
 

 



 

ค าน า 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร รำยปี (พ.ศ. ๒๕๖๖) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นตำมแนวทำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ โดยสอดคล้องกับแผนทั้ง ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 เพ่ือเป็นกรอบให้กำรด ำเนินกำร
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษสอดคล้อง และส่งผลต่อควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์ชำติ ตำมวิสัยทัศน์ที่ก ำหนดว่ำ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน”  

สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำร รำยปี (พ.ศ. ๒๕๖๖) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ฉบับนี้ ประกอบด้วย ๔ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ บทน ำ  
ส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 ส่วนที่ ๓ สำระส ำคัญแผนปฏิบัติรำชกำร รำยปี (พ.ศ. ๒๕๖๖)  
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และส่วนที่ ๔ กำรถ่ำยทอดแผนปฏิบัติรำชกำร รำยปี (พ.ศ. ๒๕๖๖) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทุกระดับและกำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ  
และแนวทำงกำรติดตำมประเมินผลแผนปฏิบัติรำชกำร รำยปี (พ.ศ. ๒๕๖๖) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
  กรมสอบสวนคดีพิเศษ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ แผนปฏิบัติรำชกำร รำยปี (พ.ศ. ๒๕๖๖) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ 
ต่อหน่วยงำนในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในกำรน ำไปใช้ขับเคลื่อนกำรปฏิบัติรำชกำรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้เกิดประสิทธิภำพ และประสิทธิ ผล ได้อย่ำงเป็น
รูปธรรมต่อไป 

 

 
         กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

                                                                                                กันยำยน ๒๕๖๕ 

 
 
 
 



 

สารบัญ 
                  หน้า 

 
ส่วนที่ 1  บทน ำ   1 
ส่วนที่ ๒  ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560         ๘ 
ส่วนที่ ๓  สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำร รำยปี (พ.ศ. ๒๕๖๖) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ                                    ๒๔ 
                  ประเด็นกำรพัฒนำที่ ๑ ยกระดับกำรสืบสวนสอบสวนสู่มำตรฐำนสำกล                                 ๓๓ 
                  ประเด็นกำรพัฒนำที่ ๒ พัฒนำทรัพยำกรบุคคลมืออำชีพ และมีคุณภำพชีวิตที่ดี                          ๔๒ 
                  ประเด็นกำรพัฒนำที่ ๓ บูรณำกำรควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน                    ๔๘ 
                   ประเด็นกำรพัฒนำที่ ๔ พัฒนำและขับเคลื่อนองค์กำรตำมหลักธรรมำภิบำล                  ๕๓ 
ส่วนที่ ๔  กำรถ่ำยทอดแผนปฏิบัติรำชกำร รำยปี (พ.ศ. ๒๕๖๖) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษทุกระดับ                                             ๕๙  
            กำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ และแนวทำงกำรติดตำมประเมินผล 
ภาคผนวก                          ๖๓ 

 
 
 
 



 

                      ส่วนที่ ๑ 
                                                                                                           บทน า 
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ส่วนที่ ๑  
บทน า 

 
๑.๑ ความเป็นมา        
              ประเทศไทยมีกำรจ ำแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ตำมนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด ๓ มำตรำ ๙ (๑), (๒) ได้ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ 
และแผนปฏิบัติรำชกำรดังกล่ำวต้องมีรำยละเอียดขั้นตอน ระยะเวลำ และงบประมำณที่จะต้องใช้ในกำรด ำเนินกำรของแต่ละขั้นต อน เป้ำหมำยของภำรกิจ ผลสัมฤทธิ์ 
และตัวชี้วัดของภำรกิจของหน่วยงำน และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักกำรร่ำงพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี เมื่อ ๒๑ สิงหำคม 
๒๕๖๑ แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ให้สอดคล้องกับแผน ทั้ง ๓ ระดับโดยมียุทธศำสตร์ชำติเป็นแผนระดับที่ 1 ซึ่งใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำ 
แผนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดัน ร่วมกันไปสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำล โดยในกำรแปลง
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัตินั้นจะด ำเนินกำรผ่ำนกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็นยุทธศำสตร์ชำติสู่แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3  เพ่ือให้ เกิดกำรด ำเนินกำร 
ที่มีควำมสอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน มุ่งสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำ 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ภำยในปี พ.ศ. 2580 ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

ระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560 
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แผนระดับที่ ๑  ยุทธศำสตร์ชำติ เป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำล เพ่ือใช้ เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง
และบูรณำกำรกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย ตำมนัยของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบำยแห่งรัฐ มำตรำ 65 

แผนระดับที่ ๒ เป็นแผนซึ่งเป็นแนวทำงกำรขับเคลื่อนประเทศในมิติต่ำง ๆ เพ่ือบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติและกำรถ่ำยทอดไปสู่
แนวทำงในกำรปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ประกอบด้วย 4 แผน ดังนี้ 

๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติตำมนัยของพระรำชบัญญัติ  
กำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ พ. ศ. 2560 มำตรำ 3 โดยเป็นแผนที่ก ำหนดประเด็นกำรพัฒนำในลักษณะที่มีควำมบูรณำกำรและเชื่อมโยง ระหว่ำงยุทธศำสตร์ชำติด้ำนที่เกี่ยวข้อง
และประเด็นกำรพัฒนำจะไม่มีควำมซ้ ำซ้อนกันระหว่ำงแผนแม่บทฯ เพ่ือให้หน่วยงำนของรัฐสำมำรถน ำแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทำงปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและป้องกัน
กำรเกิดควำมสับสน โดยกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย แบ่งช่วงเวลำออกเป็น ๔ ห้วงกำรพัฒนำ ห้วงละ ๕ ปี ประกอบด้วยแผนรำยประเด็นจ ำนวน  ๒๓ ประเด็น 

๒) แผนการปฏิรูปประเทศ เป็นแผนและข้ันตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ ตำมนัยของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำร
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเป็นแผนที่มุ่งเน้นกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขประเด็นปัญหำและอุปสรรคเร่งด่วนเชิงโครงสร้ำง วิธี  และกระบวนกำร หรือกลไก 
หรือกฎระเบียบ ในห้วงระยะเวลำ ๕ ปีแรกของยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือให้รำกฐำนกำรพัฒนำมีควำมม่ันคง เหมำะสม และสมควรกับบริบทประเทศ 

๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นแผนเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำประเทศด้ำนเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงต่อเนื่อง 
ในแต่ละห้วงระยะเวลำ ๕ ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติแนวนโยบำยแห่งรัฐ สภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและสังคมทั้งของประเทศและของโลก ทิศทำงกำรพัฒนำ
ประเทศที่เหมำะสม เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล มีกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินกำรร่วมกันและมุ่งตอบสนองควำมเป็นอยู่ ที่มีควำมผำสุก และยั่งยืน ของประชำชน 
ทั้งในระดับชำติและระดับภูมิภำค โดยจะเป็นแผนชี้น ำ ประเด็นกำรพัฒนำที่จะต้องให้ควำมส ำคัญในห้วงระยะเวลำ ๕ ปีนั้น 

๔) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ โดยเป็นแผนหลักของชำติที่เป็นกรอบทิศทำงกำรด ำเนินกำรป้องกัน แจ้งเตือน 
แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคำมเพ่ือธ ำรงไว้ซึ่งควำมมั่นคงแห่งชำติ 

แผนระดับที่ ๓ เป็นแผนที่จัดท ำขึ้นโดยหน่วยงำนของรัฐ เพ่ือถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของแผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒ ไปสู่กำร
ปฏิบัติหรือจัดท ำขึ้นตำมพันธกรณีหรืออนุสัญญำระหว่ำงประเทศ ประกอบด้วยแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี และรำยปี เป็นแผนของหน่วยงำนของรัฐตั้งแต่ระดับกรมหรือ
เทียบเท่ำขึ้นไป ตำมบทบัญญัติพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ก ำหนดให้ทุก
หน่วยงำนของรัฐต้องจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปีและรำยปี โดยแผนปฏิบัติรำชกำรจะเป็นแผนระดับที่ ๓ ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและแผนระดับที่ ๒ 
นโยบำยรัฐบำล รวมทั้งแผนระดับที่ ๒ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน… ที่เกี่ยวข้องไปสู่กำรปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ ๕ ปี 
ถือเป็นแผนระดับที่ ๓ เป็นกรอบในกำรปฏิบัติรำชกำรในระยะเวลำ ๕ ปี ซึ่งต้องสอดคลองกับแผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกลไกหลัก 
ในกำรขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่กำรเป็นประเทศท่ีมีควำมม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง แผนระดับที่ ๓ 
จึงเป็นกลไกของหน่วยงำนส ำคัญในกำรใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรของทุกหน่วยงำนของรัฐ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
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อย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติตำมหลักควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนระดับที่ ๒ จะด ำเนินกำรผ่ำนแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี และรำยปีเป็นหลัก ขณะที่แผนปฏิบัติกำรด้ำน... ต้องมีเท่ำที่จ ำเป็นเท่ำนั้น ทั้งนี้ 
หน่วยงำนของรัฐผู้เป็นเจ้ำของแผนระดับที่ ๓ ทั้งแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนปฏิบัติกำรด้ำน... ต้องจัดท ำรำยงำนผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๓ พร้อมน ำเข้ำข้อมูลในระบบ
ติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) เพ่ือประโยชน์ในกำรติดตำมและตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ 
ตำมหลักกำรบริหำรงำนคุณภำพ  (Plan Do Check Act : PDCA)  ตำมนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ประกอบด้วย แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๓ ปี (พ.ศ.  ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) เป็นแผนปฏิบัติ
รำชกำรที่จัดท ำขึ้นตำมหลักกำรและวิธีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรและผ่ำนกระบวนกำร มีส่วนร่วมจำกผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน เพ่ื อใช้เป็นกรอบในกำรก ำหนด 
แนวทำงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษและเสริมสร้ำงกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำงกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงำน ภำคี 
ประกอบด้วยแผนปฏิบัติรำชกำร ๕ เรื่อง ดังนี้ 1. พัฒนำระบบกำรสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภำพ และมีประสิทธิผล (Standard System) 2. พัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ให้มีควำมเป็นมืออำชีพ (Smart Agent) 3. สร้ำงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย (Super Technology) 4. บูรณำกำรควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน 
(Strong Collaboration) และ ๕. กำรพัฒนำองค์กำรของกรมสอบสวนคดีพิเศษตำมหลักธรรมำภิบำล (Sustainable Administration) 

ในปัจจุบันกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จัดท ำแผนระดับที่ ๓ ประกอบด้วย แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และใช้เป็นกรอบในกำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดกรมสอบสวน
คดีพิเศษและเสริมสร้ำงกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำงกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงำนภำคี ภำยใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กำรหลักในกำรบังคับใช้กฎหมำยกับ
อำชญำกรรมพิเศษตำมมำตรฐำนสำกล” ประกอบด้วยแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ประเด็นกำรพัฒนำ ดังนี้ ประเด็นกำรพัฒนำที่ ๑ ยกระดับกำรสืบสวนสอบสวนสู่
มำตรฐำนสำกล  ประเด็นกำรพัฒนำที่ ๒ พัฒนำทรัพยำกรบุคคลมืออำชีพ และมีคุณภำพชีวิตที่ดี ประเด็นกำรพัฒนำที่ ๓ บูรณำกำรควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน และ
ประเด็นกำรพัฒนำที่ ๔ พัฒนำและขับเคลื่อนองค์กำรตำมหลักธรรมำภิบำล   
 

..................................................................... 
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ส่วนที่ ๒ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ  
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
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ส่วนที่ ๒  
ความสอดคล้องกบัแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

 

๒.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) (แผนระดับท่ี ๑) 
1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (หลัก) 

(๑) เป้าหมาย (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
๒.๑ ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
๒.๓ ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ 
2.๔ กระบวนกำรยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
๔.๑ ภำครัฐที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ตอบสนองควำมต้องกำร และให้บริกำรอย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
๔.๖ ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ 
4.8 กระบวนกำรยุติธรรมเคำรพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชำชนโดยเสมอภำค 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษพัฒนำระบบกำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษให้มีมำตรฐำนและประสิทธิภำพเทียบเท่ำระดับสำกลตำมหลักนิติธรรม มีกำรส่งเสริมสร้ำง

วัฒนธรรมที่มุ่งสู่กำรอ ำนวยควำมยุติธรรม ปฏิบัติงำนด้วยเกียรติศักดิ์ เชี่ยวชำญ ซื่อสัตย์ เป็นไปด้วยควำมสุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรม สร้ำงเสริมเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่ทันสมัยมำใช้ในกำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ บูรณำกำรควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งภำยในประเทศและนอกประเทศในกำรป้องกันและปรำบปรำม
อำชญำกรรมพิเศษ มีกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสอดคล้องตำมเกณฑ์ PMQA ๔.๐ มีระบบป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภำพ ตลอดจนทบทวน 
ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของกฎหมำย กำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบสวนคดีพิเศษให้ทันสมัย  มีควำมสอดคล้องและตอบสนอง 
ต่อสถำนกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้กระบวนกำรยุติธรรมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง (รอง) 

(๑) เป้าหมาย (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
 2.๒ บ้ำนเมืองมีควำมมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
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(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
 4.2 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 กรมสอบสวนคดีพิเศษมุ่งเน้นกำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมพิเศษ ปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ กำรฟอกเงิน กำรระวัง

ป้องกันภัยทำงไซเบอร์และกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำงคอมพิวเตอร์ และบูรณำกำรควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งภำยในประเทศ และนอกประเทศ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพงำนข่ำวกรองและบูรณำกำรฐำนข้อมูลควำมมั่นคงพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้  ท ำให้ประชำชนมีควำมรู้สึกปลอดภัยและควำมเชื่อมั่น 
ต่อกำรปฏิบัติงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่งผลให้บ้ำนเมืองมีควำมม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

๒.๒ แผนระดับท่ี ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

1) ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้ำหมำยที่ 1 กฎหมำยเป็นเครื่องมือให้ทุกภำคส่วนได้ประโยชน์จำกกำรพัฒนำประเทศอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม 
 กำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บทฯ 

พัฒนำกำรบังคับใช้กฎหมำยให้เป็นไปตำมหลักสำกล กำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษมีกำรด ำเนินกำรให้สอดคล้องตำมหลักสำกล มีมำตรฐำน 
และประสิทธิภำพเทียบเท่ำระดับสำกลตำมหลักนิติธรรม สร้ำงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมำใช้ในกำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ บูรณำกำรควำมร่วมมือ 
กับภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งภำยในประเทศและนอกประเทศในกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมพิเศษ ตลอดจนทบทวนควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของกฎหมำย 
กำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบที่เกีย่วข้องกับกำรสอบสวนคดีพิเศษให้ทันสมัย มีควำมสอดคล้องและตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อย 1. การพัฒนากฎหมาย 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 3. พัฒนำกำรบังคับใช้กฎหมำย 
 เป้ำหมำยของแผนย่อย 2. กำรปฏิบัติตำมและกำรบังคับใช้กฎหมำยมีควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจทั่วถึงไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม 
 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

พัฒนำกำรบังคับใช้กฎหมำยให้เป็นไปตำมหลักสำกล กำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษมีกำรด ำเนินกำรให้สอดคล้องตำมหลักสำกล มีมำตรฐำน 
และประสิทธิภำพเทียบเท่ำระดับสำกลตำมหลักนิติธรรม กำรขับเคลื่อนสถำบันพัฒนำกำรสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือพัฒนำศักยภำพของพนักงำนสอบสวนคดีพิเศษ 
และเจ้ำหน้ำที่คดีพิเศษ สร้ำงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมำใช้ในกำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ พัฒนำระบบกำรเชื่อมโยงกับคลังข้อมูลกลำงขนำดใหญ ่
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(Big Data) มีกำรศึกษำ วิจัย พัฒนำอุปกรณ์ เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษ ที่เหมำะสมกับกำรใช้งำนบูรณำกำรควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งภำยในประเทศและนอกประเทศ 
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมพิเศษ สร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและสถำนกำรณ์อำชญำกรรมคดีพิเศษให้กับประชำชน กำรพัฒนำ
ระบบบริหำรรำชกำร 4.0 กรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือให้กำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษมีประสิทธิภำพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนทบทวนควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม 
ของกฎหมำย กำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบสวนคดีพิเศษให้ทันสมัย มีควำมสอดคล้องและตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือให้
กำรปฏิบัติตำมและกำรบังคับใช้กฎหมำยมีควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจทั่วถึงไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม 

2) ประเด็นที่ 1 ความม่ันคง 
(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
  เป้ำหมำยที่ 1 ประเทศชำติมีควำมมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ 

  ด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง โดยกำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมพิเศษ 
และบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล พัฒนำระบบกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมคดีพิเศษ ปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ กำรระวังป้องกันภัยทำงไซเบอร์  
และกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำงคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะส่งผลให้ประชำชนมีควำมรู้สึกปลอดภัยและควำมเชื่อมั่นต่อกำรด ำเนินงำนป้อ งกันและปรำบปรำม
อำชญำกรรมพิเศษ รวมถึงบูรณำกำรควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งภำยในประเทศและนอกประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพงำนข่ำวกรองและบูรณำกำรฐำนข้อมูล
ควำมมั่นคงพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้  

(๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อย 2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  
  แนวทางการพัฒนา  

ส่วนการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ 
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ 
7. ป้องกันและแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมข้ำมชำติ 
9. ป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
๑๐. ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ 

  เป้าหมายของแผนย่อย 
1. ปัญหำควำมม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหำยำเสพติด ควำมม่ันคงทำงไซเบอร์ กำรค้ำมนุษย์ ฯลฯ) ได้รับกำรแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบ 

ต่อกำรบริหำรและพัฒนำประเทศ 
2. ภำคใต้มีควำมสงบสุขร่มเย็น 



ห น้ ำ ที่  | ๑๓ 
 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
ด ำเนินกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคงตำมพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗  เช่น กำรป้องกัน 

และแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ กำรฟอกเงิน ด้วยกำรใช้กำรปฏิบัติงำนเชิงรุกด้วยกำรปรำบปรำมและด ำเนินงำนทำง คดีกับผู้กระท ำผิด 
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำมนุษย์อย่ำงจริงจังและมีประสิทธิภำพ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมข้ำมชำติด้วยกำรพัฒนำควำมร่วมมื อในกำรบังคับใช้กฎหมำย 
และกำรข่ำวกับหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยต่ำงประเทศ ตลอดจนพัฒนำศักยภำพของหน่วยงำน นอกจำกนั้น ด ำเนินกำรในกำร ป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบ 
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ด้วยกำรใช้ระบบเทคโนโลยี นวัตกรรม และกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลที่มีประสิทธิภำพ เพ่ือรับมือกับภัยคุกคำมในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
บูรณำกำรสอบสวนคดีด้ำนควำมมั่นคงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ กับหน่วยงำนรัฐ และเครือข่ำยภำคประชำชน โดยใช้กลไกกำรสอบสวนตำม พ.ร.บ.กำรสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ทั้งหมดนี้เป็นกำรส่งผลให้กำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงในปัจจุบันดีขึ้น สร้ำงควำมเชื่อถือและเชื่อม่ันต่อกำรบริหำรและพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน 

๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ  

ตำมประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง กำรประกำศแผนกำรปฏิรูปประเทศ  (ฉบับปรับปรุง) ก ำหนด แผนกำรปฏิรูปประเทศ ไว้ ๑๓ ด้ำน โดยกรมสอบสวน
คดีพิเศษมีประเด็นส ำคัญท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย มีเป้ำประสงค์เพ่ือให้เกิดอันพึงประสงค์ในกำรมีกฎหมำยที่ดีและมีเพียงเท่ำที่จ ำเป็นตำมหลักกำรของมำตรำ ๒๕๘ ค. 
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย โดยก ำหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ จ ำนวน ๕ กิจกรรม เกี่ยวข้องกับ
ภำรกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษ ๑ กิจกรรม ได้แก่ จัดให้มีกลไกก ำหนดให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐซึ่งมีหน้ำที่ควบคุม ก ำกับดูแล และบังคับกำรให้เป็นไป 
ตำมกฎหมำย น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้กฎหมำย  

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม มีเป้ำประสงค์เพ่ืออ ำนวยควำมยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใส แล้วเสร็จตำมระยะเวลำ 
ที่ก ำหนด ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้โดยง่ำย สร้ำงควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนยุติธรรมให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม โดยก ำหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ จ ำนวน ๕ กิจกรรม เกี่ยวข้องกับภำรกิจ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ๓ กิจกรรม ประกอบด้วย ๑) กำรให้ประชำชนสำมำรถติดตำมควำมคืบหน้ำขั้นตอนกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ในกระบวนกำรยุติธรรม ๔) ปฏิรูประบบ
กำรปล่อยชั่วครำว ๕) กำรบันทึกภำพและเสียงในกำรตรวจค้น จับกุม และสอบปำกค ำในกำรสอบสวน ทั้งนี้ ในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะท ำให้ประชำชน ทรำบถึง
ระยะเวลำด ำเนินงำนในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรยุติธรรมได้ชัดเจน มีมำตรกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของผู้เสียหำย ผู้ต้องหำ และจ ำเลย ท ำให้ เข้ำถึงกระบวนกำร
ยุติธรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสะดวกรวดเร็ว ลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงสิทธิที่จะได้รับกำรปล่อยชั่วครำว 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  มีเป้ำประสงค์เพ่ือให้ควำมส ำคัญในกำรเตรียมควำมพร้อมเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ  
และรองรับผลกระทบของสถำนกำรณ์ชีวิตวิถีใหม่และทิศทำงที่ก ำหนดไว้ตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยมีเป้ำหมำย “บริกำรภำครัฐมีประสิทธิภำพมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับ 
ของผู้ใช้บริกำร”  

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเป้ำประสงค์เพ่ือแก้ปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชนเกี่ยวกับกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มีมำตรกำรควบคุม ก ำกับ ติดตำมกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนภำครัฐ 
และภำคเอกชน โดยเฉพำะกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตของบุคลำกร กำรใช้ดุลยพินิจอย่ำงสุจริต ภำยใต้กรอบธรรมำภิบำลและกำรก ำกับกิจกำรที่ดีอย่ำง
แท้จริง รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและตรวจสอบได้และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติภำคเอกชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตเพ่ือขจัด
ปัญหำกำรทุจริตทีเ่กี่ยวข้องกับกำรติดต่อกับหน่วยงำนภำครัฐ โดยมีเป้ำหมำยคือ “หน่วยงำนภำครัฐมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต” 

๒.๒.3 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

มีจุดมุ่งหมำยสูงสุดคือ  “พลิกโฉมประเทศสู่สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจสร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศให้สำมำรถบรรลุผล 
ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำระยะยำวที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ โดยกำรด ำเนินงำนตำมร่ำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
จะมีหมุดหมำยทั้งสิ้น ๑๓ หมุดหมำย โดยที่เก่ียวข้องกับแผนปฏิบัติกำรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ ประกอบด้วย ๒ หมุดหมำย ได้แก่  

หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน กำรด ำเนินกำรของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เกี่ยวข้องในหมุดหมำย
ดังกล่ำว คือ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำในจังหวัดชำยแดนใต้ ด้วยกำรใช้ระบบเทคโนโลยี นวัตกรรม และกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลที่มีประสิ ทธิภำพเพ่ือรับมือ 
กับภัยคุกคำมในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนใต้ บูรณำกำรสอบสวนคดีด้ ำนควำมมั่นคงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ กับหน่วยงำนรัฐ และเครือข่ำยภำคประชำชน โดยใช้กลไก  
กำรสอบสวนตำม พ.ร.บ. กำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน   กลยุทธ์ที่ ๓ กำรปรับเปลี่ยนภำครัฐเป็นรัฐบำลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูล 
ในกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำประเทศ กลยุทธ์ย่อย ๓.๒ ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรท ำงำนภำครัฐเป็นดิจิทัล โดยออกแบบกระบวนกำรท ำงำนใหม่ ยกเลิกกำรใช้เอกสำร
และขั้นตอนกำรท ำงำนที่หมดควำมจ ำเป็นหรือมีควำมจ ำเป็นน้อย น ำเทคโนโลยี ดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนกำรท ำงำน  ตั้งแต่กำรวำงแผน กำรปฏิบัติงำน 
และกำรติดตำมประเมินผล โดยเฉพำะกำรให้บริกำรประชำชนและผู้ประกอบกำรให้มีควำมคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว มีช่องทำงและรูปแบบกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย  
ที่สอดคล้องกับกำรท ำงำนแบบดิจิทัล และกลยุทธ์ที่ ๔ กำรสร้ำงระบบบริหำรภำครัฐที่ส่งเสริมกำรปรับเปลี่ยนและพัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะที่จ ำเป็นในกำรให้บริกำร
ภำครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ มำตรกำรภำครัฐให้เอื้อต่อกำรพัฒนำประเทศ  
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๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เฉพาะที่เกี่ยวข้อง 

๑) นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 1 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒) นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 3 ป้องกันและแก้ไขกำรก่อควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
๓) นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 4 จัดระบบกำรบริหำรจัดกำรชำยแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำข้ำมพรมแดน 
๔) นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 5 สร้ำงเสริมศักยภำพกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมข้ำมชำติ 
๕) นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 5 สร้ำงเสริมศักยภำพกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมข้ำมชำติ 
๖) นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 9 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติจำกภัยกำรทุจริต  
๗) นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 10 เสริมสร้ำงควำมม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
๘) นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 11 รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 

 

๒.๓ แผนระดับ ๓ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
๒.๓.๑ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. 256๖ – 256๙) 

ร่ำงแผนแม่บทกำรบริหำรงำนยุติธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ ๔  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙) มีวิสัยทัศน์ “สร้ำงควำมร่วมมือในกำรบริหำรงำนเพื่ออ ำนวยควำมยุติธรรม
อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียมโดยยึดหลักนิติธรรม” โดยอยู่ภำยใต้กรอบแนวคิดกำรบริหำรงำนยุติธรรม กำรอ ำนวยควำมยุติธรรมอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำเทียมใน ๓ มิติหลัก ได้แก่  

มิติที่ ๑ การสร้างความเป็นธรรมตามกฎหมาย เป็นกำรมุ่งผลักดันให้เกิดกำรทบทวนและพัฒนำเพ่ือให้มีกฎหมำยที่ดี สำมำรถน ำไปบังคับใช้ในสังคม 
ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมและมีประสิทธิภำพตำมเจตนำรมณ์ที่แท้จริงของกฎหมำย น ำไปสู่กำรยอมรับและปฏิบัติตำมของประชำชนโดยเห็นว่ำกฎหมำยเป็นเครื่องมือที่
รับประกันควำมเป็นธรรมให้แก่ประชำชนในสังคมได้อย่ำงเท่ำเทียมกันอย่ำงแท้จริง  โดยมี ๓ เป้ำหมำย ได้แก่ ๑) กำรมีกฎหมำยดี (จ ำเป็น ทันสมัย สอดคล้องกับบริบท
ของสังคม)  ๒) กำรบังคับใช้กฎหมำยตำมเจตนำรมณ์ ๓) กำรมีวัฒนธรรมเคำรพกฎหมำย 

มิติที่ ๒ การพัฒนากระบวนการยุติธรรมตามมาตรฐานสากล  เป็นกำรพัฒนำกลไกระบบและกระบวนกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับหลักกำร 
และมำตรฐำนสำกลที่ยอมรับกันทั่วไป เพ่ือให้ควำมคุ้มครองสิทธิเสรีภำพ ปกป้องคุ้มครองควำมปลอดภัย และสร้ำงควำมเป็นธรรมตำมสิทธิพ้ืนฐำนแก่ประชำชนทุกคนใน
สังคมอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยไม่ทิ้งร่องรอยของควำมเสียหำยและบำดแผลในจิตใจแก่บุคคลและสังคมเกินไปกว่ำประโยชน์ที่ได้รับทั้งผู้กระท ำผิดและผู้เสียหำย ตลอดจน
ประชำชนทั่วไป เพ่ือให้เกิดกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมที่เป็นประโยชน์ที่แท้จริงแก่ประชำชนและสังคม โดยมี ๓ เป้ำหมำย ได้แก่ ๑) กำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม 
อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม  (Inclusive Justice) ๒) กำรใช้มำตรกำรที่หลำกหลำยในกำรยุติข้อพิพำท ๓) กำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำผิดบนหลักสิทธิมนุษยชน 
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มิติที่ ๓ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารงานยุติธรรม  เป็นกำรมุ่งยกระดับกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรบริหำรงำนยุติธรรม 
เพ่ือให้มีเป้ำหมำยและทิศทำงในกำรบริหำรงำนในแต่ละขั้นตอนของกระบวนกำรยุติธรรมที่มีควำมสอดคล้องกัน เพ่ือมุ่งอ ำนวยควำมยุติธรรมให้แก่ประชำชนและสังคม  
ได้อย่ำงแท้จริงบนพ้ืนฐำนของบทบำท อ ำนำจหน้ำที่ และศักยภำพในกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม รวมทั้งกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำนที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยและภำคส่วนต่ำง ๆ ของสังคมในทุกขั้นตอน รวมทั้งเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ โดยมุ่งผลักดันให้เกิดกำรบริหำรงำนยุติธรรม
ตำมหลักธรรมำภิบำล และกำรเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลและเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคส่วนต่ำ ง ๆ อย่ำงเป็นระบบ 
โดยมี ๓ เป้ำหมำย ได้แก่ ๑) กำรยกระดับกลไกกำรท ำงำนเชิงเครือข่ำย ๒) กำรบริหำรงำนยุติธรรมตำมหลักธรรมำภิบำล ๓) กำรเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูล 
และเทคโนโลยี 

๒.๓.๒ (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  

ร่ำงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ฉบับที่ ๕ (พ. ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประกอบด้วยแผนสิทธิมนุษยชนรำยด้ำน ๕ ด้ำน และแผนสิทธิมนุษยชนรำยกลุ่ม 
เปรำะบำง จ ำนวน ๑๑ กลุ่ม โดยเป้ำหมำยของร่ำงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.  ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) คือ “กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลงทุกด้ำนและทุกกลุ่ม”
และมีวัตถุประสงค์ของแผน “เพ่ือปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชำชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ค ำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ สร้ำงสังคมท่ีตระหนักถึงกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
อย่ำงยั่งยืน” ส ำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติกำรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ สรุปสำระส ำคัญพอสังเขปดังต่อไปนี้  

แผนสิทธิมนุษยชนด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม ก ำหนดให้มีกำรส่งเสริมธรรมำภิบำลให้กับหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม ให้ควำมรู้ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม
แก่เจ้ำหน้ำที่และประชำชน ยกเลิกโทษประหำรชีวิต และประกันให้มีกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนที่ยอมรับในระดับสำกล 

แผนสิทธิมนุษยชนกลุ่มผู้เสียหำย พยำน และเหยื่อของกระบวนกำรยุติธรรม  มุ่งเน้นกำรแก้ไขปัญหำกำรเข้ำถึงสิทธิกำรช่วยเหลือ  

๒.๓.3 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นแผนแม่บทหลักในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ 
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่ก ำหนดทิศทำงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ โดยมียุทธศำสตร์ที่เก่ียวข้องกับแผนปฏิบัติกำรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เป็นกำรมุ่งเน้นกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนกำรท ำงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐ 
เพ่ือให้เกิดกำรปฏิรูปกระบวนกำรท ำงำนและขั้นตอนกำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพ ถูกต้อง รวดเร็ว อ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ใช้บริกำร สร้ำงบริกำรของภำครัฐ 
ที่มีธรรมำภิบำลและสำมำรถให้บริกำรประชำชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวผ่ำนระบบเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติ  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  โดยเป็นกำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรผู้ท ำงำนให้มีควำมสำมำรถ 
ในกำรสร้ำงสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงชำญฉลำดในกำรประกอบอำชีพ รวมถึงกำรพัฒนำทักษะด้ำน เทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลำกรภำครัฐและภำคเอกชนทั้งที่
ประกอบอำชีพในสำขำเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรงและทุกสำขำอำชีพให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญตำมระดับมำตรฐำนสำกล โดยเฉพำะกำรพัฒนำบุคลำกร 
ที่ เกี่ยวข้องกับกำรบัญญัติและบังคับใช้กฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ให้มีควำมรอบรู้และเท่ำทันต่อเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เช่น บุคลำกรวิชำชีพด้ำนนิติศำสตร์
มีควำมเข้ำใจและเชี่ยวชำญทำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนกำรยุติธรรม 

กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรพัฒนำดิจิทัลตำมนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
โดยกำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติโดยน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง ไม่ว่ำจะเป็นงำนสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ เช่น ระบบบันทึกค ำให้กำร  
(CIS-INQUIRY) ระบบติดตำมสถำนะคดี (CIS-STATS)  งำนกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมและช่วยเหลือประชำชน เช่น ระบบกำรให้ควำมรู้และเตือนภัยเกี่ยวกับอำชญำกรรม
พิเศษกับประชำชนผ่ำน Application ต่ำงๆ เช่น DSI Application , Rootan และ Choochai Chat Bot พร้อมทั้งได้มีกำรพัฒนำก ำลังคนให้พร้อมเข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจ 
และสังคมดิจิทัล เพ่ือให้กำรบริกำรประชำชนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด โดยกำรพัฒนำบุคลำกรกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบในกำรพัฒนำ
บุคลำกรด้วยวิธีกำรสนับสนุนให้บุคลำกรเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำนระบบ e - Learning โดยได้จัดน ำระบบ Learning Management System : LMS) หรือ MOJ e - Learning 
กระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นระบบในกำรรองรับกำรน ำเข้ำหลักสูตรกำรพัฒนำบุคลำกรที่จ ำเป็นในกำรพัฒนำทักษะดิจิทัลของบุคลำกรภำครัฐตำมที่ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 

๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) กระทรวงยุติธรรม (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
ยุทธศำสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ของกระทรวงยุติธรรม คือ “เป็นหลักประกันควำมยุติธรรม 

ตำมมำตรฐำนสำกล” มีพันธกิจ ๔ เรื่อง ได้แก่ ๑) พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนเพ่ือให้เข้ำถึงควำมยุติธรรมอย่ำงเท่ำเทียมกัน  ๒) พัฒนำระบบงำนยุติธรรม 
และกำรบังคับใช้กฎหมำยให้เป็นไปตำมหลักสำกล  ๓) พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรควำมยุติธรรมและกำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีธรรมำภิบำล  ๔) พัฒนำระบบป้องกัน
อำชญำกรรมเพ่ือสร้ำงควำมปลอดภัยในสังคม ประกอบด้วย ๖ ยุทธศำสตร์ โดยเกี่ยวข้องกับภำรกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ ำนวน ๓ ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การอ านวยความยุติธรรม  มีเป้ำหมำยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ๑. อ ำนวยควำมยุติธรรมเพ่ือให้ประชำชนเข้ำถึงควำมยุติธรรม และ ๒. 
กระบวนกำรยุติธรรมได้รับควำมเชื่อมั่นและไม่ถูกน ำไปใช้เป็นเงื่อนไขในกำรใช้ควำมรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้  

ตัวชี้วัดในช่วง พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ได้แก่ ๑. จ ำนวนประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมและสิทธิ
มนุษยชนขั้นพ้ืนฐำนเพ่ิมขึ้น ๒. จ ำนวนประชำชนที่ด้อยโอกำสและฐำนะยำกจนสำมำรถเข้ำถึงควำมยุติธรรมได้เพ่ิมมำกขึ้น ๓. ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้เชื่อมั่น
ในกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม ร้อยละ ๘๕  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  มีเป้ำหมำยที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระบวนกำรยุติธรรมมีมำตรฐำนตำมหลักสำกล ตัวชี้วัดในช่วง 
พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐ ได้แก่ ๒. กำรยกระดับคะแนนหลักนิติธรรมจำกกำรวัดโดย  WJP ของประเทศไทยเพ่ิมขึ้น ๓. ระดับควำมส ำเร็จในกำรปรับปรุง แก้ไข ยกเลิกกฎหมำย
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เพ่ือให้ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับหลักสำกล ๔. ร้อยละควำมเชื่อมั่นของประชำชนต่อกำรบังคับใช้กฎหมำยของเจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำน  
ในกระบวนกำรยุติธรรม ๕. ระดับควำมส ำเร็จในกำรบูรณำกำรงำนด้ำนยุติธรรม (ด้ำนนโยบำยและยุทธศำสตร์/ฐำนข้อมูลกระบวนกำรยุติธรรม/กำรปฏิบัติในระดับพ้ืนที่  
๖. จ ำนวนงำนวิจัยและนวัตกรรมถูกน ำมำใช้พัฒนำกระบวนกำรยุติธรรมของประเทศเพ่ิมขึ้น ๗. ค่ำคะแนน DTF (Distance to Frontier) มีจ ำนวนเพ่ิมขึ้น (ควำมยำก – ง่ำย 
ตำม Ease of Doing Business) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้านความม่ันคง  มีเป้ำหมำยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ๑. ประเทศมีควำมมั่นคงและปลอดภัย 
จำกอำชญำกรรมด้ำนควำมม่ันคง 

ตัวชี้วัดในช่วง พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ได้แก่ ๑. มูลค่ำทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่สำมำรถปกป้อง รักษำ เรียกคืนให้แก่รัฐและประชำชน  

๒.๓.๕ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) กระทรวงยุติธรรม (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม 
“Promoting a fair society based on equality” 

พันธกิจ (Mission) 
๑. ก าหนดนโยบายและแผน ทิศทางการพัฒนา และบูรณาการงานยุติธรรม 

 To formulate policies and plans, direction for development and integration of justice services 
๒. ให้บริการงานยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม 
To provide services to ensure access to justice for all 
๔. สนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
To support the prevention of crimes and the suppression of special crimes  

เป้าประสงค์ (Goals) 
๑. นโยบายและแผนในงานยุติธรรมมีความทันสมัยสอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
Modernized and adaptive policies and plans for justice administration  

 ๒. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือจากการให้บริการงานยุติธรรมอย่างรวดเร็ว ท่ัวถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม  
 Justice services that are prompt, accessible, equitable and fair 
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๔. ประชาชนมีความเชื่อม่ันในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
Public’s confidence in the prevention of crimes and the suppression of special.crimes    

ผลสัมฤทธิ์ (Result)  
เกิดควำมเป็นธรรมในสังคม / สังคมมีควำมสงบสุข 
Fairness / Harmonious Society 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ (Qualitative Indicator)  
๑. ประชำชนมีควำมเชื่อมั่นต่อกระบวนกำรยุติธรรม ร้อยละ ๘๐ 
๒. ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมให้มีควำมทันสมัย ร้อยละ ๘๐  
 

๑. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
๑) เป้าหมาย 

1.1 กฎหมำย กฎ ระเบียบมีควำมทันสมัยและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
1.2 กระบวนกำรยุติธรรม มีควำมสอดคล้องกับหลักสำกลและปฏิบัติได้ 
1.3 วิจัยและพัฒนำกฎหมำยและระบบงำนยุติธรรม 

๒) ตัวช้ีวัด 
2.1 จ ำนวนกฎหมำย กฎ ระเบียบที่ได้รับกำรปรับปรุง ทบทวน แก้ไขให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
2.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรยุติธรรมตำมหลักสำกล 
2.3 ร้อยละของกำรวิจัยด้ำนกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำระบบงำนยุติธรรม 
2.4 ร้อยละของส่วนรำชกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรน ำนวัตกรรมและ IT มำใช้ในกำรขับเคลื่อนภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๓) แนวทางการพัฒนา  
๓.๑ พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป น าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ทบทวน

ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของกฎหมำย แก้ไข ปรับปรุงกฎหมำยให้ทันสมัย รวมทั้งผลักดันกฎหมำย นโยบำย หรือแผนให้มีผลบังคับใช้   
๓.๓ เสริมสร้างและพัฒนาองค์การสู่ขีดสมรรถนะสูง (HPO) ปรับโครงสร้ำง ปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำร น ำเทคโนโลยีและกลยุทธ์ในกำรตอบสนองต่อกำร

เปลี่ยนแปลงของกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมทั้งภำยในและภำยนอก มำใช้ในกำรพัฒนำศักยภำพของบุคคลที่อยู่ในกระบวนกำรยุติธรรมให้เกิดกำรเรียนรู้ 
และมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง น ำไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ขององค์กำรในท่ีสุด 
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3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีงานวิจัยกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และงานวิชาการมากขึ้น เพ่ือแก้ปัญหำกำรบริหำรจัดกำรกฎหมำยและ
กระบวนกำรยุติธรรม โดยปรับวิธีกำรหรือกระบวนงำนให้มีประสิทธิภำพ หรือใช้ผลกำรประเมินเป็นข้อมูลย้อนกลับในกำรพัฒนำกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมได้อย่ำง
มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

3.6 สร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนระบบงานยุติธรรม สนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรมและน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนและ
พัฒนำกฎหมำยรวมทั้งกระบวนกำรยุติธรรม ตลอดจนกำรบังคับใช้กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมให้เป็นไปตำมหลักสำกล 

2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง สร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและเคารพสิทธิ 

ไม่มีแผนงาน/โครงการส าคญัท่ีสอดคล้อง 

3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง อ านวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ า 
๑) เป้าหมาย 

1.1 ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมอย่ำงรวดเร็ว เป็นธรรม และท่ัวถึง 
๒) ตัวช้ีวัด 

2.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
๓) แนวทางการพัฒนา 

3.1 พัฒนาระบบการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  กำรอ ำนวยควำมยุติธรรม เป้ำหมำย ประชำชนได้รับควำม
ยุติธรรมอย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง ส่วนแรก “เป็นธรรม” ต้องก ำหนดเป้ำหมำยให้ชัดเจน โดยเพ่ิมเติมเรื่องของประสิทธิภำพ “ต้นทุน” กับ “ระยะเวลำ” 
โดยกระบวนกำรยุติธรรมต้องใช้ระยะเวลำสั้นลงและใช้ต้นทุนน้อยลง ด้ำนกำรให้บริกำรใช้ระยะเวลำที่ลดลงและจะต้องไม่เสียมำตรฐำนกำรให้บริกำร 

4. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
1) เป้าหมาย  

๑.๑ กำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมพิเศษมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลด้วยควำมเป็นธรรม 
1.2 ปกป้องรักษำผลประโยชน์ให้แก่รัฐ เอกชน และประชำชน 
๑.๓ ประชำชนมีควำมเชื่อมั่นในกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมพิเศษ 

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
๒.๑ ร้อยละของคดีอำชญำกรรมพิเศษลดลง  
๒.๒ ร้อยละคดีพิเศษที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
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2.3 ร้อยละคดีพิเศษที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จและพนักงำนอัยกำรมีควำมเห็นพ้อง 
๒.๔ ร้อยละควำมเชื่อม่ันของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมพิเศษ 
2.5 มูลค่ำทรัพย์สิน/ผลประโยชน์ที่สำมำรถปกป้องรักษำผลประโยชน์ให้แก่รัฐ เอกชน และประชำชน 

๓) แนวทางการพัฒนา  
๓.๑ พัฒนาประสิทธิภาพระบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนำระบบกำรป้องกันและปรำบปรำม

อำชญำกรรมคดีพิเศษ ปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ ประชำชนมีควำมรู้สึกปลอดภัยและควำมเชื่อม่ันต่อกำรด ำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมพิเศษ  
3.2 บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ เน้นกำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรบริหำรจัดกำรงำนป้องกันและปรำบปรำม

อำชญำกรรมท้ังภำยในและภำยนอกประเทศ เพ่ิมประสิทธิภำพงำนข่ำวกรองและบูรณำกำรฐำนข้อมูลควำมมั่นคงพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้  

๒.๔ นโยบายรัฐบาล / นโยบายผู้บริหารกระทรวง 
นโยบำยของรัฐบำลปรำกฏตำมค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๒ ก ำหนดนโยบำยหลัก ๑๒ ด้ำน โดยนโยบำยที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่

ตรงกับภำรกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดังนี้ 
ข้อ ๑๑.๗ ปรับปรุงระเบียบ กฎหมำย เพ่ือเอ้ือต่อกำรท ำธุรกิจและกำรใช้ชีวิตประจ ำวันเท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงบริบทต่ำงๆ พร้อมทั้งก ำกับและส่งเสริมให้หน่วยงำน

ภำครัฐปฏิบัติตำมและบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด ยุติธรรม เสมอภำค เท่ำเทียม ถูกต้องตำมหลักนิติธรรมและเป็นไปตำมปฏิญญำสำกล ตลอดจนเร่งรัดกำรพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนภำครัฐให้มีควำมเชื่อมโยงกันอย่ำงไร้รอยต่อ เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถติดต่อรำชกำรได้โดยสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

ข้อ ๑๒. กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนกำรยุติธรรม 
 ๑๒.๑ แก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมำตรกำรและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ช่วยป้องกันและลดกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 

อย่ำงจริงจังและเข้มงวดเพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรแก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบอย่ำงเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้ำงจิตส ำนึกของคนในสังคมให้ยึดมั่น 
ในควำมซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภำคส่วนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและเฝ้ำระวังกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 

 ๑๒.๒ ปฏิรูปกระบวนกำรยุติธรรม พัฒนำประสิทธิภำพระบบกำรสืบสวนสอบสวนด้ำนกำรปรำบปรำมอำชญำกรรมพิเศษ ก ำหนดมำตรกำรคุ้มครอง
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกระบวนกำรยุติธรรมให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่โดยปรำศจำกกำรแทรกแซงหรือครอบง ำใด ๆ พร้อมทั้งบูรณำกำรหน่วยงำนที่ เกี่ ยวข้อง 
ในกระบวนกำรยุติธรรมให้ด ำเนินงำนสอดประสำนกันอย่ำงเป็นองคำพยพเพ่ือให้สำมำรถจัดกำรกับข้อขัดแย้งและกรณีพิพำทได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเน้นกำรท ำงำน 
เชิงรุกรวมทั้งพัฒนำบุคลำกรในกระบวนกำรยุติธรรมให้สำมำรถอ ำนวยควำมยุติธรรมได้อย่ำงเป็นธรรม เสมอภำค โปร่งใส รวดเร็ว ทั่วถึง และปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ
สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรมได้และสร้ำงสังคมที่พัฒนำอย่ำงเป็นธรรม ลดควำมเหลื่อมล้ ำ เกิดควำมเสมอภำคและเท่ำเทียม พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดกำรน ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่มำใช้ในกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกฎหมำย พัฒนำกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม เพ่ือให้กำรบังคับใช้กฎหมำยเป็นไปอย่ำงมี
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ประสิทธิภำพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม รวมทั้งให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยที่จ ำเป็นและเหมำะสมแก่ผู้ยำกไร้หรือผู้ด้อยโอกำสในกำรเข้ำถึงกระบวนกำร
ยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว  

นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง ที่เก่ียวข้อง ได้แก่   
กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชน โดยมุ่งสู่ควำมเป็นรัฐบำลดิจิทัลที่โปร่งใสตรวจสอบได้ พัฒนำระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภำครัฐ ปรับปรุงระบบ

กำรอนุมัติและอนุญำตของทำงรำชกำรที่ส ำคัญให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคล เพ่ือลดกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ลดภำระ ค่ำใช้จ่ำยของประชำชน ลด
ขั้นตอนที่ยุ่งยำกเกินควำมจ ำเป็น ลดข้อจ ำกัดด้ำนกฎหมำยที่เป็นปัญหำอุปสรรคต่อกำรท ำธุรกิจและกำรด ำรงชีวิตของประชำชน แก้ไขกฎหมำยที่ไม่เป็นธรรม ล้ำสมัย และ
เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ ผ่ำนกำรทดลองใช้มำตรกำรด้ำนกฎระเบียบต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้และขับเคลื่อนกำรให้บริกำรในทิศท ำงที่ตรงกับควำมต้องกำร
ของประชำชนและภำคธุรกิจ  

นโยบำยของผู้บริหำรกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรมและผู้บริหำรกระทรวงยุติธรรม ดังต่อไปนี้ 
ด้ำนกำรพัฒนำกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม กำรพัฒนำกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมให้มีควำมทันสมัย โดยกำรสร้ำงกำรรับรู้ด้ำนกฎหมำย 

และกระบวนกำรยุติธรรมเพ่ือประชำชนสำมำรถติดต่อรำชกำรได้โดยสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงกำรสร้ำงควำมรับรู้ ควำมเข้ำ ใจเกี่ยวกับกฎหมำย
และกระบวนกำรยุติธรรมผ่ำนชุดควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ประชำชนเข้ำใจง่ำย รวมถึงจัดท ำสื่อเผยแพร่ต่ำงๆ และลงพ้ืนที่เพ่ือส ร้ำงกำรรับรู้แก่ประชำชนด้ำนกำรอ ำนวย 
ควำมยุติธรรมเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ  กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม โดยสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงทั่วถึง เสมอภำค  และเป็นธรรม เพ่ือลด 
ควำมเหลื่อมล้ ำ เช่น กำรแก้ไขปัญหำหนี้ 

โดยแผนทั้ง 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 มีควำมสอดคล้องกับภำรกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดังแผนภำพที่ ๑  
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แผนภำพที่ ๑ : ควำมเชื่อมโยงเป้ำหมำยของแผนทั้ง ๓ ระดับกับแผนปฏิบัติรำชกำรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ระดับ
ท่ี 1 

ระดับ
ที่ 2 

ระดับ
ที่ 3 

๑. บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ๔. พัฒนาและขับเคลื่อนองค์การตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ ๕ ป ี

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๑. ยกระดับการสืบสวนสอบสวน   
สู่มาตรฐานสากล 

๒. พัฒนาทรัพยากรมืออาชีพ 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

๓. บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วน 

๔. พัฒนาและขับเคลื่อนองค์การ
ตามหลักธรรมมาภิบาล 
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ส่วนที่ ๓ 
 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ รายปี (พ.ศ. 256๖)  

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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ส่วนที่ ๓ 
 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ รายปี (พ.ศ. 256๖) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 
๓.๑ ภาพรวม 

๓.1.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นองค์กำรหลักในกำรบังคับใช้กฎหมำยกับอำชญำกรรมพิเศษตำมมำตรฐำนสำกล 

นิยามวิสัยทัศน์  

 กำรบังคับใช้กฎหมำย หมำยถึง กำรใช้อ ำนำจกำรสืบสวนสอบสวนตำมที่ก ำหนดไว้ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ และพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 

 อำชญำกรรมพิเศษ หมำยถึง อำชญำกรรมซึ่งมีลักษณะแตกต่ำงจำกอำชญำกรรมพ้ืนฐำน เป็นอำชญำกรรมที่มีควำมส ำคัญและจ ำเป็นต้องได้รับควำมสนใจเป็น
กรณีพิเศษ โดยมีควำมละเอียดและซับซ้อน ยำก และร้ำยแรง อำทิ อำชญำกรรมทำงเศรษฐกิจ (White Collar Crime) องค์กรอำชญำกรรม (Organization Crime) 
อำชญำกรรมข้ำมชำติ (Transnational Crime) 

 มำตรฐำนสำกล หมำยถึง หลักเกณฑ์มำตรฐำนที่เป็นไปตำมเกณฑ์ตัวชี้วัดหลักนิติธรรมขององค์กำรสหประชำชำติ (The United Nations Rule of Law 
Indicators) ประกอบด้วย หลักประสิทธภำพในกำรปฏิบัติงำน, หลักควำมเท่ียงตรง เป็นกลำง ควำมรับผิดชอบและควำมโปร่งใส, หลักกำรคุ้มครองบุคคลที่มีควำมเสี่ยงต่อ
กำรถูกละเมิด และหลักศักยภำพ โดยมีกำรประเมินด้วยตัวชี้วัด (KPIs) จ ำนวน 7 ตัว ได้แก่  

1) กำรบรรลุเป้ำหมำยและผลผลิต 
2) ควำมเชื่อม่ันจำกสังคม 
3) กำรท ำงำนที่ยึดถือเป้ำหมำยและควำมรับผิดชอบร่วมกัน 
4) ควำมโปร่งใส 
5) ควำมพร้อมด้ำนอุปกรณ์ เครื่องมือ 
6) ควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
7) ประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำน 
ทั้งนี้  กำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนดังกล่ำว อยู่บนหลักพ้ืนฐำนของมำตรำ 39 (ว่ำด้วยกำรรับโทษทำงอำญำ) และมำตรำ 40 (ว่ำด้วยสิทธิ  

ของบุคคลในกระบวนกำรยุติธรรม) ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
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๓.1.๒ พันธกิจ (Mission) 

ป้องกัน ปรำบปรำม สืบสวนสอบสวน และด ำเนินคดีพิเศษอย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยควำมเป็นธรรม 

๓.1.๓ เป้าประสงค์ (Goals) / ตัวช้ีวัด 

1. กำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมพิเศษมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลด้วยควำมเป็นธรรม 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของคดีพิเศษที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด / ร้อยละ ๙๒ 

2. ปกป้อง รักษำ เรียกคืนทรัพย์สิน และผลประโยชน์ให้แก่รัฐและประชำชน 
ตัวช้ีวัด : มูลค่ำทรัพย์สิน/ผลประโยชน์ที่สำมำรถปกป้องรักษำ ผลประโยชน์ให้แก่รัฐ เอกชนและประชำชน / ๑๘,๐๐๐ ล้ำนบำท 

3. เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธำของสังคมในกำรป้องกันปรำบปรำมสืบสวนสอบสวนอำชญำกรรมพิเศษ 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละควำมเชื่อมั่นของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมพิเศษ / ร้อยละ ๗๒ 

 

๓.1.๔ ค่านิยมหลัก (Core Value)  

“เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์” (DSI) : 

 เกียรติศักดิ์ (Dignity)          หมำยถึง         มีควำมภำคภูมิใจ มีศักดิ์ศรี  มีศรัทธำต่อองค์กร ด ำรงตนอย่ำงมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี เหมำะสม มีวินัยในตนเอง 
มีควำมรักสำมัคคีต่อองค์กำรและเพ่ือนร่วมงำน 

 เชี่ยวชำญ (Specialist)           หมำยถึง          มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมเชี่ยวชำญอันเกิดจำกกำรสั่งสมประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนจนเป็นที่ยอมรับ 
ของบุคลำกรทั้งภำยในภำยนอก 

 ซื่อสัตย์ (Integrity)             หมำยถึง    มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อตนเองและผู้อ่ืนกำรยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรปฏิบัติงำนยึดมั่น  
และปฏิบัติตำมเศรษฐกิจพอเพียง 
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๓.2 แผนปฏิบัติราชการ  
      ๓.๒.๑ ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับการสืบสวนสอบสวนสู่มาตรฐานสากล 

พัฒนำกำรสืบสวนสอบสวนที่มีมำตรฐำนเทียบเท่ำระดับสำกลทั้งด้ำนบุคลำกร ด้ำนเครื่องมือ และด้ำนกระบวนกำร โดยมำตรฐำนสำกลนั้น ได้ยึดโยงกับหลักนิติ
ธรรมขององค์กำรสหประชำชำติ (The United Nations Rule of Law Indicators) ประกอบด้วย ๑) หลักประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน ๒) หลักควำมเที่ยงตรง เป็น
กลำง ควำมรับผิดชอบ และควำมโปร่งใส ๓) หลักกำรคุ้มครองบุคคลที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรถูกละเมิด และ ๔) หลักศักยภำพ (รำยละเอียดเพ่ิมเติมปรำกฏตำม ส่วนที่ ๔ 
หัวข้อ ๔.๒ กำรศึกษำตัวชี้วัดในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำที่เหมำะสมกับคดีพิเศษ  หน้ำที่ ๓๙-๔๐) เพ่ือให้กำรด ำเนินคดีพิเศษ มีคุณภำพและผลสัมฤทธิ์สูง  
มีนวัตกรรมสมัยใหม่ที่เหมำะสมกับกำรสืบสวนสอบสวน มำตรกำรเชิงรุก กำรแก้ไขอำชญำกรรมจำกรำกเหง้ำ มีงำนกำรข่ำว และข่ำวกรองที่มีคุณภำพสูง  มีเครื่องมือ 
อุปกรณ์พิเศษที่ทันสมัย มีระบบกำรเชื่อมโยงกับคลังข้อมูลกลำงขนำดใหญ่ (Big Data) มีกำรศึกษำ วิจัย พัฒนำอุปกรณ์ เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษ ที่เหมำะสมกับกำรใช้งำน 
มีกำรจับกุมผู้ต้องหำในคดีพิเศษที่มีผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งมีกำรใช้พยำนหลักฐำนทำงนิติวิทยำศำสตร์ในกำรสืบสวนสอบสวนกำรปรับปรุงและพัฒนำกฎหมำย กระบวนกำร
ท ำงำนเป็นไปตำมหลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนกำรยุติธรรม มีกำรก ำหนดระยะเวลำในแต่ละขั้นตอนของกำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ มีระบบติดตำมและบันทึกผลกำร
ด ำเนินคดีพิเศษในฐำนข้อมูลคดีพิเศษ ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

1) เป้าหมาย  
๑.๑) กำรสืบสวนสอบสวนเป็นไปตำมหลักนิติธรรม 

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
2.๑) ร้อยละของคดีพิเศษที่แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงฯ) 
๒.๒) ร้อยละอำชญำกรรมพิเศษลดลง (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงฯ)       
๒.๓) ร้อยละของส ำนวนคดีพิเศษที่พนักงำนอัยกำรมีควำมเห็นพ้อง  (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงฯ)       
๒.๔) มูลค่ำควำมเสียหำย ผลประโยชน์ที่ปกป้อง รักษำ เรียกคืนให้แก่รัฐ/ประชำชน/เอกชน (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงฯ) 
2.๕) ร้อยละของควำมเชื่อมั่นของสำธำรณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ิมข้ึน (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงฯ) 

๓) แนวทางการพัฒนา  
๓.๑) พัฒนำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนด้ำนคดีพิเศษ 
๓.๒) ส่งเสริมหลักควำมเท่ียงตรง เป็นกลำง ควำมรับผิดชอบ และโปร่งใส ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนคดีพิเศษ 
๓.๓) ส่งเสริมหลักกำรคุ้มครองบุคคลที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรถูกละเมิด ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนคดีพิเศษ 
๓.๔) พัฒนำศักยภำพด้ำนอุปกรณ์  เครื่องมือ เทคโนโลยี ควำมพร้อมของบุคลำกร และกำรบริหำรจัดกำร ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนคดีพิเศษ 

๔) แผนงาน/โครงการส าคัญ  
๔.1) งำนปรำบปรำมอำชญำกรรมพิเศษ    
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4.2) โครงกำรจัดตั้งแหล่งข่ำว 
4.3) โครงกำรคุ้มครองพยำนและบริหำรจัดกำรศูนย์คุ้มครองพยำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
4.4) โครงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์   
4.5) โครงกันป้องกันและปรำบปรำมคดีฟอกเงินทำงอำญำที่มีคดีพิเศษ 
4.6) โครงกำรประสำนงำนและติดตำมบุคคลที่มีควำมเคลื่อนไหวเป็นภัยต่อควำมมั่นคง 
4.7) โครงกำรศูนย์ข้อมูลควำมมั่นคงจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
4.8) โครงกำรบูรณำกำรสอบสวนคดีด้ำนควำมมั่นคงในจังหวัดชำยแดนใต้ โดยใช้กลไกกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
4.๙) โครงกำรปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ.กำรสอบสวนคดีพิเศษหรืออนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
4.1๐) โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
4.1๑) โครงกำรจัดท ำคู่มือกำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษตำมมำตรฐำน 
๔.๑๒) โครงกำรจัดท ำข้อเสนอว่ำด้วยกำรปฏิบัติงำนตำมปฏิญญำสำกลที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติต่อผู้เสียหำยในกำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
4.1๓) แผนงำนวิจัยด้ำนกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 
4.1๔) โครงกำรจัดหำและพัฒนำอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนกำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ตำมแผนดิจิทัล กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
4.1๕) โครงกำรจัดหำ อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนกำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
4.1๖) โครงกำรส่งเสริมกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  
4.1๗) โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนผู้ปฏิบัติงำนในคดีพิเศษ 

 

          ๓.๒.2 ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
บุคลำกรมีควำมเป็นมืออำชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมเชี่ยวชำญ มีทักษะดิจิทัลรองรับกำรเปลี่ยนแปลง น ำเทคโนโลยี  นวัตกรรมมำใช้ 

เพ่ิมประสิทธิภำพกำรพัฒนำบุคลำกร บุคลำกรมีคุณภำพชีวิตที่ดี ควำมผำสุกและผูกพันองค์กำร ตลอดจนยึดมั่นค่ำนิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กำรที่มุ่งสู่  
กำรอ ำนวยควำมยุติธรรมเพ่ิมศักยภำพสถำบันกำรสอบสวนคดี พิเศษเ พ่ือให้ เกิดควำมยั่ งยืนในกำรพัฒนำบุคลำกร มีหลักสูตรที่ เป็นมำตรฐำน พัฒน ำ 
ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำบุคลำกรร่วมกับเครือข่ำยกำรท ำงำน และได้รับกำรยอมรับจำกหน่วยงำนภำยนอก 

1) เป้าหมาย  
๑.๑) บุคลำกรมีควำมเป็นมืออำชีพ “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชำญ ซื่อสัตย์”  
๑.๒) บุคลำกรมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมผำสุกและผูกพันองค์กำร  
๑.๓) สถำบันกำรสอบสวนคดีพิเศษมีศักยภำพและเกิดควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำบุคลำกร 
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๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
๒.๑) ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผน HR Scorecard      
๒.๒) ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำและมีควำมเชี่ยวชำญและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้กับองค์กำรได้ (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงฯ) 
๒.๓) ร้อยละควำมผูกพันของบุคลำกรที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
๒.๔) ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนสถำบันพัฒนำกำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ   

๓) แนวทางการพัฒนา  
๓.๑) ยกระดับกำรพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลตำมแนวทำง HR Scorecard 
๓.๒) พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมเป็นมืออำชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมเชี่ยวชำญ มีทักษะดิจิทัล  
๓.๓) พัฒนำคุณภำพชีวิตของบุคลำกร มีควำมผำสุก และผูกพันองค์กำร   
๓.๔) พัฒนำสถำบันกำรสอบสวนคดีพิเศษให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลส ำหรับกำรฝึกอบรมและพัฒนำผู้ปฏิบัติงำนบังคับใช้กฎหมำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

๔) แผนงาน/โครงการส าคัญ  
๔.๑) กำรจัดท ำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรตำมแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ตำมแนวทำง HR Scorecard  

                ๔.๒) โครงกำรจัดท ำแผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Path) 
4.๓) โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมำภิบำล เพ่ือป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบให้กับข้ำรำชกำรและ

เจ้ำหน้ำที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
๔.๔) โครงกำรปรับมโนทัศน์ในกำรครองตน ตำมหลักสุจริตธรรมให้กับผู้บริหำรทุกระดับของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
4.๕) โครงกำรสื่อสร้ำงสรรค์ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวินัยข้ำรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
4.๖) โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำย 
4.๗) โครงกำรกำรจัดท ำและขับเคลื่อนแผนสร้ำงควำมผูกพันบุคลำกรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
4.๘) โครงกำรขับเคลื่อนสถำบันกำรสอบสวนคดีพิเศษ  
 

          ๓.๒.๓ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  
 พัฒนำควำมร่วมมือกับเครือข่ำยทุกภำคส่วนในกำรป้องกันอำชญำกรรมพิเศษอย่ำงเป็นระบบ แสวงหำและสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ พัฒนำศักยภำพเครือข่ำยฯ 
ประสำนงำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนกับเครือข่ำยฯ ตลอดจนน ำเทคโนโลยี นวัตกรรม มำใช้เพ่ิมประสิทธิภำพกำรสร้ำงกำรรับรู้ เกี่ยวกับอำชญำกรรมพิเศษ พัฒนำช่อง
ทำงกำรสื่อสำรและควำมสัมพันธ์ กำรจัดกิจกรรมร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชำชนรับรู้ เข้ำใจ ภำรกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษ และตระหนักถึงภัยอำชญำกรรมพิเศษ 
 1) เป้าหมาย  

๑.๑) กำรป้องกันอำชญำกรรมพิเศษอย่ำงเป็นระบบ  
๑.๒) ประชำชนรับรู้ เข้ำใจ ภำรกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษ และตระหนักถึงภัยอำชญำกรรมพิเศษ  
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๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
๒.๑) จ ำนวนภำคีเครือข่ำยที่มีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือและกำรท ำกิจกรรมควำมร่วมมือเพ่ิมข้ึน  
๒.๒) ร้อยละควำมเชื่อม่ันของเครือข่ำยที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
๒.๓) ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
๒.๔)  ร้อยละของประชำชนทั่วไปที่รับรู้ เข้ำใจภำรกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงฯ) 

๓) แนวทางการพัฒนา  
๓.๑) บูรณำกำรควำมร่วมมือเครือข่ำยภำคีเครือข่ำยทั้งภำยในและต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 
๓.๒) ยกระดับควำมเชื่อมั่นของเครือข่ำยที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ    
๓.๓) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรสื่อสำรและกำรอ ำนวยควำมเป็นธรรม 
๓.๔) พัฒนำระบบกำรสร้ำงกำรรับรู้ เข้ำใจภำรกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษ และตระหนักถึงภัยอำชญำกรรมพิเศษ  

๔) แผนงาน/โครงการส าคัญ  
๔.๑) โครงกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรมคดีพิเศษ  
๔.๒) โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU)    

   ๔.๓) โครงกำรนวัตกรรมสำรสนเทศกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้เครือข่ำย DSI เพ่ือป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรมคดีพิเศษผ่ำนสื่อออนไลน์ 
   ๔.๔) โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยเพ่ือป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรมคดีพิเศษ 

 ๔.๕) การป้องกันอาชญากรรมทางเพศในสถานศึกษาและชุมชน 
 ๔.๖) โครงกำร ระบบ AI “DSI วำนหน่อย” ในกำรให้บริกำรประชำชน  

๔.๗) โครงกำรใหควำมชวยเหลือประชำชนที่ไมไดรับควำมเปนธรรม 
๔.๘) โครงกำรอ ำนวยควำมเป็นธรรมด้ำนควำมม่ันคง 
๔.๙) โครงกำรสร้ำงกำรรับรู้ควำมเข้ำใจภำรกิจขององค์กร เพ่ือป้องกันและแจ้งเตือนภัยอำชญำกรรมพิเศษ 
 

          ๓.๒.๔ ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ ขับเคลื่อนองค์การด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และหลักธรรมาภิบาล 
พัฒนำเป็นองค์กำรสมรรถนะสูง มีเทคโนโลยี นวัตกรรม ในกำรบริหำรจัดกำร และบริกำรประชำชนที่มีประสิทธิภำพ มีธรรมำภิบำลและกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศ ตอบสนองกำรจัดกำร

ปัญหำ ได้อย่ำงรวดเร็ว กำรพัฒนำองค์กรตำมเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) และกำรพัฒนำองค์กำรตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนภำครัฐ (ITA)  
1) เป้าหมาย  

1.๑) เป็นองค์กำรที่มีกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำล 
๑.๒) เป็นองค์กำรสมรรถนะสูง ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม 
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๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
๒.๑) ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนและยกระดับกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งในกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ 

(ITA) 
๒.๒) ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ PMQA ๔.๐ ระดับก้ำวหน้ำ (Advanced) 
๒.๓) อัตรำส่วนที่เพ่ิมขึ้นของจ ำนวนขั้นตอนในกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือควำมโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว  (ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงฯ) 
๒.๔) ระดับควำมส ำเร็จของกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด (ตัวชี้วัด (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงฯ)   

๓) แนวทางการพัฒนา  
๓.๑) ขับเคลื่อนและยกระดับกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)  
๓.๒) ขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษสู่กำรเป็นองค์กำรสมรรถนะสูง 
๓.๓) พัฒนำระบบสำรสนเทศสู่องค์กำรสมรรถนะสูง 

๔) แผนงาน/โครงการส าคัญ  
๔.๑) โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
๔.๒) โครงกำร “กำรส่งเสริมสร้ำงองค์กรต้นแบบในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร”  
๔.๓) โครงกำรพัฒนำองค์กำรกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
4.4) โครงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ สู่องค์กรบังคับใช้กฎหมำยกับอำชญำกรรมพิเศษตำมมำตรฐำนสำกล 
๔.5) จัดท ำแผนเพิ่มประสิทธิภำพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
4.6) งำนกำรทบทวนและจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยใน 
4.7) งำนกำรทบทวนและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ระยะ 5 ปี  
๔.8) โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรคดีพิเศษด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ (CIS)  
๔.9) โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรประชำชนในกำรรับเรื่องร้องทุกข์ / ร้องขอเป็นคดีพิเศษ (e-Service) 
๔.10) โครงกำรพัฒนำระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI Smart e-Document System) 
๔.11) โครงกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลให้กำรบังคับใช้กฎหมำยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๔.๑2) โครงกำรพัฒนำระบบตอบกลับอัตโนมัติ (Chatbot) เพ่ือให้บริกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์จำกประชำชน (DSI Smart Service) 
๔.๑3) โครงกำรจัดหำระบบป้องกันกำรโจมตีทำงไซเบอร์และมัลแวร์  
๔.๑4) โครงกำรสัมมนำวิชำกำรและประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนกำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  
๔.๑5) โครงกำรสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรมในหน่วยงำน 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1  
ยกระดับการสืบสวนสอบสวนสู่มาตรฐานสากล 
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ตารางสรุปตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา และงาน/โครงการส าคัญ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1   : ยกระดับการสืบสวนสอบสวนสู่มาตรฐานสากล 

          . 

เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการส าคัญ งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเป็นไปตามมาตรฐานสากล  
๑ .1 ร้อยละคดีพิเศษท่ีด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด  
ตัวช้ีวัด (ร่ำง) แผนปฏิบัตริำชกำรกระทรวงฯ 
   ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด : กบพ. 

ร้อยละ ๙๒ 
 

พัฒนำประสิทธิภำพ 
ในกำรปฏิบัติงำนดำ้น 
คดีพิเศษ 

๑. งานปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ 
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 
  ๑) ร้อยละคดีพิเศษที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ร้อยละ ๙๒   
  ๒) มูลค่ำควำมเสยีหำย ผลประโยชน์ที่ปกป้อง รักษำ เรียกคืนให้แก่รัฐ/ 
      ประชำชน /เอกชน  ๑๘,๐๐๐ ล้ำนบำท 
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ  
ร้อยละของส ำนวนคดีพิเศษที่อัยกำรมีควำมเห็นพ้อง ร้อยละ ๙5  
กิจกรรม 
   (๑) กำรสืบสวนสอบสวนกำรกระท ำควำมผิดด้ำนอำชญำกรรมระหว่ำงประเทศ 
   (๒) กำรสืบสวนสอบสวนกำรกระท ำควำมผิดด้ำนกำรเงินกำรธนำคำร 
   (๓) กำรสืบสวนสอบสวนกำรกระท ำควำมผิดด้ำนกำรเสนอรำคำต่อหน่วยงำนของ
รัฐ 
    (๔)  กำรสืบสวนสอบสวนกำรกระท ำควำมผิดด้ำนควำมมั่นคง 
    (๕)  กำรสืบสวนสอบสวนกำรกระท ำควำมผิดด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
    (๖)  กำรสืบสวนสอบสวนกำรกระท ำควำมผิดด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
   (๗) กำรสืบสวนสอบสวนกำรกระท ำควำมผิดด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ 
   (๘) กำรสืบสวนสอบสวนกำรกระท ำควำมผิดด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
    (๙) กำรสืบสวนสอบสวนกำรกระท ำควำมผิดด้ำนธุรกิจกำรเงินนอกระบบ 
    (๑๐) กำรสืบสวนสอบสวนกำรกระท ำควำมผิดด้ำนภำษีอำกร 
    (๑๑) กำรสืบสวนสอบสวนกำรกระท ำควำมผิดด้ำนอื่นๆ  
    (๑๒) การสืบสวนของศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว  

4๖.๗๓ กองคดี 
ศ.สรข. 
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เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการส าคัญ งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

   (๑๓) การสืบสวนติดตามจบักุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดีพิเศษ 

   ๒. โครงการจัดต้ังแหล่งข่าว 
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 
    จ านวนแหล่งข่าวที่จัดตั้ง ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน 
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ  
    จ านวนข่าวที่ได้จากแหล่งข่าวสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในส านวนการ
สืบสวน การสอบสวนคดีพิเศษ หรอืสนับสนุนงานด้านอื่นๆ ของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง 
กิจกรรม 
    (๑) โครงกำรจัดตั้งแหล่งข่ำว (กคป.) 
    (๒) โครงกำรจัดตั้งแหล่งข่ำว (ศ.สรข..) 
    (๓) โครงกำรจัดตั้งแหล่งข่ำว (กปภ.) 

๐.๒๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๐.๐๕ 
๐.๐๕ 
๐.๑๕ 

กองคดีที ่
ได้รับจัดสรร 

๓. โครงการคุม้ครองพยานและบริหารจัดการศูนย์คุ้มครองพยานของ         
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 
    จ ำนวนพยำนท่ีได้รับกำรคุม้ครองพยำน 15 – 25 รำย      
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 
    ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรคุ้มครองพยำนให้มีควำมปลอดภยัในชีวิต  
    สำมำรถให้กำรอันเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีในช้ันศำลได้        
กิจกรรม 
    (๑) กำรเบิกจ่ำยงบประมำณกำรคุ้มครองพยำน ให้มีควำมปลอดภัย สำมำรถ 
        ให้ปำกค ำอันเป็นประโยชนต์่อรูปคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
    (๒) กำรตรวจเยี่ยมพยำนเพื่อประเมินสถำนกำรณ/์ภัยคุกคำม/ควำมเสีย่งภัย 
        จำกสภำพแวดล้อมของพยำนเพื่อน ำมำปรับปรุงแก้ไขและเพิม่  
        ประสิทธิภำพในกำรคุม้ครองพยำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ                             

๕.๖ กปพศ. 

แบบรายละเอียดโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กนย.2566/2) 
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เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการส าคัญ งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

๑.๒ ร้อยละของส ำนวนคดีพิเศษทีพ่นักงำน
อัยกำรมีควำมเห็นพ้อง 
ตัวช้ีวัด (ร่ำง) แผนปฏิบัตริำชกำรกระทรวงฯ 
    ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด : กบพ. 

ร้อยละ ๙๕ 
 
 

๔. โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 
    จ ำนวนเรื่องที่สำมำรถด ำเนินกำรป้องกัน ปรำบปรำม กำรด ำเนินกำรด้ำน
กำรข่ำว กำรระงับยับยั้ง กำรสืบสวนสอบสวน กำรประสำนควำมร่วมมือเพื่อ
ช่วยเหลือผู้เสียหำยตำม พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ.
2551 จ ำนวน ๓๐ เรื่อง 
ตัวชี้วัด :  เชิงคุณภาพ 
    ร้อยละของส ำนวนคดีพิเศษทีพ่นักงำนอัยกำรมีควำมเห็นพ้อง ร้อยละ ๘๐  
กิจกรรม 

(๑) กำรด ำเนินกำรทำงคดีต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ในประเทศ 
(๒) กำรด ำเนินกำรจัดตั้งแหล่งข่ำวคดีต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ 
(๓) กำรด ำเนินกำรคุ้มครองพยำนในคดีค้ำมนุษย์ 

3.3๙ 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.83 
๐.๒๔ 
1.๓๒ 

กคม. 

๑.๓ มลูค่ำควำมเสียหำย ผลประโยชน์ท่ีปกป้อง 
รักษำ เรียกคืนให้แกร่ัฐ/ประชำชน/เอกชน 

 ตัวช้ีวัด (ร่ำง) แผนปฏิบัตริำชกำรกระทรวงฯ 
    ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด : กบพ. 

๑๘,๐๐๐  
ล้ำนบำท 

 

๕.โครงการป้องกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญาที่มีลกัษณะเป็นคดีพิเศษ 
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 
   ๑) ร้อยละคดีพิเศษที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ร้อยละ๙๒ 
   ๒) ร้อยละส ำนวนสืบสวนที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด / 
ตำมที่กรมก ำหนด  
ตัวชี้วัด :  เชิงคุณภาพ 
   ร้อยละของส ำนวนคดีพิเศษที่พนักงำนอัยกำรมีควำมเห็นพ้องกับ 
   กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยละ ๙๕  
กิจกรรม 
การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการฟอกเงิน 

๑.๗ ศปง. 

๖. โครงการประสานงานและติดตามบุคคลที่มีความเคลื่อนไหวเป็นภัยต่อความ
มั่นคง 
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 
    รายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการป้องกันและแกไ้ขปญัหาคดี 
     ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และรายงานข้อมูล   
    ข่าวสารอันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ  จ ำนวน ๑๒ ฉบับ 

๐.4๐๔๔ กมค. 
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เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการส าคัญ งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
(๑) การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
(๒) การจัดท าฐานข้อมูลเป้าหมายบุคคล/กลุ่มบุคคลที่มีความเคลื่อนไหวใน 

ลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศท่ีพ านักอยู่ในต่างประเทศ 
๗. โครงการศูนย์ข้อมูลความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 
    จ ำนวนข้อมูลข่ำวเชิงลึกท่ีสนับสนุนให้แก่หน่วยงำนควำมมั่นคง เพื่อกำรข่ำว 
    เชิงรุกต่อเป้ำหมำยที่เป็นบุคคลและกลุม่บุคคลในโครงสร้ำงหรือเครือข่ำย  
    องค์กรน ำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงท่ีส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคง ๑๒๕ เรื่อง  
    และภัยควำมมั่นคงอ่ืนๆ ๑๒๕ เรื่อง รวมทั้งสิ้น ๒๕๐ เรื่อง 
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 
    ร้อยละของข้อมูลด้ำนควำมมั่นคง และภัยควำมมั่นคงอื่นๆไดร้ับกำรวิเครำะห ์
    รวบรวม และสนับสนุนข้อมลูแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำไปสู่ กำรบังคับใช้ 
    กฎหมำยหรือมำตรกำรตำมกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง / ร้อยละ 100 
กิจกรรม 
  (๑) จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการข่าวท่ีมีความรู้ความ สามารถ    
       เฉพาะด้านความมั่นคง ภัยความมั่นคงอื่นๆ จ านวน ๑๒ คน 

(๓) จัดตั้งแหล่งข่าวบุคคล เพื่อรวบรวมข้อมูล/ข่าวเจาะลึก ระดับแกนน า          
สั่งการโครงสรา้งองค์กรลับของกลุม่ผู้ก่อเหตุรุนแรง และภยัความมั่นคง
อื่นๆ  ๘ คน 

๒.๙๓๖ กปภ. 

๘. โครงการบูรณาการสอบสวนคดีด้านความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยใช้กลไกการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 
    1) สืบสวนคดีควำมมั่นคง ๖ เรื่อง   
    2) สอบสวนคดีควำมมั่นคง 2 เรื่อง 
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 
    ร้อยละกำรบรูณำกำรสบืสวนสอบสวนคดีควำมมั่นคงในจังหวัดชำยแดน 
    ภำคใต้ น ำไปสู่กำรบังคับใช้กฎหมำยหรือมำตรกำรตำมกฎหมำยอื่น /100 

๔.๓๓๕ กปภ. 
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เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการส าคัญ งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
(๑) ด้านความมั่นคง 
(๒) ด้านภัยความมั่นคงอื่นๆ 
(๓) ด้านการอ านวยความยุติธรรม 

9. โครงการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม พรบ. การสอบสวนคดีพิเศษหรือ 
อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 
      จ านวนกฎหมายที่ได้รับการพัฒนา   
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 
      กำรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษหรือ        
      อนุบัญญัติมีควำมถูกต้องตำมหลักกฎหมำย และหลักเหตุผล เรียบร้อย  
      รัดกุม สำมำรถน ำเข้ำสู่กระบวนกำรเพื่อตรำเป็นกฎหมำยหรือกรณี 
      อนุบัญญติสำมำรถลงนำมเพื่อใช้บังคับต่อไป 
กิจกรรม  
   ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม พรบ. กำรสอบสวนคดีพิเศษหรืออนุบัญญตัิที่เกี่ยวข้อง 

- กกม. 

๑.๔ ร้อยละควำมเช่ือมั่นของสำธำรณชนท่ีมีต่อ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ตัวช้ีวัด (ร่ำง) แผนปฏิบัตริำชกำรกระทรวงฯ 
    ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด : กพน. 

ร้อยละ ๗๒ 
 

ส่งเสริมหลักควำม
เที่ยงตรง เป็นกลำง  
ควำมรับผิดชอบ และ
โปร่งใส ในกำรปฏิบตัิงำน
ด้ำนคดีพิเศษ 

1. โครงการพัฒนามาตรฐานการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 
    ๑) จ านวนมาตรฐานการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่ได้รับการพัฒนา   
    ๒) จ านวนคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ        
         ที่ประกาศใช้ 
    ๓) ร้อยละความเช่ือมั่นของสาธารณชนที่มีต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวน        
         คดีพิเศษ ร้อยละ 72 
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 
    ๑) กรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการสืบสวนสอบสวน 
    ๒) กรมสอบสวนคดีพิเศษพัฒนาการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   ๓) ประชาชนมีความเช่ือมั่นต่อการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

๐.๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กพน. 
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เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการส าคัญ งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม  
  (๑) กำรจัดท ำแผนพัฒนำมำตรฐำนกำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ระยะ ๕ ปี  
  (๒) กำรจัดท ำคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
  (๓) กำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นของสำธำรณชนท่ีมีต่อกำรด ำเนินงำนของกรมฯ   

 
๐.๐๑ 
๐.๐๔ 
๐.๐๖ 

  ส่งเสริมหลักกำรคุม้ครอง
บุคคลที่มีควำมเสีย่ง 
ต่อกำรถูกละเมดิ ในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนคดีพิเศษ 

๑. โครงการจัดท าข้อเสนอว่าด้วยการปฏิบัติงานตามปฏิญญาสากลที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้เสียหายในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 
  ๑) ระดับควำมส ำเร็จของกำรจดัท ำข้อเสนอว่ำด้วยกำรปฏิบัติงำนตำมปฏิญญำ 
      สำกลที่เกี่ยวกับกำรปฏิบตัิตอ่ผู้เสยีหำยในกำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
กิจกรรม 
  (๑) ทบทวนวรรณกรรม 
  (2) ศึกษำ รวบรวม วิเครำะห์ กฎหมำยที่เกีย่วข้องกับปฏิญญำสำกลที่  
      เกี่ยวกับกำรปฏิบัติต่อผูเ้สยีหำยในกำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  
  (๓) ก ำหนดประเด็นหัวข้อ  
  (๔) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเสนอ อสพ. 

- 
 

 

กกม.  

พัฒนำศักยภำพด้ำน
อุปกรณ์  เครื่องมือ 
เทคโนโลยี ควำมพร้อม
ของบุคลำกร และกำร
บริหำรจดักำร ในกำร
ปฏิบัติงำน ด้ำนคดีพิเศษ 
 

1. งานวิจัยด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 
     จ านวนผลงานวิจัยของกรมสอบสวนคดีพเิศษที่เผยแพรแ่ละน าไปใช้ประโยชน์
ใน 
    การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 
    ผลงานวิจัยสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษให้ 
    สามารถรองรับและเท่าทันต่อสถานการณ์อาชญากรรมพิเศษได้อย่างมี   
    ประสิทธิภาพ 
กิจกรรม  
    (๑) ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนบัสนุน ตลอดจนอ านวยความสะดวกใน     
         โครงการวิจัยได้รับงบประมาณจาก สกสว. 
    (๒) ศึกษา ทบทวนการใช้อ านาจในการสอบสวนคดีพิเศษ ตามมาตรา ๒๔  

0.0๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

กพน. 
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เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการส าคัญ งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

         แห่ง พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
     (๓) ประชุมเชิงปฏิบัติกำร/สัมมนำ/เก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ท่ีก ำหนด 
     (๔) สรุปผลกำรวิจัยและเผยแพร่ 

๐.๐๐๗๕ 
๐.๐๐๒๕ 

๒. โครงการจัดหาชุดแครื่องมือคน้หาโทรศัพท์เคลื่อนที่ระยะไกล 
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 
    กรมสอบสวนคดีพิเศษมีเครื่องมือพิเศษเพื่อใช้ปฏิบัติภารกิจสืบสวน และ 
    ราชการลับ 
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 
     ส านวนการสืบสวน สอบสวนมีพยานหลักฐานทีม่ีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน  
     สามารถแสวงหาข้อมลูพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม 

๔๘.๕๐ ศ.สรข. 

๓. โครงการจัดหาโปรแกรมส าหรับการรวบรวมข้อมูลจากพยาน หลักฐาน
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการวิเคราะห์ขอ้มูล ความสัมพันธ์คดีความมั่นคงและ        
คดีพิเศษ  
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 
     กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีเครื่องมือ (tool) ส าหรบัตรวจสอบ ติดตาม  
     สืบค้น และจัดเก็บพยานหลักฐานจากเครือข่ายสังคมออนไลน ์
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 
     ส านวนการสืบสวน สอบสวนมีพยานหลักฐานท่ีมีคุณภาพเพิ่มมากข้ึน     
     สามารถแสวงหาข้อมูลพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม 

๓๓.๘๙ 
 

กทศ. 

๔. โครงการจัดหาและพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุน
การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 
    ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรจัดซื้อกระสุนปืน ขนำด ๙ มม.  
    (๑๑๕-๑๒๔ เกรน) ได้ครบตำมจ ำนวนท่ีต้องกำร  
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 
    ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรจัดซื้อกระสุนปืน ขนำด ๙ มม.  
    (๑๑๕-๑๒๔ เกรน) ได้ครบตำมวัตถุประสงค์ที่ต้องกำร  

0.๑ กปพศ. 
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เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการส าคัญ งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

๕. โครงการส่งเสรมิการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ เช่น ระบบบันทึกค าให้การ CIS Inquiry 
ระบบติดตามสถานะคดีพิเศษ CIS STATs และระบบบริหารจัดการของ
กลางในคดีพิเศษ 
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 
    จ านวนข่าวกรองที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์คณุภาพ 
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 
    จ านวนข่าวกรองที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์คณุภาพและสามารถพัฒนา
เป็นเรื่องสืบสวนหรือคดีพิเศษ 
กิจกรรม 

(๑) ข่าวกรองที่พัฒนาเป็นส านวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
    (๒)  งานประชุมคณะท างานพฒันาข่าวกรองฯ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 

กทศ./ 
กองคดี 

๖. โครงการพัฒนามาตรฐานผู้ปฏิบัติงานในคดีพิเศษ 
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 
   ๑) ร้อยละความส าเร็จในการพฒันาเกณฑ์คณุสมบัตผิู้ปฏิบตัิงานในคดีพิเศษ 
   ๒) ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาเกณฑ์จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน     
       ในคดีพิเศษ 
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 

๑) กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีผู้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคดีพิเศษที่มี
ศักยภาพสูง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะอื่น ๆ 
ที่เหมาะสม 

๒) ผู้ปฏิบัติงานในคดีพิเศษ ปฏิบัติงานในคดีพิเศษโดยยึดถือจรรยาบรรณ
ผู้ปฏิบัติงานในคดีพิเศษอย่างเคร่งครัด 

กิจกรรม 
(๑) การพัฒนาเกณฑ์คุณสมบัติผู้ปฏิบัติงานในคดีพิเศษ 
(๒)  การพัฒนาเกณฑ์จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในคดีพิเศษ 

- กบค. 
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ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคลมืออาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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ตารางสรุปตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา และงาน/โครงการส าคัญ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาทรัพยากรบุคคลมืออาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการส าคัญ 
งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

๑. บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซ่ือสัตย์” 

 ๑. รกางอร้อยละความส าเร็จข
ด าเนินการ ตามแผน HR Scorecard 
     ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด : กบค.  

ร้อยละ ๑๐๐ ยกระดับการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล     
ตามแนวทาง HR Scorecard     

๑. การบริหารการจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์
ทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard   
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 
            ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผน HR Scorecard    
ร้อยละ ๑๐๐ 
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 

1) กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมสอบสวนคดีพิเศษ สอดคล้องตำม
มำตรฐำนควำมส ำเร็จดำ้นกำรบรหิำรทรัพยำกรบุคคล HR Scorecard 

2) บุคลำกรกรมสอบสวนคดีพิเศษมีควำมพึงพอใจต่อระบบกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 71  

กิจกรรม  
การจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบตัิการตามแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard 

- กบค. 

๒. การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 
            ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ  
            (Career Path) กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กิจกรรม  
            กำรจัดท ำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Path) 

- กบค. 

๓. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านคุณธรรม จริยธรรม หลักธรร
มาภิบาลเพ่ือป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้กับขา้ราชการ
และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
 

๐.๐๑๕ กบค. 
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เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการส าคัญ 
งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับคณุธรรม จรยิธรรม 

และมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในระดับมำกขึ้นไป 
ร้อยละ 95 

ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 
1) จ ำนวนข้อร้องเรียนเจำ้หน้ำท่ีภำครัฐที่ถูกช้ีมูลว่ำกระท ำกำรทุจรติ

ลดลงร้อยละ 10 
กิจกรรม 

(๑) กำรบรรยำยให้ควำมรู้เกีย่วกับ กำรแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว  
และผลประโยชน์ส่วนรวมและมำตรกำรป้องกันรับสินบน 

(๒) ศึกษาดูงาน หน่วยงานท่ีเป็นต้นแบบตามหลักธรรมาภิบาล 
๔. โครงการปรับมโนทัศน์ในการครองตน ตามหลักสุจริตธรรมให้กับผู้บริหาร  
ทุกระดับของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 
      ๑)  ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมเข้ำใจในกำรครองตนตำมหลัก
สุจรติธรรม ในระดับมำกขึ้นไป ร้อยละ ๙๐   
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 

1) จ ำนวนข้อร้องเรียนเจำ้หน้ำท่ีภำครัฐที่ถูกช้ีมูลว่ำกระท ำกำรทุจรติ
ลดลงร้อยละ 10 

2) จ ำนวนข้อร้องเรียนเจำ้หน้ำท่ีภำครัฐที่ถูกช้ีมูล เรื่องวินัย (ทุจริต) 
ลดลงร้อยละ ๑๐ 

กิจกรรม 
(๑) กำรบรรยำยให้ควำมรู้ในกำรครองตนตำมหลักสจุริตธรรม  

๐.๐๑๕ กบค. 

๕.  โครงการสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรมและวนัิย
ข้าราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 

1) จัดท ำและเผยแพร่สื่อ เกี่ยวกับกำรส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม    
กำรรักษำวินัยรำชกำร กรณีศึกษำต่ำงๆ ฯลฯ ไม่น้อยกว่ำ ๓ เรื่อง 

- กบค. 
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เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการส าคัญ 
งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 
1) จ ำนวนข้อร้องเรียนเจำ้หน้ำท่ีภำครัฐที่ถูกช้ีมูล เรื่องวินัย (ทุจริต) 

ลดลงร้อยละ 10 
กิจกรรม 

(๑) จัดท าจริยธรรมสาร เพื่อเผยแพร่งานด้านจริยธรรมของกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ 

(๒) จัดท าโปสเตอร์ กสพ สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม หัวขอ้  
“เติมพลังบวก เพิ่มพลังใจ ชีวิตมีสขุ” 

(๓) จัดท าหนังสั้น ของ กสพ สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
หัวข้อ “หัวใจมีดี ท่ีดีเอสไอ” 

(๔) ประกวดคลิปวีดโีอ ส าหรบัเจ้าหนา้ที่ กสพ สื่อสร้างสรรค์ส่งเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรม หัวข้อ “ท าดี คิดดี ไม่มีรอ” 

๒. อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการร้  
พัฒนาและมีความเช่ียวชาญและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับองค์การได้  
     ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด : กพน. 

ร้อยละ ๙๑ 
 

 

พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมือ
อาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
เช่ียวชาญ มีทักษะดิจิทัล 

    และหน่วยงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ
บังคับใช้กฎหมาย 
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละควำมส ำเรจ็ของกำรพัฒนำบุคลำกรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 
1) ร้อยละของบุคลำกรทีไ่ด้รับกำรพฒันำสำมำรถน ำควำมรู้ทักษะ และ

ควำมเชี่ยวชำญไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน ร้อยละ 91 
2) ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาและมีความเช่ียวชาญและ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับองค์การได ้ 
กิจกรรม    
     (1) หลักสตูรกำรสอบสวนคดพีิเศษ 
     (2) หลักสตูรเจ้ำหน้ำที่คดีพเิศษ 
     (๓) หลักสูตรทักษะกำรปฏิบตังิำนเกี่ยวกับพยำนหลักฐำนดิจิทัลช้ันสูง 
     (๔) หลักสูตรกำรตรวจสอบ วิเครำะห์ เช่ือมโยงและรวบรวม 
          พยำนหลักฐำนทำงกำรเงิน 

๑.๖๙๐๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐.๗๕๐๙ 
๐.๕๐ 
๐.๑๒ 
๐.๑๒ 

 

กพน.  
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เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการส าคัญ 
งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

     (๕) โครงกำรส่งบุคลำกรเข้ำรบักำรฝึกอบรมควำมเชี่ยวชำญกับหน่วยงำน  
          ภำยนอก (ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ) 

(๖) โครงกำรสัมมนำหัวข้อ “PDPA ข้อกฎหมำยและแนวปฏิบตัิส ำหรับ 
     กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

     (7) หลักสูตรควำมเช่ียวชำญดำ้นยุทธวิธี 

     (๘) โครงกำรพัฒนำบุคลำกรงำนพัสด ุ
     (๙) กำรจัดกำรควำมรู้กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
    (๑๐) โครงกำรพัฒนำระบบพี่เลี้ยงและกำรสอนงำน 

๐.๑ 
 

๐.๐๑ 
 

๐.๐๖ 
๐.๐๑ 
๐.๐๒ 

- 
๒. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความผาสุกและผูกพันองค์การ 
ร้อยละความผูกพันของบุคลา กรที่ม ี
ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
     ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด : กบค. 

ร้อยละ ๘๕ 
 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร  
มีความผาสุกและผูกพันองค์การ 

โครงการการจัดท าและขับเคลื่อนแผนสร้างความผูกพันบุคลากรของ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 

1) บุคลำกรกรมสอบสวนคดีพิเศษ มคีวำมผูกพันต่อกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 

กิจกรรม 
     จัดท าและขับเคลื่อนแผนสร้างความผูกพันบุคลากรของกรมสอบสวน 
      คดีพิเศษ 

- กบค/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

3.  สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษมีศักยภาพและเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาบุคลากร 
ร้อยละความส าเรจ็ของการปฏิบัตติาม
แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนสถาบัน
การสอบสวนคดีพิเศษ 
    ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด : กพน. 

ร้อยละ ๘๐ พัฒนาสถาบันการสอบสวนคดีพเิศษ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลส าหรับ 
การฝึกอบรมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
บังคับใช้กฎหมายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

โครงการขับเคลื่อนสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ 
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 

จ ำนวนหลักสตูรฝึกอบรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษทีเ่ป็นมำตรฐำน      
ไม่น้อยกว่ำ ๑ หลักสตูร 

ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 
      ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรกำร 
      ขับเคลื่อนสถำบันกำรสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยละ ๘๐ 
กิจกรรม 
      (1) กำรสร้ำงและพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมของกรมสอบสวนคดพีิเศษ 

๘๕.58๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
- 

กพน./ กปพศ. 
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เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการส าคัญ 
งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

      (2) กำรบริหำรจัดกำรสถำบนักำรสอบสวนคดีพิเศษ  
           (๒.๑) ติดตังระบบเครือข่ำยสำรสนเทศและระบบ รักษำควำม  
           ปลอดภัยสถำบันกำรสอบสวนคดีพิเศษ เขตหนองจอก กทม. 
           (๒.๒) โครงกำรจดัหำครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์อื่นๆ ส ำหรับอำคำรที่พักผู้เขำ้  
             รบักำร ฝึกอบรม อำคำรที่พักเจ้ำหน้ำที่ อำคำรเรียน อำคำรส ำนักงำน   
             และอำคำรฝึกทักษะควำมเช่ียวชำญ 4 อำคำร (อุปกรณ์และระบบแสดง 
            ภาพและเสียงสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ) 
           (๒.๓) โครงกำรจัดหำตำข่ำยกันนกส ำหรบัอำคำรเรียน อำคำร 
           ส ำนักงำน อำคำรฝึกทักษะทำงน้ ำ 
           (๒.๔) โครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์ ครภุัณฑ์ เสริมสมรรถนะปฏบิัติกำรด้ำน 
           ยุทธวิธี 

๘๕.58๑๒ 
๕๘.๐๗๕๖ 

 
 1๙.0๙๕๖ 

 
 
 

๐.๓๙ 
 

    ๘.๐๒ 
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ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ 
บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
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ตารางสรุปตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา และงาน/โครงการส าคัญ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3  :  บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 

 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการส าคัญ 
งบประมาณ
ปี ๒๕๖๖ 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

 ๑. การป้องกันอาชญากรรมพิเศษอย่างเป็นระบบ 
๑.๑ จ านวนภาคีเครือข่ายที่มีการบูรณาการ
ความร่วมมือหรือการท ากิจกรรมความ
ร่วมมือเพิ่มข้ึน 
     ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด : ..... 
 

เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 

บูรณาการความร่วมมือ
เครือข่ายภาคีเครือข่าย
ทั้งภายในและ
ต่างประเทศอยา่ง
ต่อเนื่อง 

๑. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศ
ที่มีที่ต้ังในประเทศไทย 
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ  
     กรมสอบสวนคดีพิเศษ สามารถขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน 
     บังคับใช้กฎหมายต่างประเทศท่ีมีที่ตั้งในประเทศไทย เพื่อการแลกเปลี่ยน 
     ข้อมูลข่าวสาร และข่าวกรองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม 
    จัดประชุมหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศท่ีมีที่ตั้งในประเทศไทย 

๐.๑ กตท. 

๒. โครงการบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันการเกิด
อาชญากรรมคดีพิเศษ 
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ  
    จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๓๐ คน 
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 
    ร้อยละความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการด าเนินงานด้านต่างๆ  
    กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กิจกรรม 

(๑) กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายทุกภาคส่วน 
(๒) พัฒนำศักยภำพเครือข่ำยเพื่อป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรมคดีพิเศษ 
(๓) Smiling Eye Smiling Heart DSI Network 

๐.๕ กนย. 
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เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการส าคัญ 
งบประมาณ
ปี ๒๕๖๖ 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

๓. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ  
     จ านวนการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 
     กรมสอบสวนคดีพิเศษกับหนว่ยงานในประเทศและต่างประเทศ 
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ  
     ร้อยละความส าเรจ็ของการขับเคลื่อนให้หน่วยงานในกรมสอบสวน 
     คดีพิเศษจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
กิจกรรม 
(1) ส ำรวจควำมต้องกำรในเรื่องควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก 
(2) กระตุ้นและขับเคลื่อนให้หน่วยงำนในสังกัด กสพ. จัดท ำ MOU 
(3) ติดตำมสนับสนุนกำรจัดท ำ MOU 
(4) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเสนอ อสพ. 
(5) ประชำสัมพันธ์ และเผยแพร่ทำงช่องทำงต่ำง ๆ 
 

- กกม. 

๑.๒ ร้อยละความเช่ือมั่นของเครือข่ายที่มี
ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

    ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด : กพน. 

เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 
 

ยกระดับความเชื่อมั่น 
ของเครือข่ายที่มีต่อ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

๑. โครงการนวัตกรรมสารสนเทศการเผยแพร่องค์ความรู้เครือข่าย DSI เพ่ือ
ป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษผ่านสื่อออนไลน ์
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ  
    จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๑๒๐ คน 
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 
    ร้อยละความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการด าเนินงานด้านต่างๆ  
    กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กิจกรรม 
    การอบรมเครือข่ายออนไลน ์

- กนย. 

๒.โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพ่ือป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 
  (กิจกรรมภายใต้โครงการบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกัน
การเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ) 
   

- กนย. 
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เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการส าคัญ 
งบประมาณ
ปี ๒๕๖๖ 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

๑.๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบับริการ
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีกรมสอบสวนคดี
พิเศษ 

(ตัวช้ีวัดแผนปฏิบตัิราชการกระทรวงฯ) 

ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด : กนย. 

เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 

เพิ่มประสิทธิภาพการ
สื่อสารและการอ านวย
ความเป็นธรรม 

๑. การป้องกันอาชญากรรมทางเพศในสถานศึกษาและชุมชน  
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ  
   ๑) สมาชิกเครือข่ายดีเอสไอ (DSI STATION) จ านวน ๒๙ สถาน ี
    ๒) กลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษา จ านวน ๑๐๐ คน/ป ี
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 
    ร้อยละความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการด าเนินงานด้านต่างๆ 
    กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กิจกรรม 
    ลงพื้นที่ปฏิบัติเผยแพร่ข้อมูล 

- กนย. 

๒. ระบบ AI Chatbot “DSI วานหน่อย” ในการให้บริการประชาชน 
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ  
    ระบบ AI Chatbot “DSI วานหน่อย” ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ  
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 
     ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ AI Chatbot“DSI วานหน่อย(WanNoi)” 
กิจกรรม 
     พัฒนาระบบ AI Chatbot “DSI วานหน่อย”  และส่งรายงานผล 

 (ใช้งบฯจากทนุ
ภายนอก) 

กทศ. 

๓. โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ  

๑) จ านวนเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้นอก
ระบบ ด้านไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านที่ดิน และด้านอื่น ๆ ที่ได้รับการ
แก้ไขปัญหา จ านวน ๘๐ เรื่อง/ปี   
๒) จ านวนผู้ร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขปัญหา หรือขอรับบริการให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับปัญหาหนี้นอกระบบ ปัญหาด้านที่ดิน และปัญหาด้านอื่น  ๆ 
(จ านวน ๔๐๐ ราย/ปี)   

ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 
๑) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับด้านกฎหมายพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้อง    

กับ การขายฝากการจ านอง การทวงถามติดตามหนี้ ตลอดจนปัญหา
เกี่ยวกับท่ีดินและสิ่งแวดล้อม และสามารถเฝ้าระวังการกระท าความผิด 

๑.๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศนธ. 
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เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการส าคัญ 
งบประมาณ
ปี ๒๕๖๖ 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

    ๒)  ประชาชนรับรู้เข้าใจด้านกฎหมาย และตระหนักถึงอาชญากรรม 
กิจกรรม 

(๑) โครงการจดัการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
(๒) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ 
(๓) ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 
 

  ๐.๔๐ 
  ๑.๒๗ 
  ๐.๑๓ 

๔. โครงการอ านวยความเป็นธรรมด้านความมั่นคง 
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ  
    จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอ านวยความเป็นธรรมด้านความมั่นคง ๑๒๐ คน 
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 
   ร้อยละของคนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ไดร้ับการอ านวยความเป็นธรรม       
    ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ 
กิจกรรม 
    การจัดเตรยีม วางแผน ประสานงาน และด าเนินโครงการตามพืน้ท่ีเป้าหมาย    

- สวพ. 

2. ประชาชนรับรู้ เข้าใจ ภารกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษ และตระหนกัถึงภัยอาชญากรรมพิเศษ 

๒.๑ ร้อยละของประชาชนและเครือข่ายที่
รับรู้ เข้าใจ ภารกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ตัวช้ีวัด (ร่ำง) แผนปฏิบัตริำชกำร
กระทรวงฯ 
     ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด : สลก. กนย. 

เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 
 

พัฒนาระบบการสร้าง
การรับรู้ เข้าใจภารกิจ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
และตระหนักถึงภัย
อาชญากรรมพเิศษ 

๑. โครงการสร้างการรับรู้ความเข้าใจภารกิจขององค์กร เพ่ือป้องกันและแจ้ง
เตือนภัย อาชญากรรมพิเศษ 
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 
    มีสื่อประชาสัมพันธ์ที่เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับกฎหมายและ  
    กระบวนการยุติธรรมเพิม่มากขึ้น 
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 
    หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก ประชาชน เยาวชน มีภูมิคุ้มกันภัย 
    อาชญากรรม รู้เท่าทันภัยคุกคาม และเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
กิจกรรม 
    โครงการผลติสื่อ วารสาร ดีเอสไอ    

0.1 สลก. 

๒. Smiling Eye Smiling Heart DSI Network 
(กิจกรรมภายใต้โครงการบรูณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการปอ้งกันการ
เกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ) 

- กนย 
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ประเด็นที่ 4  
พัฒนาและขับเคลื่อนองคก์ารตามหลักธรรมาภิบาล 
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ตารางสรุปตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา และงาน/โครงการส าคัญ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4  :  พัฒนาและขับเคลื่อนองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการส าคัญ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท)  

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

 ๑. เป็นองค์การที่มีการบริหารจดัการภาครฐัตามหลกัธรรมาภิบาล 
1.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
ขับเคลื่อนและยกระดับกำรด ำเนินกำรตำม
เกณฑ์กำรประเมินคณุธรรมและควำม
โปร่งใส ในกำรด ำเนินกำรของหนว่ยงำน
ภำครัฐ (ITA) 
   ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด : กบค. 

ได้รับคะแนนไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 91  
 

ขับเคลื่อนและยกระดับกำร
ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำร
ประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินกำรของ
หน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 

๑. โครงการ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” 
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 
    กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้คะแนนกำรประเมินคณุธรรมและ 
    ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)          
    ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 91  
กิจกรรม 

(๑) ศึกษาเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ    
ด า เ นิ น ง านของหน่ วย ง านภาครั ฐ  ( ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด 

(๒) จัดประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงและมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
ในการด าเนินงาน 

(๓) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ 
(๔) ติดตำมผลตามแบบตรวจการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะ  
(๕) ตรวจสอบความถูกต้องและน าเข้าข้อมูลแบบตรวจการ

เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

- 
 

กบค. 
 

๒. โครงการ “การส่งเสริมสร้างองค์กรต้นแบบในด้านการ
บริหารจัดการ” 
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 
     จ านวนที่เข้าร่วมการประกวดรางวัลเพื่อส่งเสริมสร้างองค์กร 
     ต้นแบบในด้านการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง 
กิจกรรม 
     ส่งผลงำนและรำยงำนผลการด าเนินงานการเขา้รับการ 
     ประเมินจากหน่วยงานภายนอก 

- 
 

กบค. 
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เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการส าคัญ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท)  

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

2. เป็นองค์การสมรรถนะสูง ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม 
2.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
ตำมเกณฑ์ PMQA 4.0 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด : กพร.  

ระดับควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ 
PMQA 4.0 ระดับ
ก้ำวหน้ำ 400 คะแนน 
(Advanced) 

ขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษสู่กำร
เป็นองค์กำรสมรรถนะสูง 

1. โครงการพัฒนาองค์การกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 
     ร้อยละความส าเร็จในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ           
      กรมสอบสวนคดีพิเศษสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูง 
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 
     ระดับควำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนนิกำรตำมเกณฑ์ PMQA 4.0  
      ระดับก้ำวหน้ำ 400 คะแนน (Advanced) 
กิจกรรม 
     (๑) การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 
     (๒) การพัฒนาค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์การ 
     (๓) การยกระดับการบริหารจดัการองค์การสู่ความเป็นเลศิ 

๐.๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กพร. 

2. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ สู่องค์กร
บังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล 
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 
    ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานคิดตามสัดส่วนของ 
    กิจกรรมหลัก 
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 
    ผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์  
    PMQA  4.0 (to be) ร้อยละ ๑๐๐ 

0.03๘๔ กนย. 

3. งานจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ประจ าปี พ.ศ. 2566  
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 
     ร้อยละความส าเรจ็ของการด ำเนินกำรเกี่ยวกับแผนเพิ่ม
ประสิทธิภำพ ประจ ำปี พ.ศ. 2566  
กิจกรรม 
     การด ำเนินกำรเกี่ยวกบัแผนเพิ่มประสิทธิภำพ ประจ ำปี พ.ศ.  
     2566 

- กงพ. 
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เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการส าคัญ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท)  

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

4. งานทบทวนและจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน 
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 
     ระดับความส าเรจ็ของการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าป ี
      งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
กิจกรรม 
     (๑) จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
     (๒) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกรมสอบสวน     
          คดีพิเศษตามแผนการตรวจสอบฯ 

- กตน. 

5. งานการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ระยะ 5 ปี   

- 
 

กทศ. 

๖. งานสาธารณประโยชน์เพ่ือสังคมและชุมชนและสังคม 
 

- สลก. 

๒.2 อัตรำส่วนท่ีเพิ่มขึ้นของจ ำนวนขั้นตอน
ในกำรอ ำนวยควำมยตุิธรรมที่ใช้นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อควำมโปร่งใส 
สะดวก รวดเร็ว 
ตัวช้ีวัด (ร่ำง) แผนปฏิบัตริำชกำรกระทรวงฯ 
    ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด : กทศ. 

ด ำเนินกำรได้แล้วเสร็จ
ตำมแผนฯ ร้อยละ 
100 
 

พัฒนำระบบสำรสนเทศ 
สู่องค์กำรสมรรถนะสูง 
 
 

 

๑. โครงการพัฒนาระบบบริหารคดีพิเศษด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ  (CIS)  
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 
    ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบบริหารคดีพิเศษด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (CIS)  
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ  
    ร้อยละควำมพึงพอใจของพนักงำนสอบสวนคดีพิเศษและ 
    บุคลำกรที่เกี่ยวข้องที่มีต่อระบบบริหำรคดีพิเศษด้วยเทคโนโลย ี
    สำรสนเทศ (CIS) 
กิจกรรม 

(๑) พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารคดีพิเศษด้วยเทคโนโลย ี
สารสนเทศ (CIS)  

- กทศ. 
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เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการส าคัญ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท)  

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

.2 3 ระดับควำมส ำเร็จของกำรอ ำนวยควำม
ยุติธรรมตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด  
ตัวช้ีวัด (ร่ำง) แผนปฏิบัตริำชกำรกระทรวงฯ 
      ผู้รับผดิชอบตัวช้ีวัด : กบพ. 

2. โครงการพัฒนาระบบบริการประชาชนในการรับเรื่องร้องทุกข์/
ร้องขอเป็นคดีพิเศษ (E-Service) 
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 
     ร้อยละความส าเรจ็ในการพัฒนาระบบบริการประชาชนในการ
รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องขอเป็นคดีพิเศษ (E-Service) 
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 
      1) ร้อยละควำมพึงพอใจของพนักงำนสอบสวนคดีพิเศษและ
บุคลำกรที่เกีย่วข้องที่มีต่อระบบบริกำรประชำชนในกำรรับเรื่อง
ร้องทุกข์/ร้องขอเป็นคดีพิเศษ (E-Service) 
      2) ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนท่ีมีต่อกำรรับบริกำร
ผ่ำนระบบบริกำรประชำชนในกำรรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องขอเป็น    
คดีพิเศษ (E-Service) 
กิจกรรม 
       พัฒนำและปรับปรุงระบบบรกิำรประชำชนในกำรรับเรื่อง  
ร้องทุกข์/ร้องขอเป็นคดีพิเศษ (E-Service) 
 

- กทศ. 

3. การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมสอบสวน     
คดีพิเศษ (DSI Smart e-Document System) 
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 
     ร้อยละความส าเรจ็ในการพัฒนาระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ 
     กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 
     ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรและผู้บริหำรกรมสอบสวน 
     คดีพิเศษระบบสำรบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
กิจกรรม 
       พัฒนำระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

- กทศ. 
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เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการส าคัญ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท)  

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

4. โครงการบูรณาการฐานข้อมูลให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 
     ร้อยละความส าเร็จในการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก 
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 
     ร้อยละควำมพึงพอใจของพนักงำนสอบสวนคดีพิเศษและ 
     เจ้ำหน้ำท่ีคดีพิเศษที่มีต่อกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลที่มีกำร 
     เชื่อมโยงจำกหน่วยงำนภำยนอก 
กิจกรรม 

(๑) เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก 
(๒) ปรับปรุงระบบสำรสนเทศส ำหรับเช่ือมโยงข้อมูลกับ

หน่วยงำนภำยนอก 

- กทศ. 

5. โครงการพัฒนาระบบตอบกลบัอัตโนมัติ (Chatbot) เพ่ือให้ 
บริการรับเรื่องราวร้องทุกขจ์ากประชาชน (DSI Smart Service) 
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 
     ร้อยละความครบถ้วนของข้อมูลในระบบตอบกลับอตัโนมตั ิ
     แบบฉับพลันทันที (Chatbot) 
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 
     ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนผู้ใช้บริกำรระบบฯ 
กิจกรรม 

(๑) พัฒนา/ปรับปรุงข้อมลูในระบบตอบกลับอัตโนมัติแบบ
ฉับพลันทันที (Chatbot) 

     (๒) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

- กบพ./ 
กทศ. 

6. โครงการจัดหาระบบป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และมัลแวร ์
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 
     ร้อยละความส าเร็จในการจดัหำระบบป้องกันกำรโจมตีทำง    
ไซเบอร์และมัลแวร ์

2.9๘๕๓ กทศ. 
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เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา งาน/โครงการส าคัญ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท)  

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 
     ร้อยละความส าเร็จในการป้องกันความเสีย่งจากการโจมตฯี 
กิจกรรม 
     จัดหาระบบป้องกันการโจมตทีางไซเบอร์และมลัแวร์ 
๗ .โครงการสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยี
สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 
     มีองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีตา่ง ๆ ที่จ าเป็นต่อการพัฒนา 
     อุปกรณ์พิเศษเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  
     จ านวน ๓ เรื่อง 
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 
     ระดับความส าเร็จของการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทาง 
     เทคโนโลยีในการพัฒนาอุปกรณ์พิเศษเพื่อสนับสนุนการ 
     สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
กิจกรรม 

(๑) จัดงานสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมฯ 
(๒) จัดท าและส่งรายงานผลการด าเนนิโครงการฯ 

๐.๐๒ กทศ. 

๘ .งานสร้างและพัฒนานวัตกรรมในหน่วยงาน 
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 
     เผยแพร่ฐานข้อมูลนวตักรรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 
     กรมสอบสวนคดีพิเศษน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนา 
     สืบสวนสอบสวนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
กิจกรรม 
     (๑) รวบรวมข้อมูลนวัตกรรมใหม่ๆ 
     (๒) จัดท าฐานข้อมูลนวัตกรรมและเผยแพร่ 
     (๓) สนับสนุนและติดตามการน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน ์

- กพน. 
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ส่วนที่ ๔ 
การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ รายปี (พ.ศ. 256๖)  

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษทุกระดับ และการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนที่ ๔ 
การถา่ยทอดแผนปฏิบัติราชการ รายปี (พ.ศ. 256๖) ของกรมสอบสวนคดีพเิศษทุกระดับ 

                                                  การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ และแนวทางการติดตามประเมินผล 
   
๔.๑ การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ รายปี (พ.ศ. 256๖) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษทุกระดับ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร รำยปี (พ.ศ. ๒๕๖๖) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด ซึ่งจะส่งผลต่อควำมส ำเร็จ ของแผนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ๓ ระดับ
ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560                                           

           ดังนั้น เพ่ือกำรขับคลื่อนแผนปฏิบัติรำชกำร รำยปี (พ.ศ. 256๖) ไปสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม สำมำรถติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและน ำผลสัมฤทธิ์ของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผลชัดเจน จึงก ำหนดกำรถ่ำยทอดแผนฯ ดังนี้ 

           ใช้เป็นกรอบในกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 256๖ 
           ถ่ำยทอดตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รำยปี (พ.ศ 256๖)  เป็นกรอบในกำรก ำหนดตัวชี้วัดกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหัวหน้ำหน่วยงำน        
           สร้ำงกำรรับรู้และเผยแพร่แก่หน่วยงำน บุคลำกรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงำนภำยนอกกรมสอบสวนคดีพิเศษ ภำคเอกชน ภำคีเครือข่ำย 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๔.๒ การแปลงแผนปฏิบัติราชการ รายปี (พ.ศ. 256๖) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไปสู่การปฏิบัติ 

                    กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ก ำหนดแนวทำงในกำรแปลงแผนปฏิบัติรำชกำร รำยปี (พ.ศ. 256๖ ) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้ 
                      ใช้เป็นกรอบของหน่วยงำนในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดท ำแผนกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 256๖  
                      ใช้เป็นกรอบของหน่วยงำนในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในกำรจัดท ำแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 256๖ 
เช่น แผนพัฒนำมำตรฐำนกำรสืบสวนสอบสวน แผนกลยุทธก์ำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล แผนพัฒนำบุคลำกร แผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัล เป็นต้น   
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๔.๓ แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ รายปี (พ.ศ. 256๖)  ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

                    กรมสอบสวนคดีพิเศษ วำงแนวทำงกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. 256๖) และแผนปฏิบัติ
รำชกำรรำยปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดังนี้  

  กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรตำมกระบวนกำรให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติแผนแม่บทฯ แผนกำรปฏิรูปฯ และแผนอ่ืนๆ            
ที่เกี่ยวข้อง ประกำศใช้แผนปฏิบัติรำชกำรฯ ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรฯ น ำแผนปฏิบัติรำชกำรฯ เข้ำสู่ระบบติดตำมประเมินผลแห่งชำติ  (eMENSCR)  และรำยงำน
แผน/โครงกำร ผ่ำนระบบติดตำมประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒  

  กรณีแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป กรมสอบสวนคดีพิเศษ ด ำเนินกำรปรับปรุงจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี เสนอรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงยุติธรรมเห็นชอบแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี ประกำศใช้ และน ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีเข้ำสู่ระบบติดตำมประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) โดยได้รับกำรอนุมัติใน
ระบบฯ จำกปลัดกระทรวงยุติธรรม ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี และข้ันตอนของระบบงบประมำณ  

  หน่วยงำนในสังกัดน ำเข้ำข้อมูล แผนงำน/โครงกำร ที่รับผิดชอบภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. ๒๕๖๖) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้ำสู่ระบบ
ติดตำมประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)  

  ก ำหนดให้หน่วยงำนในสังกัดรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแผนงำน/โครงกำรฯ ที่รับผิดชอบ ประจ ำเดือน ทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนแผน/โครงกำรฯ ที่รับผิดชอบ รำยไตรมำส ในระบบติดตำมประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ภำยในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนับจำกสิ้นไตรมำส และกอง
นโยบำยและยุทธศำสตร์ จะประมวลผลเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือขอควำมเห็นชอบ เป็นรำยไตรมำส และรำยงำนแผน/โครงกำร ผ่ำนระบบติดตำมประเมินผล
แห่งชำติ (eMENSCR)  ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก 
รายละเอียด งาน/โครงการ จ าแนกตามประเด็นการพัฒนา 

ขอใหทุ้กหน่วยงานส่ง กนย. ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 
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แบบรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฎิบัติราชการ รายปี พ.ศ. ๒๕6๖ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ : บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 

 

https://link.dsi.go.th/CdldpQ 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ : พัฒนาและขับเคลื่อนองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 

 

https://link.dsi.go.th/fhYoaN 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : พัฒนาทรัพยากรบุคคลมืออาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

https://link.dsi.go.th/ZoHLrK 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : ยกระดับการสืบสวนสอบสวนสู่มาตรฐานสากล 

 

https://link.dsi.go.th/KkN4B9 

https://link.dsi.go.th/CdldpQ

