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สวนท่ี ๑ 
ความเปนมาและความเชื่อมโยงของ 
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แผนยุทธศาสตร กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ฉบับทบทวนป พ.ศ. 2561) 
 

 

“    “เปนองคการหลักในการบังคับใชกฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล” 

 

โดยกําหนดความหมายของวิสัยทัศน ดังนี้ 

  การบังคับใชกฎหมาย หมายถึง การใชอํานาจการสืบสวนสอบสวนตามที่กําหนดไวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพระราชบัญญัติการสอบสวน
คดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม 

  อาชญากรรมพิเศษ หมายถึง อาชญากรรมซึ่งมีลักษณะแตกตางจากอาชญากรรมพื้นฐาน เปนอาชญากรรมที่มีความสําคัญและจําเปนตองไดรับความสนใจเปนกรณี
พิเศษ โดยมีความละเอียดและซับซอน ยุงยาก และรายแรง อาทิ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (White Collar Crime) องคกรอาชญากรรม (Organization Crime) อาชญากรรม
ขามชาติ (Transnational Crime) 
  มาตรฐานสากล หมายถึง หลักเกณฑมาตรฐานที่เปนไปตามเกณฑตัวชี้วัดหลักนิติธรรมขององคการสหประชาชาติ (The United Nations Rule of Law 
Indicators) ประกอบดวย หลักประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, หลักความเที่ยงตรง เปนกลาง ความรับผิดชอบและความโปรงใส, หลักการคุมครองบุคคลที่มีความเสี่ยงตอการ   
ถูกละเมิด และหลักศักยภาพ โดยมีการประเมินดวยตัวชี้วัด (KPIs) จํานวน 7 ตัว ไดแก  
  1) การบรรลุเปาหมายและผลผลิต 
  2) ความเชื่อมั่นจากสังคม 
  3) การทํางานที่ยึดถือเปาหมายและความรับผิดชอบรวมกัน 
  4) ความโปรงใส 
  5) ความพรอมดานอุปกรณ เครื่องมือ 
  6) ความพรอมดานทรัพยากรบุคคล 
  7) ประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
ทั้งนี้ การดําเนินการตามมาตรฐานดังกลาว อยูบนหลักพื้นฐานของมาตรา 29 (วาดวยการรับโทษทางอาญา) และมาตรา 68 (วาดวยสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม) ตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 

วิสัยทัศน (Vision) 
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              ปองกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน และดําเนินคดีพิเศษอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความเปนธรรม 

            

 

      1. เปนที่เชื่อถือ ศรัทธาของสังคมในการปองกันปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

       ตัวชี้วัด : รอยละความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีตอกรมสอบสวนคดีพิเศษเพิ่มขึ้นทุกป 

      2. ปกปอง รักษา เรียกคืนทรัพยสิน และผลประโยชนใหแกรัฐ เอกชน และประชาชน 

       ตัวชี้วัด : มูลคาทรัพยสิน/ผลประโยชนที่สามารถปกปอง เรียกคืนใหแกรัฐ เอกชน และประชาชน 

      3. สาธารณชนรูเทาทันและไมตกเปนเหยื่ออาชญากรรมคดีพิเศษ 

       ตัวชี้วัด : รอยละของการรับรูและเขาใจเกี่ยวกับอาชญากรรมพิเศษเพิ่มขึ้นทุกป 
 

      เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซ่ือสัตย   (DSI) 

 

          เกียรติศักดิ์ (Dignity)  หมายถึง มีความภาคภูมิใจ มีศักดิ์ศรี มีศรัทธาตอองคกรดํารงตนอยางมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี  
                                              เหมาะสมสถานะ มีวินัยในตนเองมีความรักสามัคคีตอองคการและเพื่อนรวมงาน 

          เชี่ยวชาญ (Specialty) หมายถึง มีความรูความสามารถ และความเชี่ยวชาญอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณในการทํางาน 
                                     จนเปนที่ยอมรับของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก 

         ซื่อสัตย (Integrity)    หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย สุจริต ตอตนเองและผูอื่นการยึดหลักธรรมาภิบาลในการ 
                                      ปฏิบัติงานยึดมั่นและปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ (Mission) 

คานิยมหลัก (Core Value) 

เปาหมายหลัก (Goals) 
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๑. พฒันาระบบการสืบสวนสอบสวน 
ที่มีประสทิธิภาพและมีประสิทธิผล 
(Standard System)  

๒. พัฒนาทรัพยากรบคุคลใหมีความ
เปนมืออาชีพ (Smart Agent) 

๒.๑ บุคลากรเชี่ยวชาญในวชิาชีพ  มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ความผาสุก (L2) 
๒.๒ มีวัฒนธรรมองคกรท่ีมุงสูการอํานวยความยุติธรรม (L3) 

๑.๑ ระบบการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษท่ีมีมาตรฐาน (รวดเร็ว 
ถูกตอง เปนธรรม และอิสระ) (P1) 
๑.๒ อัยการเห็นพองกับความเห็นของพนักงานสอบสวนใน
สํานวนคดีพิเศษ (C1) 
๑.๓ ผูมีสวนไดสวนเสียไดรับความคุมครองตามกฎหมาย (C2) 
๑.๔ ศาลพิพากษาสอดคลองกับขอกลาวหาในสํานวนคดีพิเศษ 
(S1) 

๑.๑.๑ รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวน 

๑.๑.๒ รอยละของจํานวนผูตองหาที่ถูกจับกุมตามหมายจับ 

๑.๑.๓ รอยละของเรื่องตรวจสอบขอเท็จจริง/สืบสวน/สอบสวน    
คดีพิเศษที่แลวเสร็จตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
๑.๒.๑ รอยละของสํานวนคดีพิเศษท่ีอัยการเห็นพอง 
๑.๓.๑ รอยละของความเชื่อมั่นของผูมีสวนไดสวนเสยีที่มีตอการ
สอบสวน 

๑.๔.๑ รอยละของสํานวนคดีพิเศษท่ีศาลมีคําพิพากษาสอดคลองกับ
ขอกลาวหาในสํานวนคดีพิเศษ 

๒.๑.๑ รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑการประเมินสมรรถนะเฉพาะ
ตําแหนง 
๒.๒ รอยละของหลักสูตรอบรมไดมาตรฐาน หรอืไดรับการรับรอง
จากหนวยงาน/สถาบันตาง ๆ                
๒.๓ รอยละของเรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบและ ปปช. 
ปปท. ชี้มูลลดลง 

๒.๔ รอยละของเรื่องเก่ียวกับการกระทําความผิดทางวินัยที่มีการ
ลงโทษ 

๒.๕ รอยละความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันการสืบสวนสอบสวน
คดีพิเศษเปนสถาบันกลางในการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานบังคับ
ใชกฎหมาย 

๒.๖ ระดับความสําเร็จของการสรางและพัฒนาวัฒนธรรมองคกร 
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๓. สรางเสริมเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมที่ทันสมัย (Super 
Technology) 

๔. บูรณาการความรวมมือกบัทุก
ภาคสวน (Strong Collaboration)   

๔.๑ มีการบริหารจัดการความรวมมือกับภาคีเครือขายอยาง
เปนระบบ (P3) 
๔.๒ ภาคีเครือขายเชื่อมั่นในการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษ (C3) 
๔.๓ สาธารณชนเกิดการรับรูและเขาใจ และไดรับการ
ชวยเหลอืเพื่อปองกันการเกิดอาชญากรรมพิเศษ (C4) 
๔.๔ การบูรณาการความรวมมือในการปองกัน ปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษเกิดผลสัมฤทธ์ิ (S2) 

๕.๑ องคการมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (S3) 

๓.๑ ระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยงครอบคลุมทันสมัย และ
ปลอดภัย (L1) 
๓.๒ ระบบสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย (เครื่องมือพิเศษ งานวิจัย 
นวัตกรรม ระบบสื่อสาร และการรักษาความปลอดภัย) (P2)  

๓.๑.๑ ระดับความสําเร็จของฐานขอมูลท่ีเชื่อมโยงครอบคลุมและทันสมัย 

๓.๒.๑ รอยละของระบบสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนที่นํามาใช 
๓.๒.๒ ระดับความสําเร็จในการจัดหาระบบและอุปกรณการรักษาความ
ปลอดภัยอาคาร สถานที่ บุคคล เอกสาร ขอมูลและระบบสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ 

๔.๑.๑ รอยละของความรวมมอืกบัภาคีเครือขาย ที่มีการดําเนินการอยาง
เปนระบบ 
๔.๒.๑ รอยละของความเชื่อมั่นของภาคีเครือขายทีม่ีตอการบูรณาการ
การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
๔.๓.๑ รอยละของการรับรูและเขาใจเก่ียวกับอาชญากรรมพิเศษ 
๔.๔.๑ รอยละของคดีพิเศษที่ใหขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นตอภาคีเครือขาย
เพื่อเปนการปองกัน/ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 

๕. การบรหิารจัดการองคการเพือ่
ความยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล 
(Sustainable Administration)   

๕.๑.๑ ระดับคะแนนการประเมินการบริหารจัดการองคกรผานการ
รับรองคุณภาพตามเกณฑ (PMQA) 
๕.๑.๒ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิรูปองคการ 
๕.๑.๓ ระดับความสําเร็จของการพัฒนายุทธศาสตร 
๕.๑.๔ ระดับคะแนนคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานผานเกณฑประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
๕.๑.๕ รอยละของแผนงาน/โครงการที่มีการบริหารความเสี่ยงสามารถ
ดําเนินการบรรลุตามเปาหมายที่กาํหนด 
๕.๑.๖ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมาย 
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แผนที่ยุทธศาสตร กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔ (DSI Strategy Map พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S1 ศาลพิพากษาสอดคลองกับสํานวนคดีพิเศษ 
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-๙- 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี ๒ 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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-๑๐-
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑  

พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล (Standard System) 
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-๑๑-      

แผนปฏิบัตกิารปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑. พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล (Standard System)                   

เปาประสงค ตัวชีว้ัดเปาประสงค คาเปาหมาย กลยุทธ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
เปาหมาย 

(หนวยนบั) 

งบประมาณ

(ลานบาท) 

หนวยงานที่

เกี่ยวของ 

1.1 ระบบการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษที่มี
มาตรฐาน (รวดเร็ว 
ถูกตอง เปนธรรม และ
อิสระ) (P1) 

๑.๑.๑ รอยละ
ความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบการ
สืบสวนสอบสวน 
 
 

มีแผนพฒันา
มาตรฐานการ
สืบสวนสอบสวน
คดีพิเศษ) 

 

1.๑.๑.๑ สรางระบบการ
สืบสวนสอบสวนที่มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๑ แผน ๐.๑๐๐๐ กพน. 

๑.๑.๑.2 ใชพยานหลักฐาน
ทางนิติวิทยาศาสตรในการ
สืบสวนสอบสวนเปนสําคัญ 

๑) การสงพยานหลักฐานในคดีพิเศษเพื่อการตรวจพิสูจนไป
ยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม
วาดวยการตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตรระหวางกรม
สอบสวนคดีพิเศษกับสถาบันนติิวิทยาศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๓ 

รอยละ ๑๐๐ - ทุกกองคด ี

๑.๑.2 รอยละของ
จํานวนผูตองหาทีถู่ก
จับกุมตามหมายจับ 
คดีพิเศษ 

กลุม1 รอยละ 21  
กลุม2 รอยละ ๖0  
กลุม3 รอยละ ๗๔  

๑.๑.๒.๑ พัฒนากลยุทธ
การติดตามและจับกุม
ผูตองหาตามหมายจับคดี
พิเศษ 

การติดตามและจับกุมผูตองหาตามหมายจับคดีพิเศษ กลุม1 รอยละ21  
กลุม2 รอยละ๗0  
กลุม3 รอยละ๘๖ 

งบดําเนินงาน
ของสวน
ราชการ 

ศสรข. 

๑.๑.3 รอยละของเร่ือง
ตรวจสอบขอเท็จจริง/
สืบสวน/สอบสวนคดี
พิเศษท่ีแลวเสร็จตาม
เกณฑมาตรฐานที่
กําหนด 

คดีพิเศษ 
กลุม ๑ 

รอยละ ๑๐๐ 
กลุม ๒ 

รอยละ ๙๕ 
สืบสวนฯ 

รอยละ ๑๐๐ 
ตรวจสอบฯ 
รอยละ ๙๘ 

๑.๑.๓.๑ ติดตามผล
ประสิทธิภาพการสืบสวน
สอบสวน (ตามเกณฑที่ 
กพร. กําหนด และตาม
เกณฑที่กําหนดใหม) 

๑) การสอบสวนคดีพิเศษ     ๒๗๖ คด ี ๕๒.๗๓๒๐ ทุกกองคด/ี
คณะ พสพ./

สนง.ชช 
๒) การสืบสวน  ๒๓๘ เรื่อง 

๓) การตรวจสอบขอเท็จจริง  ๑๓๓ เรื่อง ๗.๐๐๐๐ 

๔) โครงการการปองกันและปราบปรามการคามนุษย ๒๙ เร่ือง/คด ี ๗.๒๑๔๕ กคม. 



 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

-๑๒-

เปาประสงค ตัวชีว้ัดเปาประสงค คาเปาหมาย กลยุทธ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(หนวยนบั) 

งบประมาณ

(ลานบาท) 

หนวยงานที่

เกี่ยวของ 

    

๕) โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการ
สรางความเปนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต 

 450 เรื่อง ๒.๙๓๖๐ กปภ. 

๖) คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ๑๐ ครั้ง 6.3077 กตท. / 
กปภ./กคง. 

๗) คาตอบแทนที่ปรึกษาคดีพิเศษ ๓๑ ราย ๓.๐๐๐๐ หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

๘) คาใชจายในการคุมครองพยาน 
 

๓๘ ราย ๖.๘๐๐๐ กปพศ. 

๑.๒ อัยการเห็นพอง
กับความเห็นของ
พนักงานสอบสวนใน
สํานวนคดีพิเศษ (C1) 

๑.๒.๑ รอยละของ
สํานวนคดีพิเศษที่
อัยการเห็นพองกับ
ความเห็นของ
พนักงานสอบสวนคดี
พิเศษ 

ไมนอยกวา     
รอยละ ๗๐ 

 

 ๑.๒.๑.๑ สรางความเขาใจ
รวมกันระหวางพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษกับ
พนักงานอัยการเกี่ยวกับ
มาตรฐานสํานวนสอบสวน 

๑) โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจความเชื่อมั่นของ
สาธารณชนตอการดําเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระดับ ๕ ๐.๔๔๘๒ 
(รอจัดสรรงบฯ

เหลือจาย) 

กพน. 

๒) การดําเนินการตามแผนยกระดับความเชื่อมั่นของ
สาธารณชนตอการดําเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระดับ ๕ ตามที่กําหนด
ไวในแผน
ยกระดับฯ 

กนย. และ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

๓) โครงการสัมมนาเร่ือง “การพัฒนาความรูและเพ่ิม
ศักยภาพระบบการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ยุค ๔.๐” 
 

ไมนอยกวา 
รอยละ ๘๐ 

๐.๓๐๘๐ 
 

กบพ. 

๔) รายงานผลสํานวนคดีพิเศษท่ีอัยการเห็นพองกับ
ความเห็นของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 

๑ ครั้ง - กบพ. 

๑.๓ ผูมีสวนไดสวน
เสียไดรับความ
คุมครองตามกฎหมาย 
(C2) 

๑.๓.๑ รอยละของ
ความเชื่อมั่นของผูมี
สวนไดสวนเสียที่มีตอ 
การสอบสวน 

ไมนอยกวา     
รอยละ ๗๑.๕๕ 

 

1.๓.๑.๑ ใหขอมูลเกี่ยวกับ
สิทธิตามกฎหมายกับผูมี
สวนไดสวนเสีย 

๑) โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจความเชื่อมั่นของ
สาธารณชนตอการดําเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระดับ ๕ ๐.๔๔๘๒ 
(รอจัดสรรงบฯ

เหลือจาย) 

กพน. 

๒) การดําเนินการตามแผนยกระดับความเชื่อมั่นของ
สาธารณชนตอการดําเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระดับ ๕  ตามที่กําหนด
ไวในแผน
ยกระดับฯ 

กนย. และ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 



 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

-๑๓-

เปาประสงค ตัวชีว้ัดเปาประสงค คาเปาหมาย กลยุทธ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(หนวยนบั) 

งบประมาณ

(ลานบาท) 

หนวยงานที่

เกี่ยวของ 

๑.4 ศาลพิพากษา
สอดคลองกับสํานวน  
คดีพิเศษ (S1) 

๑.๔.๑ รอยละของ
สํานวนคดีพิเศษที่ศาล
มีคําพิพากษา
สอดคลองกับสํานวน
คดีพิเศษ 
 

ไมนอยกวา     
รอยละ ๗๐ 

 

1.๔.๑.๑ รวบรวมคํา
พิพากษาคดีพิเศษใหเปน
ปจจุบัน 

๑) โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจความเชื่อมั่นของ
สาธารณชนตอการดําเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระดับ ๕ ๐.๔๔๘๒ 
(รอจัดสรรงบฯ

เหลือจาย) 

กพน. 

๒) การดําเนินการตามแผนยกระดับความเชื่อมั่นของ
สาธารณชนตอการดําเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระดับ ๕ ตามที่กําหนด
ไวในแผน
ยกระดับฯ 

กนย. และ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

๓) รายงานผลสํานวนคดีพิเศษท่ีศาลมีคําพิพากษา
สอดคลองกับสํานวนคดีพิเศษ 

๑ ครั้ง - กบพ. 
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-๑๔-

 
 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  

พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความเปนมืออาชีพ 

(Smart  Agent) 

 
 

 

 

 

 

 
       

 
 



 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

-๑๕-
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความเปนมืออาชีพ (Smart  Agent)           
   

 

เปาประสงค ตัวชีว้ัดเปาประสงค คา
เปาหมาย 

กลยทุธ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(หนวยนับ) 

งบประมาณ

(ลานบาท) 

หนวยงานที่

เกี่ยวของ 

2.1 บุคลากร
เชี่ยวชาญในวชิาชีพ  
มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีความผาสุก 
(L2) 

๒.๑.๑ รอยละของ
บุคลากรท่ีผานเกณฑ
การประเมินสมรรถนะ
เฉพาะตําแหนง  
(ในป ๖๓ รอยละ ๕๐ 
ในป ๖๔ รอยละ ๑๐๐) 

ทบทวน
หลักเกณฑ
การประเมิน
สมรรถนะ
รายบุคคล
และ
ประเมิน
สมรรถนะ
รายบุคคล
ในสายงาน
หลักทุก
หนวยงาน 

2.1.1.๑ พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ตาม HR Scorecard 
(Smart HRM) 

การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการตาม HR Scorecard 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (โครงการ/กิจกรรมยอย 
จํานวน ๕ มิติ ๑๐ โครงการยอย) 

ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 

ตามที่
กําหนดไว
ในแผนฯ 

กบค. และ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

๒.๑.๑.๒ พัฒนาบุคลากร
ทุกระดับใหมีความรู
สมรรถนะ และความ
เชี่ยวชาญการสบืสวน
สอบสวนคดีพิเศษที่
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ 

๑) การทบทวนหลักเกณฑการประเมินสมรรถนะรายบุคคล
และประเมินสมรรถนะรายบุคคลในสายงานหลักทุกหนวยงาน 

ระดับ ๕ - กพน. 

๒) โครงการฝกอบรมหลักสูตรการทําสํานวนการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษและการดําเนินคดีพิเศษในศาล 

๕๐ ราย  ๐.๙๒๓๐  กพน. 

๓) โครงการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการคดีพิเศษ ๔๕ ราย ๐.๖๙๓๐  กพน. 

๔) โครงการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่คดีพิเศษ ๓๐ ราย ๐.๔๓๙๔ กพน. 
๕) โครงการฝกอบรมหลักสูตรสอบสวนคดีพิเศษ ๒๕ ราย ๑.๙๒๒๔  กพน. 

๖) โครงการสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมหลักสูตรความ
เชี่ยวชาญกับหนวยงานภายนอก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

รอยละ 
๑๐๐ 

๐.๕๐๐๐  กพน. 

๗) โครงการฝกอบรมหลักสูตรการขาวเพ่ือสนับสนุนคดีพิเศษ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ ราย 
 

๐.๕๓๐๐  กพน. 

๘) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความเชี่ยวชาญ
ดานการตรวจคน/ยึดและตรวจพิสูจนพยานหลักฐานทาง
อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอรและการสื่อสาร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔๐ ราย ๐.๑๕๐๙  กพน. 
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-๑๖-

เปาประสงค ตัวชีว้ัดเปาประสงค คา
เปาหมาย 

กลยทุธ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(หนวยนับ) 

งบประมาณ

(ลานบาท) 

หนวยงานที่

เกี่ยวของ 

    

๙) โครงการฝกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบ วิเคราะห
เชื่อมโยงและรวบรวมพยานหลักฐานทางการเงิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔๐ ราย   ๐.๔๕๑๑ กพน. 

๑๐) โครงการฝกอบรมนายทะเบียนและผูชวยนายทะเบียน
ขอมลูขาวสารลับของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๑๙๑ ราย   ๐.๑๗๑๔ กพน. 

๑๑) โครงการฝกอบรมหลักสูตรความเชี่ยวชาญดานยุทธวิธี
ระดับการพัฒนาทักษะดานยุทธวธิี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

๑๒๐ ราย ๐.๑๓๕๗ กพน. 

๑๒) โครงการฝกเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาศักยภาพหนวย
ปฏิบัติการพิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๔ ราย   ๐.๒๙๐๖  กปพศ.  

๑๓) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพดานการพัฒนา
บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๗๐ ราย ๐.๒๕๗๐ กพน.  

๑๔) โครงการพัฒนาองคความรูเฉพาะดานคดีพิเศษ ๖๐ ราย ๐.๐๔๘๐ กคภ. 

๑๕) โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับการจายเงิน
ภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ (e-Payment) สําหรับ
บุคลากรกลุมคาใชจายคดีพิเศษ 

๓๖ ราย ๐.๑๑๙๕ กงพ. 

โครงการฝกอบรม สัมมนาท่ีใชงบประมาณเหลือจายแลว 

๑) โครงการฝกอบรมพัฒนาทักษะผูสอนงาน สําหรับ
ผูบังคับบัญชา (Coaching for Leader) 

๔๐ ราย ๐.๒๑๐๐ กพน. 

๒) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยดานการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ๑๘ ราย ๐.๑๒๗๙ กพน. 



 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

-๑๗-
 
 

เปาประสงค ตัวชีว้ัดเปาประสงค คาเปาหมาย กลยทุธ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(หนวยนับ) 

งบประมาณ

(ลานบาท) 

หนวยงานที่

เกี่ยวของ 

    

๓) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนพฒันา
รายบุคคล กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 ราย ๐.๐๗๕๐ กพน. 

โครงการฝกอบรม สัมมนาที่รออนมุัติงบประมาณเหลือจาย 

๑) โครงการหลักสูตรกฎหมายปกครองสําหรับขาราชการกรม
สอบสวนคดีพิเศษ 

๖๕ ราย ๐.๕๓๕๐ กพน. 

๒) โครงการฝกอบรมหลักสูตรความเชี่ยวชาญดานยุทธวิธี
ระดับการเพิ่มประสิทธิภาพดานยุทธวิธี 

๓๐ ราย ๐.๔๓๓๐ กพน. 

๓) โครงการฝกวินัยและพัฒนาสมรรถภาพรางกายเพ่ือ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ 

๘๐๐ ราย ๐.๓๕๘๐ กปพศ. 

๔) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความเชี่ยวชาญ
ดานการตรวจ พิสูจนวิเคราะห เชื่อมโยง พยานหลักฐานทาง 
อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร และการสื่อสาร   
 

๒๕ ราย ๐.๒๓๔๐ กพน. 

๕) โครงการสัมมาเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรกองพัฒนาและ
สนับสนุนคดีพิเศษ  

๗๐ ราย ๐.๒๐๐๐ กพน. 

 

๒.๑.2 รอยละของ
หลักสตูรอบรมได
มาตรฐาน หรือไดรับ
การรับรองจาก
หนวยงาน/สถาบัน
ตางๆ                

รอยละ ๑๐๐ 
(ของหลักสูตร 
ที่จัดอบรมใน
ปนั้น) 

๒.๒.๑ พัฒนาหลักสูตร
การฝกอบรมใหไดตาม
มาตรฐานของหนวยงาน/
สถาบันตาง ๆ 

๑) การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมใหไดตามมาตรฐาน ๑ หลักสูตร  - กพน. 

๒) โครงการพัฒนาหลักสูตรความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๑๕ ราย ๐.๐๓๓๐ กพน. 



 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

-๑๘- 

เปาประสงค ตัวชีว้ัดเปาประสงค คาเปาหมาย กลยทุธ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(หนวยนับ) 

งบประมาณ

(ลานบาท) 

หนวยงานที่

เกี่ยวของ 

 

๒.๑.๓ รอยละของ
เรื่องเก่ียวกับการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิ
ชอบและ ปปช. ปปท. 
ชี้มูลลดลง 

ลดลงจากป
กอน 

๒.๑.๓.๑ สรางระบบ
ปองกันเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบ และการ
กระทําความผิดทางวินัย 

๑) การบริหารจัดการแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   

      - โครงการ/กิจกรรมยอยตามแผนฯ จํานวน ๑๓ โครงการ/

กิจกรรม จาก ๑๕ โครงการ/กิจกรรม 

ไมนอยกวา

รอยละ ๘๐ 

๐.๕๔๐๐ กนย. /กบค. 
/กพร. / 
สลก. 

๒) โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมมาภิบาล
เพื่อปองกันและตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบใหขาราชการ
และเจาหนาทีก่รมสอบสวนคดีพิเศษ (โครงการยอยที่ ๑๔ ) 

๑๔๘ ราย ๐.๑๓๐๐ กบค. 

๓) การรายงานผลเรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติหนาทีโ่ดยมิชอบ
ของบุคคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที ่ปปช. ปปท. ชี้มูล 

๑ ครั้ง - กบค. 

 

๒.๑.4 รอยละของ
เรื่องเก่ียวกับการ
กระทําความผิดทาง
วินัยที่มีการลงโทษ 

ลดลงจากป
กอน 

๒.๑.๔.๑ พัฒนาระบบการ
จั ด การการตอบส นอ ง        
ขอรองเรียนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหนาที่ โดยมิชอบ 
และการกระทํ าผิดทาง
วินัย 

๑) โครงการฝกอบรมหลักสูตรการดําเนนิการทางวินัย การ
ตรวจสอบขอเท็จจริงและการสอบสวนความรับผิดทางละเมิด 
ใหกับขาราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (โครงการยอยที๑่๕)

๖๐ ราย ๐.๑๓๙๐ 

(รอจัดสรร 
งบฯเหลือจาย)

กบค. 

๒) การรายงานผลเรื่องเก่ียวกับการกระทําความผิดทางวินัยที่
มีการลงโทษ 

๑ ครั้ง - กบค. 

 

๒.๑.5 รอยละ
ความสําเร็จของการ
พัฒนาสถาบันการ
สืบสวนสอบสวนคดี
พิเศษเปนสถาบันกลาง
ในการพัฒนาบุคลากร
ของหนวยงานบังคับใช
กฎหมาย 

ไมนอยกวา 
รอยละ ๒๕ 

(จัดทําแผนฯ 
และดําเนินการ
ตามแผนในแตละ  
ดานไมนอยกวา    
รอยละ ๘๐) 

๒.๑.๕.๑ พัฒนาสถาบัน
การสืบสวนสอบสวนคดี
พิเศษเปนสถาบันกลางใน
การพัฒนาบุคลากรของ
หนวยงานบังคับใช
กฎหมาย 

โครงการกอสรางสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะท่ี 2 

พรอมสิ่งกอสรางประกอบ 

ระดับ ๕ 
(ตามขั้นตอน
การจัดซื้อจัด
จาง) 

50.3540 กพน.  

การพัฒนาสถาบันการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเปนสถาบัน

กลางในการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานบังคับใชกฎหมาย 

๑ แผน 
รอยละ ๘๐ 

- กพน. 



 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

-๑๙-

เปาประสงค ตัวชีว้ัดเปาประสงค คาเปาหมาย กลยทุธ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(หนวยนับ) 

งบประมาณ

(ลานบาท) 

หนวยงานที่

เกี่ยวของ 

2.2. มีวัฒนธรรม
องคกรท่ีมุงสูการ
อํานวยความยุติธรรม 
(L3) 

๒.๒.๑ ระดับ
ความสําเร็จของการ
สรางและพัฒนา
วัฒนธรรมองคกร 

ระดับ ๕ 
(จัดทําแผนฯ 

และดําเนินการ
ตามแผนฯ) 

2.๒.1.๑ สงเสริมใหเกิด
วัฒนธรรมองคกรที่มุงสู
การอํานวยความยุติธรรม
รวมกัน 

การบริหารจัดการตามแผนพัฒนาวัฒนธรรมองคกร ระดับ ๕ ตามที่
กําหนดไว
ในแผนฯ 

กพร. และ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

-๒๐-

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 

สรางเสริมเทคโนโลยแีละนวัตกรรมที่ทันสมัย (Super Technology) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

-๒๑-
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  สรางเสริมเทคโนโลยแีละนวัตกรรมที่ทันสมัย (Super Technology) 
 

เปาประสงค ตัวชีว้ัดเปาประสงค คาเปาหมาย กลยทุธ งาน/โครงการ/กจิกรรม 

 

เปาหมาย 

(หนวยนบั) 

งบประมาณ

(ลานบาท) 

หนวยงานที่

เกี่ยวของ 

3.1 มีระบบ
ฐานขอมูลที่
เชื่อมโยงครอบคลุม
ทันสมัย และ
ปลอดภัย (L1) 
 

๓.๑.๑ ระดับ
ความสําเร็จของ
ฐานขอมูลท่ีเชื่อมโยง
ครอบคลมุและ
ทันสมัย 

ระดับ ๕ 
-แผนพัฒนา
ระบบฐานขอมูล
คดีพิเศษ และ
ประเมินผล 
-จํานวนขาวกรอง 
ในระบบ I- Base 
สามารถเชื่อมโยง
และพัฒนาไป
เปนเร่ืองสืบสวน
หรือคดีพิเศษ
เปนไปตาม
เปาหมายที่
กําหนด  
(๓๐ เร่ือง) 

 
 

3.1.1.๑ พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลและสารสนเทศ
เพื่อการปฏิบัติงาน 

๑) คาบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ ๗ ระบบ ๖.๕๑๖๒ กทศ. 

๒) คาบํารุงรักษาอุปกรณรักษาความปลอดภัย ๒ ระบบ ๑.๒๓๙๖ สลก. 
๓) คาบํารุงรักษาอุปกรณการพิสูจนหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส ๑ ชุด ๐.๘๑๓๒ กทศ. 
๔) การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสใหสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของหนวยงาน
ภาครัฐโดยใชมาตรฐาน TH e-GIF (e-CMS 2.0) 

๑ ระบบ - กทศ. 

๕) พัฒนาโปรแกรมขอขยายเวลาเรื่องสอบสวน สืบสวน และตรวจสอบ
ขอเท็จจริง (การพัฒนาระบบฐานขอมูลคดีพิเศษ) 

๑ ระบบ - กทศ. 

๖) พัฒนาโปรแกรมรายงานสถานะเรื่องสอบสวน สืบสวน และ
ตรวจสอบขอเท็จจริง(การพัฒนาระบบฐานขอมูลคดีพิเศษ) 

๑ ระบบ - กทศ. 

๓.๑.๑.2 บูรณาการระบบ
ฐานขอมูลและสารสนเทศ
ระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

การพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพ่ือการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ เชน กรมการปกครอง กรมการขนสง
ทางบก กรมศุลกากร เปนตน  

๑ ระบบ - กทศ. 

๓.๑.๑.๓ พัฒนารูปแบบ
และวิธีการวิเคราะหขาว
นํามา ใชในการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ 

๑) คาใชจายดําเนินการประสานงานและติดตามบุคคลที่มีความ
เคลื่อนไหวเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศ 

๑ ประเทศ  ๑.๑๖๘๑  
 

กมค. 

๒) คาใชจายในการจัดตั้งแหลงขาวบุคคลระดับพื้นที ่ ๔๑ ราย ๑.๐๐๐๐ กมค. /กคป./
กปภ./ศสรข. 

๓) การจัดทําขาวกรองเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ๑๐๐ เรื่อง - กทศ. 

๔) ขาวกรองในระบบ I- Base สามารถเชื่อมโยงและพัฒนาไปเปนเร่ือง
สืบสวนหรอืคดีพิเศษ 

๓๐ เรื่อง - กทศ. 

 



 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

-๒๒-

เปาประสงค 
ตัวชี้วดั

เปาประสงค 
คาเปาหมาย กลยทุธ งาน/โครงการ/กจิกรรม 

เปาหมาย 

(หนวยนับ) 

งบประมาณ

(ลานบาท) 

หนวยงาน 

ที่เกี่ยวของ 

3.๒ ระบบสนับสนุน
การสืบสวนสอบสวน 
คดีพิเศษที่มี
ประสิทธิภาพและ
ทันสมัย (เครื่องมือ
พิเศษ งานวิจัย 
นวัตกรรม
ระบบสื่อสาร และ
การรักษาความ
ปลอดภัย) (P2) 

๓.๒.๑ รอยละของ
ระบบสนับสนุน
การสืบสวน
สอบสวนที่
นํามาใช (ใน ๖๓ 
รอยละ ๖๐ และ
ในป ๖๔ รอยละ 
๗๐) 

- มฐีานขอมูลระบบ
สนับสนุน และการ
รายงานผลการนํา
ระบบสนับสนุนไปใช
ในการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ 

๓.๒.๑.๑ สงเสริม
สนับสนุนการพัฒนา/
จัดหา/งานวิจยั/
เครื่องมือพิเศษ/
นวัตกรรม/เทคโนโลย ี

โครงการสงเสริมจัดหาอุปกรณสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
      ๑) อุปกรณจัดเก็บขอมูลการจราจรเครือขายเพื่อการสบืสวน
สอบสวนคดีพิเศษ 
      ๒) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) ชนิด Multifunction  

 
๑ ระบบ 

 
๔๐ เครื่อง 

 
๔.๒๘๐๐ 

 
๐.๒๘๔๐ 

กทศ. 

๓) โครงการสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยี
สนับสนุนการสอบสวนคดีพิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๗๐ ราย ๐.๒๐๐๐ กทศ. 

๔) แนวทางการพัฒนาการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใชโปรแกรมวิเคราะหการ
กระทําความผิดแบบบูรณาการ มีสวนรวม เปนระบบ 

๘ ครั้ง ๐.๓๕๐๐ กมค. 

๕) รายงานผลการนําระบบสนับสนุนไปใชในการสืบสวนสอบสวน    
คดีพิเศษ 

๑ ครั้ง - กทศ. และ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

๓.๒.๒ ระดับ
ความสําเร็จในการ
จัดหาระบบและ
อุปกรณการรักษา
ความปลอดภัย
อาคาร สถานที ่
บุคคล เอกสาร 
ขอมูลและระบบ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ 

ระดับ ๕ 
- จัดทําแผน 
รักษา ความ
ปลอดภัยฯ 

- ซักซอม และ
ประเมินความ
พรอมฯ 

 

๓.๒.๒.๑ พัฒนา
ระบบสื่อสารเพื่อ
สนับสนุนการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ 

๑) โครงการวิจัยการออกแบบและการสรางระบบจําเสียงพูดอัตโนมัติ  

ระยะที่ ๑ 

๑ ระบบ ๑.๙๐๓๐ 
(งบประมาณ 
วิจัยจาก วช.) 

กพน. 

๒) โครงการจัดหาเครื่องมือสือ่สารภายใตสภาวะวิกฤต  ๑ ระบบ ๐.๓๐๐๐ 
(งบประมาณ 
จากสํานักงาน
สลากกินแบงฯ) 

กพน. 

๒) โครงการจางตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องสงกระจายเสียง
เพ่ือตอใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงสถานีวิทยุ
คนรักยุติธรรม 

๑ โครงการ ๐.๐๓๔๒ กพน. 

๓) โครงการบํารุงรักษาระบบโทรศัพท IP Phone  
 

๑ ระบบ ๐.๓๘๑๕ 
(รอจัดสรร 

งบฯเหลือจาย) 

กพน. 



 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

-๒๓-

เปาประสงค 
ตัวชี้วดั

เปาประสงค 
คาเปาหมาย กลยทุธ งาน/โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(หนวยนับ) 

งบประมาณ

(ลานบาท) 

หนวยงานที่

เกี่ยวของ 

   

 

๔) โครงการจางตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องสงกระจายเสียง
เพ่ือตอใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

๑ ใบ/ป ๐.๐๓๔๓ กพน. 

๕) พัฒนาสถานีวิทยอุอนไลนผานระบบอินเตอรเน็ต ๑ งาน ๐.๑๐๒๐ 
(รอจัดสรร 

งบฯเหลือจาย) 

กพน. 

๖) จัดซื้ออุปกรณและระบบหองออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียง
คนรักยุติธรรม FM ๑๐๗.๒๕ MHz พรอมตดิตั้ง 

๑ งาน ๐.๓๐00 
(รอจัดสรร 

งบฯเหลือจาย) 

กพน. 

๗) จัดจางบํารุงรักษาอุปกรณและระบบหองออกอากาศสถานี
วิทยุกระจายเสียงคนรักยุติธรรม FM ๑๐๗.๒๕ MHz พรอมติดตั้ง 

๑ งาน ๐.๐๗๘0 
(รอจัดสรร 

งบฯเหลือจาย) 

กพน. 

๘) โครงการพัฒนาความรูการใชงานวิทยุสื่อสารของเจาหนาที ่       
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๔๐ ราย ๐.๐๒๒๔ 
(รอจัดสรร 

งบฯเหลือจาย) 

กพน. 

๓.๒.๒.๒ พัฒนาระบบ
สนับสนุนการ
ดําเนินคดีพิเศษและ
การปฏิบัติการทาง
ยุทธวิธี 

1) เสื้อเกราะกันกระสุน ๓๐๐ ตัว 7.0620 กปพศ. 

๒) รถปฏิบัติการควบคุมสั่งการ ๑ คัน 5.6970 กปพศ. 

 

๓.๒.๒.๓ เตรียมความ
พรอมรับมือกับ
สถานการณฉุกเฉิน 
(การรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสถานที่
, บุคคล เอกสาร ขอมูล 
และระบบสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ) 

๑) การปฏิบัติตามแผนบูรณาการรักษาความปลอดภัยกรมสอบสวน

คดีพิเศษ (แผนขัตติย ๖๑) 

ระดับ ๕ - กปพศ./

สลก/กทศ. 

๒) ระบบสํารองขอมูลสารสนเทศเพ่ือปองกันภัยพิบัต ิ ๑ ระบบ ๑.๓๒๐๐ กทศ. 

๓) อัพเกรด License โปรแกรมปองกันไวรัส ๑,๕๐๐ 

 Licenses 

๑.๒๐๐๐ 

 

กทศ. 



 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

-๒๔-
 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ 

บูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวน (Strong Collaboration) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

-๒๕-
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ บูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวน (Strong Collaboration) 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค คาเปาหมาย กลยุทธ งาน/โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(หนวยนับ) 
งบประมาณ

(ลานบาท) 

หนวยงานที่

เกี่ยวของ 

๔.๑ มีการบริหาร
จัดการความรวมมือ
กับภาคีเครือขาย
อยางเปนระบบ 
(P3) 
 

๔.๑.๑ รอยละของ
ความรวมมือกับภาคี
เครือขาย ที่มีการ
ดําเนินการอยางเปน
ระบบ 

- จัดทําระบบ
การบูรณาการ
ความรวมมือกับ
ภาคีเครือขาย
และแจงเวียน
หนวยงานใน
สังกัด กสพ. 

๔.๑.๑.1. สราง
เครือขายความรวมมือ
ทั้งในและตางประเทศ 

๑) การจัดทําระบบการบูรณาการความรวมมือกับภาคีเครือขาย ระดับ ๕ - กนย. 

๒) โครงการพัฒนาความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายในการ
ปองกันปราบปรามอาชญากรรรมขามชาติและการขาวในกลุม
ประชาคมอาเซียน +๖ 

๒ ครั้ง ๐.๔๒๓๔ กตท. 

๓) โครงการแลกเปลี่ยนองคความรูการสืบสวนสอบสวน   
ประสานความรวมมือในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร 

๑ ครั้ง ๐.๕๒๔๐ กคท. 

๔)โครงการพัฒนากรอบความรวมมือเพื่อแลกเปลี่ยนองคความรู
และประสานงานดานการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการขนสง
สินคาละเมิดทรัพยสินทางปญญาในเสนทางการคาท่ีสําคัญใน
กลุมประชาคมอาเซียน +๖ 

๑ ครั้ง ๐.๒๖๐๘ กคป. 

๕) โครงการเปรียบเทียบและประสานความรวมมือดานการ
สืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดเกี่ยวกับตลาดเงินและ
ตลาดทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมพยานหลักฐาน
กับหนวยงานบังคับใชกฎหมายในกลุมประชาคมอาเซียน +๖ 

๑ ครั้ง ๐.๒๙๑๘ กคง. 

๔.๑.๑.2. ประสานความ
รวมมือกับภาคีเครือขาย
อยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ 

๑) โครงการการเสริมสรางและพัฒนาเครือขายกรมสอบสวน   
คดีพิเศษ 

๖ กิจกรรม ๑.๐๖๔๐ กนย. 

๒) โครงการในการพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานบังคับใช
กฎหมายตางประเทศที่มีที่ตั้งในประเทศไทย 

๑ ครั้ง ๐.๒๒๓๐ กตท. 

๓) โครงการสรางเครือขายบูรณาการปองกันอาชญากรรมดาน
สิ่งแวดลอมดวยเทคโนโลยีเชิงพื้นที่สมัยใหม 

๒๐ เร่ือง ๓๔.๗๗๙๗ กทศ. 

๔) โครงการระวังปองกันภัยทางไซเบอรตามแนวทาง
พระราชบัญญัติวาดวยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
แหงชาติและพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 

๑๖๐ ราย ๐.๔๒๐๖ กคท. 



 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

-๒๖- 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค คาเปาหมาย กลยุทธ งาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

เปาหมาย 

(หนวยนับ) 

งบประมาณ

(ลานบาท) 

หนวยงานที่

เกี่ยวของ 

๔.2 ภาคีเครือขาย
เชื่อมั่นในการปองกัน
และปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษ 
(C3) 

๔.2.๑ รอยละของ
ความเชื่อมั่นของภาคี
เครือขายที่มีตอการ 
บูรณาการในการ
ปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษ 

มากกวา 
รอยละ 79.70 

 

๔.๒.๑.๑ สํารวจความ
เชื่อมั่นของภาคี
เครือขายที่มตีอการบูร
ณาการในการปองกัน
และปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษ 

๑) โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนตอการ
ดําเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

- ๐.๔๔๘๒ 
(รอจัดสรร   
งบฯเหลือจาย) 

กพน. 

๒) การดําเนินการตามแผนยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชน
ตอการดําเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- ตามที่กําหนด
ไวในแผน
ยกระดับฯ 

กนย.และ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

๔.3 สาธารณชน
เกิดการรับรูและ
เขาใจ และไดรับ
การชวยเหลือเพื่อ
ปองกันการเกิด
อาชญากรรมพิเศษ 
(C4) 

๔.3.๑ รอยละของการ
รับรูและเขาใจเก่ียวกับ
อาชญากรรมพิเศษ 

มากกวา  
รอยละ 70.30 

 

๔.๓.๑.๑ เตือนภัยและ
ใหความชวยเหลอื
สาธารณชนในการ
ปองกันการเกิด
อาชญากรรมพิเศษ 

๑) โครงการใหความชวยเหลอืประชาชนที่ไมไดรับความเปนธรรม 
(ดานหนี้สินภาคประชาชน) 

๙ กิจกรรม ๗.๙๐๐๐ ศนธ. 

๒) โครงการใหความชวยเหลอืประชาชนที่ไมไดรับความเปนธรรม 
(ดานทรัพยากรธรรมชาติ) 

๓ กิจกรรม ๒.๕๐๐๐ ศนธ. 

(๓) โครงการเสริมสรางภาพลักษณกรมสอบสวนคดีพิเศษ ใน
กิจกรรม DSI Campus Tour Season ๓ 

๔ ครั้ง ๐.๑๑๑๔ สลก. 

(๔) โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ ๔ ครั้ง ๐.๑๔๗๕ สลก. 

๔.๓.๑.๒ ประชาสัมพันธ
เกี่ยวกบัภารกิจกรม
สอบสวนคดีพิเศษอยาง
ตอเนื่อง 

๑) คาใชจายจัดทํารายงานประจําป ๒๕๖๑ ของกรมสอบสวน   
คดีพิเศษ ฉบับภาษาอังกฤษ  

1,000 
เลม 

๐.๑๐๐๐ กตท. 

๒) คาใชจายจัดทําวารสาร DSI ไตรมาส ละ 1,250 เลม ๕,๐๐0 
เลม 

๐.๔๐๐๐ สลก. 

4.๔ การบูรณาการ
ความรวมมือในการ
ปองกนั ปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษ
เกิดผลสมัฤทธิ์ (S2) 

4.๔.๑ รอยละของคดี
พิเศษท่ีใหขอเสนอแนะ/
ขอคิดเห็นตอภาคี
เครือขายเพื่อเปนการ
ปองกัน/ปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษ 
 

ไมนอยกวารอยละ 
20 ของเรื่อง
สืบสวน/คดีพิเศษ     
ที่ดําเนินการแลว
เสร็จ 

๔.๔.๑.๑ใหขอเสนอแนะ/
ขอคิดเห็นตอภาคี
เครือขาย เพื่อนําไปสูการ
เสริมสรางความมั่นคงของ
ประเทศ 
 

การใหขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นตอภาคีเครือขาย เพื่อนําไปสูการ
เสริมสรางความมั่นคงของประเทศ 
 

- - กองคด/ีชช. 



 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

-๒๗-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ 

การบริหารจัดการองคการเพื่อความยั่งยืนตามหลักธรรมาภบิาล     
(Sustainable Administration) 

 
 
 

 
 



 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

-๒๘-
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ การบริหารจัดการองคการเพื่อความยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล  (Sustainable Administration)   
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค คาเปาหมาย กลยทุธ งาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

เปาหมาย 

(หนวยนบั) 

งบประมาณ

(ลานบาท) 

หนวยงานที่

เกี่ยวของ 

๕.๑ องคการมีการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
(S3) 

๕.๑.1 ระดับคะแนน
การประเมินการ
บริหารจัดการองคกร
ผานการรับรอง
คุณภาพตามเกณฑ 
PMQA ๔.๐ 

ไมนอยกวา
ระดับพื้นฐาน 
(Basic)  

๕.๑.๑.๑ พัฒนาองคการ
ตามเกณฑคณุภาพการ
บริหารจัดการภาครฐั 
(PMQA) 

๑) โครงการพัฒนาองคการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

๒๕๐ ราย ๐.๓๐๐๐ กพร. 

๒) โครงการจัดการความรูกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

๒๐๐ ราย ๐.๒๐๐๐ กพน. 

๓) การรายงานผลระดับคะแนนการประเมินการบริหารจัดการ

องคกรผานการรบัรองคุณภาพตามเกณฑ PMQA ๔.๐ ของกรม

สอบสวนคดีพิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑ ครั้ง - กพร. 

๕.๑.2 ระดับ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผน
ปฏิรูปองคการ 

๕ 
(ดําเนินการตาม
แผนปฏิรูป
องคการตามที่
สํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนด) 

๕.๑.2.๑ ดําเนินการ
ปฏิรูปองคการกรม
สอบสวนคดีพิเศษให
สอดคลองกับแนวทางท่ี 
กพร. กําหนด 

การดําเนินการตามแผนปฏิรูปองคการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ระดับ ๕ ตามที่
กําหนดไวใน
แผนปฏิรูปฯ 

กพร. กกม.

กทศ. 

๕.๑.3 ระดับ
ความสําเร็จของการ
พัฒนายุทธศาสตร 

๕ 

(จัดทําแผนปฏิบัต ิ
การประจําป 
และติดตาม 
รายงานผลการ
ดําเนินงาน ให
สอดคลองกับ
เกณฑ PMQA 
4.0) 

๕.๑.๓.๑ พัฒนา
ยุทธศาสตรให
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติและ
แผนแมบทตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางการรับรูและเขาใจ

ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๑) 

ไมนอยกวา 
รอยละ ๖๐ 

๐.๐๗๒๐ กนย. 

การบริหารจัดการมาตรการปองกันผลกระทบทางลบตอสังคม

อันเปนผลมาจากกรมสอบสวนคดพีิเศษ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ ราย ๐.๐๓๐๐ กนย. 



 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

-๒๙-

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค คาเปาหมาย กลยุทธ งาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

เปาหมาย 

(หนวยนับ) 

งบประมาณ

(ลานบาท) 

หนวยงานที่

เกี่ยวของ 

 

๕.๑.4 ระดับคะแนน
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนิน
ของหนวยงานการ
บริหารจัดการองคกร
ผานเกณฑประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) 

ไมนอยกวา 
รอยละ 87 

๕.๑.4.๑ พัฒนาองคการ
ตามเกณฑการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ   

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินของ
หนวยงานภาครัฐ 

ไมนอยกวา 
รอยละ 87 

- กบค. 

 

5.๑.๕ รอยละของ
แผนงาน/โครงการที่มี
การบริหารความเสี่ยง
สามารถดําเนินการ
บรรลุตามเปาหมายที่
กําหนด 

- ไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของ
แผนงาน/โครงการที่
มีการบริหารความ
เสี่ยงและสามารถ
ดําเนินการบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนด 

5.๑.๕.๑ จัดการความ
เสี่ยงเชิงยุทธศาสตร 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงเชิง
ยุทธศาสตร 
 

รอยละ 
๑๐๐ 

๐.๐๗๔๒ กนย. 

 

๕.๑.6 ระดับ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินการเกี่ยวกับ
การพัฒนากฎหมาย 

จัดทําแผนพฒันา
กฎหมาย และ
ดําเนินการตามแผน
ตามเปาหมายที่
สอดคลองกับแผน
ปฏิรูปองคการ 
ประจําป 62 

๕.๑.6.๑ พัฒนา
กฎหมาย กฎ อนุบัญญัติ
ที่เก่ียวของใหมีความ
ชัดเจน ทันสมัย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
สืบสวนสอบสวนคดี
พิเศษ 

การพัฒนา ทบทวน ปรับปรุง แกไข กฎหมาย กฎ อนุบัญญัติ
ที่เกี่ยวของเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน 
คดีพิเศษ 
 

๑ ฉบับ - กกม. 

 



 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

-๓๐-

 
 
 
 

รายละเอียดแผนงาน / โครงการ 
จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

 
 
 




