ้าหน้าที่อธิบาย/ให้ค าปรึกษา/แนะน าด้วยมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 6.59 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 6.32 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต 6.22 
การติดต่อประสานงานเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็ว 6.19 
เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการให้บริการกับผู้มาติดต่อราชการ 5.46 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทุกคนด้วยความเสมอภาค 5.43 
การมีกระบวนการขั้นตอนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไม่มีความยุ่งยาก 4.79 
อ่ืน ๆ 2.48 

รวม 100.00 
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1.8) ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ด้านสืบสวนสอบสวนหรือด้านสนับสนุนคดีพิเศษ  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ด้านสืบสวนสอบสวนหรือด้านสนับสนุนคดีพิเศษ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็น อันดับแรก คือ หลักเกณฑ์ในการรับเป็นคดี
พิเศษ มีข้อจ ากัดมาก คิดเป็นร้อยละ 17.35 รองลงมา คือ การเดินทางไปกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่สะดวก และมีส านักงานเพียงไม่กี่จังหวัด กระบวนการและขั้ นตอน 
(เช่น การรับเป็นคดีพิเศษ การขอข้อมูล การให้บริการ ฯลฯ) มีความยุ่งยาก อ่ืน ๆ เช่น การไม่เคยไปรับบริการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ฯลฯ ช่องทางในการร้องเรียนหรือ
ติดตามความคืบหน้าของคดีไม่เพียงพอ การบริหารจัดการตามระบบราชการท าให้การให้บริการเป็นไปด้วยความล่าช้า การติดต่อประสานงานด้านข้อ มูลของเจ้าหน้าที่     
ที่เก่ียวข้องไม่ชัดเจน และใช้เวลานาน การให้ข้อมูล ให้ค าปรึกษา หรือตอบค าถามไม่ชัดเจน หรือไม่ตรงประเด็น เจ้าหน้าที่และสถานที่ไม่สามารถอ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้มารับบริการได้อย่างเหมาะสม และเครื่องมือ/อุปกรณ์และเทคโนโลยีการสืบสวนสอบสวนไม่สามารถรองรับสถานการณ์ในปัจจุบัน คิดเป็นร้อยล ะ 14.29, 14.20, 
12.70, 11.04, 10.73, 7.70, 4.69, 3.65 และ 3.65 ตามล าดับ  
 
 
 

ปัญหา/อุปสรรค ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านสืบสวนสอบสวนหรือด้านสนับสนุนคดีพิเศษ ร้อยละ 
หลักเกณฑ์ในการรับเป็นคดีพิเศษ มีข้อจ ากัดมาก 17.35 
การเดินทางไปกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่สะดวก และมีส านักงานเพียงไม่ก่ีจังหวัด 14.29 
กระบวนการและข้ันตอน (เช่น การรับเป็นคดีพิเศษ การขอข้อมูล การให้บริการ ฯลฯ) มีความยุ่งยาก 14.20 
ช่องทางในการร้องเรียนหรือติดตามความคืบหน้าของคดีไม่เพียงพอ 11.04 
การบริหารจัดการตามระบบราชการท าให้การให้บริการเป็นไปด้วยความล่าช้า 10.73 
การติดต่อประสานงานด้านข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องไม่ชัดเจน และใช้เวลานาน 7.70 
การให้ข้อมูล ให้ค าปรึกษา หรือตอบค าถามไม่ชัดเจน หรือไม่ตรงประเด็น 4.69 
เจ้าหน้าที่และสถานที่ไม่สามารถอ านวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการได้อย่างเหมาะสม 3.65 
เครื่องมือ/อุปกรณ์และเทคโนโลยีการสืบสวนสอบสวนไม่สามารถรองรับสถานการณ์ในปัจจุบัน 3.65 
อ่ืน ๆ เช่น การไม่เคยไปรับบริการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ฯลฯ 12.70 

รวม 100.00 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาเพ่ือยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 57 

1.9) คดีความผิดที่กรมสอบสวนคดีพิเศษท่ีได้ด าเนินการแล้วที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม 
 

คดีความผิดที่กรมสอบสวนคดีพิเศษท่ีได้ด าเนินการแล้วที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม ร้อยละ 
คดีความผิดเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบ เช่น คดีแชร์แม่มณี คดี Forex - 3d 12.48 
คดีความผิดเกี่ยวกับการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน เช่น คดีความผิดเกี่ยวกับการปั่นหุ้น 12.39 
คดีความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เช่น คดีแก๊ง Call center 11.65 
คดีความผิดด้านสังคม เช่น คดีค้ามนุษย ์ 10.07 
คดีความผิดเกี่ยวกับภาษีอากร เช่น การน าเข้ารถยนต์โดยหลีกเลี่ยงภาษี (คดีรถหรู) 9.48 
คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น คดีการออกเอกสารสิทธิที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติ คดีเหมืองแร่ทองค าอัครา 8.60 
คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เช่น คดีละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า 7.42 
คดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมระหว่างประเทศ เช่น คดีบริษัทหลอกลวงให้ร่วมลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 7.27 
คดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (ฮ้ัว) เช่น คดีฮ้ัวประมูลประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารในพื้นที่ภาคอีสาน 6.73 
คดีความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค อาหาร ยา และวัตถุอันตราย เช่น คดียาซูโดเอฟีดรีน คดีการน าเข้าและจ าหน่ายโบท็อกซ์ และฟิลเลอร์ปลอม 6.66 
คดีเก่ียวกับความม่ันคง เช่น คดีขบวนการคนต่างด้าวสวมสิทธิคนไทย 6.21 
คดีความผิดด้านอื่น ๆ 1.04 

รวม 100.00 
 

ด้านคดีความผิดที่กรมสอบสวนคดีพิเศษที่ได้ด าเนินการแล้วที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม อันดับแรก คือ คดีความผิดเกี่ยวกับธุรกิจ
การเงินนอกระบบ เช่น คดีแชร์แม่มณี คดี Forex - 3d คิดเป็นร้อยละ 12.48 รองลงมา คือ คดีความผิดเกี่ยวกับการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน เช่น คดีความผิด
เกี่ยวกับการปั่นหุ้น คดีความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เช่น คดีแก๊ง Call center คดีความผิดด้านสังคม เช่น คดีค้ามนุษย์ คดีความผิดเกี่ยวกับภาษีอากร เช่น การ
น าเข้ารถยนต์โดยหลีกเลี่ยงภาษี (คดีรถหรู) คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น คดีการออกเอกสารสิทธิที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติ                
คดีเหมืองแร่ทองค าอัครา คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เช่น คดีละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า คดีความผิดเกี่ยวกับอาชญ ากรรมระหว่างประเทศ เช่น     
คดีบริษัทหลอกลวงให้ร่วมลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ คดีความผิดเกี่ยวกับการ เสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (ฮั้ว) เช่น คดีฮั้วประมูลประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างอาคารในพื้นที่ภาคอีสาน คดีความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค อาหาร ยา และวัตถุอันตราย เช่น คดียาซูโดเอฟีดรีน คดีการน าเข้าและจ าหน่ายโบท็อกซ์ 
และฟิลเลอร์ปลอม คดีเกี่ยวกับความมั่นคง เช่น คดีขบวนการคนต่างด้าวสวมสิทธิคน ไทย คดีความผิดด้านอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 12.39, 11.65, 10.07, 9.48, 
8.60, 7.42, 7.27, 6.73, 6.66, 6.21 และ 1.04 ตามล าดับ 
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1.10) ความเชื่อม่ันที่มีต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามหลักธรรมาภิบาล 
  

 
 

ด้านความเชื่อมั่นที่มีต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวน
คดีพิเศษมีค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 73.80 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด  
 ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นที่มีต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก คิดเป็น ร้อยละ 75.51   
โดยมีค่าเฉลี่ย ความเชื่อมั่นต่อ “หลักประสิทธิภาพ” มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 77.88 รองลงมา คือ “หลักประสิทธิผล” คิดเป็นร้อยละ 75.92 “หลักการกระจายอ านาจ”  
คิดเป็นร้อยละ 75.61 “หลักความเสมอภาค” คิดเป็นร้อยละ 75.53 “หลักมุ่งฉันทามติ” คิดเป็นร้อยละ 75.51 “หลักการมีส่วนร่วม” คิดเป็นร้อยละ 75.17       
“หลักความโปร่งใส” คิดเป็นร้อยละ 75.16 “หลักความรับผิดชอบ” คิดเป็นร้อยละ 75.00 “หลักนิติธรรม” คิดเป็นร้อยละ 74.89 และ “หลักการตอบสนอง” คิดเป็น
ร้อยละ 74.43 ตามล าดับ 
 

72 73 74 75 76 77 78

หลักประสิทธิภาพ

หลักประสิทธิผล

หลักการกระจายอ านาจ

หลักความเสมอภาค
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ความเชื่อม่ันที่มีต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามหลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละความเช่ือมั่นท่ีมีต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามหลกัธรรมาภบิาล 
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1.11) ความไม่เชื่อม่ันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
 

ความไม่เชื่อม่ันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยละ 
การถูกแทรกแซงทางการเมือง 47.43 
ระยะเวลาในการด าเนินการเกี่ยวกับการสอบสวนคดีพิเศษมีความล่าช้า 11.76 
การท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยความซื่อสัตย์/ซื่อตรง/ไม่ทุจริต 9.93 
กรณีการเสียชีวิตของดาราสาวคุณแตงโม (นิดา) 7.72 
ความโปร่งใส/เป็นธรรม ความยุติธรรมในการด าเนินคดี 6.62 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อน 5.88 
กรณีด าเนินคดีที่เก่ียวกับการฉ้อโกงประชาชน 4.41 
การเลือกปฏิบัติ/ไม่มีความเสมอภาคในการด าเนินงาน 2.57 
การมีระบบวิ่งเต้นเส้นสายในองค์กร 1.84 
การมีผู้อิทธิพลหรือมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงมาเก่ียวข้อง 1.84 

รวม 100.00 
 

ด้านความไม่เชื่อมั่นของกลุ่มตัวอย่างต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ มากที่สุด คือ การถูกแทรกแซงทางการเมือง คิดเป็นร้อยละ 47.43 รองลงมา คือ ระยะเวลาใน
การด าเนินการเกี่ยวกับการสอบสวนคดีพิเศษมีความล่าช้า การท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยความซื่อสัตย์/ซื่อตร ง/ไม่ทุจริต กรณีการเสียชีวิตของดาราสาว      
คุณแตงโม (นิดา) ความโปร่งใส/เป็นธรรม ความยุติธรรมในการด าเนินคดี ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อน  กรณีด าเนินคดีที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง
ประชาชน การเลือกปฏิบัติ/ไม่มีความเสมอภาคในการด าเนินงาน การมีระบบวิ่งเต้นเส้นสายในองค์กร และการมีผู้อิทธิพลหรือมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงมาเกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 
11.76, 9.93, 7.72, 6.62, 5.88, 4.41, 2.57, 1.84, 1.84 ตามล าดับ 
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1.12) ข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงานของต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

ข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงานของต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยละ 
ควรประชาสัมพันธ์หน่วยงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ประชาชนรู้จักยิ่งขึ้น ประชาสัมพันธ์ผลงานและให้ความรู้แก่ประชาชน ชี้แจงผลการด าเนินงานให้
ประชาชนทราบ และมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 

30.15 

กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องฏิบัติงานให้มีความยุติธรรม และเกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส 

25.00 

การปฏิบัติงานตลอดจนการด าเนินคดีควรด าเนินการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ควรมีการปรับปรุงระยะเวลาการด าเนินดคี ให้มีความกระชับรวดเร็ว มีการ
ประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีการอายัดทรัพย์สินของผู้กระท าผิดให้เร็วที่สุด เพ่ือน าทรัพย์สินที่ถูกประทุษร้ายมาคืนแก่ผู้เสียหาย 

22.06 

ควรมีอิสระในการด าเนินคดีโดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง ไม่อยู่ภายใต้การก ากับของนักการเมือง และควรยกระดับกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ เป็น
องค์กรอิสระอย่างเร่งด่วน 

13.24 

ควรมีมาตรการหรือขั้นตอนในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่าปฏิบัติงานตามกรอบกฎหมายและใช้ดุลยพินิจโดยถูกต้องเกิดประโยชน์ แก่
ราชการสูงสุด มีมาตรฐานในการด าเนินงาน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชน 

5.15 

การด าเนินการอยากให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีที่ส าคัญและเป็นที่สนใจของประชาชนเป็นคดีพิเศษ เช่น คดีคุณแตงโม (นิดา) คดีฉ้อโกงที่มีผู้เสียหายเป็นจ านวนมาก ฯลฯ 4.40 
รวม 100.00 

 

ด้านข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ มากที่สุด คือ ควรประชาสัมพันธ์หน่วยงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ประชาชนรู้จัก
ยิ่งขึ้น ประชาสัมพันธ์ผลงานและให้ความรู้แก่ประชาชน ชี้แจงผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ และมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย คิดเป็นร้อยละ 
30.15 รองลงมา คือ (1) กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องฏิบัติงานให้มีความยุติธรรม และเกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ ง ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส (2) การปฏิบัติงานตลอดจนการด าเนินคดีควรด าเนินการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ควรมีการปรับปรุงระยะเวลาการด าเนินดคีให้มีความ
กระชับรวดเร็ว มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีการอายัดทรัพย์สินของผู้กระท าผิดให้เร็วที่สุด เพ่ือน าทรัพย์สินที่ถูกประทุษร้ายมาคืนแก่ผู้เสียหาย (3) 
ควรมีอิสระในการด าเนินคดีโดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง ไม่อยู่ภายใต้การก ากับของนักการเมือง และควรยกระดับกรมสอบสวนคดีพิเ ศษให้เป็น
องค์กรอิสระอย่างเร่งด่วน (4) ควรมีมาตรการหรือขั้นตอนในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ว่าปฏิบัติงานตามกรอบกฎหมายและใช้ดุลยพินิจโดย
ถูกต้องเกิดประโยชน์แก่ราชการสูงสุด มีมาตรฐานในการด าเนินงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน  และ (5) การด าเนินการอยากให้กรมสอบสวน   
คดีพิเศษรับคดีที่ส าคัญและเป็นที่สนใจของประชาชนเป็นคดีพิเศษ เช่น คดีแตงโม คดี ฉ้อโกงที่มีผู้เสียหายเป็นจ านวนมาก ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 25.00, 22.06, 
13.24, 5.15, 4.40 ตามล าดับ 
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1.13) ความเชื่อม่ันของสาธารณชนต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2565 
 

 

   

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงค่าระดับความเชื่อม่ันฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2565 

 

 

 

 

 

 

 

ความเชื่อม่ันของสาธารณชน ร้อยละ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 68.26 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 67.08 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 71.00 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 66.30 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 75.05 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 67.76 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 75.51 
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ความเชื่อม่ันฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2565
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ส าหรับระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 68.26 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 67.08 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 71.00 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 
66.30 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 75.05 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 67.76 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565            
มีความเชื่อม่ันที่ร้อยละ 75.51 ดังแผนภูมิข้างต้น 

1.14) สรุปสาระส าคัญจากข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการส ารวจความเชื่อม่ันฯ ดังนี้ 
  1. ควรมีการประชาสัมพันธ์หน่วยงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ประชาชนทราบ ประชาสัมพันธ์ผลงานและให้ความรู้แก่ประชาชน ชี้แจงผล          
การด าเนินงานให้ประชาชนทราบ และมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 
  2. กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องฏิบัติงานให้มีความยุติธรรม และเกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ปฏิบัติ งานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุตริต โปร่งใส 
  3. การปฏิบัติงานตลอดจนการด าเนินคดีควรด าเนินการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ควรมีการปรับปรุงระยะเวลาการด าเนินดคีให้มีความกระชับรวดเร็ว 
  4. ควรมีอิสระในการด าเนินคดีโดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง ไม่อยู่ภายใต้การก ากับของนักการเมือง และควรยกระดับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ให้เป็นองค์กรอิสระ 
  5. ควรมีมาตรการมีมาตราการหรือขั้นตอนในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่าปฏิบัติงานตามกรอบกฎหมายและใช้ดุลยพินิจโดยถูกต้องเกิด
ประโยชน์แก่ราชการสูงสุด มีมาตรฐานในการด าเนินงาน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชน 
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      กลุ่มตัวอย่างท่ี 2) บุคลากรภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
 

2.1) เพศและอายุ 
 
 
 
 
 

 
         ชาย 51.90          หญิง 48.10 
 

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษตอบแบบส ารวจในครั้งนี้จ านวนทั้งสิ้น 959 ราย 
ด้านเพศและอายุ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51.90 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 48.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.05 รองลงมา คือ อายุ 51 – 60 ปี อายุ 31 – 40 ปี อายุ 21 – 30 ปี อายุมากกว่า 60 ปี และอายุ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.76, 23.57, 16.79, 0.73 และ 0.10 ตามล าดับ 

ช่วงอายุ ร้อยละ 
อายุมากกว่า 60 ปี 0.73 
อายุ 51 – 60 ปี 25.76 
อายุ 41 - 50 ปี 33.05 
อายุ 31 – 40 ปี 23.57 
อายุ 21 – 30 ปี 16.79 
อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 0.10 

รวม 100.00 
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2.2) การศึกษา  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ด้านการศึกษา ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 47.76 รองลงมา คือ ปริญญาโท อนุปริญญา/ปวส. ปริญญาเอก มั ธยมศึกษา/ปวช. 
ประถมศึกษา และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 47.34, 2.10, 1.56, 0.83, 0.10 และ 0.31 ตามล าดับ 

 2.3) ต าแหน่ง 

 
 
 
 
 
 
 

 

ด้านต าแหน่ง โดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 33.47 รองลงมา คือ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ข้าราชการทั่วไป ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอ่ืน ๆ  
คิดเป็นร้อยละ 30.55, 14.18, 14.08, 6.57 และ 1.15 ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา ร้อยละ 
ปริญญาเอก 1.56 
ระดับปริญญาโท 47.34 
ระดับปริญญาตรี 47.76 
อนุปริญญา/ปวส. 2.10 
มัธยมศึกษา/ปวช. 0.83 
ประถมศึกษา 0.10 
อ่ืน ๆ 0.31 

รวม 100.00 

ต าแหน่ง ร้อยละ 
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 30.55 
เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ 33.47 
ข้าราชการทั่วไป 14.18 
พนักงานราชการ 14.08 
ลูกจ้าง 6.57 
อ่ืนๆ 1.15 

รวม 100.00 
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2.4) อายกุารรับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ     

 
  

 
 

 
 
 
 
ด้านอายุการรับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ ส่วนใหญ่การรับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ 20 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 34.72 

รองลงมา คือ น้อยกว่า 5 ปี 5 – 10 ปี 11 - 15 ปี และ 16 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.65, 16.58, 14.18 และ 13.87 ตามล าดับ 
 
2.5) ระยะเวลาการปฏิบัติงานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ด้านระยะเวลาการปฏิบัติงานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
48.70 รองลงมา คือ 1 – 5 ปี 6 – 10 ปี น้อยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.77, 19.19, และ 8.34 ตามล าดับ 
 

อายุการรับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ ร้อยละ 
20 ปีขึ้นไป 34.72 
16 – 20 ปี 13.87 
11 - 15 ปี 14.18 
5 – 10 ปี 16.58 
น้อยกว่า 5 ปี 20.65 

รวม 100.00 

ระยะเวลาการปฏิบัติงานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยละ 
10 ปีขึ้นไป 48.70 
6 – 10 ปี 19.19 
1 – 5 ปี 23.77 
น้อยกว่า 1 ปี 8.34 

รวม 100.00 
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2.6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยละ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ “เป็นองค์กรที่มีกฎหมายเฉพาะและมีการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม” 25.95 
การมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีความเป็นสหวิชาชีพ 20.49 
เป็นองค์กรทีม่ีการปฏิบัติงานตามหลักมาตรฐานสากล 16.18 
มีความเป็นอิสระในการด าเนินคดี 14.63 
เป็นองค์ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และมีความเป็นกลาง 13.25 
มีการด าเนินคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 9.10 
อ่ืน ๆ 0.40 

รวม 100.00 
 

ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็น ดังนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ “เป็นองค์กรที่มีกฎหมายเฉพาะและมี 
การบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม” มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.95 รองลงมา คือ การมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีความเป็นสหวิชาชีพ เป็นองค์กรที่
มีการปฏิบัติงานตามหลักมาตรฐานสากล มีความเป็นอิสระในการด าเนินคดี เป็นองค์ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และมีความเป็นกลาง มีการด าเนินคดีเป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 20.49, 16.18, 14.63, 13.25, 9.10 และ 0.40 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาเพ่ือยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 67 

2.7) ปัจจัยท่ีท าให้ไม่เชื่อม่ันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

ปัจจัยท่ีท าให้ไม่เชื่อม่ันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยละ 
การขาดอิสระในการด าเนินคดีและมีการแทรกแซงทางการเมืองหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพล 31.92 
มีความล่าช้าในการด าเนินคดี 19.30 
เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ 12.94 
ขาดช่องทางการติดตามความคืบหน้าของคดี หรือการตรวจสอบการด าเนินคดี 11.36 
ขาดความซื่อสัตย์ โปร่งใสในการด าเนินคดี 8.50 
ไม่มีกฎหมายหรือมาตรการด าเนินคดีโดยเฉพาะ 6.66 
การเลือกปฏิบัติต่อประชาชน 4.06 
มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม 2.79 
อ่ืนๆ 2.47 

รวม 100.00 
 

ด้านปัจจัยที่ท าให้ไม่เชื่อมั่นต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ อันดับแรก คือ การขาดอิสระในการด าเนินคดีและมีการแทรกแซงทางการเมืองหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพล คิดเป็น
ร้อยละ 31.92 รองลงมา คือ มีความล่าช้าในการด าเนินคดี เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ ขาดช่องทางการติดตามความคืบหน้าของคดีหรือ  
การตรวจสอบการด าเนินคดี ขาดความซื่อสัตย์ โปร่งใสในการด าเนินคดี อ่ืนๆ ไม่มีกฎหมายหรือมาตรการด าเนินคดีโดยเฉพาะ มีการเลือกปฏิบัติต่อประชาชน และมีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม คิดเป็นร้อยละ 19.30, 12.94, 11.36, 8.50, 6.66, 4.06, 2.79 และ 2.47 ตามล าดับ 
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2.8) ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ด้านสืบสวนสอบสวนหรือด้านสนับสนุนคดีพิเศษ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ด้านสืบสวนสอบสวนหรือด้านสนับสนุนคดีพิเศษ อันดับแรก คือ เครื่องมือ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีที่ใช้ในการสืบสวน

สอบสวนมีไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 11.76 รองลงมา คือ มีข้อจ ากัดด้านระยะเวลาการด าเนินงานสืบสวนสอบสวน จ านวนบุคลากรด้านการสืบสวนสอบสวนไม่เพียงพอ 
การค้นหาและแสวงหาพยานหลักฐานมีความยุ่งยาก เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินคดี การไมไ่ด้รับความร่วมมือจากผู้เสียหายหรือพยาน การเบิกจ่าย
งบประมาณล่าช้า เจ้าหน้าที่ไม่มีทักษะเทคนิคการสืบสวนสอบสวน ขาดสวัสดิการส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ การไม่ได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง การไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ต้องหา การบริหารงานและการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 11.65, 11.62, 9.18, 
8.74, 8.63, 7.17, 6.66, 6.59, 5.90, 5.80, 3.93 และ 2.37 ตามล าดับ 

ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ด้านสืบสวนสอบสวนหรือด้านสนับสนุนคดีพิเศษ ร้อยละ 
เครื่องมือ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีที่ใช้ในการสืบสวนสอบสวนมีไม่เพียงพอ 11.76 
มีข้อจ ากัดด้านระยะเวลาการด าเนินงานสืบสวนสอบสวน 11.65 
จ านวนบุคลากรด้านการสืบสวนสอบสวนไม่เพียงพอ 11.62 
การค้นหาและแสวงหาพยานหลักฐานมีความยุ่งยาก 9.18 
เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินคดี 8.74 
การไมไ่ด้รับความร่วมมือจากผู้เสียหายหรือพยาน 8.63 
การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า 7.17 
เจ้าหน้าที่ไม่มีทักษะเทคนิคการสืบสวนสอบสวน 6.66 
ขาดสวัสดิการส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 6.59 
การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 5.90 
การไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ต้องหา 5.80 
การบริหารงานและการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน 3.93 
อ่ืน ๆ 2.37 

รวม 100.00 
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2.9) จุดเด่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้านสืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านจุดเด่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้านสืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  คือ มีกฎหมายพิเศษเอ้ือต่อการท างานเป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 24.73 

รองลงมา คือ คดีมีความท้าทายและเป็นที่สนใจของประชาชน องค์กรเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร เพ่ือนร่วมงาน
สนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนางาน มีงบประมาณสนับสนุนในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มี ความพร้อมด้านเครื่องมือ/
อุปกรณ์/เทคโนโลยีที่ใช้ในการสืบสวนสอบสวน มีความพร้อมด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีที่ใช้ในการสืบสวนสอบสวน และอื่น ๆ คิดเป็นร้อย ละ 15.76, 
12.77, 9.75, 9.41, 9.10, 9.10, 9.00 และ 0.38 ตามล าดับ 
 
 
 
 

จุดเด่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้านสืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยละ 
มีกฎหมายพิเศษเอ้ือต่อการท างาน 24.73 
คดีมีความท้าทายและเป็นที่สนใจของประชาชน 15.76 
องค์กรเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน 12.77 
เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 9.75 
ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงานสนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนางาน 9.41 
มีงบประมาณสนับสนุนในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ 9.10 
การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 9.10 
มีความพร้อมด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีที่ใช้ในการสืบสวนสอบสวน 9.00 
อ่ืน ๆ 0.38 

รวม 100.00 
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2.10) ความเชื่อม่ันที่มีต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 
 

ด้านความเชื่อมั่นที่มีต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความภาคภูมิใจต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 82.25  

ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นที่มีต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.77 โดยมี
ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นต่อ “หลักความเสมอภาค” มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.40 รองลงมา คือ “หลักมุ่งเน้นฉันทามติ” คิดเป็นร้อยละ 84.30 “หลักการมีส่วนร่วม” คิดเป็นร้อยละ 
83.40 “หลักการกระจายอ านาจ” คิดเป็นร้อยละ 82.40 “หลักการความโปร่งใส” คิดเป็นร้อยละ 82.40 “หลักความรับผิดชอบ” คิดเป็นร้อยละ 82.40 “หลักตอบสนอง” 
คิดเป็นร้อยละ 82.20 “หลักนิติธรรม” คิดเป็นร้อยละ 80.60 “หลักประสิทธิภาพ” คิดเป็นร้อยละ 79.80 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นต่อ “หลักประสิทธิผล” น้อยที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 79.60 ตามล าดับ 

ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นที่มีต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.20  
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ความเชื่อม่ันที่มีต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามหลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละความเช่ือมั่นท่ีมีต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามหลกัธรรมาภบิาล 
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2.11 สรุปสาระส าคัญจากข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการส ารวจความเชื่อม่ันฯ ดังนี้  
   1. กรมสอบสวนคดีพิเศษควรมีการลดระยะเวลาการโยกย้ายภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษส าหรับบุคลากรที่บรรจุใหม่โดยมีระยะเวลาลดลงจาก 3 ปี ให้เหลือ 2 ปี 
   2. กรมสอบสวนคดีพิเศษควรจัดให้เจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษคนใดซึ่งอยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการวินัยฯ และมีการให้บุคลากรนั้นไปปฏิบัติ
ราชการและน าไปไว้ต าแหน่งยังกองกลาง 
   3. กรมสอบสวนคดีพิเศษควรพิจารณาเกี่ยวกับระบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้งให้ทันตามกรอบเวลาการโยกย้าย หรือแต่งตั้งข้าราชการที่มีควา มรู้
ความสามารถเหมาะสมอย่างแท้จริง และให้มีการจัดระบบอาวุโส เพ่ือเพ่ิมอัตราก าลังในการปฏิบัติงาน 
   4. กรมสอบสวนคดีพิเศษควรมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มึความแข็งแกร่ง และข้าราชการภายในต้องไม่น าเรื่องการเมืองเกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
   5. กรมสอบสวนคดีพิเศษควรสร้างระบบคุณธรรมที่แข็งแกร่ง และมีการจัดล าดับความอาวุโสภายในองค์กร เพ่ือเป็นการสร้างระบบคุณธรรมในองค์กร 
   6. กรมสอบสวนคดีพิเศษควรพิจารณาเรื่องการยกระดับให้เป็นองค์กรหรือเป็นหน่วยงานอิสระ เช่นเดียวกับ อัยการ ศาล ฯลฯ 
   7. การจัดสอบภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษควรมีการขึ้นบัญชีไว้ส าหรับผู้ที่สอบได้และการฟ้องร้องเกี่ยวกับกรณีการสอบการแต่งตั้งที่มิชอบ ควรมีการ
เปิดเผยในเรื่องดังกล่าวให้ทราบ  

ทั้งนี้ คณะท างานส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะได้น าข้อเสนอที่ได้จากการ
ส ารวจความเชื่อมั่นฯในครั้งนี้ไปพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการอ านวยความยุติธรรม
ให้กับประชาชนต่อไป 
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4.2 การส ารวจเชิงคุณภาพ 
  การส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการด า เนินการโดย         
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่เก่ียวข้อง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purpose Random Sampling) กับกลุ่มเป้าหมาย
รายบุคคล สรุปข้อเสนอแนะและประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
  4.2.1 ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเชื่อม่ันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดังนี้ 
  (1) กระบวนการการสอบสวนมีความแตกต่างจากต ารวจ เพราะมีกฎหมายเฉพาะที่ให้อ านาจในการรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ โดยใช้มาตรการพิเศษ ท าให้
ผู้เสียหายต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษด าเนินคดี  
  (2) กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องท าให้เป็นองค์กรปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง และกระบวนได้มาซึ่งผู้บริหารระดับกรมและระดับต่าง ๆ รวมทั้งการรับ
โอน การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง ย้ายสายงาน ต้องให้ได้ผู้มีความรู้ความสามารถโดยแท้จริง และต้องด าเนินการตามระบบคุณธรรม มีความโปร่งใส 
 (3) การด าเนินคดีต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ต้องท าให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทราบถึงการด าเนินการและติดตาม
ความคืบหน้าของการด าเนินคดีได้โดยง่ายและชัดเจน ตลอดจนมีสารบบในการติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้จนสิ้นสุดกระบวนการ  
 (4) การประชาสัมพันธ์กรมสอบสวนคดีพิเศษที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทั่วถึง และให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
หรือติดต่อประสานงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษได้โดยสะดวก   
  (5) การด าเนินการเกี่ยวกับคดี เช่น กระบวนการยึดทรัพย์ในคดี ประชาชนไม่ทราบถึงการด าเนินการกระบวนการขั้นตอน และทรัพย์สินที่ได้จากการยึดทรัพย์ 
ควรมีการชี้แจงความคืบหน้าในทางคดีให้ประชาชนทราบ และบางกรณีที่ไม่ยึดทรัพย์ เนื่องจากไม่มีสถานที่จัดเก็บทรัพย์สินนั้น ท าให้เกิดความเสียหาย กรมสอบสวนคดีพิเศษ   
ควรพิจารณาโดยค านึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย  
 (6) การท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษควรเป็นการท างานเชิงรุก เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน และการด าเนินการต้องให้ทันต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน 
 4.2.2 ปัจจัยท่ีท าให้ประชาชนไม่เกิดความเชื่อม่ันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
 (1) กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นองค์กรที่มีการแทรกแซงทางการเมือง 
 (2) ความไม่โปร่งใสในการด าเนินคดี ประชาชนไม่ทราบถึงการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประชาชนเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในการด าเนินการ    
ไม่ทราบถึงกระบวนการหลังจากที่มาให้ปากค าแล้ว หรือไม่ทราบถึงกระบวนการขั้นตอนต่อไปจะต้องท าอย่างไรบ้าง ไม่มีช่องทางที่สะดวกและง่ายต่อการติดตามความคืบหน้า  
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ของคดี หรือได้รับข้อมูลเพียงว่า คดีอยู่ระหว่างด าเนินการ ท าให้เกิดไม่เชื่อม่ันเกี่ยวกับการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เกรงว่าจะด าเนินคดีไปโดยไม่เกิดความยุติธรรม
แก่ประชาชนหรือผู้เสียหาย ควรมีการประชาสัมพันธ์ถึงการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ  
 (3) การใช้ระยะเวลานานในการสอบสวน ตั้งแต่ระยะเวลาการสืบสวน การรับเป็นคดีพิเศษ และการท าส านวนการสอบสวนคดีล่าช้า บางคดีที่ผู้เสีย หาย
ถูกหลอกลวงและต้องการติดตามทรัพย์สินคืน ผู้ต้องหามีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปแล้วยากต่อการติดตามเอาคืน 
 4.2.3 ข้อเสนอแนะและประเด็นส าคัญที่กรมสอบสวนคดีพิเศษควรพิจารณาปรับปรุงและพัฒนารูปแบบและวิธีการในการท างานให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน ดังนี้ 

(1) การประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป 
1) ส่วนใหญ่เป็นการให้ข้อมูลเป็นข่าวใหญ่เมื่อรับเป็นคดีพิเศษหรือการจับ ไม่ค่อยมีการแถลงผลการด าเนินการหรือผลในทางคดี และที่ส าคัญ คือ 

ผู้เกี่ยวข้องการติดตามความคืบหน้าของคดีค่อนข้างยาก และไม่ค่อยมีการน าเสนอผลการด าเนินการต่อสาธารณะให้ประชาชนทราบ ควรจัดท าระบบการแจ้งความคืบหน้าของคดี
ที่เป็นข้อมูลปัจจุบันให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงได้โดยสะดวก และเพ่ือความโปร่งใสในการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ควรมีการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินคดีให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลทางคดีจนถึงขั้นสิ้นสุดกระบวนการ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย และเมื่อคดีพิเศษมีค าพิพากษาของศาลแล้ว
ควรมีการแถลงข่าวให้ประชาชนทราบ อันจะท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

2) กรมสอบสวนคดีพิเศษควรมีการจัดท าผลงานเกี่ยวกับการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยจัดท าผลงานที่ด าเนินการไปในห้วงปีที่ผ่านมา 
ให้ประชาชนทราบ เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ ความศรัทธาให้แก่ประชาชน อันจะน ามาซึ่งความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

3) การประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ควรมีการอธิบายถึงรูปแบบการกระท าผิดของคดีให้ประชาชนทราบ และสามารถเข้าถึง
ในรูปแบบของคดี อันเป็นการแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบอีกช่องทางหนึ่ง หรือมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ประชาชนที่สงสัยสามารถตรวจสอบ ข้อมูลได้ หรือสามารถตอบ
ค าถามได้ในสิ่งที่สังคมอยากรู้ ควรมีการประชาสัมพันธ์ถึงผลการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษในหลายช่องทาง เช่น ทางโทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซต์ หรือสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ให้
เข้าถึงประชาชนในทุกช่องทาง ท าให้เกิดความน่าเชื่อถือ และเป็นการยกระดับความเชื่อม่ันต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

4) คดีพิเศษที่มีการพิจารณาและคดีถึงที่สุดแล้ว ควรน าค าพิพากษามาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลการด าเนินงาน อันจะเป็นการสร้าง
ความน่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อม่ันให้แก่กรมสอบสวนคดีพิเศษ น ามาซึ่งความเชื่อม่ันต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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  (2) การบริหารและพัฒนาบุคลากร 
1) การรับโอนบุคลากรจากหน่วยงานอ่ืน หรือการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ ควรพิจารณาจากความรู้

ความสามารถเป็นส าคัญ ปัจจุบันกรมสอบสวนคดีพิเศษมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นกว่าเดิม จึงควรยกเลิกการรับโอนบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก ควรเน้นที่การสอบ
แข่งกันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือการสร้างข้าราชการรุ่นใหม่ มีการฝึกอบรมให้
มีความรู้ความสามารถ สั่งสมความเชี่ยวชาญไปสู่การเป็นโรงเรียน DSI ACADEMY ด าเนินการฝึกอบรม หล่อหลอมให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีวิธีการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน อันจะท าให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร และเกิดความเป็นเอกภาพ  

2) การสอบวัดความรู้เพ่ือเลื่อนระดับภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในเรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับข้อสอบที่ใช้สอบแข่งขัน เพ่ือให้เกิดความเป็นกลางและ
ความยุติธรรม ควรพิจารณาให้หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัดสอบ โดยอาจพิจารณาให้หน่วยงาน เช่น ศาล อัยการ เป็นผู้จัดสอบ 

3) ความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ (Career Path) หรือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ควรมีการวาง
แนวทางเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายงานที่ตนปฏิบัติ อาจจัดระบบอาวุโสตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นที่บรรจุเข้ารับราชการ จนถึงจุดสูงสุดของสายอาชีพ โดยพิจารณาจากหน่วยงาน 
เช่น ศาล อัยการ เป็นต้น และให้ความส าคัญต่อสัดส่วนของระบบคุณธรรม ระบบอาวุโส และความรู้ความสามารถของบุคลากรในความก้าวหน้าในสายงานอย่างเหมาะสม 

  4) กรมสอบสวนคดีพิเศษควรมีการจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับข้อกฎหมายที่มีการปรับปรุง และทบทวนข้อกฎหมายและแนวทาง
ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง อาจเป็นการก าหนดหลักสูตรซึ่งมีระยะเวลาในการฝึกอบรมตามที่เห็นสมควร รวมทั้ งควรพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะดิจิทัล สามารถน า
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้ในการสืบสวนสอบสวนให้เท่าทันต่ออาชญากรรม หรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน  
 (3) การปรับปรุงและพัฒนาด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษควรพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสืบสวน
สอบสวนให้เท่าทันต่ออาชญากรรม ปัจจุบันอาชญากรใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ท าให้สามารถเข้าถึงผู้เสียหายได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายจึงต้อง  
เท่าทันอาชญากรในยุคดิจิทัล หน่วยงานต้องมีเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า หรือก้าวทันต่ออาชญากร โดยเฉพาะคดีประเภท White Collar และ Cyber Crime หรือ
นอกเหนือจาก Street Crime 
 (4) การปรับปรุงและพัฒนาด้านกฎหมาย กรมสอบสวนคดีพิเศษควรมีมาตรการส าหรับการน ากฎหมายมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องมีความ
สอดคล้องกับหลักกฎหมายที่ให้อ านาจในการด าเนินการไว้ และควรพิจารณาพัฒนากฎหมายที่เก่ียวข้องให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 


