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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้ก ำหนด
ทิศทำงและกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิผล โดยมีโครงกำร/กิจกรรมที่สอดคล้องและเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) จ ำนวน ๒ ยุทธศำสตร์ คือ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ และยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) จ ำนวน ๓ ยุทธศำสตร์ คือ ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและ 
ลดควำมเหลื่อมล  ำในสังคม ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่ง
และยั่งยืน และยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำล
ในสังคมไทย นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ จ ำนวน ๕ นโยบำย คือ นโยบำยควำมมั่นคง
แห่งชำติที่ ๓ ป้องกันและแก้ไขกำรก่อควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติที่ ๕ 
สร้ำงเสริมศักยภำพป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมข้ำมชำติ นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติที่ ๙ เสริมสร้ำงควำมมั่นคง
ของชำติจำกภัยกำรทุจริต นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติที่ ๑๐ เสริมสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และนโยบำย
ควำมมั่นคงแห่งชำติที่ ๑๑ รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทกำร
บริหำรงำนยุติธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) จ ำนวน ๓ ยุทธศำสตร์ คือ ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรมีส่วนร่วมด้ำนกฎหมำยกระบวนกำรยุติธรรม ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำกฎหมำย
และระบบบริหำรงำนยุติธรรม และยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรขับเคลื่อนกระบวนกำรยุติธรรมด้วยดิจิทัล และ
แผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงยุติธรรมระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) จ ำนวน ๓ เรื่อง คือ แผนปฏิบัติรำชกำร    
เรื่องพัฒนำกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม แผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องอ ำนวยควำมยุติธรรมและลดควำมเหลื่อมล  ำ 
และแผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมพิเศษ  

หน่วยงำนในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษได้น ำแผนปฏิบัติกำรฯ ไปใช้เป็นกรอบแนวทำง         
ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนและเป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
ส่วนติดตำมและประเมินผล กองนโยบำยและยุทธศำสตร์ ได้ด ำเนินกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ – 
๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและ
ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม โดยใช้แผนปฏิบัติรำชกำรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ประกอบข้อมูลจำก กอง/กลุ่ม/ศูนย์ โดยมีควำมมุ่งหมำยเพ่ือให้ผู้บริหำร ได้รับทรำบผลส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงแก้ไข รวมทั งให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบน ำข้อมูล
ที่ผ่ำนมำไปประกอบกำรติดตำมและเร่งผลกำรปฏิบัติงำน และผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนที่
ก ำหนด 

กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติรำชกำรฯ รอบ ๖ เดือน    
(๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕) ในภำพรวมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินกำร 
ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ และผลส ำเร็จที่เกิดขึ นจริงเทียบกับค่ำเป้ำหมำย สำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินกำร
ในแตล่ะเรื่อง ดังนี  
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๑. แผนปฏิบัติ ราชการเรื่ อง พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนที่ มีประสิทธิภาพ                
และมีประสิทธิผล (Standard System) ประกอบด้วย 

๑.๑ โครงการพัฒนามาตรฐานการสืบสวนสอบสวน (กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ) 
- ด ำเนินกำรยกร่ำงแผนพัฒนำมำตรฐำนกำรสืบสวนสอบสวน และแจ้งเวียนให้

หน่วยงำนในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษทรำบ จำกนั นได้ด ำเนินกำรประมวลข้อมูลตำมที่หน่วยงำนในสังกัด
พิจำรณำให้ควำมเห็น เสนอเพ่ือขอควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เห็นชอบแผนเมื่อวันที่ ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๕ 
และกองพัฒนำและสนับสนุนคดีพิเศษได้แจ้งเวียนให้หน่วยงำนในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่รับผิดชอบถือปฏิบัติ 
และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดแล้ว เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2565 ทั งนี ได้จัดท ำแผนพัฒนำ
มำตรฐำนกำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 พร้อมแจ้งเวียนประกำศใช้แผน
เรียบร้อยแล้ว โดยด ำเนินกำรทบทวน/ปรับปรุง/เพ่ิมเติมกระบวนงำนหลักของกรมสอบสวนคดีพิเศษ         
แล้วจัดท ำเป็นคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษตำมกระบวนกำรหลักของ            
กรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั งหมด 40 กระบวนงำน และจัดหมวดหมู่ แบ่งเป็น 3 หมวด คือ กระบวนงำนก่อนเป็น
คดีพิเศษ กระบวนงำนเมื่อเป็นคดีพิเศษ และกระบวนงำนสอบสวนเสร็จสิ น ซึ่งได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ทบทวนปรับปรุงคู่มือหรือแนวทำงกำรปฎิบัติงำนตำมกระบวนกำรหลักของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ต่ออธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรติดตำมและประเมินผลกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนในรอบ 6 เดือน แต่ไม่มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ซึ่งน้อยกว่ำเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณในรอบ ๖ เดือน ซึ่งก ำหนดไว้จ ำนวน ๕,๐๐๐ บำท 

๑.๒ งานวิชาการ/วิจัยเพื่อพัฒนาระบบงานและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
ปราบปรามและสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมคดีพิเศษ (กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ) 

- โครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ ำนวน ๙ โครงกำร      
เป็นเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บำท ดังนี  

๑. โครงกำรวิจัยดำวเทียมเพ่ือกำรป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรมพิเศษ : ได้มีกำรขยำย
ระยะเวลำค ำรับรองทุนสนับสนุนงำนวิจัยพื นฐำน (Fundamental Fund) ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั งที่ ๒) ระยะเวลำ 6 เดือน 
สิ นสุดวันที่ 30 กันยำยน ๒๕65 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรจัดจ้ำงรำยกำรออกแบบและพัฒนำคุณลักษณะสถำปัตยกรรมดำวเทียม 
ระบบสถำนีปฏิบัติกำรดำวเทียม และระบบกำรปฏิบัติกำรดำวเทียม พร้อมออกแบบและพัฒนำระบบสำธิตวิเครำะห์  
ควำมเป็นไปได้ในกำรใช้เทคโนโลยีดำวเทียมเพ่ือกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมพิเศษ ทั งนี  มีกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณแล้วจ ำนวน 304,000 บำท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๒  ของงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจ ำนวน 2,200,400 บำท  

๒. โครงกำรวิจัยกำรศึกษำกำรน ำรูปแบบของบล็อกเชนมำใช้สนับสนุน           
งำนคุ้มครองพยำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ : ด ำเนินกำรจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก             
ที่มีภำรกิจในกำรคุ้มครองพยำน รวมทั งหน่วยงำนที่มีภำรกิจในเรื่องของกำรบริหำรกระบวนกำรยุติธรรม              
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและรวบรวมข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำโครงร่ำงสถำปัตยกรรมฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร
แบ่งกลุ่มปฏิบัติ ในกำรสรุปและอภิปรำยผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรวิจัยกำรศึกษำกำรน ำรูปแบบของบล็อกเชน 
(Block chain) มำใช้สนับสนุนงำนคุ้มครองพยำนของกรมสอบสวนพิเศษ และวันที่ 10 - 11 มีนำคม 2565 
จัดสัมมนำสรุปและอภิปรำยผลโครงกำรวิจัย ทั งนี  มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแล้วจ ำนวน 698,600 บำท คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐  ของงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจ ำนวน 698,600 บำท 
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๓. โครงกำรวิจัยกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือบริหำรจัดกำรกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือระบบคัดกรองทำงสำรสนเทศ : ได้มีกำรขยำยระยะเวลำค ำรับรอง     
ทุนสนับสนุนงำนวิจัยพื นฐำน (Fundamental Fund) ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั งที่ ๒) ระยะเวลำ 6 เดือน สิ นสุด
วันที่ 30 กันยำยน ๒๕65 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดจ้ำงผู้ช่วยนักวิจัยและกำรศึกษำรูปแบบกำรจัดเวทีระดม
ควำมคิดเห็นเพ่ือให้ได้แนวทำงเกี่ยวกับกำรจัดท ำระบบคัดกรองข้อมูลทำงสำรสนเทศ ทั งนี  มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแล้ว
จ ำนวน 88,012.85 บำท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔๒ ของงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจ ำนวน 453,200 บำท 

๔. โครงกำรวิจัย DSI นวัตกรรมกำรป้องกันแชร์ลูกโซ่ออนไลน์ : ได้มีกำรขยำยระยะเวลำ
ค ำรับรองทุนสนับสนุนงำนวิจัยพื นฐำน (Fundamental Fund) ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั งที่ ๒) ระยะเวลำ 6 เดือน 
สิ นสุดวันที่ 30 กันยำยน ๒๕65 ซึ่งได้ด ำเนินกำรขออนุมัติโครงกำรเพ่ือเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดกำรด ำเนินโครงกำรฯ 
และวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท ำแอพพลิเคชัน “DSI นวัตกรรมกำรป้องกันแชร์ลูกโซ่ออนไลน์” ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงขั นตอน
กำรจัดซื อจัดจ้ำงผู้รับจ้ำงท ำแอพพลิเคชัน นวัตกรรมกำรป้องกันแชร์ลูกโซ่ออนไลน์ แต่ในรอบ ๖ เดือน ยังไม่มีกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณแต่อย่ำงใด  

๕. โครงกำรวิจัยกำรพัฒนำแนวทำงกำรสืบสวนอำชญำกรรมทำงไซเบอร์ต่อบริกำร
ธนำคำรอิเล็กทรอนิกส์และวิเครำะห์เทคนิคเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือสร้ำงต้นแบบที่เสริมสร้ำงควำมมั่นคง : มีกำรด ำเนินกำร
ระดมควำมเห็นจำกผู้เชี่ยวชำญที่เกี่ยวข้องสรุปกำรบูรณำกำรควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและเทคนิคด้ำน IT Security รวบรวม 
วิเครำะห์ กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบริกำรธนำคำรอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ศึกษำ วิเครำะห์กรณีกำร
กระท ำควำมผิดอำญำในรูปแบบต่ำง  ๆที่เกี่ยวข้องกับบริกำรธนำคำรอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ทดลองและวิเครำะห์
ปัญหำภัยคุกคำมควำมมั่นคงของระบบเว็บไซต์ วิเครำะห์ปัญหำออกแบบและพัฒนำ Software API ส ำหรับเพ่ิมควำม
มั่นคง สรุปกำรบูรณำกำรควำมรู้ด้ำนกฏหมำยและเทคนิคทำง IT Security และสรุปผลกำรวิจัยและตีพิมพ์ผลงำนวิจัย 
ปัจจุบันได้จัดท ำรูปเล่มงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์และน ำเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว ทั งนี  ได้มีกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณแล้วจ ำนวน 751,000 บำท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจ ำนวน 751,000 บำท 

๖. โครงกำรวิจัยพัฒนำระบบสนทนำอัตโนมัติและแพลตฟอร์มระบบผู้ช่วยส่วนตัว
อัจฉริยะเพ่ือป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรมกำรหลอกลวงทำงอินเทอร์เน็ต : ได้มีกำรขยำยระยะเวลำค ำรับรอง            
ทุนสนับสนุนงำนวิจัยพื นฐำน (Fundamental Fund) ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั งที่ ๒) ระยะเวลำ 6 เดือน สิ นสุด
วันที่ 30 กันยำยน ๒๕65 ซึ่งได้ด ำเนินกำรศึกษำค้นคว้ำรวบรวมข้อมูลวิเครำะห์ออกแบบระบบสนทนำอัตโนมัติฯ โดยได ้    
องค์ควำมรู้กำรพัฒนำระบบสนทนำอัตโนมัติและแพลตฟอร์มระบบผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะ 1 องค์ควำมรู้ และต้นแบบ
ระบบสนทนำอัตโนมัติและแพลตฟอร์มระบบผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะ 1 ต้นแบบ ทั งนี  มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแล้วจ ำนวน 
82,812.26 บำท คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๐ ของงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจ ำนวน 1,403,400 บำท  

๗. โครงกำรวิจัยกำรพัฒนำกฎหมำยว่ำด้วยกำรสอบสวนคดีพิเศษ : ได้มีกำรขยำยระยะเวลำ
ค ำรับรองทุนสนับสนุนงำนวิจัยพื นฐำน (Fundamental Fund) ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั งที่ ๒) ระยะเวลำ 6 เดือน 
สิ นสุดวันที่ 30 กันยำยน ๒๕65 โดยด ำเนินกำรจัดจ้ำงผู้ช่วยนักวิจัยและที่ปรึกษำด ำเนินกำรวิจัย ปัจจุบันอยู่ระหว่ำง
กำรศึกษำทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย และปรับปรุงกิจกรรมโครงกำรให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรใช้เงินของ 
สกสว. และตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั งนี  มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแล้วจ ำนวน ๑5๐,000 บำท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๘ 
ของงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจ ำนวน 562,200 บำท  

๘. โครงกำรวิจัยแนวทำงก ำหนดระยะเวลำในกำรสอบสวนคดีพิเศษ : ได้มีกำรขยำยระยะเวลำ
ค ำรับรองทุนสนับสนุนงำนวิจัยพื นฐำน (Fundamental Fund) ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั งที่ ๒) ระยะเวลำ 6 เดือน 
สิ นสุดวันที่ 30 กันยำยน ๒๕65 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรเก็บรวบรวบข้อมูลและขออนุมัติจัดจ้ำงผู้ช่วยนักวิจัย และอนุมัติใช้
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งบประมำณในกำรจัดจ้ำง ทั งนี  มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแล้วจ ำนวน 286,136 บำท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๘ ของงบประมำณ
ที่ได้รับจัดสรรจ ำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บำท 

๙. โครงกำรวิจัยแนวทำงกำรกันผู้ต้องหำหรือผู้กระท ำควำมผิดเป็นพยำนในคดีพิเศษ เพ่ือ
กำรพัฒนำกฎหมำย : ได้มีกำรขยำยระยะเวลำค ำรับรองทุนสนับสนุนงำนวิจัยพื นฐำน (Fundamental Fund) ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั งที่ ๒) ระยะเวลำ 6 เดือน สิ นสุดวันที่ 30 กันยำยน ๒๕65 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรเรียบเรียง วิเครำะห์ข้อมูล 
และกำรจัดท ำรูปเล่มงำนวิจัยจำก กำรท ำ Focus Group และ In depth Interview ทั งนี  ในรอบ ๖ เดือน ยังไม่มีกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณแต่อย่ำงใด 

- โครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๓ โครงกำร เป็นเงิน ๓,๘๐๐,๐๐๐ บำท 
ดังนี  

๑. โครงกำรวิจัยแนวทำงกำรพัฒนำกลไกกำรป้องกันกำรทุจริตในกำรสอบสวนคดีพิเศษ : 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้อนุมัติให้ด ำเนินโครงกำรฯ เมื่อวันที่ ๒๐ มกรำคม ๒๕6๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
จัดจ้ำงผู้ช่วยนักวิจัย ทั งนี  ในรอบ ๖ เดือน ยังไม่มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแต่อย่ำงใด   

๒. โครงกำรวิจัยเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์เพ่ือกำรเตือนภัยอำชญำกรรมทำงอินเทอร์เน็ต
ส ำหรับงำนสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ : อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้อนุมัติให้ด ำเนินโครงกำรฯ เมื่อวันที่ ๑๙ มกรำคม ๒๕6๕ 
ปัจจุบันได้ด ำเนินกำรจัดจ้ำงผู้ช่วยนักวิจัย เรียบร้อยแล้ว ทั งนี  ในรอบ ๖ เดือน ยังไม่มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ แต่อย่ำงใด 

๓. โครงกำรวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะเพ่ือป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม
กำรหลอกลวงทำงอินเทอร์เน็ต : อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้อนุมัติให้ด ำเนินโครงกำรฯ เมื่อวันที่ 6 มกรำคม ๒๕6๕ 
ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ทั งนี  ในรอบ ๖ เดือน ยังไม่มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแต่อย่ำงใด 

- โครงกำรวิจัยหรือผลงำนวิชำกำรของกองพัฒนำและสนับสนุนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๒ โครงกำร ดังนี  

๑. โครงกำรวิจัยหรือผลงำนทำงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบงำนสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
(กำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับคดีพิเศษและผลทำงกฎหมำย) : ด ำเนินกำรจัดท ำงำนวิจัยหรือผลงำนทำงวิชำกำร เรื่อง 
“กำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับคดีพิเศษและผลทำงกฎหมำย” และเรื่อง “วิเครำะห์พฤติกรรมศำสตร์และอำชญำวิทยำ
กรณีกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์” และได้น ำผลงำนกำรศึกษำดังกล่ำวเผยแพร่ในระบบ Intranet และแจ้งเวียน
หน่วยงำนในสังกัดเรียบร้อยแล้ว 

๒. โครงกำรวิจัยหรือผลงำนทำงวิชำกำรด้ำนอำชญำวิทยำและพฤติกรรมศำสตร์เพ่ือสนับสนุน
งำนด้ำนกำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ : ด ำเนินกำรออกแบบสอบถำมเชิงลึก และท ำกำรสัมภำษณ์ อำจำรย์ผู้เชี่ยวชำญด้ำน
อำชญำวิทยำและพฤติกรรมศำสตร์ และเขียนผลงำนทำงวิชำกำร โดยน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำเอกสำรและกำรสัมภำษณ์   
มำวิเครำะห์ สังเครำะห์ มำท ำงำนผลงำนทำงวิชำกำร และอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ควำมเห็นชอบต่อผลงำนเชิงวิชำกำร 
โดยได้น ำผลงำนกำรศึกษำดังกล่ำวเผยแพร่ในระบบ Intranet และแจ้งเวียนหน่วยงำนในสังกัดเรียบร้อยแล้ว 

๑.๓ การปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  
- ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีจ ำนวนคดีพิเศษที่ค้ำงด ำเนินกำรยกมำจ ำนวน ๒๖๙ คดี และในรอบ 

๖ เดือน ได้รับเรื่องเป็นคดีพิเศษจ ำนวน ๒๓๘ คดี ด ำเนินกำรสืบสวนสอบสวนแล้วเสร็จจ ำนวน ๗๐ คดี ค้ำงด ำเนินกำร ๔๓๗ 
คดี และมีเรื่องสืบสวนค้ำงด ำเนินกำรยกมำจ ำนวน ๑๗๐ เรื่อง และในรอบ ๖ เดือน ได้ที่รับมำด ำเนินกำร จ ำนวน ๑๔๕ เรื่อง 
ท ำกำรสืบสวนแล้วเสร็จจ ำนวน ๑๐๐ เรื่อง ค้ำงด ำเนินกำร ๒๑๕ เรื่อง และเบิกจ่ำยงบประมำณแล้วจ ำนวน 
๒๑,๔๓๗,๒๐๒.๑๘ บำท 
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๑.๔ โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (กองคดีการค้ามนุษย์) 
- กิจกรรมกำรด ำเนินกำรทำงคดีต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ มีผลกำรด ำเนินงำนสูงกว่ำเป้ำหมำย 

โดยท ำกำรสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์แล้วเสร็จ จ ำนวน ๒๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๔๐ ของเป้ำหมำยรอบ ๖ เดือน 
ซึ่งก ำหนดไว้จ ำนวน ๑๕ เรื่อง และมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแล้วจ ำนวน ๑,๙๖๗,๐๐๓.๘๑ บำท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๑๑ 
ของงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร จ ำนวน ๔,๓๖๐,๐๐๐ บำท  

๑.๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความม่ันคงพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค) 

๑. โครงกำรศูนย์ข้อมูลควำมมั่นคงจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (จชต.) 
- มีผลกำรด ำเนินกำรสูงกว่ำเป้ำหมำย โดยด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลข่าวกรองเพ่ือน ามา

สนับสนุนข้อมูลข่าวเชิงลึกให้แก่หน่วยงานในการด าเนินงานการข่าวเชิงรุกต่อเป้าหมายที่เป็นบุคคลและกลุ่มบุคคล       
ในโครงสร้างหรือเครือข่ายของกลุ่มภัยความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง จ านวน ๑๖๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
๑๔๕.๖๐ ของเป้ำหมำยในรอบ ๖ เดือน จ ำนวน ๑๑๔ เรื่อง และมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณจ ำนวน ๘๗๐,๒๔๒.๔๘ บำท     
คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔๗ ของเป้ำหมำยในรอบ ๖ เดือน จ ำนวน ๑,๐๘๑,๕๐๐ บำท 

๒. กำรบูรณำกำรกำรสอบสวนคดีด้ำนควำมมั่นคงในจังหวัดชำยแดนใต้ โดยใช้กลไก          
กำรสอบสวนตำมพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ (จชต.) กำรด ำเนินกำรมีรำยละเอียดของแต่ละ
เป้ำหมำยดังนี  

- ด ำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับคดีควำมมั่นคง จ ำนวน ๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕ ของ
เป้ำหมำยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๘ เรื่อง แต่ยังไม่มีรำยงำนเกี่ยวกับเรื่องสืบสวนที่สำมำรถพัฒนำเป็นคดีพิเศษ 
ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ก ำหนดเป้ำหมำยไว้จ ำนวน ๒ เรื่อง และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
กำรจัดซื อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐฯ รำยกำรจัดสร้ำง/จัดหำ ห้องวิเครำะห์พยำนหลักฐำนอิเล็กทรอนิกส์ และ
หลักฐำนทำงนิติวิทยำศำสตร์พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยตำมมำตรฐำนสำกล ห้องสอบสวนพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย         
ตำมมำตรฐำนสำกล และจัดซื อจัดหำระบบห้องวงจรปิดและระบบเชื่อมต่อและเชื่อมโยงข้อมูลในทำงลับอยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร ทั งนี มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณจ ำนวน ๑,๒๑๕,๓๐๙.๕๙ บำท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑๓  ของเป้ำหมำยในรอบ ๖ เดือน 
จ ำนวน ๒,๕๒๕,๐๐๐ บำท 

๑.๖ โครงการประสานงานและติดตามบุคคลที่มีความเคลื่อนไหวเป็นภัยต่อความม่ันคงของ
ประเทศ (กองคดีความม่ันคง) 

- คณะกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำคดีควำมผิดเกี่ยวกับควำมมั่นคงแห่ง
รำชอำณำจักร และคณะอนุกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำคดีควำมผิดเกี่ยวกับควำมมั่นคงแห่งรำชอำณำจักร ยังไม่
ด ำเนินกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำควำมเคลื่อนไหวของบุคคล/กลุ่มบุคคลที่มีกำรเคลื่อนไหวในลักษณะส่งผลกระทบต่อ    
ควำมมั่นคงของประเทศฯ เนื่องจำกติดสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของไวรัสโควิด-๑๙ และมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณจ ำนวน 
133,548.36 บำท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๒ ของงบประมำณที่ได้รับจัดสรร จ ำนวน 404,400 บำท 

๑.๗ โครงการจัดตั้งแหล่งข่าวบุคคลระดับพื้นที่ (กองคดีความม่ันคง กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค และศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว) 

- หน่วยงำนที่ได้รับจัดสรรงบประมำณได้ด ำเนินกำรขออนุมัติใช้และจัดตั งแหล่งข่ำวบุคคล
จ ำนวน ๑๑๖ รำย และมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้แหล่งข่ำวบุคคลแล้วจ ำนวน ๔๑ รำย เป็นเงิน ๑๕๐,๔๐๐ บำท คิดเป็น
ร้อยละ ๖๐.๑๖ ของงบประมำณที่ได้รับจัดสรร จ ำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บำท 
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๑.๘ การคุ้มครองพยานและการบริหารจัดการศูนย์คุ้มครองพยานกรมสอบสวนคดีพิเศษ       
(กองปฏิบัติการพิเศษ) 

- คณะกรรมกำรฯ ได้มีมติในกำรประชุมครั งที่ ๓/๒๕๖๔ ให้มีกำรคุ้มครองพยำนในปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๒๒ รำย ยกเลิกกำรคุ้มครองพยำนจ ำนวน ๑ รำย คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๕ ของเป้ำหมำยในปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๒๓ เรื่อง ปัจจุบันมีพยำนในควำมคุ้มครอง จ ำนวน ๑๔ รำย และมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณจ ำนวน 
2,577,081 บำท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๕ ของเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำย รอบ ๖ เดือน จ ำนวน ๒,๗๙๙,๖๐๐ บำท 

๑.๙ โครงการป้องกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญาที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ (ศูนย์ป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินทางอาญา) 

- ผลกำรด ำเนินงำนน้อยกว่ำที่ เป้ำหมำยก ำหนด เนื่องจำกยังไม่ มีคดีพิเศษหรือ          
เรื่องสืบสวนที่จัดกำรแล้วเสร็จตำมที่เป้ำหมำยก ำหนดไว้ในรอบ ๖ เดือน จ ำนวน ๕ เรื่อง และมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
จ ำนวน ๘๘๘,๘๙๘.๑๐ บำท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๔ ของงบประมำณที่ได้รับจัดสรร จ ำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บำท 

๑.๑๐ โครงการพัฒนาระบบบริหารคดีพิเศษด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIS) (กองบริหารคดี
พิเศษ และกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ) 

- อยู่ระหว่ำงปรับปรุงระบบฯ ให้สอดคล้องกับกระบวนงำนจริง และรองรับกระบวนกำร 
แจ้งรับเรื่องและแจ้งผลไปยังผู้เสียหำยด้วยเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหำรจัดกำรคดีพิเศษ (ส ำนวนคดีตรวจสอบข้อเท็จจริง, 
ส ำนวนคดีสืบสวน ส ำนวนคดีพิเศษ) โดยท ำกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบฯ ร่วมกับกองบริหำรคดีพิเศษ และอยู่ระหว่ำง
พัฒนำรวบรวมระบบที่มีควำมเชื่อมโยงกัน ให้เป็นระบบเดียว คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติกำรของ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕   

๑.๑๑ โครงการพัฒนายุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษสู่องค์กรหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับ
อาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล 

๑. กำรจัดท ำและขับเคลื่อนแผนพัฒนำยกระดับควำมเชื่อมั่นฯ (กองนโยบำยและยุทธศำสตร์) 
- จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และอธิบดี     

กรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นชอบเมื่อวันที่ ๕ ตุลำคม 256๔ และมีหนังสือแจ้งเวียนแผนดังกล่ำวให้บุคลำกรกรมสอบสวน     
คดีพิเศษทรำบ พร้อมทั งมีกำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ www.dsi.go.th และ intranet ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ https://intranet.dsi.go.th 

- จัดท ำแผนกำรจัดกำรผลกระทบทำงลบที่อำจจะเกิดขึ นต่อสังคมอันเป็นผลเนื่องมำจำก
กำรด ำเนินกำรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕  และอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นชอบ
เมื่อวันที่ ๒ กุมภำพันธ์ 256๕ และมีหนังสือแจ้งเวียนแผนดังกล่ำวให้บุคลำกรกรมสอบสวนคดีพิเศษทรำบ พร้อมทั งมี
กำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ www.dsi.go.th และ intranet ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ https://intranet.dsi.go.th 

- จัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ และอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นชอบเมื่อวันที่ ๔ มีนำคม 256๕ และมีหนังสือแจ้งเวียนแผนดังกล่ำวให้
บุคลำกรกรมสอบสวนคดีพิเศษทรำบ พร้อมทั งมีกำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ www.dsi.go.th และ intranet ของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ https://intranet.dsi.go.th 

- จัดท ำแผนกำรพัฒนำเพ่ือยกระดับควำมเชื่อมั่นของสำธำรณชนที่มีต่อกรมสอบสวน    
คดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2565 และมี
หนังสือแจ้งเวียนแผนดังกล่ำวให้บุคลำกรกรมสอบสวนคดีพิเศษทรำบ พร้อมทั งมีกำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ www.dsi.go.th 
และ intranet ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ https://intranet.dsi.go.th  

- อยู่ระหว่ำงจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ โดยมีกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ เพ่ือก ำหนดทิศทำงของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (พ.ศ. 2566 - 2570) เมื่อวันที่ 

https://intranet.dsi.go.th/
https://intranet.dsi.go.th/
https://intranet.dsi.go.th/
https://intranet.dsi.go.th/
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18 มีนำคม 2565 และได้เสนอ (ร่ำง) ทิศทำงกรมสอบสวนคดีพิเศษ (พ.ศ. 2566 - 2570) และร่ำงค ำสั่งแต่งตั ง
คณะท ำงำนจัดท ำรำยละเอียดภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ต่อ
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือขอควำมเห็นชอบ เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2565 

๒. กำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นของสำธำรณชนต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ         
(กองพัฒนำและสนับสนุนคดีพิเศษ) 

- อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษลงนำมในค ำสั่งแต่งตั งคณะท ำงำนตำมโครงกำรส ำรวจควำม
เชื่อมั่นของสำธำรณชนต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ 
ธันวำคม ๒๕๖๕ ซึ่งคณะท ำงำนฯ ได้ประชุมในวันที่ ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๕ และฝ่ำยเลขำนุกำรได้น ำเรียนอธิบดี            
กรมสอบสวนคดีเศษ เพ่ือขออนุมัติกรอบแนวคิด แผนกำรด ำเนินงำนส ำรวจควำมเชื่อมั่นของสำธำรณชนที่มีต่อ           
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และงบประมำณในกำรด ำเนินกำรเพ่ือส ำรวจควำมเชื่อมั่นของสำธำรณชนที่มีต่อกำรด ำเนินงำนของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พิจำรณำอนุมัติให้ด ำเนินกำร
ส ำรวจควำมเชื่อมั่นฯ โดยด ำเนินกำรจ้ำงสถำบันทำงวิชำกำรเป็นผู้ด ำเนินกำรทั งหมดภำยในวงเงินประมำณจ ำนวน 
300,000 บำท แต่เนื่องจำกงบประมำณของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีจ ำกัดและไม่เพียงพอ กองพัฒนำและสนับสนุน    
คดีพิเศษ จึงได้มีหนังสือหนังสือที่ ยธ 0819/438 ลงวันที่ 17 มีนำคม 2565 เพ่ือขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก
เงินดอกเบี ยอันเกิดจำกเงินกลำงของกระทรวงยุติธรรม ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงรอผลกำรพิจำรณำงบประมำณจำกเงินดอกเบี ย
อันเกิดจำกเงินกลำงของกระทรวงยุติธรรม 

๑.๑๒ โครงการติดตามและรายงานผลเพื่อพัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (กองบริหารคดีพิเศษ) 

๑. มีกำรติดตำมและรำยงำนผลควำมเห็นทำงคดีของพนักงำนอัยกำรต่อส ำนวนกำรสอบสวน
คดีพิเศษทุกเดือน และพนักงำนอัยกำรมีควำมเห็นพ้องกับควำมเห็นของพนักงำนสอบสวนในส ำนวนคดีพิเศษ จ ำนวน ๒๕ คดี 
จำกส ำนวนทั งหมด ๒๗ คดี คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๐ ซ่ึงสูงกว่ำที่เป้ำหมำยก ำหนดไว้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๗ 

๒. มีกำรติดตำมและรำยงำนผลค ำพิพำกษำคดีพิเศษทุกเดือน โดยส ำนวนคดีพิเศษที่ศำลม ี 
ค ำพิพำกษำสอดคล้องกับส ำนวนคดีพิเศษ จ ำนวน ๒๓ คดี จำกส ำนวนทั งหมด ๒๖ คดี คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๖  

๓. มีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรปกป้อง รักษำ เรียกคืนมูลค่ำทรัพย์สินและผลประโยชน์
ของรัฐ เอกชนและประชำชนจำกกำรป้องกันและปรำบปรำมทุกเดือน โดยในรอบ ๖ เดือนที่ผ่ำนมำ มีมูลค่ำทรัพย์สินและ
ผลประโยชน์ของรัฐ เอกชนและประชำชน ได้รับกำรปกป้องรักษำเรียกคืนได้จ ำนวน ๑๒,๖๓๓,๕๑๖,๙๐๑ บำท คิดเป็น 
ร้อยละ ๗๘.๙๖ ของเป้ำหมำยของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งก ำหนดไว้  ไม่น้อยกว่ำ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท  

๒. แผนปฏิบัติราชการเรื่อง พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ ประกอบด้วย 
๒.๑ การจัดท าและขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติราชการ HR Scorecard ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล)  
- ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนตำมแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล          

กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2564 – 2565 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 มีผลด ำเนินกำรแล้วเสร็จทั งสิ น จ ำนวน  
4 แผนงำน/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 10.81 จำกทั งหมด 37 แผนงำน/โครงกำร มีรำยละเอียด ดังนี  

๑. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนตำมแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กรมสอบสวน
คดีพิเศษ พ.ศ. 2564 – 2565 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เห็นชอบแผน เมื่อวันที่ 
21 มกรำคม 2565 ท้ำยหนังสือกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล ที่ ยธ. 0801.5/093 ลงวันที่ 17 มกรำคม 2565 พร้อมทั ง
มอบหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร และกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล มีหนังสือที่ ยธ 0801.5/ว048 ลงวันที่ 25 มกรำคม 2565 
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แจ้งเวียนแผนปฏิบัติงำนฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบทรำบและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมทั งแจ้งเวียนให้บุคลำกรในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษทรำบโดยทั่วกัน 

๒. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกำรพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 โดย
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นชอบ เมื่อวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2565 ท้ำยหนังสือกองพัฒนำและสนับสนุนคดีพิเศษ       
ที่ ยธ. 0819/151 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2565 และกองพัฒนำและสนับสนุนคดีพิเศษได้เผยแพร่ให้บุคลำกรในสังกัด  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ทรำบแล้ว ตำมหนังสือที่ ยธ 0819/229 ลงวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2565 และระบบ intranet กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

๓. กำรพัฒนำระบบพ่ีเลี ยง ได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรเมื่อวันที่ 23-24 กุมภำพันธ์ 
2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่ำนระบบ Zoom Meeting มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทั งสิ น จ ำนวน 25 คน 

๔. กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินกำรพัฒนำค่ำนิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กำร             
กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นชอบ เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2565 ท้ำยหนังสือกลุ่มพัฒนำ
ระบบบริหำร ที่ ยธ. 0821/29 ลงวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2565 และกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร มีหนังสือที่ ยธ 0821/ว017 
ลงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2565 แจ้งเวียนให้บุคลำกรในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษทรำบ  

๒.๒ โครงการพัฒนาสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ) 
๑. ก่อสร้ำงสถำบันกำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้ำงประกอบ 

- มีผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้ำหมำย โดยได้
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงสถำบันกำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้ำงประกอบแล้วเสร็จครบถ้วน และ
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงำนงวดสุดท้ำยในวันที่ ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณจ ำนวน 
๘๓,๐๓๐,๔๐๐ บำท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมำณที่ได้รับจัดสรร  

๒. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักท่อระบำยน  ำและทำงเดินเท้ำ 
- มีผลกำรด ำเนินงำน คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้ำหมำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โดยด ำเนินกำรตำมขั นตอนและวิธีกำรเกี่ยวกับพัสดุตำมระเบียบฯ และได้มีประกำศกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่            
๑ มีนำคม ๒๕๖๕ เรื่อง ประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำจ้ำง “ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักท่อระบำยน  ำ และ
ทำงเดินเท้ำ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)” โดยผู้ชนะกำรเสนอรำคำคือ บริษัท เพชรประยูร กำรโยธำ 
จ ำกัด เสนอรำคำเป็นเงินทั งสิ น ๓,๓๐๙,๐๐๐ บำท ซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีอ่ืนๆ และค่ำใช้จ่ำยทั งปวงด้วยแล้ว      
คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๓๐ ของงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรจ ำนวน ๔,๓๓๗,๐๐๐ บำท ทั งนี  คู่สัญญำได้มีกำรลงนำม          
ในสัญญำแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓. กำรพัฒนำมำตรฐำนหลักสูตรกำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  
- คณะอนุกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรของสถำบันกำรสอบสวนคดีพิเศษ ได้จัดประชุม

คณะอนุกรรมกำรฯ ครั งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 มีนำคม 2565 เพ่ือพิจำรณำกรอบกำรพัฒนำหลักสูตร และแผนปฏิบัติ
กำรพัฒนำหลักสูตร พ.ศ. 2565 โดยกรอบหลักสูตรฝึกอบรม ประกอบไปด้วย หลักสูตรกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งส ำหรับ
เจ้ำหน้ำที่คดีพิเศษและพนักงำนสอบสวนคดีพิเศษ และหลักสูตรพัฒนำควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนคดีพิเศษ โดยแบ่งเป็น
รำยหมวดวิชำที่เกี่ยวข้องและครอบคลุมกำรปฏิบัติงำน อำทิ หมวดอำชญำกรรมทำงเศรษฐกิจ อำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและทรัพย์สินทำงปัญญำ หมวดกำรคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม หมวดอำชญำกรรมระหว่ำงประเทศและ
อำชญำกรรมพิเศษ และหมวดสนับสนุนกำรบริหำรงำนรำชกำร 
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๒.๓ โครงการพัฒนาศักยภาพความเชี่ยวชาญของผู้บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ)  

- ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงกำรพัฒนำศักยภำพ     
ควำมเชี่ยวชำญของผู้บังคับใช้กฎหมำยให้มีประสิทธิภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมำณจ ำนวน 
๗๖,๙๐๐ บำท ซึ่งต่อมำกองพัฒนำและสนับสนุนคดีพิเศษ ได้จัดสรรงบประมำณจ ำนวนดังกล่ำวส ำหรับด ำเนินโครงกำร 
จ ำนวน ๘ โครงกำร และอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติกำรกำรพัฒนำบุคลำกรกรมสอบสวน
คดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๕ มีรำยละเอียดดังนี  

๑. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมำภิบำล เพ่ือป้องกัน 
และต่อต้ำนกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ ให้กับข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จัดสรรงบประมำณให้ จ ำนวน ๓,๖๐๐ บำท ซึ่งกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคลได้ด ำเนินโครงกำรฯ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๔ 
ผ่ำนระบบ Webex Meeting ถ่ำยทอดกำรบรรยำยโดย นำยมณฑล แก้วเก่ำ อดีตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ
อดีตผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงยุติธรรมในหัวข้อ “คุณธรรมและจริยธรรม หลักธรรมำภิบำล ส ำหรับข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่
กรมสอบสวนคดีพิเศษ”จำกห้องประชุม ๑ ชั น 1 อำคำรกรมสอบสวนคดีพิเศษ  มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน ๑๐๐ คน 
และเบิกจ่ำยงบประมำณทั งสิ นจ ำนวน ๓,๓๕๐ บำท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๐ 

๒. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรตำมเส้นทำงกำรพัฒนำบุคลำกรกรมสอบสวน        
คดีพิเศษ กิจกรรมโครงกำรอบรมเรื่องกำรตรวจสอบเส้นทำงกำรเงินในคดีพิเศษ จัดสรรงบประมำณให้จ ำนวน ๗,๒๐๐ บำท 
โดยกองพัฒนำและสนับสนุนคดีพิเศษ ได้ด ำเนินโครงกำรฯ ระหว่ำงวันที่ ๓-๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ ณ สถำบันกำรสอบสวน
คดีพิเศษ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ มีผู้เข้ำร่วมกำรอบรมจ ำนวน ๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘๖ ของจ ำนวนเป้ำหมำยที่ตั งไว้ 
(จ ำนวน ๓๐ คน) โดยผ่ำนเกณฑ์กำรอบรม จ ำนวน ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๐ ของจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม และ
เบิกจ่ำยงบประมำณทั งสิ นจ ำนวน ๗,๒๐๐ บำท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๓. โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำระบบพ่ีเลี ยงและกำรสอนงำน จัดสรรงบประมำณให้ 
จ ำนวน ๑๕,๑๐๐ บำท รำยละเอียดกำรด ำเนินกำรปรำกฏตำมรำยกำรที่ ๒.๔ โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร           
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๔. โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคกำรใช้งบกำรเงินในกำรสืบสวนสอบสวนขั นพื นฐำน 
จัดสรรงบประมำณให้จ ำนวน ๑๖,๘๐๐ บำท โดยกองพัฒนำและสนับสนุนคดีพิเศษเป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ และก ำหนด
ด ำเนินโครงกำรฯ ในไตรมำสที่ ๓/๒๕๖๕ 

๕. โครงกำรปรับมโนทัศน์ในกำรครองตน ตำมหลักสุจริตธรรมให้กับผู้บริหำรทุกระดับของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดสรรงบประมำณให้ จ ำนวน ๓,๖๐๐ บำท โดยกลุ่มบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ และก ำหนดด ำเนินโครงกำรฯ ในไตรมำสที่ ๓/๒๕๖๕ 

๖. โครงกำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรพัฒนำศักยภำพกับหน่วยงำนภำยนอก จัดสรรงบประมำณ
ให้จ ำนวน ๒๐,๖๐๐ บำท ซึ่งในรอบ ๖ เดือน โดยด ำเนินกำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรพัฒนำศักยภำพกับหน่วยงำนภำยนอก 
จ ำนวน ๔๒ หลักสูตร รวม ๒๒๑ คน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ไม่ใช้งบประมำณของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ ำนวน ๒๒ หลักสูตร รวม 
๕๕ คน และหลักสูตรที่ใช้งบประมำณของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ ำนวน ๒๐ หลักสูตร รวม ๑๖๖ คน ใช้งบประมำณทั งสิ น 
๘,๔๐๐ บำท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗๘ จำกจ ำนวนงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

๗. โครงกำรจัดกำรควำมรู้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดสรร
งบประมำณให้จ ำนวน ๕,๐๐๐ บำท โดยกองพัฒนำและสนับสนุนคดีพิเศษเป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ และอยู่ระหว่ำง
เตรียมกำรด ำเนินกำร 
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๘. โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จัดสรรงบประมำณให้ จ ำนวน ๕,๐๐๐ บำท โดยกองพัฒนำและสนับสนุนคดีพิเศษเป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ รำยละเอียด
กำรด ำเนินกำรปรำกฏตำมรำยกำรในแผนปฏิบัติรำชกำรเรื่อง พัฒนำระบบกำรสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภำพและมี
ประสิทธิผล (Standard System) รำยกำรที่ ๑.๑ โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรสืบสวนสอบสวน 

๒.๔ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ (กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ) 
- อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบพ่ีเลี ยงและกำรสอนงำน 

ซึ่งไดร้ับกำรจัดสรรงบประมำณจำกกำรปรับแผนกำรด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำศักยภำพควำมเชี่ยวชำญของผู้บังคับใช้กฎหมำย
ให้มีประสิทธิภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๑๕,๑๐๐ บำท โดยกองพัฒนำและสนับสนุนคดีพิเศษ ได้ด ำเนิน
โครงกำรฯ ระหว่ำงวันที่ ๒๓ - ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ ผ่ำนระบบออนไลน์ Zoom Meeting มีผู้เข้ำร่วมอบรมจ ำนวน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๕ ของจ ำนวนเป้ำหมำยที่ตั งไว้ (จ ำนวน ๘๐ คน) และเบิกจ่ำยงบประมำณทั งสิ นจ ำนวน ๑๒,๖๐๐ บำท 
คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๔       

๒.๕ การจัดท าและขับเคลื่อนแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
คุณธรรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล) 

๑. ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ          
รวม ๖ โครงกำร/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๘ ของเป้ำหมำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๒๑ โครงกำร/
กิจกรรม  

๒. ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนส่งเสริมคุณธรรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวม ๕ โครงกำร/
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของเป้ำหมำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๒๐ โครงกำร/กิจกรรม  

๒.๖ โครงการพัฒนาองค์การกรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้กรอบ PMQA ๔.๐ - การจัดท าและ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 

- โครงกำรพัฒนำองค์กำร กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในรอบ ๖ เดือน ได้ท ำกำร
ส ำรวจพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตำมแนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับค่ำนิยมร่วมและ
วัฒนธรรมองค์กำร กรมสอบสวนคดีพิเศษ (google form) โดยให้บุคลำกรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตอบแบบส ำรวจ ตั งแต่วันที่ 
๒๕ พฤศจิกำยน - ๓ ธันวำคม ๒๕๖๔ และมีกำรจัดประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex 
Meeting โดยมีหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก (OWNER) หรือผู้แทน และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุม ทั งสิ น ๔ ครั ง 
โดยมีรำยละเอียดและวัตถุประสงค์ในกำรประชุม ดังนี  

- วันที่ ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เพ่ือจัดท ำลักษณะส ำคัญขององค์กำรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

- วันที่ ๒ ธันวำคม ๒๕๖๕ เพ่ือสรุปผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
- วันที่ ๒๑ ธันวำคม ๒๕๖๔ เพ่ือทบทวนและจัดท ำแผนกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนของ   

กรมสอบสวนคดีพิเศษสู่กำรเป็นระบบรำชกำร ๔.๐ ตำมเกณฑ์ PMQA ๔.๐ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
- วันที่ ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๕ เพ่ือประเมินสถำนะของหน่วยงำนภำครัฐในกำรเป็นระบบรำชกำร ๔.0

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
นอกจำกนั นยังได้ด ำเนินกำรสมัครขอรับรำงวัลเลิศรัฐ ประจ ำ พ.ศ. ๒๕๖๕ รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร    

ภำครัฐ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) โดยได้ด ำเนินกำรสมัครขอรับรำงวัล ในขั นตอนที่ ๑ กำรตรวจพิจำรณำเอกสำรกำรสมัครเบื องต้น    
ในระบบออนไลน์ของเว็บไซต์ส ำนักงำน ก.พ.ร. และส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้ประกำศรำยชื่อหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์ กำรประเมิน
รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ๔.๐ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขั นตอนที่ ๑ กำรประเมินตนเอง เมื่อวันที่ ๑๑ มีนำคม ๒๕๖๕  
ว่ำกรมสอบสวนคดีพิเศษผ่ำนเกณฑ์ฯ โดยหน่วยงำนจะต้องด ำเนินกำรในขั นตอนที่ ๒ กำรตรวจเอกสำรรำยงำนผล               
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กำรด ำเนินกำรพัฒนำองค์กำร สู่ระบบรำชกำร ๔.๐ (Application Report) โดยหน่วยงำนจะต้องจัดท ำบทสรุปผู้บริหำร (แบบฟอร์ม
ที่ ๕) และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำองค์กำรสู่ระบบรำชกำร ๔.๐ (Application Report) (แบบฟอร์มที่ ๖) จ ำนวน และ
อัปโหลดไฟล์ในระบบออนไลน์ ของส ำนักงำน ก.พ.ร. ภำยในวันที่ ๑๑ เมษำยน ๒๕๖๕ 

๓. แผนปฏิบัติราชการเรื่อง สร้างเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย (Super Technology) ประกอบด้วย 
๓.๑ โครงการบูรณาการฐานข้อมูลให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ              

– ค่าใช้จ่ายพัฒนาบูรณาการฐานข้อมูลให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (กองเทคโนโลยีและ  
ศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

-  ด ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูลกรมกำรกงสุลเสร็จสิ นเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่ำงประสำน
ด ำเนินกำรขอติดตั งอุปกรณ์และเชื่อมโยงข้อมูลกับกองกำรต่ำงประเทศ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติแต่ยังไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดเตรียมห้องระบบฐำนข้อมูลใหม่ และในรอบ ๖ เดือน ยังไม่มีกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

๓.๒ โครงการพัฒนาคุณภาพข่าวกรอง – ข่าวกรองที่พัฒนาเป็นส านวนการสืบสวนสอบสวน   
คดีพิเศษ (กองคดี) 

- มีกำรจัดท ำข่ำวกรองให้เป็นไปตำมเกณฑ์คุณภำพของข่ำวกรองที่ผ่ำนกำรประเมินตำมเกณฑ์
คุณภำพ จ ำนวน ๖๙ เรื่อง และข่ำวกรองที่ผ่ำนกำรประเมินตำมเกณฑ์คุณภำพและสำมำรถพัฒนำเป็นส ำนวนกำรสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ จ ำนวน ๑๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๔๐ เรื่อง 

๓.๓ โครงการหาชุดพิกัดและทิศทางโทรศัพท์ระยะใกล้ (ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว) 
- ผลกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด โดยตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำย 

เงินงบประมำณได้ก ำหนดให้ด ำเนินกำรลงนำมในสัญญำภำยในไตรมำสที่ ๒ – ๓ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ มีค ำสั่งที่ 
1348/2565 ลงวันที่ 20 ธันวำคม 2564 เรื่องแต่งตั งคณะกรรมกำรซื อหรือจ้ำง โดยวิธีคัดเลือกและคณะกรรมกำรตรวจ
รับพัสดุรำยกำรซื อ “ชุดหำพิกัดและทิศทำงโทรศัพท์ระยะใกล้ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. จ ำนวน 1 โครงกำร 
ปีงบประมำณ 2565” และมีหนังสือเชิญชวนโดยก ำหนดให้ส่งเอกสำรให้คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในวันที่ ๔ กุมภำพันธ์ 
๒๕๖๕  ต่อมำคณะกรรมกำรฯ ได้แจ้งผลกำรพิจำรณำหลักฐำนและเอกสำรรำยละเอียดและคุณลักษณะของชุดเครื่องมือ
ค้นหำโทรศัพท์เคลื่อนที่ระยะใกล้ ทั งนี ได้ก ำหนดให้มีกำรลงทะเบียนและท ำกำรทดสอบชุดเครื่องมือฯ ในวันที่  ๗ - ๑๐ 
มีนำคม ๒๕๖๕ ซึ่งได้ประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำจ้ำง โดยผู้ชนะกำรเสนอรำคำคือ บริษัท บุญเศรษฐี ๙๙๙ จ ำกัด         
เสนอรำคำเป็นเงินทั งสิ น ๓๕,๘๐๐,๐๐๐ บำท ซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีอ่ืน  ๆและค่ำใช้จ่ำยทั งปวงด้วยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 
๙๙.๔๔ ของงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจ ำนวน ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บำท ทั งนี  คู่สัญญำได้มีกำรลงนำมในสัญญำแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ 
มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓.๔ โครงการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้วิเคราะห์และบูรณาการส าหรับการใช้งานคดี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

- กำรด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีค ำสั่งแต่งตั งคณะกรรมกำร
ก ำหนดร่ำงขอบเขตของงำนและก ำหนดรำคำกลำง เลขที่ 1255/2564 ลงวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2564 และ
คณะกรรมกำรชุดดังกล่ำวด ำเนินกำรส่งร่ำงขอบเขตของงำนและรำคำกลำงโครงกำร แก่หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ เมื่อวันที่ 
30 ธันวำคม 2564 ปัจจุบันกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีหนังสือถึงส ำนักงบประมำณเพ่ือหำรือกรณีที่รำยกำร              
ไม่สอดคล้องกับข้อมูลเอกสำรค ำของบประมำณว่ำสำมำรถด ำเนินกำรได้หรือไม่ และอยู่ระหว่ำงรอผลข้อหำรือดังกล่ำวจำก
ส ำนักงบประมำณ จึงเป็นผลให้กำรด ำเนินกำรล่ำช้ำกว่ำที่ก ำหนดไว้ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
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๓.๕ โครงการจัดหาระบบสื่อสารภาพและเสียงภายในห้องปฏิบัติการสื่อสาร (กองพัฒนาและ
สนับสนุนคดีพิเศษ) 

- กองพัฒนำและสนับสนุนคดีพิเศษ ขอยกเลิกโครงกำรฯ เนื่องจำกเทคโนโลยีมีกำรเปลี่ยนแปลง 
หำกจัดซื อจัดจ้ำงจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงำน และส ำนักงบประมำณได้อนุมัติเมื่อวันที่ ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๕    
ให้เปลี่ยนแปลงงบประมำณเป็นงบด ำเนินงำน รำยกำรค่ำน  ำเย็นระบบปรับอำกำศ และค่ำสำธำรณูปโภค  

๔. แผนปฏิบัติราชการเรื่อง บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ประกอบด้วย 
๔.๑ โครงการพัฒนาความร่วมมือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศที่มีที่ตั้งในประเทศไทย 

(กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ) 
- ด ำเนินกำรขออนุมัติด ำเนินโครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือกับหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำย

ต่ำงประเทศที่มีที่ตั งในประเทศไทย และมีกำรประชุมหำรือเพ่ือก ำหนดรูปแบบและก ำหนดกำรส ำหรับกำรจัดประชุม 
ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงพิจำรณำแก้ไขร่ำงก ำหนดกำรกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงกรมสอบสวน
คดีพิเศษกับหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยต่ำงประเทศที่มีท่ีตั งในประเทศไทย 

๔.๒ โครงการข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นต่อภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นการป้องกัน/ปราบปราม
อาชญากรรมคดีพิเศษ (กองคดี) 

- เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2565 กรมสอบสวนสวนคดีพิเศษ โดยศูนย์ป้องกันและปรำบปรำม    
กำรฟอกเงินทำงอำญำ ประชุมร่วมกับส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้องในกำรท ำงำนและสร้ำงเครือข่ำยเกี่ยวกับกำรฟอกเงิน ทั งนี  หน่วยงำนอ่ืน  ๆอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
ที่เกี่ยวข้องในกำรที่จะน ำเสนอข้อเสนอแนะและกำรท ำงำนร่วมกันต่อภำคีที่เกี่ยวข้อง 

๔.๓ โครงการบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 
(กองนโยบายและยุทธศาสตร์) 

- โครงกำรฯ ก ำหนดกิจกรรมไว้ ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย 
  ๑. กิจกรรมเลื่องลือขยำยผลชุมชนเครือข่ำยประเทศไทย (บูรณำกำรศูนย์รับข้อมูลข่ำวสำรและเผยแพร่

อำชญำกรรมคดีพิเศษ DSI Station) มีผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๗ ของเป้ำหมำยในปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งก ำหนดให้มีกำรเปิดศูนย์รับข้อมูลข่ำวสำรและเผยแพร่เครือข่ำยอำชญำกรรมคดีพิเศษ ( DSI STATION) ทั งในและ
ต่ำงประเทศรวม ๑๓ แห่ง และก ำหนดเปิดศูนย์ส่งเสริมกำรเรียนรู้ฯ ภำยในประเทศรวม  ๖ แห่ง โดยได้ท ำกำรเปิดศูนย์รับข้อมูล
ข่ำวสำรและเผยแพร่เครือข่ำยอำชญำกรรมคดีพิเศษ ( DSI STATION) ในประเทศรวมทั งสิ น ๖ แห่ง ประกอบด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุบลรำชธำนี จังหวัดภูเก็ต เขตบำงกอกน้อย และเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหำนคร ในต่ำงประเทศรวมทั งสิ น    
๕ แห่ง ประกอบด้วย ประเทศอิตำลี ประเทศกรีช ประเทศสโลวีเนีย ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศสเปน สหรำชอำณำจักร และ      
เปิดศูนย์ส่งเสริมกำรเรียนรู้ฯ รวมทั งสิ น ๕ แห่ง ประกอบด้วย จังหวัดเชียงรำย จังหวัดพะเยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เขตธนบุรี และ
เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 

๒. กิจกรรมกำรพัฒนำศักยภำพสมำชิกเครือข่ำยด้ำนเทคนิค กำรเก็บรวบรวมพยำนหลักฐำน
อำชญำกรรมคดีพิเศษ มีผลกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย ซึ่งก ำหนดให้ด ำเนินกำรในไตรมำสที่ ๒/๒๕๖๕ ทั งนี     
มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมรวมทั งสิ น ๒๓๗ คน และใช้งบประมำณไปแล้วจ ำนวน ๑๖๕,๔๘๕ บำท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑๐ ของ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจ ำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บำท  
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๔.๔ โครงการสร้างการรับรู้ความเข้าใจภารกิจขององค์กร เพื่อป้องกันและแจ้งเตือนภัย
อาชญากรรมพิเศษ (ส านักงานเลขานุการกรม) 

- มีผลกำรด ำเนินงำน ๓ โครงกำรย่อยประกอบด้วย 
  ๑. โครงกำรผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ “วำรสำรดีเอสไอ” โดยจัดท ำวำรสำรดีเอสไอ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 

และได้เผยแพร่วำรสำรดีเอสไอ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยงำนภำยในกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ ำนวน ๒๐๐ เล่ม 
และหน่วยงำนภำยนอก จ ำนวน ๓๐๐ เล่ม 

   ๒. โครงกำรผลิตสื่อประชำสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือแจ้งเตือนภัยอำชญำกรรมพิเศษ ด ำเนินกำรจัดท ำ
โมชั่นกรำฟฟิก เรื่องควำมรู้เกี่ยวกับสำรเคมีวัตถุอันตรำย “สำรเคมีท ำลำยล้ำง” “ฮั วคืออะไร? ฮั วแปลว่ำอะไร? ใครฮั ว? แล้วฮั วกับ
ใคร?” “DSI เตือนภัย อย่ำหลงเชื่อหลอกท ำธุรกรรมทำงกำรเงินทำงโทรศัพท์” “DSI รับกรณี ขบวนกำรลักลอบจัดหำหญิงไทยเพ่ือ
รับจ้ำงตั งครรภ์แทน (อุ้มบุญ) ให้กับผู้ว่ำจ้ำงชำวต่ำงประเทศที่มีลักษณะเป็นองค์กรอำชญำกรรมข้ำมชำติ เป็นคดีพิเศษ” และ 
“ขบวนกำร call center แอบอ้ำงเป็นเจ้ำหน้ำที่ DSI” 

   ๓. โครงกำรเผยแพร่ข่ำวสำรกรมสอบสวนคดีพิเศษสู่สำธำรณชนผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ ได้จัดท ำสื่อ
ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข่ำวสำรภำรกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ (www.dsi.go.th) 
และสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook Instagram และ YouTube ทั งนี  ยังไม่มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจ ำนวน 
๑๐๐,๐๐๐ บำท แต่อย่ำงใด 

๔.๕ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และ
ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม) 

- มีผลกำรด ำเนินงำนสูงกว่ำเป้ำหมำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งก ำหนดให้มีกำร
ด ำเนินกำรรับเรื่องร้องทุกข์และให้ควำมช่วยเหลือประชำชน ๒๑ เรื่อง และจ ำนวนผูรองเรียนที่ไดรับกำรแกไขปญหำและ
ขอรับค ำปรึกษำเกี่ยวกับปญหำหนี นอกระบบและปญหำกำรไมไดรับควำมเปนธรรมดำนอ่ืน  ๆ400 รำย โดยมีกำรลงพื นที่
เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงจ ำนวน ๓ ครั ง ด ำเนินกำรรับเรื่องร้องทุกข์และให้ควำมช่วยเหลือประชำชนจ ำนวน ๒๙ เรื่อง และ
ให้ค ำปรึกษำแก่ประชำชน จ ำนวน 5๓๐ รำย และมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณจ ำนวน 566,207.26 บำท คิดเป็นร้อยละ 
๓๑.๔๖ ของงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร จ ำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บำท 

๔.๖ โครงการอ านวยความเป็นธรรมด้านความม่ันคง ไม่ใช้งบประมาณ (กองคดีความม่ันคง) 
- ได้ด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือ/ติดตำมผล/ประสำนข้อมูลโครงกำรอ ำนวยควำมเป็นธรรมด้ำน

ควำมมั่นคง ได้มีกำรเดินทำงลงพื นที่อ ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสถำบันนิติวิทยำศำสตร์ตรวจพิสูจน์สำร
พันธุกรรม เพ่ือแก้ไขปัญหำสถำนะทำงทะเบียนรำษฎรของประชำชนในอ ำเภอแม่สะเรียง จ ำนวน 51 รำย และอ ำเภอสบเมย 
จ ำนวน 15 รำย บุคคลอ้ำงอิง จ ำนวน ๕ รำย ซึ่งเจ้ำหน้ำที่จำกสถำบันนิติวิทยำศำสตร์ ได้จัดเก็บตัวอย่ำงสำรพันธุกรรมเพ่ือ
น ำไปพิสูจน์ควำมสัมพันธ์ของบุคคล ลงพื นที่อ ำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือจัดเก็บ สำรพันธุกรรมของกลุ่ม
คนไทยพลัดถิ่น จ ำนวน 12 รำย เพ่ือน ำไปตรวจเปรียบเทียบหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ลงพื นที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือ
กำรบูรณำกำรร่วมกันกับสถำบันนิติวิทยำศำสตร์ที่ ส ำนักงำนทะเบียนอ ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ส ำนักงำนยุติธรรม
จังหวัดเชียงใหม่ และภำคประชำสังคมในพื นที่ในกำรตรวจพิสูจน์สัญชำติของผู้ขอมีสัญชำติไทยและบุคคลอ้ำงอิง จ ำนวน 
๒๒๔ รำย ลงพื นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพ่ือมอบบัตรประจ ำตัวประชำชน ให้แก่บุคคลที่ผ่ำนกระบวนกำรพิจำรณำสัญชำติ 
จ ำนวน  ๒๑ รำย ลงพื นที่จังหวัดน่ำนเพ่ือประสำนงำนและจัดกำรประชุมหำรือแนวทำงพัฒนำและจัดกำรพื นที่ท ำกินของ
ชำวบ้ำนปำงยำง อ ำเภอปัว ลงพื นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ กรณีประชำชนในพื นที่ต ำบลคลองกระจัง อ ำเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ร้องเรียน โรงงำนบริษัท เอกอุทัย จ ำกัด สำขำศรีเทพ ประกอบกิจกำรส่งผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชนและ

http://www.dsi.go.th/
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สิ่งแวดล้อม ลงพื นที่จังหวัดนครรำชสีมำ เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ควำมช่วยเหลือ กรณีประธำนเครือข่ำยคุ้มครอง
ผู้บริโภคสีคิ ว ขอให้ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรของกลุ่มผู้ประกอบกำรค้ำถังในหมู่บ้ำนซับชุมพล จ ำนวน ๑๓ รำย ลงพื นที่
จังหวัดเลย กรณไีด้รับเรื่องร้องเรียนจำกรำษฎรในพื นที่อ ำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย ขอให้ด ำเนินกำรช่วยเหลือกรณีเป็นบุคคล
ไร้สัญชำติ จ ำนวน ๕ รำย 

๔.๗ การติดตามผลสถิติการเกิดคดีอาชญากรรมพิเศษ (กองบริหารคดีพิเศษ) 
- ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีคดีที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรสืบสวนสอบสวนยกมำ จ ำนวน ๒๖๙ คดี 

ในรอบ ๖ เดือน ได้รับคดีเพ่ิมจ ำนวน ๒๓๘ คดี ด ำเนินคดีแล้วเสร็จ ๗๐ คด ีและมีคดีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ๔๓๗ คด ี 

๕. แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อความย่ังยืน 
(Sustainable Administration) ประกอบด้วย 

๕.๑ โครงการพัฒนาองค์การกรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้กรอบ PMQA ๔.๐ (กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

- ด ำเนินกำรจัดท ำแบบส ำรวจพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ตำมแนวทำง
กำรปฏิบัติเกี่ยวกับค่ำนิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กำร กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เพ่ือจัดท ำลักษณะ
ส ำคัญขององค์กำรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือสรุปผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือทบทวนและจัดท ำแผนกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำร
ปฏิบัติงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ สู่กำรเป็นระบบรำชกำร ๔.๐ ตำมเกณฑ์ PMQA ๔.๐ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวนปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ และประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือประเมินสถำนะของหน่วยงำนภำครัฐในกำรเป็นระบบรำชกำร ๔.๐ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco Webex Meeting โดยมีหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก (OWNER) หรือ
ผู้แทนและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุม ทั งนี  ได้ด ำเนินกำรสมัครขอรับรำงวัลเลิศรัฐ ประจ ำ พ.ศ. ๒๕๖๕ รำงวัลคุณภำพ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ซ่ึงส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้ประกำศรำยชื่อหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินรำงวัลคุณภำพ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ๔.๐ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษผ่ำนเกณฑ์ตำมที่ก ำหนด นอกจำกนั น ยังได้ด ำเนิน
โครงกำรขับเคลื่อนแผนปฏิรูปองค์กำรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งอยู่ระหว่ำงติดตำมควำมคืบหน้ำ/ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิรูป
องค์กำรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๔๖๕  

๕.๒ โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษ – พัฒนา
ยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษสู่องค์กรหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล 
(กองนโยบายและยุทธศาสตร์) 

- ด ำเนินกำรขออนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และน ำเข้ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผ่ำนระบบ e-MENSCR ตลอดจนเผยแพร่ให้หน่วยงำนใน
สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษผ่ำนช่องทำงต่ำง  ๆ และจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรน ำเข้ำรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรประกอบ
แผนปฏิบัติรำชกำรฯ ขอควำมเห็นชอบอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และน ำเรียนปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีผลกำรด ำเนินกำร 
ดังนี   

๑. จัดท ำแผนกำรพัฒนำเพ่ือยกระดับควำมเชื่อมั่นของสำธำรณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2565 และมีหนังสือ 
แจ้งเวียนแผนดังกล่ำวให้บุคลำกรกรมสอบสวนคดีพิเศษทรำบ พร้อมทั งมีกำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ www.dsi.go.th และ 
intranet ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ https://intranet.dsi.go.th 

https://intranet.dsi.go.th/
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๒. จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และอธิบดี           
กรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๕ ตุลำคม 256๔ และมีหนังสือแจ้งเวียนแผนดังกล่ำวให้บุคลำกรกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ทรำบ พร้อมทั งมีกำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ www.dsi.go.th และ intranet ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ https://intranet.dsi.go.th 

๓. จัดท ำแผนกำรจัดกำรผลกระทบทำงลบที่อำจจะเกิดขึ นต่อสังคมอันเป็นผลเนื่องมำจำก   
กำรด ำเนินกำรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕  และอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นชอบเมื่อ
วันที่ ๒ กุมภำพันธ์ 256๕ และมีหนังสือแจ้งเวียนแผนดังกล่ำวให้บุคลำกรกรมสอบสวนคดีพิเศษทรำบ พร้อมทั งมีกำร
เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ www.dsi.go.th และ intranet ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ https://intranet.dsi.go.th 

๔. จัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ และอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นชอบเมื่อวันที่ ๔ มีนำคม 256๕ และมีหนังสือแจ้งเวียนแผนดังกล่ำวให้
บุคลำกรกรมสอบสวนคดีพิเศษทรำบ พร้อมทั งมีกำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ www.dsi.go.th และ intranet ของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ https://intranet.dsi.go.th 

๕. อยู่ระหว่ำงจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกรมสอบสวน       
คดีพิเศษ โดยมีกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ เพ่ือก ำหนดทิศทำงของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (พ.ศ. 2566 - 2570) เมื่อวันที่ 18 
มีนำคม 2565 และได้เสนอ (ร่ำง) ทิศทำงกรมสอบสวนคดีพิเศษ (พ.ศ. 2566 - 2570) และร่ำงค ำสั่งแต่งตั งคณะท ำงำนจัดท ำ
รำยละเอียดภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ต่ออธิบดีกรมสอบสวน    
คดีพิเศษ เพ่ือขอควำมเห็นชอบ เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2565 

๕.๓ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ       
(กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

- ด ำเนินกำรประชุมเพ่ือรับฟังกำรชี แจงกำรด ำเนินกำรตำมแบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment : OIT) ส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมีกำรแต่งตั งคณะท ำงำนพัฒนำปรับปรุง
องค์กรเพ่ือรองรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ             
พ.ศ. 2565   เพ่ือด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปัจจุบันอยู่
ระหว่ำงติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

https://intranet.dsi.go.th/
https://intranet.dsi.go.th/
https://intranet.dsi.go.th/
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

โครงการ 
 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรคดีพิเศษด้วยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (CIS) 

- บุคลำกรที่ท ำหน้ำที่ในกำรพัฒนำระบบไม่เพียงพอต่อปริมำณงำน/ควำมต้องกำร เทคโนโลยีใหม่  ๆ
ที่มำช่วยสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ของแต่ละหน่วยงำนในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
- ควำมต้องกำรไม่นิ่ง กระบวนกำรท ำงำนยังไม่ชัดเจน มีกำรแก้ไขและปรับเปลี่ยนกระบวนกำร
ท ำงำนรวมถึงมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมำย ท ำให้ต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนำระบบให้สอดคล้อง
กับกฎหมำย หรือกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง 
- เป็นโครงกำรที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องจำกระบบ CIS ระยะที่ ๑ ซึ่งยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรต่อได้ 
เนื่องจำกระบบ CIS ระยะที่ ๑ ยังอยู่ระหว่ำงทดลองใช้ และต้องปรับปรุงระบบตำมกำรปฏิบัติงำนจริง 
ประกอบกับมีภำรกิจเร่งด่วนที่ต้องด ำเนินกำรก่อน 

- ให้มีกำรทบทวนกระบวนกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ ร้องขอ 
ให้ชัดเจน, และทบทวนกระบวนกำรสืบสวน สอบสวนคดี
พิเศษ เพ่ือให้กำรพัฒนำระบบสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ 
 

โครงกำรกำรปรำบปรำมอำชญำกรรมคดีพิเศษที่มี
ผลกระทบต่อควำมมั่นคง 

- บำงหน่วยงำน เช่น กองธุรกิจกำรเงินนอกระบบ มีปริมำณงำนจ ำนวนมำก เมื่อเทียบกับอัตรำก ำลัง
ของบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน ท ำให้เกิดภำวะงำนล้นมือ และกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงไปรำชกำร/พยำนผู้เสียหำยไม่สำมำรถมำให้
ถ้อยค ำตำมก ำหนด 

- 

โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรสืบสวนสอบสวน - กำรตอบแบบสอบถำมเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะส ำหรับกำรจัดท ำผลงำนทำง
วิชำกำร ข้อมูลที่ได้จำกหน่วยงำนภำยในสังกัดไม่ครบถ้วน หรือกำรตอบแบบสอบถำมได้
มอบหมำยให้บุคลำกรที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่ำวเป็นผู้ตอบแบบสอบถำม 

- ขอควำมร่ วมมือจำกหน่ วยงำนภำยในสั งกัดตอบ
แบบสอบถำม และมอบหมำยให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องโดยตรง
เป็นผู้ตอบแบบสอบถำม 

โครงกำรวิจัยดำวเทียมเพ่ือกำรป้องกันปรำบปรำม
อำชญำกรรมพิเศษ 

- กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีกำรให้เป็นไปตำมที่ สกสว. แจ้ง ท ำให้เกิดภำระงำนทำงเอกสำรและ
ธุรกำรนอกเหนือจำกงำนทำงวิชำกำรหลำยอย่ำง ที่ต้องด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรขั นตอนตำม 
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องกับหลำยหน่วยงำน และต้องใช้ระยะเวลำมำกในกำรด ำเนินกำรตำม
ขั นตอนกระบวนกำร 
 

- 
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โครงการ 
 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

โครงกำรวิจัยกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือบริหำรจัดกำรกำร
กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือระบบคัดกรองทำงสำรสนเทศ 

- เนื่องจำกขณะนี อยู่ระหว่ำงขั นตอนในกำรจัดจ้ำงบุคลำกรเพ่ือท ำหน้ำที่ผู้ช่วยนักวิจัย และจำก
สถำนณ์กำรกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื อโคโรนำไวรัส 2019 (COVID-19) ท ำให้ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ตำมแผนที่วำงไว้  

- พิจำรณำปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีกำรและแผนกำรด ำเนินงำน 

โครงกำรวิจัย DSI นวัตกรรมกำรป้องกันแชร์ลูกโซ่
ออนไลน์ 

- คัดเลือกหน่วยงำนที่รับจ้ำงด้วยควำมยำก เนื่องจำกงบประมำณมีจ ำนวนจ ำกัด จึงต้อง
คัดเลือกหน่วยงำนที่มีศักยภำพ ภำยใต้งบประมำณที่จ ำกัด 

- 

โครงกำรวิจัยกำรพัฒนำแนวทำงกำรสืบสวนอำชญำกรรม
ทำงไซเบอร์ต่อบริกำรธนำคำรอิเล็กทรอนิกส์และ
วิเครำะห์เทคนิคเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสร้ำงต้นแบบ
ที่เสริมสร้ำงควำมมั่นคง 

- หน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำรฯ รำยงำนว่ำพบปัญหำในกำรเบิกจ่ำยงบอุดหนุน เช่น ตำมแผนงำน
ประกอบกำรเสนอขอรับงบประมำณผู้ เสนอโครงกำรวิจัยก ำหนดชัดเจนว่ำจะด ำเนินกำร
ประกอบกำรวิจัย 3 รำยกำร ได้แก่ (1) กำรพัฒนำ Testbed เพ่ือใช้ในกำรทดลอง (2) กำรพัฒนำ
ต้นแบบซอฟต์แวร์ และ (3) ด ำเนินกำร Offending Security Test แต่กำรจัดซื อจัดจ้ำงมีกำร
ตีควำมว่ำผลลัพธ์เป็นเรื่องเดียวกัน/ไม่สำมำรถแยกท ำกำรจ้ำงเป็นรำยกำรได้ ต้องน ำมำรวมกำร
จ้ำงเป็นสัญญำเดียว ท ำให้เกิดกำรเพ่ิมขั นตอน/เกิดควำมล่ำช้ำในกำรวิจัย และหำกผู้รับจ้ำงมำ
ด ำเนินกำรตำมสัญญำท ำไม่ได้ตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยย่อมเกิดควำมเสียหำยต่องำนวิจัยได้ 

- 

กำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นสำธำรณชนต่อกำรด ำเนินงำน
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

- งบประมำณของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีจ ำกัดและไม่เพียงพอ  - ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกเงินดอกเบี ยอันเกิด
จำกเงินกลำงของกระทรวงยุติธรรม ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงรอ
ผลกำรพิจำรณำงบประมำณจำกเงินดอกเบี ยอันเกิดจำก
เงินกลำงของกระทรวงยุติธรรม 
- หำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเห็นควรให้ กพน. เป็น 
ผู้พิจำรณำด ำเนินกำรในกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นฯ ด้วยตนเอง 

 


