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1. บทสรุปผู้บริหาร 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผล               
มาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ จัดท าขึ้นเพ่ือให้มีการศึกษา
วิเคราะห์ ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ                     
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และมีการก าหนดมาตรการ วิธีการในการจัดการกับผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นเพ่ือแก้ไข
ผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้หมดไปหรือลดน้อยลง และเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดกับสังคมการด าเนินการตามมาตรการ/แนวทางการจัดการผลกระทบ มีจ านวนทั้งสิ้น                       
7 มาตรการ/แนวทาง ได้แก่  

๑ . โครงการจัดท าเส้นทางการพัฒนาบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิ เศษ (Development 
Roadmap) ตามมาตรฐาน การก าหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับข้าราชการ                     
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ)” กองพัฒนาและสนับบสนุน       
คดีพิเศษเป็นผู้ด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว ปัจจุบันอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ให้ความเห็นชอบเส้นทาง                     
การพัฒนาบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ (Development Roadmap) ในสายงานหลักของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เฉพาะกองคดีต่างๆ ตามมาตรฐานการก าหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นเรียบร้อยแล้ว 

 ๒. โครงการจัดท าแอปพลิเคชั่น “รู้ทัน : ROOTAN” เป็นเครื่องมือในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ                  
ภัยไซเบอร ์การเผยแพร่ข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับภัยไซเบอร์ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นผู้จัดท าแอพพลิเคชั่น
ดังกล่าว ปัจจุบัน มีผู้แจ้งเบาะแส ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ (วันเริ่มให้บริการแอปฯ) – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
จ านวน ๒,๙๓๐  เบาะแส และจ านวนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “รู้ทัน : ROOTAN” จ านวน ๘,๖๕๗  ครั้ง                   
ศูนย์สืบสวนไซเบอร์ ได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านไซเบอร์และภัยทางไซเบอร์ ในแอปพลิเ คชั่น “รู้ทัน”                     
จ านวน ๒๐๑ หัวข้อเรื่อง  

๓. จัดท าชุดความรู้สื่อสังคมออนไลน์  เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจถึงอ านาจหน้าที่ของ                   
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เช่น การจัดท าเป็น InfoGraphics สื่อวีดีทัศน์ คลิปวิดีโอส าหรับเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ 
YouTube / Facebook /Line/App DSI/เ ว็บ ไซต์ของกรมสอบสวนคดี พิ เศษ  ส านั กงานเลขานุ การกรม                              
ส่วนประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ด าเนินงานและท าการเผยแพร่ตามมาตรการเรียบร้อยแล้ว 

๔. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ 2                                         
จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการ                 

ค าร้อง การจัดการเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง ส านวนสืบสวน ส านวนสอบสวนคดีพิเศษ และการจัดการเกี่ยวกับส านวน
ความเห็นแย้ง โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบต่างๆ ท าให้สามารถตรวจสอบติดตามสถานะทางคดีได้                       
โดยอยู่ระหว่างวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง ส านวนสืบสวน ส านวนสอบสวน                   
คดีพิเศษ ปัจจุบัน ได้พัฒนา ระบบบริหารจัดการคดีพิเศษ ระยะที่ ๑ ส านวนร้องทุกข์ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง
น าร่องการใช้งาน และอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขระบบให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน 

๕. พัฒนาระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานเครือข่ายดีเอสไอภาคประชาชน  โดยมีการสื่อสาร                     
กับภาคประชาชนผ่านโครงการ “Smiling Eyes, Smiling Heart DSI Network” กองนโยบายและยุทธศาสตร์                       
ส่วนเครือข่ายฯ เป็นผู้ด าเนินงาน จากผลการด าเนินโครงการประชาชนมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ภารกิจ                                
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างถูกต้องมากขึ้น มีความเข้าใจในหลักการเขียนค าร้องมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ                         
และเส้นทางการพิจารณาค าร้อง การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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๖. จัดท าแนวทางปฏิบัติระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ก าหนดมาตรการควบคุมการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายส าหรับการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติกรมสอบสวนคดีพิเศษ                     
พ.ศ. ๒๕๔๗ กลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบ และด าเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  

๗. การจัดท าบัญชีค่าใช้จ่าย การตรวจสอบข้อเท็จจริง การสืบสวนและการสอบสวนคดีพิเศษ
ประจ ากองประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ กองคดีทุกกอง, กปพศ. และ ศ.สรข. ได้มีการรายงานบัญชีค่าใช้จ่าย                   
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง การสืบสวนและการสอบสวนคดีพิเศษตามมาตรการที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว 
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๒. มาตรการการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม 
อันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
             กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้น าปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิดผลกระทบทางลบ และผลกระทบทางลบต่อสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่คณะท างานฯ 
ใด้ท าการประเมินผล โดยได้รวบรวบโดยใช้วิธีจัดล าดับจากคะแนนสูงสุด เพ่ือจัดท าแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการ                              
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และสรุปเป็นมาตรการได้ดังน ี
มาตรการที่ ๑ การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานส าคัญในคดี รวมทั้งขั้นตอนการสืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษ 

ขั้นตอน 

(๑) 

ปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิด 
ผลกระทบทางลบ 

(๒) 

ผลกระทบทางลบ 

ต่อสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

(๓) 

เป้าประสงค ์

การจัดการผลกระทบ 

(๔) 

มาตรการ/แนวทาง 

การจัดการผลกระทบ 

(๕) 

หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

การแสวงหา
ข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐาน
ส าคัญในคดี 

รวมทั้งขั้นตอน
การสืบสวน และ
ในขั้นตอน
สอบสวนคดี
พิเศษ 

๑. กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานส าคัญในคดีพยานเอกสารและพยาน
บุคคลมีจ านวนมากเกินความจ าเป็นจากหน่วยงานอื่น 
และพยาน หลักฐานทั้งในและตา่งประเทศ ท าให้การ
แสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานส าคัญในคดีใช้
เวลานาน 

๒. เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น  
        ๒.๑ การรวบรวมพยานหลักฐานทาง
อิเล็กทรอนิกส์มีความส าคัญและจ าเป็น ซึ่งต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ใช้เวลามาก และต้องใช้เครื่องมือ
ที่จ าเป็นเฉพาะทาง 

1. เพิ่มภาระให้หน่วยงานอ่ืน 
ผู้เสียหายจะรู้สึกวา่หน่วยงาน
เก่ียงกันรับผิดชอบหรือไม่ให้
ความร่วมมือระหว่างกัน 

2. ผู้เสียหายไม่ได้รบัความ
เป็นธรรม/คดีขาดอายุความ 
(กรณีความผิดต่อส่วนตัว)/ได้รับ
ความเสียหายเพิ่มขึ้น 

1. เพื่อให้กระบวนการ
แสวงหาข้อเท็จจริงและ
พยาน หลักฐานส าคัญ
ในคดีของกรมสอบสวน
คดีพิเศษมีประสิทธิผล 
ลดภาระให้กับ
หน่วยงานอ่ืนในการ
สนับสนุนข้อมูล 

ออกแบบรูปแบบการพฒันาบุคลากรเชิงรุก
เก่ียวกับการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  

๑. โครงการจัดท าเสน้ทางการพัฒนา
บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(Development Roadmap) ตามมาตรฐาน 
การก าหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่จ าเปน็ส าหรับขา้ราชการกรม
สอบสวนคดพีิเศษ (เฉพาะหน่วยงานที่มี
ภารกิจด้านการสบืสวนสอบสวนคดีพิเศษ) 

 

กพน. 
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ขั้นตอน 

(๑) 

ปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิด 
ผลกระทบทางลบ 

(๒) 

ผลกระทบทางลบ 

ต่อสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

(๓) 

เป้าประสงค ์

การจัดการผลกระทบ 

(๔) 

มาตรการ/แนวทาง 

การจัดการผลกระทบ 

(๕) 

หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

(3)  (6)   

 

๒.๒ การรวบรวมพยานหลักฐานที่ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ เนื่องจากทักษะในงานสอบสวน ความรู้
ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติหน้าที ่
3. ขาดการวิเคราะห์ในเรื่ององค์ประกอบความผิด ท า

ให้การหาพยานหลักฐานเป็นไปในแนวกว้าง ไม่สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ในการสรุปส านวนได้ 

4. พนักงานสอบสวนคดีพิเศษไม่เพียงพอต่อปริมาณ
งานคดีที่เกิดขึ้น และเจา้หนา้ทีท่ีม่ีทักษะในงานสอบสวนมี
จ านวนน้อย 

5. เนื่องจากสถานการแพร่ระบาดโควิด 19 ส่งผล
กระทบต่อการแสวงหาพยานหลักฐาน 

3. ผู้เสียหายขาดความ
เชื่อถือพยานหลักฐานทีไ่ด้มาไม่
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้  
ท าให้ส านวนการสอบสวนไม่
สามารถด าเนินคดีกับผู้กระท า
ผิดได้อย่างเหมาะสม 

2. คะแนนร้อยละความ
เชื่อมั่นของเครือข่าย
การท างานและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่
มีต่อกรมสอบสวนคดี
พิเศษเพิ่มขึ้นกว่าปีที่
ผ่านมา 

    ๒.โครงการจัดท าแอปพลิเคชั่น “รู้ทัน : 
ROOTAN” เป็นเครื่องมือในการแจ้งเบาะแส
เก่ียวกับภัยไซเบอร์ การเผยแพร่ข่าวและ
ข้อมูลเก่ียวกับภัยไซเบอร์ 

  ศสบ. กคท. 
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มาตรการที่ ๒ รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอ 

ขั้นตอน 

(๑) 

ปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิด 
ผลกระทบทางลบ 

(๒) 

ผลกระทบทางลบ 

ต่อสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

(๓) 

เป้าประสงค ์

การจัดการผลกระทบ 

(๔) 

มาตรการ/แนวทาง 

การจัดการผลกระทบ 

(๕) 

หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

รับเรื่องร้องทุกข์ 
ร้องเรียน ร้องขอ 

(1) 

1. ผู้ร้อง/ผู้เสียหายไม่
ทราบขั้นตอน ระยะ เวลา 
รวมถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
และเมื่อผู้เสียหายร้องเรียน
ในเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในอ านาจ
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษก็
อาจส่งผลให้ไม่พึงพอใจ 
ไม่ได้รับความเป็นธรรม และ
คดีอาจขาดอายุความ 

2. ผู้ร้อง/ผู้เสียหายไม่
สามารถติดตามความคืบหน้า
ในการด าเนินการได้ 

3. กระบวนการในการรับ
เรื่องร้องเรียนมีขั้นตอนทาง
ธุรการจ านวนมาก หากเป็น
คดีสด ข้อมูลทางดิจิทัล 
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ มีระยะเวลาในการเกบ็ 

1. ผู้ร้อง/ผู้เสียหายไมไ่ด้
รับความเป็นธรรม/คดีอาจ
ขาดอายุความ และอาจได้รับ
ความเสียหายเพิ่มขึ้น 

2. ผู้ร้อง/ผู้เสียหายขาด
ความเชื่อมั่นในการท างาน
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๑. สร้างการรับรู้ให้ผู้เสียหาย/
ประชาชน เข้าใจอ านาจหน้าที่
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ
ขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๒. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อกรมสอบสวน
คดีพิเศษเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 

    ๑.๑ จัดท าชุดความรู้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเผยแพร่ให้
ประชาชนเข้าใจถึงอ านาจหน้าทีข่องกรมสอบสวนคดี
พิเศษ เช่น การจัดท าเป็น InfoGraphics สื่อวีดีทัศน์ คลปิ
วิดีโอส าหรับเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ 
YouTube/Facebook /Line/App DSI/เว็บไซต์ ของกรม
สอบสวนคดพีิเศษ)                     

สลก. (ปชส.) 

    ๑.๒ จัดท าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพในกระบวนการปฏิบัติงานเก่ียวกับการ
จัดการค าร้อง การจัดการเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ส านวนสบืสวน ส านวนสอบสวนคดีพิเศษ และการจัดการ
เก่ียวกับส านวนความเห็นแย้งโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลของ
ระบบตา่งๆ ท าให้สามารถตรวจสอบติดตามสถานะทางคดี
ได ้

     - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ 2  

กทศ. 
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ขั้นตอน 

(๑) 

ปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิด 
ผลกระทบทางลบ 

(๒) 

ผลกระทบทางลบ 

ต่อสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

(๓) 

เป้าประสงค ์

การจัดการผลกระทบ 

(๔) 

มาตรการ/แนวทาง 

การจัดการผลกระทบ 

(๕) 

หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

    ๑.๓ พัฒนาระบบสนนัสนนุการปฏิบัติงานเครือข่าย 
ดีเอสไอภาคประชาชน โดยมีการสื่อสารกับภาคประชาชน
ผ่านโครงการ “Smiling Eyes, Smiling Heart DSI 
Network” 

กนย. 

 

มาตรการที่ ๓ การด าเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส าหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ   

ขั้นตอน 

(๑) 

ปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิด 
ผลกระทบทางลบ 

(๒) 

ผลกระทบทางลบ 

ต่อสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

(๓) 

เป้าประสงค ์

การจัดการผลกระทบ 

(๔) 

มาตรการ/แนวทาง 

การจัดการผลกระทบ 

(๕) 

หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

การด าเนินการ
เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ส าหรับการสืบสวน
และสอบสวนคดี
พิเศษ 

(๑๒)   

   การด าเนินการเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายส าหรับการสืบสวน
และสอบสวนคดีพิเศษอาจถูก
มองว่าไม่คุ้มค่า/ไม่เหมาะสม 

   รัฐสูญเสียงบประมาณให้กับ
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร เ กี่ ย ว กั บ
ค่าใช้จ่ายส าหรับการสืบสวน
และสอบสวนคดีพิเศษ เป็น
จ านวนมากแต่ไม่คุ้มค่า และ
ไม่เหมาะสม 

1. การด าเนินการเก่ียวกับ
ค่าใช้จ่ายส าหรับการสบืสวน
สอบสวนคดพีิเศษมีความคุ้มค่ามี
ประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

2. ร้อยละของการเบิกจ่ายตาม
มาตรการการประหยัดงบประมาณ 
(ค่าใช้จ่ายในการสบืสวนสอบสวนคดี
พิเศษตามมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. 

   ๑.๑ จัดท าแนวทางปฏบิัติระเบียบการเบิกจา่ย
ค่าใช้จ่าย ก าหนดมาตรการควบคุมการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายส าหรับการสบืสวนสอบสวนคดพีิเศษ ตาม
มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัตกิรมสอบสวนคดี
พิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

กงพ. 
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ขั้นตอน 

(๑) 

ปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิด 
ผลกระทบทางลบ 

(๒) 

ผลกระทบทางลบ 

ต่อสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

(๓) 

เป้าประสงค ์

การจัดการผลกระทบ 

(๔) 

มาตรการ/แนวทาง 

การจัดการผลกระทบ 

(๕) 

หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
/ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ักและค่าพาหนะ) 
ลดลง 

   ๑.๒ การจัดท าบัญชีค่าใช้จา่ยการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง การสืบสวนและการสอบสวนคดพีิเศษ
ประจ ากองประจ าปีงบประมาณ 
 

กองคดีทุก
กอง 

กปพศ. 

ศ.สรข. 
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๓. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบ                        
ที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการ                               

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ                                           
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
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มาตรการ/แนวทางการจัดการผลกระทบ 

๑. โครงการจัดท าเส้นทางการพัฒนาบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ (Development 
Roadmap) ตามมาตรฐาน การก าหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสืบสวนสอบสวน                
คดีพิเศษ)”  
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองพฒันาและสนับสนุนคดีพิเศษ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ                                           
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

โครงการ/กิจกรรม :      ๑. โครงการจัดท าเส้นทางการพัฒนาบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ (Development Roadmap) ตามมาตรฐาน การก าหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเปน็ส าหรับข้าราชการกรมสอบสวนคดพีิเศษ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ) 
วัตถุประสงค์ :        เพื่อบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :     บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความรู้ ตามเส้นทางการพัฒนาหลักสูตรสร้างความเชี่ยวชาญของบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ                                            
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :    (กอง)       กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ                

รหัส 
ขั้นตอนที่เกิดผล
กระทบทางลบ 

มาตรการ/ 
แนวทางการจัดการผลกระทบทางลบ 

ขั้นตอน ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑ การแสวงหา
ข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานส าคัญ
ในคดี 

รวมทั้งขั้นตอนการ
สืบสวน  
และในขั้นตอน
สอบสวนคดี 
พิเศษ 

(3)  (6)   

 

     โครงการจัดท าเสน้ทางการพัฒนา
บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(Development Roadmap)  
ตามมาตรฐาน การก าหนดความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับข้าราชการกรมสอบสวนคดี
พิเศษ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจด้าน
การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ)” 

๑. วางแผนการด าเนินการ/จัดท า
แผนการปฏิบัติงานฯ 

๒. ศึ ก ษ า ม า ต ร ฐ า น ค ว า ม รู้  
ความสามารถทักษะและสมรรถนะที่จ าเปน็ 

๓. ประชุมคณะท างานจัดท าเส้นทาง
การพัฒนาบุคลากร เพื่อพิจารณาแผนการ
ปฏิบัติงาน ก าหนดกรอบและทิศทางใน
การด าเนินการ 

๔. ศึกษาวิเคราะห์ความจ าเป็นในการ
พัฒนาบุคลากร  

๕. น าผลการศึกษาวิเคราะห์ความ
จ าเป็นฯจัดท าร่างเส้นทางพัฒนาบุคลากร
กรมสอบสวนคดีพิเศษส าหรับต าแหน่ง 

๖. ประชุมคณะท างานเพื่อพิจารณา
และระดมความคิดเห็น และปรับปรุง
เ ส้ นทา งการพัฒนาบุคลากรตามมติ
คณะท างานฯ พร้อมทั้งเสนออธิบดีกรม

๑. วางแผนการด าเนินการ/จัดท าแผนการปฏิบัติงาน 

๒. ศึกษามาตรฐานความรู้ ความสามารถทักษะ  และ
สมรรถนะที่จ าเป็น 

๓. ประชุมคณะท างานจัดท าเส้นทางการพัฒนาบุคลากร 
เพื่อพิจารณาแผนการปฏิบัติงาน ก าหนดกรอบและ
ทิศทางในการด าเนินการ 

๔. ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ความจ าเป็นในการ
พัฒนาบุคลากรของผู้บั งคับบัญชา และบุคลากร                        
ที่เก่ียวข้องตามกลุ่มภารกิจ พร้อมทั้งจัดท าร่างศึกษาและ
วิ เ ค ราะ ห์ฯ  และ ได้ ส่ ง ร่ า งศึ กษาและวิ เ คราะ ห์                        
ความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรของผู้บังคับบัญชา 
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามกลุ่มภารกิจ ให้แต่ละกอง
คดีพิจารณาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล ซึ่งแต่ละกองคดี                   
ไ ด้ ส่ ง ผลการพิ จ า รณาร่ า งศึ กษาและวิ เ ค ราะ ห์                         
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รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ตอ่สังคมอันเปน็ผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
   

 

รหัส 
ขั้นตอนที่เกิดผล
กระทบทางลบ 

มาตรการ/ 
แนวทางการจัดการผลกระทบทางลบ 

ขั้นตอน ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

สอบสวนคดีพิ เศษพิ จารณาใ ห้ความ
เห็นชอบ 

ความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรฯ ให้กองพัฒนาและ
สนับสนุนคดีพิเศษ เพื่อด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง  

๕. จัดท าร่างเส้นทางพัฒนาบุคลากรกรมสอบสวน                 
คดีพิเศษ (Development Roadmap) ตามมาตรฐาน
การก าหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่จ า เป็นส าหรับข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิ เศษ 
(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสืบสวนสอบสวน     
คดีพิเศษ)ส่งให้คณะท างานฯ พิจารณาเรียบร้อยแล้ว           
โดยอยู่ ระหว่างปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะท างานฯ                     
มีความเห็นให้แก้ไข จากนั้นจะจัดท ารายงานสรุปผล
โครงการ และจะได้น าเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

๖. ด า เนินการน าผลการศึกษาและการวิ เคราะห์                       
ความจ าเป็นตามที่หน่วยงานต่างๆ ได้พิจารณาและ
เพิ่มเติมรายการความรู้ความสามารถและวิธีการพัฒนา
ในแต่ละต าแหน่ง ตามมาตรฐานการก าหนดความรู้
ความสามารถส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประเภทวิชาการ ซึ่งกรมสอบสวน
คดีพิเศษ ได้ก าหนดไว้แล้วในแต่ละระดับ มาจัดท า
เส้นทางการพัฒนาบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ                       
ในสายงานหลักของกรมสอบสวนคดีพิ เศษ ได้แก่  
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ คดีพิเศษ                
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รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ตอ่สังคมอันเปน็ผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
   

 

รหัส 
ขั้นตอนที่เกิดผล
กระทบทางลบ 

มาตรการ/ 
แนวทางการจัดการผลกระทบทางลบ 

ขั้นตอน ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ในกองคดีต่างๆ และส่งให้คณะท างานฯ พิจารณาก่อน
ปรับปรุงเพิ่มเติมและจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์ น าเสนอ
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ความเห็นชอบ บัดนี้ 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิ เศษ ได้ ให้ความเห็นชอบ
เส้นทางการพัฒนาบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(Development Roadmap) ในสายงานหลักของ                 
ก ร ม ส อ บ ส ว น ค ดี พิ เ ศ ษ  เ ฉ พ า ะ ก อ ง ค ดี ต่ า ง ๆ                             
ตามมาตรฐานการก าหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่จ าเป็นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกองพัฒนา                 
และสนับสนุนคดีพิเศษ จะได้น าผลการศึกษาดังกล่าว       
มาวิเคราะห์และสร้างหลักสูตรพัฒนาความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านคดีพิเศษ และการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกต่อไป  

     ทั้ งนี้ ได้ เผยแพร่รายงานสรุปผลโครงการจัดท า
เส้นทางการพัฒนาบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(Development Roadmap) ในสายงานหลักของ 
ก ร ม ส อ บ ส ว น ค ดี พิ เ ศ ษ  เ ฉ พ า ะ ก อ ง ค ดี ต่ า ง ๆ                            
ตามมาตรฐานการก าหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่จ าเป็น น าเรียนหัวหน้าหน่วยงาน                    
ในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว  
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รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ตอ่สังคมอันเปน็ผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรการ/แนวทางการจัดการผลกระทบ 

๒. โครงการจัดท าแอปพลิเคชั่น “รู้ทัน : ROOTAN” เป็นเครื่องมือในการแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับภัยไซเบอร์ การเผยแพร่ข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับภัยไซเบอร์ 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ศูนย์สืบสวน                 
ไซเบอร์) 
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รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ตอ่สังคมอันเปน็ผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
   

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ                                          
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการ/กิจกรรม :      ๒. โครงการจัดท าแอปพลิเคชัน่ “รู้ทัน : ROOTAN” เป็นเครื่องมือในการแจ้งเบาะแสเก่ียวกับภัยไซเบอร์ การเผยแพร่ข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับภัยไซเบอร์ การแจ้งเตือน
ภัยรูปแบบตา่งๆ และสื่อความรูด้้านไซเบอร์ 
วัตถุประสงค์ :   เพื่อรองรับการปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปราม การสบืสวน และสอบสวนคดีอาญาที่เก่ียวข้องกับการกระท าความผดิตามกฎหมายวา่ด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์และอาชญากรรมพิเศษอื่น 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :    การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับภัยไซเบอร์ การเผยแพร่ข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับภัยไซเบอร์ การแจ้งเตือนภัยรูปแบบต่างๆ และสื่อความรู้ด้านไซเบอร์                                                                                                                                                  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :    (กอง)       กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ        ส่วน  ศนูย์สบืสวนไซเบอร์ (ศสบ.)        

รหัส 
ขั้นตอนที่เกิดผลกระทบ

ทางลบ 
มาตรการ/ 

แนวทางการจัดการผลกระทบทางลบ 
ขั้นตอน ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๒ การแสวงหาข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานส าคัญ
ในคดี รวมทั้งขั้นตอนการ
สืบสวน และในขั้นตอน
สอบสวนคดีพิเศษ 

(3)  (6)   

      โครงการจัดท าแอปพลิเคชัน่ 
“รู้ทัน : ROOTAN” เป็นเครื่องมือใน
การแจ้งเบาะแสเก่ียวกับภัยไซเบอร์ 
การเผยแพร่ข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับภัย
ไซเบอร์ 

 

รวมรวมและประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการจัดท า
แอปพลิเคชั่น “รู้ทัน : ROOTAN” 
ประจ าเดือน 

 

 

 

 

 

ศสบ. กคท. ได้จัดท าแอปพลิ เคชัน“รู้ทัน : RooTan”                    
เพื่อเป็นเครื่องมือในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับภัยไซเบอร์ 
การเผยแพร่ข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับภัยไซเบอร์การแจ้งเตือน
ภั ย รู ป แ บ บ ต่ า ง  ๆ  แ ล ะ สื่ อ ค ว า ม รู้ ด้ า น ไ ซ เ บ อ ร์                    
และได้ด าเนินการรวบรวมจัดท ารายงาน ตรวจสอบ 
วิ เคราะห์ข้อมูลการแจ้ ง เบาะแสผ่านแอปพลิ เคชัน                       
“รู้ทัน: RooTan” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 



15 
 

รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ตอ่สังคมอันเปน็ผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
   

 

 ผลการด าเนินงาน  

กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีค าสั่ง ที่ ๒๑๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้ง                     
ศูนย์สืบสวนไซเบอร์ (ศสบ.) ภายใน กคท. เพ่ือรองรับการปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปราม การสืบสวน                     
และสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                          
และอาชญากรรมพิเศษอ่ืนที่มีการกระท าความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   หรือไซเบอร์ที่ส าคัญ เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ ตลอดจนเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัวในการขับเคลื่อนการบริหารราชการภายในอันจะท าให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงานในพันธกิจด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ศสบ. กคท. ได้จัดท าแอปพลิเคชัน“รู้ทัน: RooTan” เพ่ือเป็นเครื่องมือในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ                      
ภัยไซเบอร์ การเผยแพร่ข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับภัยไซเบอร์การแจ้งเตือนภัยรูปแบบต่าง ๆ และสื่อความรู้ด้านไซเบอร์ 
และด าเนินการรวบรวมข้อมูลผลการแจ้งเบาะแสให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษทราบ 

 
  สถิติการใช้งานแอปพลิเคชันรู้ทัน Rootan : รู้ทัน (ข้อมูล ถึง วันที่ ๒0 กันยายน 2564) 

ยอดดาวน์โหลดและการแจ้งเบาะแส 
Store ยอดดาวน์โหลด แจ้งเบาะแส (ครั้ง) 

Play Store (Android) ๗,๒๔๖ 2,676 
App Store (ios) ๑,๔๑๑ 254 

รวม ๘,๖๕๗ 2,930 
 

ประเภทเบาะแส 
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รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ตอ่สังคมอันเปน็ผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
   

 

ประเภท จ านวนเบาะแส 
กู้ยืมเงินออนไลน์ 2,605 
ซื้อ/ขายสินค้าผิดกฎหมายทางออนไลน์ 14 
พนันออนไลน์ 54 
หลอกลวงชื้อขายสินค้า/บริการ ทางออนไลน์ 65 
หลอกลวงโดยปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น 34 
หลอกลวงให้โอนเงินผ่านระบบคอลเซนเตอร์ 17 
อ่ืนๆ 96 
เจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ เก็บส่วย รับสินบน 1 
เผยแพร่ภาพ/สื่อลามก อนาจาร 5 
แฮกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 39 

รวม 2,930 
 

ภาพรวมการแจ้งเบาะแสทั่วประเทศ 

จังหวัด จ านวนเบาะแส 
กระบี่ 3 
กรุงเทพมหานคร 885 
กาญจนบุรี 24 
กาฬสินธุ์ 10 
ก าแพงเพชร 14 
ขอนแก่น 51 
จันทบุรี 16 
ฉะเชิงเทรา 24 
ชลบุร ี 180 
ชัยนาท 5 
ชัยภูมิ 10 
ชุมพร 9 
ตรัง 7 
ตราด 2 
ตาก 10 
นครนายก 5 
นครปฐม 34 
นครพนม 13 
นครราชสีมา 53 
นครศรีธรรมราช 18 
นครสวรรค์ 51 
นนทบุรี 89 
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รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ตอ่สังคมอันเปน็ผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
   

 

จังหวัด จ านวนเบาะแส 
นราธิวาส 3 
น่าน 13 
บึงกาฬ 6 
บุรีรัมย์ 19 
ปทุมธานี 128 
ประจวบคีรีขันธ์ 13 
ปราจีนบุรี 52 
ปัตตานี 8 
พระนครศรีอยุธยา 54 
พะเยา 6 
พังงา 6 
พัทลุง 9 
พิจิตร 7 
พิษณุโลก 55 
ภูเก็ต 26 
มหาสารคาม 13 
มุกดาหาร 5 
ยะลา 10 
ยโสธร 3 
ระนอง 2 
ระยอง 55 
ราชบุรี 24 
ร้อยเอ็ด 25 
ลพบุรี 28 
ล าปาง 49 
ล าพูน 17 
ศรีสะเกษ 23 
สกลนคร 30 
สงขลา 39 
สตูล 3 
สมุทรปราการ 120 
สมุทรสงคราม 5 
สมุทรสาคร 47 
สระบุรี 36 
สระแก้ว 11 
สิงห์บุรี 5 
สุพรรณบุรี 32 
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รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ตอ่สังคมอันเปน็ผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
   

 

จังหวัด จ านวนเบาะแส 
สุราษฎร์ธานี 29 
สุรินทร์ 8 
สุโขทัย 3 
หนองคาย 6 
หนองบัวล าภู 5 
อ านาจเจริญ 5 
อุดรธานี 42 
อุตรดิตถ์ 7 
อุทัยธานี 8 
อุบลราชธานี 42 
อ่างทอง 9 
เชียงราย 40 
เชียงใหม่ 89 
เพชรบุรี 10 
เพชรบูรณ์ 22 
เลย 85 
แพร่ 11 
แม่ฮ่องสอน 9 

รวม 2,930 
 

  ศูนย์สืบสวนไซเบอร์  ได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านไซเบอร์และภัยทางไซเบอร์                                 
ในแอปพลิเคชัน “รู้ทัน” จ านวน ๒๐๑ หัวข้อเรื่อง ส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลการแจ้งเตือนข่าวปลอมจากเว็บไซต์                       
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (antifakenewscenter.com) 

 เมื่อวันที่ ๑๖ กันายน ๒๕๖๔ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้รับรางวัล
เลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีมติมอบรางวัลให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐเพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความส าเร็จมีความเป็นเลิศ                        
แห่งหน่วยงานภาครัฐทั้งปวง ผลงาน : รู้ทัน (ROOTAN) มาตรการเชิงรุกรองรับอาชญากรรมไซเบอร์ในช่วง
สถานการณ์โควิด ๑๙ 

 ตามสถิติการใช้งานแอปพลิเคชัน รู้ทัน : Rootan จะเห็นได้ว่าด้วยความเจริญรุกล้ าทางด้าน
เทคโนโลยี และรวมทั้งประชาชนยังไม่มีความรู้เท่าทันจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ก่ออาชญากรรมหลายรูปแบบ                     
เพ่ือประสงค์ต่อทรัพย์โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระท าความผิด กอปรกับในสภาวการณ์ปัจจุบัน  มีปัจจัย
ตอบสนองในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา คงส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับใช้กฎหมายต้องถูกบั่นทอน                     
ท าให้แนวโน้มสถิติในการกระท าความผิดของมิจฉาชีพที่ใช้เทคโนโลยีในการกระท าความผิดจะมีจ านวนอัตราเพ่ิมข้ึน 
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รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ตอ่สังคมอันเปน็ผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรการ/แนวทางการจัดการผลกระทบ 

๓. จัดท าชุดความรู้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจถึงอ านาจ
หน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

- การจัดท าเป็น Infographics สื่อวีดีทัศน์ คลิปวิดีโอส าหรับเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ 
YouTube/Facebook /Line/App DSI/เว็บไซต์ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  ส านักงานเลขานุการกรม (ส่วนประชาสัมพันธ์) 
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รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ตอ่สังคมอันเปน็ผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
   

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ                                                          
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการ/กิจกรรม :    ๓. จัดท าชุดความรู้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจถึงอ านาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ      
วัตถุประสงค ์:      สร้างการรับรู้ให้ผู้เสียหาย/ประชาชน เข้าใจอ านาจหนา้ที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และขั้นตอนรบัเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ ของกรมสอบสวนคดพีิเศษ 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :  ชุดความรู้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจถึงอ านาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพเิศษ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (กอง)         ส านักงานเลขานุการกรม      ส่วนประชาสัมพนัธ ์   

รหัส 
ขั้นตอนที่เกิดผลกระทบ

ทางลบ 
มาตรการ/ 

แนวทางการจัดการผลกระทบทางลบ 
ขั้นตอน ผลการด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

๓ รับเรื่องร้องทุกข์ 
ร้องเรียน ร้องขอ  

 

     จัดท าชดุความรู้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อ
เผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจถึงอ านาจ
หน้าที่ของกรมสอบสวนคดพีิเศษ เช่น 
การจัดท าเปน็ InfoGraphics สือ่วีดีทัศน์ 
คลิปวิดีโอส าหรับเผยแพร่ผ่านสือ่ออนไลน์ 
YouTube / Facebook /Line/App 
DSI/เว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ) 

     จัดท าชุดความรู้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อ
ใช้เผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจถึงอ านาจ
หน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

      ๑. จัดท าคู่มือ Motion แนะน าภารกิจ
และสถานที่ตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อ
เ ผ ยแพร่ สู่ ป ร ะ ช า ชน  โ ดย เ ผ ยแพร่ สู่
สาธารณชนทางช่องทางประชาสัมพันธ์ กรม
สอบสวนคดีพิเศษ 

      ๒. จัดท า Motion กฎหมายที่อยู่ ใน
ภารกิจ อ านาจ หน้าที่ของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ เพื่อเผยแพร่สู่ประชาชน โดยเผยแพร่
สู่สาธารณชนทางช่องทางประชาสัมพันธ์ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

จั ด ท า ชุ ด ค ว า ม รู้ สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์                      
เพื่อใช้เผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจถึงอ านาจหน้าที่ของ
กรมสอบสวนคดีพิ เศษ เผยแพร่ผ่ านช่องทาง 
www.dsi.go.th เฟสบุ๊ค DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ/
DSI News 

๑. เดือน มิถุนายน จัดท าภาพอินโฟกราฟฟิค 
การแจ้งเตือนภัยอาชญากรรมคดีพิเศษเรื่อง “DSI 
เตือนภัยประชาชน ระวังมิจฉาชีพ หลอกลวงซื้อตั๋ว
เครื่องบิน”  

๒. เดือน กรกฏาคม จัดท า Infographics เรื่อง 
มาตรการ ขั้นตอนการรับตัวและควบคุมผู้ต้องหา                       
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(โควิด-19) 

๓. เดือน สิงหาคม จัดท า โมชั่นกราฟิก เรื่อง 
“แชร์ลูกโซ่ภัยร้ายของคนอยากรวย” 

 

http://www.dsi.go.th/
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รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ตอ่สังคมอันเปน็ผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
   

 

รหัส 
ขั้นตอนที่เกิดผลกระทบ

ทางลบ 
มาตรการ/ 

แนวทางการจัดการผลกระทบทางลบ 
ขั้นตอน ผลการด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

     ๓. จัดท าภาพอินโฟกราฟฟิค การแจ้ง
เตือนภัยอาชญากรรมคดีพิเศษ  

 

๔. เ ดื อน  กั นยายน  จั ดท า  โ มชั่ น กราฟิ ก              
เรื่อง “ยิ่งฟอก ยิ่งสกปรก”การฟอกเงินความผิดตาม 
พ ร บ . ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ฟ อก เ งิ น                    
พ.ศ.2542 
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รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ตอ่สังคมอันเปน็ผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
   

 

 ผลการด าเนินงาน  

จัดท าชุดความรู้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อใช้เผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจถึงอ านาจหน้าที่                        
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

 เผยแพร่ผ่านช่องทาง www.dsi.go.th  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.dsi.go.th/
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รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ตอ่สังคมอันเปน็ผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
   

 

 เผยแพร่ผ่านช่องทาง เฟสบุ๊ค DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 

 

 

 

 จ านวนคนที่เข้าถึง ๑,๔๒๒ 
คน                                                        

 
 

 จ านวนคนทีเ่ข้าถึง ๑,๕๑๔ คน                                                                                                                                 

 

 แชร์ลูกโซ่ภัยร้ายของคนอยากรวย 
  จ านวนผู้เข้าถึง ๑๙ คน                                                                                                                                 

 

 จ านวนคนทีเ่ข้าถึง ๑,๔๒๒ 
คน                                                        

 
 

 จ านวนคนทีเ่ข้าถึง ๘๔๖ คน                                                        
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รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ตอ่สังคมอันเปน็ผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
   

 

 เผยแพร่ผ่านช่องทาง เฟสบุ๊ค DSI New 

 จ านวนคนที่เข้าถึง ๔๑๕ คน                                                        

 
 

 จ านวนคนทีเ่ข้าถึง ๑๖๐ คน                                                        

 
 

 จ านวนคนที่เข้าถึง ๑๐๓ คน                                                        

 
 

 จ านวนคนที่เข้าถึง ๕๘ คน                                                        
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รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ตอ่สังคมอันเปน็ผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
   

 

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

การรวบรวมข้อมูล 

๑) รวบรวมข้อมูลความพึงพอใจและความผูกพันของกลุ่มประชาชน/เครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางกรมสอบสวนคดีพิ เศษจัดขึ้น (ผู้รับบริการ) จากแบบส ารวจ    
ความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ วันที่ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ 

๒) รวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มผู้ที่มาติดต่อกรมสอบสวนดดีพิเศษ (ติดต่อรับบริการทั่วโป(ผู้รับบริการ) และติดต่อร้องทุกข์/กล่าวโทษ/ร้องเรียน (ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย) จากแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ 

๓) รวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มผู้รับบริการที่เป็นส านวนการสืบสวนและส านวนการสอบสวน (ผู้รับบริการ) จากแบบส ารวจความพึงพอใจในส านวน                    
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 ผลส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยภาพรวม                      
พบว่า ระดับความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี ๔.๖๖ ระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๘

ล าดับ แบบส ารวจความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

กลุ่มตัวอย่าง 
(จ านวน

ผู้รับบริการ/                   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

ค่าเฉลี่ย
ถ่วง

น้ าหนัก 

ร้อยละ
ถ่วง

น้ าหนัก 

๑ แบบส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๔.๕๗ ๙๑.๓๙ ๑๔๖ ๑๕ ๐.๖๙ ๑๓.๗๑ 

๒ แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ รับบริการของกรมสอบสวน                    
คดีพิเศษ 

๔.๖๙ ๙๓.๗๙ ๑,๐๗๔ ๘๐ ๓.๗๕ ๗๕.๐๓ 

๓ แบบส ารวจความพึงพอใจในส านวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ๔.๕๔ ๙๐.๗๕ ๓๘ ๕ ๐.๒๓ ๔.๕๔ 
รวม ๑,๒๕๘ ๑๐๐ ๔.๖๖ ๙๓.๒๘ 
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รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ตอ่สังคมอันเปน็ผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรการ/แนวทางการจัดการผลกระทบ 

๔. จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดการค าร้อง การจัดการเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง ส านวนสืบสวน ส านวน
สอบสวนคดีพิเศษ และการจัดการเกี่ยวกับส านวนความเห็นแย้งโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลของ
ระบบต่างๆ ท าให้สามารถตรวจสอบติดตามสถานะทางคดีได้ 

- “โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
ระยะที่ 2” 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ 
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รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ตอ่สังคมอันเปน็ผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
   

 

รายงานผลตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการ/กิจกรรม :      ๔. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๒  
วัตถุประสงค์ :       พัฒนาระบบการจัดการเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง ส านวนสืบสวน และส านวนสอบสวนคดีพิเศษ  
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :     การจัดการเรื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ส านวนสือบสวน และส านวนสอบสวนคดีพิเศษ มีความเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบต่างๆ  ท าให้สามารถตรวจสอบและติดตาม
สถานะทางคดีได  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (กอง)                กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ                              เบอร์ติดต่อ         ๕๐๙๔๔ 

รหัส 
ขั้นตอนที่

เกิดผลกระทบ
ทางลบ 

มาตรการ/ 
แนวทางการจัดการผลกระทบทางลบ 

ขั้นตอน ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๔ รับเรื่องร้อง
ทุกข์ ร้องเรียน 
ร้องขอ  

     จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพในกระบวนการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการจัดการค าร้อง การจัดการเรื่อง
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ส านวนสืบสวน 
ส านวนสอบสวนคดีพิเศษ และการจัดการ
เกี่ยวกับส านวนความเห็นแย้งโดยมีการ
เชื่อมโยงข้อมูลของระบบต่างๆ ท าให้
สามารถตรวจสอบติดตามสถานะทางคดีได้ 

     “โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
ระยะที่ 2”  

1. ส ารวจ/วิเคราะห์ความต้องการของ
บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. วิเคราะห์และออกแบบระบบการ
จัดการเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง ส านวน
สืบสวน ส านวนสอบสวนคดีพิเศษ 

3. ออกแบบหน้าจอระบบการจัดการ
เรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง ส านวนสืบสวน 
ส านวนสอบสวนคดีพิเศษ 

4. ออกแบบฐานข้อมูล 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุน

การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (DSI Case 
Intelligence System) ระยะที่ 2  
 

อยู่ระหว่างวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การจัดการเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง ส านวน
สืบสวน ส านวนสอบสวนคดีพิเศษ ปัจจุบนั ได้
พัฒนา ระบบบริหารจัดการคดพีิเศษ ระยะที่ ๑ 
ส านวนร้องทุกข์ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างน า
ร่องการใช้งาน โดยมี ๒ หน่วยงานน าร่องได้แก่  

๑) กองบริหารคดีพิเศษ,  
๒) ส านักเลขานุการกรม และอยู่ระหว่าง

ปรับปรุงแก้ไขระบบให้สามารถท างานได้อย่าง                  
มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
 

ขอเลื่อนการด าเนินการ 
โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศสนบัสนนุการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
ระยะที่ ๒ ไปใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เนื่องจากในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ กทศ. ขาด
แคลนบุคลากรในการพัฒนา
ระบบ  
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รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ตอ่สังคมอันเปน็ผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรการ/แนวทางการจัดการผลกระทบ 

๕ . พัฒนาระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานเครือข่ายดีเอสไอภาคประชาชน                       
โดยมีการสื่อสารกับภาคประชาชนผ่านโครงการ “Smiling Eyes, Smiling Heart DSI 
Network” 
 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กองนโยบายและยุทธศาสตร์  (ส่วนเครือข่ายฯ)
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รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ตอ่สังคมอันเปน็ผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
   

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการ/กิจกรรม :  ๕. พัฒนาระบบสนนัสนุนการปฏิบัตงิานเครือข่ายดีเอสไอภาคประชาชน โดยมีการสื่อสารกับภาคประชาชนผา่นโครงการ “Smiling Eyes, Smiling Heart DSI Network”  
วัตถุประสงค ์:       สร้างการรับรู้ให้ผู้เสียหาย/ประชาชน เข้าใจอ านวนหนา้ที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และขั้นตอนรบัเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ ของกรมสอบสวนคดพีิเศษ 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :     ชุดความรู้สื่อสังคมออนไลน์ เพือ่เผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจถึงอ านาจหนา้ที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (กอง)                กองนโยบายและยทุธศาสตร์                       ส่วน      เครื่อข่ายฯ                      เบอร์ติดต่อ   ๕๑๘๑๑          

รหัส 
ขั้นตอนที่

เกิดผลกระทบ
ทางลบ 

มาตรการ/ 
แนวทางการจัดการ
ผลกระทบทางลบ 

ขั้นตอน ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๕ รับเรื่องร้อง
ทุกข์ ร้องเรียน 
ร้องขอ  

     พัฒนาระบบสนันสนุน
การปฏิบัติงานเครือข่าย 
ดีเอสไอภาคประชาชน โดย
มี ก า ร สื่ อ ส า ร กั บ ภ า ค
ประชาชนผ่านโครงการ 
“ Smiling Eyes,  Smiling 
Heart DSI Network” 

    รวมรวมและประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนา
ระบบสนันสนนุการปฏบิัติงาน
เครือข่ายดีเอสไอภาคประชาชน 
โดยมีการสื่อสารกับภาคประชาชน
ผ่านโครงการ “Smiling Eyes, 
Smiling Heart DSI Network” 
ประจ าเดือน 

 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส่ ว น เครื อข่ า ย การป้ อ งกั นการ เกิ ดอาชญากรรมคดี พิ เศษ                             
ได้ด าเนินการพัฒนาระบบสนันสนุนการปฏิบัติ งานเครือข่าย 
ดีเอสไอภาคประชาชน โดยมีการสื่อสารกับภาคประชาชนผ่าน
โ ค ร ง ก า ร  “ Smiling Eyes,  Smiling Heart DSI Network”                            
มีรายละเอียดผลการด าเนินโครงการดังนี้ 
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รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ตอ่สังคมอันเปน็ผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
   

 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการ "Smiling Eyes,Smiling Heart DSI Network" 

 
๑. ชื่อกิจกรรม 

โครงการ"Smiling Eyes,Smiling Heant DSI Network" 

๒. วัตถุประสงค ์
โครงการ "Smiling Eyes,Smiling Heart DSI Network" มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการประสานงาน       

ในพ้ืนที่เชิงลึกแบบเคาะประดูบ้าน และชุมชน ก่อให้เกิดความเชื่อถือ เชื่อใจ สร้างความเชื่อมั่น เสริมสร้างภาพลักษณ์
องค์กรในด้าานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษผ่านเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเผยแพร่
ภาพลักษณ์ขององค์กรในลักษณะกลุ่มย่อยในการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้เป็นที่ประ จักษ์                                
ต่อสาธารณชน และบูรณาการภาพลักษณ์องค์กรภายนอก ตลอดจนเพื่อเป็นการขยายฐานสมาชิกเครือข่ายของชุมชน
จากแกนน าสู่สมาชิกในชุมชนเชิงลึก การพัฒนาความสัมพันธ์ การเสริมสร้างความเข้มแข็งร่วมกัน และการรักษา
ความสัมพันธ์ของเครือข่ายให้คงอยู่และยั่งยืน และเพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างเครีอข่าย                             
ภาคประชาชนกับการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

๓. เป้าหมาย  
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑) สมาชิกเครือข่ายดีเอสไอภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการ 
"Smiting Eyes, Smiling Heart DSI Network" จ านวน ๒00 คน 

๒) พ้ืนที่ในการด าเนินการจัดท าโครงการในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวน ๑๕ เขต พ้ืนที่ต่างจังหวัด 
จ านวน ๑๐ พ้ืนที ่

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑) เครือข่ายภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจอ านาจหน้าที่และการด าเนินงาน                    

ด้านต่างๆ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เช่น การส่งค าร้องขอความช่วยเหลือมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ และการส่ง
ข้อมูลข่าวสารการเฝ้าระวังที่ใด้จากสมาชิกเครือข่ายดีเอสไอภาคประชาชน เพ่ือพัฒนาต่อยอดเป็นเรื่องสืบสวน                       
หรือเป็นคดีพิเศษ การวิเคราะห์หาพ้ืนที่เสี่ยงเพ่ือด าเนินการป้องกันปัญหาการกระท าผิดอาชญากรรมคดีพิเศษ                       
และการแก้ไขปัญหาคดีพิเศษในพ้ืนที่เป้าหมาย มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๒) เครือข่ายภาคประชาชนสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม                       
ในพ้ืนทีข่องตน และมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๔. วิธีการด าเนินการ 
การลงพ้ืนที่ให้ความรู้เพ่ือกระชับความสัมพันธ์แบบเปิดประตูบ้านผ่านแกนน าเครือข่ายการเผยแพร่                     

สื่อคู่มือการเรียนรู้เกี่ยวกับภารกิจอ านาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ                          
แนวทางการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ การรักษาเครือข่ายกรมสอบสวนคดีพิเศษ และชุดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย ชุดการเรียนรู้ลักษณะของคดีพิเศษ ชุดการเรียนรู้การกิจและหน้าที่ของส่วนเครือข่ายการป้องกัน                    
การเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ ชุดการเรียนรู้การบริหารจัดการค าร้องเรียนของภาคประชาชน และชุดการเรียนรู้                     
การเขียนรายงานการเฝ้าระวังในพ้ืนที่และขั้นตอนการเขียนค าร้อง ซึ่งเป็ นการสร้างความรู้ความเข้าใจในด้าน                        
การป้องกันอาชญากรรมคดีพิเศษในรูปแบบต่างๆ และการสนทนากลุ่มย่อย หรือการประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือแลกเปลี่ยน
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ประสบการณ์ในชุมชน ในการเฝ้าระวังคดีพิเศษ หรือข้อกฎหมายอ่ืนใดที่สามารถช่วยเหลือและร่วมหาทางออกในการ
ด าเนินงานร่วมกัน 
๕. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ก าหนดการลงพื้นที่ด าเนินโครงการ"Smiling Eyes, Smiling Heart DSI Network" เพ่ือเผยแพร่ความรู้
การแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกและแกนน าในชุมชน เป็นการรักษาเครือข่ายให้ยั่งยืน มีรายละเอียดดังนี้ 

๕.๑ ลงพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลร่วมกับแกนน าในพ้ืนที่ เพ่ือด าเนินโครงการเพ่ือกระชับ
ความสัมพันธ์แบบเปิดประตูบ้าน โดยให้แกนน าในพ้ืนที่เป็นผู้น าทางไปพบกับประชาชนในชุมชนตาม ตรอกชอกซอย
ต่าง ๆ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ชี้แจงบทบาทหน้าที่ ของส่วนเครือข่าย
การป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ ขั้นตอนการเขียนค าร้อง การเขียนรายงานการเฝ้าระวัง และการจัดการ                    
กับค าร้องเรียนที่มาจากภาคประชาชน มีการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือแลกเปลี่ยนปัญหาในพ้ืนที่พร้อมทั้งเสนอแนะ                         
แนวทางการแก้ไขปัญหา ประกอบด้วยพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลดังนี้ 

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓           เขตดอนเมือง 
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓           เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

             วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓           เขตบางซ่ือ 
             วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓           เขตธนบุรี 
             วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓           เขตหนองจอก 
             วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓       เขตบางกอกน้อย 
             วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓       เขตหนองแขม 
             วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓       เขตหนองจอก 
             วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓       เขตธนบุรี 
             วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓     เขตหนองจอก 
             วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓     เขตตลิ่งชัน 
             วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓     จังหวัดปทุมธานี 
             วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓     เขตจอมทอง 
             วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓     เขตภาษีเจริญ 
             วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓     เขตลาดกระบัง 
             วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓         เขตดอนเมือง 
             วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓         เขตสะพานสูง 
             วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓         เขตบึงกุ่ม 
๕.๒ ลงพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓                          

ได้ด าเนินโครงการ "Smiling Eyes, Smiling Heart DSI Network" เพ่ือพบปะเยี่ยมเยียนเครือข่ายภาคประชาชน 
และบูรณาการการท างานร่วมกับยุติธรรมจังหวัด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมสอบสวน
คดีพิเศษให้แก่สมาชิกเครือข่ายภาคประชาชนและหน่วยงานในพ้ืนที่ พร้อมทั้งชี้แจงบทบาทหน้าที่ของส่วนเครือข่าย
การป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ ขั้นตอนการเขียนค าร้อง การเขียนรายงานการเฝ้าระวัง และการจัดการกับ
ค าร้องเรียนที่มาจากภาคประชาชน มีการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือแลกเปลี่ยนปัญหาในพ้ืนที่พร้อมทั้งเสนอแนะ                          
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

๕.๓ ลงพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์ โดยบูรณาการร่วมกับศูนย์เ สริมสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร เมื่อวันที่ ๗ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้ด าเนินโครงการ "Smiling Eyes, smiling Heart DSI 
Network" เพ่ือพบปะเยี่ยมเยียนเครือข่ายภาคประชาชนและบูรณาการการท างานกับยุติธรรมจังหวัด ซึ่งได้ทบทวน
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ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้แก่สมาชิกเครือข่ายภาคประชาชน ชี้แจงบทบาทหน้าที่
ของส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ ขั้นตอนการเขียนค าร้อง การเขียนรายงานการเฝ้าระวัง 
และการจัดการกับค าร้องเรียนที่มาจากภาคประชาชน มีการประชุมกลุ่มย่อย  เพ่ือแลกเปลี่ยนปัญหาในพ้ืนที่                        
พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 

๕.๔ ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๓0 มีนาคม ๒๕๖๔ เพ่ือด าเนินโครงการ"Smiling Eyes,Smiling 
Heart DSI Network" โดยได้พบปะเยี่ยมเยียนกับคณะกรรมการของศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่อาชญากรรม
คดีพิเศษจังหวัดสระแก้ว มีการทบทวนความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้แก่สมาชิกเครือข่าย
ภาคประชาชน ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ ขั้นตอนการเขียน                  
ค าร้อง การเขียนรายงานการเฝ้าระวัง และการจัดการกับค าร้องเรียน ที่มาจากภาคประชาชน มีการประชุมกลุ่มย่อย
เพ่ือแลกเปลี่ยนปัญหาในพื้นที่และเสนอแนะแนวทางการแก้ไซปัญหา พร้อมทั้งรับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ 

๕.๕ ลงพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เพ่ือด าเนินโครงการ"Smiling Eyes, 
Smiling Heart DSI Network" โดยได้พบปะเยี่ยมเยียนคณะกรรมการของศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่
เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้แก่สมาชิก
เครื่อข่ายภาคประชาชน ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ ขั้นตอนการ
เขียนค าร้อง การเขียนรายงานการเฝ้าระวัง และการจัดการกับค าร้องเรียนที่มาจากภาคประชาชน มีการประชุม                 
กลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาในพื้นที่พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 

๕.๖ ลงพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๒0 - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔          
ด าเนินโครงการ "Smiling Eyes, Smiling Heart DSI Network" โดยได้พบปะเยี่ ยมเยียนคณะกรรมการของ                        
ศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ และสมาชิกเครือข่ายกรมสอบสวนคดีพิเศษ                        
ได้ทบทวนความรู้ เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้แก่สมาชิกเครือข่ายภาคประชาชน                      
ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ ขั้นตอนการเขียนค าร้อง  การเขียน
รายงานการเฝ้าระวัง และการจัดการกับค าร้องเรียนที่มาจากภาคประซาชน มีการประชุมกลุ่มย่อย  เพ่ือแลกเปลี่ยน
ปัญหาในพื้นที่พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 

๖. สรุปผลการด าเนินโครงการ "Smiling Eyes, Smiling Heart DSI NETWORK" 
จากการด าเนินกิจกรรมโดยการลงพ้ืนที่ พบว่า แกนน าเครือข่ายดีเอสไอภาคประชาชนมีทักษะ                      

การประสานงานระหว่างชุมชนดีเยี่ยม มีความรู้ความเข้าใจบทบาทของภาคประชาชนในการเป็นสมาชิกเครือข่าย                 
ดีเอสไอ แนวทางการช่วยเหลือการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม                    
การอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้อง ประโยชน์ที่ได้รับจากการ                   
ด าเนินโครงการ คือ ประชาชนมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างถูกต้องมากขึ้น                   
มีความเข้าใจในหลักการเขียนค าร้องมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเส้นทางการพิจารณาค าร้อง  การเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยเป็นหน่วยงานของรัฐที่ลงพ้ืนที่ในชุมชนเข้าถึงบ้านของประชาชน      
อย่างแท้จริง สร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประชาชนกับกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างกว้างขวาง ประชาชน                   
ให้ความสนใจเป็นอย่างมากและสมัครเป็นสมาชิกเครีอข่ายภาคประชาชน ท าให้เกิดการสร้างเครื่อข่ายใหม่ และการ       
ลงพ้ืนที่ท าให้ได้พบกับเครื่อข่ายเดิมที่ขาดการติดต่อเกิดการสนทนาพูดคุย เป็นการรักษาเครือข่ายเก่าให้คงอยู่ 
ตลอดจนการลงพ้ืนที่จริงในชุมชนสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาในแต่ละชุมชนได้เป็นอย่างดี เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ป้องกันอาชญากรรมในชุมชนได้ 

ข้อเสนอแนะจากเครือข่ายดีเอสไอในพ้ืนที่ 
๑) ขอให้มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ในด้านการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ                 

ในระดับชุมชนหรือหมู่บ้านเป็นประจ าและต่อเนื่อง 
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๒) ต้องการให้มีระยะเวลาในการประสานงานในพ้ืนที่มากขึ้นเพ่ือแจ้งข้อมูลต่อสมาชิกในชุมชน
หรือหมู่บ้าน เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

๓) ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันอาชญากรรมกับทาง                    
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

อนึ่ง ส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ไดด้ าเนินการ
โครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                      
ท าให้ต้องชะลอการด าเนินโครงการดังกล่าวในพ้ืนที่ แต่อย่างไรก็ดี ส่วนเครือข่ายฯ ได้ใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์                   
ในการเผยแพร่ความรู้ในช่วงที่ไม่สามารถเดินทางลงพ้ืนที่ได้ เพ่ือให้ความรู้กับภาคประชาชน เช่น การผลิตสื่อวีดีทัศน์
เพ่ือการเตือนภัยอาชญากรรมผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย FACEBOOK : DSI NETWORK, รายการ DSI TALK,                       
Group Line เครือข่ายกรมสอบสวนคดีพิเศษ , จัดท าคู่มือเฝ้าระวังอาชญากรรมคดีพิเศษ ,การประชุมแกนน า                       
ศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (DSI STATION) ผ่านทางระบบออนไลน์                     
เพ่ือติดตามสถานการณ์ปัญหาอาชญากรรมคดีพิเศษในพ้ืนที่ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าช่วยเหลือการจัดการแก้ใขปัญหา      
ในพ้ืนที่ โดยมีการบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และองค์ความรู้ด้านการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ ร่วมกับ                   
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครยุติธรรม (อยธ.) ทั้งนี้ หากสถานการณ์เป็นไปในทิศทาง
ที่ดีข้ึน ส่วนเครือข่ายฯ จะได้ด าเนินโครงการดังกล่าวต่อไป 
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มาตรการ/แนวทางการจัดการผลกระทบ 

๖. จัดท าแนวทางปฏิบัติระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ก าหนดมาตรการควบคุม
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย  ส าหรับการสืบสวนสอบสวนคดีพิ เศษ ตามมาตรา ๓๑                       
แห่งพระราชบัญญัติกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ                                                                              
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

โครงการ/กิจกรรม     ๖. หนังสือก าชับแนวทางปฏบิัติในระเบยีบการเบิกจ่ายคา่ใช้จ่ายโดยเฉพาะการจัดท าแบบ บค.๔ เป็นขอ้มูลประกอบการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย 
วัตถุประสงค ์:     เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายส าหรับการสบืสวนและสอบสวนคดีพิเศษอาจถูกมองว่าไม่คุ้มค่า/ไม่เหมาะสม          
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :    การด าเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จา่ยส าหรับการสบืสวนสอบสวนคดพีิเศษมีความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  (กอง)            กลุ่มค่าใช้จ่ายคดพีิเศษ                                       เบอร์ติดต่อ     ๕๒๓๐๓          

รหัส 
ขั้นตอนที่เกิด  

ผลกระทบทางลบ 
มาตรการ/ 

แนวทางการจัดการผลกระทบทางลบ 
ขั้นตอน ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๖ การด าเนินการ
เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ส าหรับการสืบสวน
และสอบสวนคดีพิเศษ 

     จัดท าแนวทางปฏิบัติระเบียบการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ก าหนดมาตรการ
ควบคุมการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายส าหรับ
การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ตาม
มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติกรม
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

๑. จัดท าหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อ
แจ้งหน่วยงานทุกหน่วยงานในสังกัดกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ก าชับแนวทางปฏิบัติ
ระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ก าหนด
มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ส าหรับการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติกรม
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒.  เวียนหนังสือก าชับแนวทาง
ปฏิบัติระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ก าหนดมาตรการควบคุมการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายส าหรับการสืบสวนสอบสวนคดี
พิ เ ศ ษ  ต า ม ม า ต ร า  ๓ ๑  แ ห่ ง
พระราชบัญญัติกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

กลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ จัดท าหนังสือก าชับแนวทาง
ปฏิบั ติ ใ น ระ เบี ย บการ เบิ กจ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ย โดย เฉ พา ะ                      
การจัดท าแบบ บค.4 เป็นข้อมูลประกอบการขออนุมัติเบิก
ค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑.อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เห็นชอบเรื่องแผน
ควบคุมการอนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายส าหรับการสืบสวนและ
สอบสวนคดีพิเศษ ตามหนังสือที่ กลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ                         
ที่ ยธ 0801.6/2037 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564  

๒. กลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ จัดท าหนังสือแจ้งเวียน
หน่วยงานในสังกัด กสพ . เรื่อง แผนควบคุมการอนุมัติเบิก
ค่าใช้จ่ายส าหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ ตาม
หนังสือที่กลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ ที่ ยธ 0801.6/ว0๑3 ลง
วันที่ ๓๑ มีนาคม 2564  
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รหัส 
ขั้นตอนที่เกิด  

ผลกระทบทางลบ 
มาตรการ/ 

แนวทางการจัดการผลกระทบทางลบ 
ขั้นตอน ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๓. อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เห็นชอบเรื่องการ
บริหารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายส าหรับการสืบสวนและสอบสวน
คดีพิเศษ (มาตรา ๓๑) ตามหนังสือกลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ                    
ที่ ยธ 0801.6/๓๖๒๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน 2564 

๔.กลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ จัดท าหนังสือแจ้งเวียน
หน่วยงานในสังกัด กสพ . เรื่อง การบริหารการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายส าหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ (มาตรา 
๓๑) ตามหนังสือกลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ ที่ ยธ 0801.6/ว๐
๑๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน 2564 
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มาตรการ/แนวทางการจัดการผลกระทบ 

๗ . การจัดท าบัญชีค่าใช้จ่าย  การสืบสวนและการสอบสวนคดีพิ เศษประจ ากอง                        
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กองคดีทุกกอง, กปพศ., ศ.สรข.    
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ                                              
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการ/กิจกรรม       ๗. การจัดท าบัญชีค่าใชจ้่ายการตรวจสอบข้อเท็จจริง การสืบสวนและการสอบสวนคดีพิเศษประจ ากองปฏิบัติการพิเศษ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
วัตถุประสงค ์:     ๑. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่า มีประสทิธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อหน่วยงานราชการ 
๒. เพื่อความโปร่งใสสามารถตรวจสอบการใช้จา่ยงบประมาณในการด าเนนิการตรวจสอบข้อเท็จจริง การสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษย้อนหลังได ้
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :      บัญชีค่าใช้จ่าย การสืบสวนและการสอบสวนคดพีิเศษประจ ากองปฏิบัติการพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  เกิดประสิทธิผลสงูสุดต่อหน่วยงาน  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (กอง)     กองคดีที่มีเลขสืบสวนและสอบสวนคดี                     ส่วน    อ านวยการ                  เบอร์ติดต่อ 

รหัส 
ขั้นตอนที่เกิดผล
กระทบทางลบ 

มาตรการ/ 
แนวทางการจัดการ
ผลกระทบทางลบ 

ขั้นตอน ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๗ การด าเนินการ
เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ส าหรับการสืบสวน
และสอบสวนคดี
พิเศษ 

     การจัดท าบญัชีค่าใช้จ่าย 
การสืบสวนและการ
สอบสวนคดพีิเศษ ประจ า
กอง ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

     หน่วยงานจัดท าบัญชีการสืบสวนและการสอบสวน
คดีพิเศษที่ด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นปัจจุบัน 

    ตามแบบจัดท าบัญชีค่าใช้จ่ายการสืบสวน สอบสวน
คดีพิ เศษ ในส่วนที่  4 การติดตามและรายงานผล 
(แบบฟอร์มรายงานผลการจัดท าบัญชีค่าใช้จ่าย การ
สืบสวนและการสอบสวนคดีพิเศษ)  

 

ได้มีการรายงานบัญชีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
ข้อ เท็ จจริ ง  การสืบสวนและการสอบสวน                         
คดีพิเศษตามมาตรการทีก าหนดเรียบร้อยแล้ว  
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ตารางแสดงรายการการจัดท าบัญชีค่าใช้จ่าย การตรวจสอบข้อเท็จจริง 
การสืบสวนและการสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ากอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

(เอกสารปกปิด) 
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๔. ปัญหาและอุปสรรค 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในปัจจุบันส่งผลให้                    
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษบางหน่วยงานเกิดความล่าช้าและไม่เป็นไปตามระยะเวลา                  
ที่ก าหนดในการปฏิบัติงาน แต่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีมาตรการรองรับเข้มงวดเป็นที่เรียบร้อยและสามารถ
แก้ไขปัญหาได ้
 

 

 


