กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
 วิสัยทัศน

เป นองค กรชั้ นนํ าด านการสื บสวนสอบสวนที่มีมาตรฐานในระดับสากล และไดรับความเชื่อมั่นในการบังคับ ใช
กฎหมายดวยความเปนธรรม

 พันธกิจ

ปองกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน และดําเนินคดีพิเศษอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความเปนธรรม

 คานิยมรวม

เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย
 ภารกิจตามกฎหมายการจัดตั้งหนวยงาน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีภารกิจเกี่ยวกับการปองกัน ปราบปราม การสืบสวนและการสอบสวนคดีความผิด
ทางอาญาที่ตองดําเนินการสืบสวนโดยใชวิธีการพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ
อํานาจการสืบสวนและการสอบสวนคดีพิเศษ
1. สอบสวนคดีพิเศษ ตามประกาศทายพระราชบัยญัติการสอบสวนคดีพิเศษ รวม 36 ฉบับ ตามมาตรา 21
วรรคหนึ่ง (1)
2. สอบสวนคดีพิเศษในคดีความผิดอาญาอื่นตามที่คณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) มีมติดวยคะแนน
2 ใน 3 ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (2)
3. สืบสวนเหตุอันควรสงสัยวาคดีความผิดทางอาญาใดเปนคดีพิเศษ (มาตรา 23/1)
 ความเชื่อมโยงกับนโยบายคณะรักษาความสงบแหงชาติ นโยบายรัฐบาล
1. ประกาศคณะรั กษาความสงบแหงชาติ ฉบับ ที่ 63/2557 เรื่อง นโยบายเกี่ ยวกั บกระบวนการ
ยุติธรรมของรัฐ
2. นโยบายรัฐบาล ขอ 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
3. นโยบายรัฐบาล ขอ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ขอ 11.6 นํามาตรการ
ทางการเงิน ภาษี และการปองกันการฟอกเงินมาใชในการปองกันและปราบปรามผูมีอิทธิพลและเจาหนาที่ของ
รัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการกระทําผิดเกี่ยวกับการคามนุษย แรงงานสากล การกอการรายสากล
ยาเสพติด และอาชญากรรมขามชาติ
4. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 70/2557 เรื่อง มาตรการชั่วคราวในการแกไขปญหา
แรงงานตางดาวและการคามนุษย

 สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตุลาคม ๒๕๕๗-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๑. ดานอํานวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
๑.๑ การคุมครองพยานในคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ใหการคุมครองพยานสําคัญในคดีพิเศษ จํานวน 18 คดี จํานวน 19 ราย
 โครงการพัฒนาความรูและทักษะในการพัฒนาความเชี่ยวชาญการคุมครองพยาน
๑.๒ การบริการประชาชนในการอํานวยความยุติธรรม
 ชว ยพิสูจนสิ ทธิการถื อครองที่ ดิน ของชาวเลราไวย จั งหวั ดภูเ ก็ต จํานวน 2,000 คน และ
การพิสูจนเขตที่สาธารณะชายหาดเขาสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่เอกชนออกโฉนดทับที่สาธารณะ
ที่ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแลว โดยสามารถชวยพิสูจนไดวาเปนการดําเนินการโดยมิชอบ สามารถเรียกคืน
ที่ดินสาธารณะแกประชาชนได เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในสังคมและการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน
 จั ดตั้งหน วยบริการประชาชนและบริการขอมู ลขาวสารใหคําปรึกษาดานกฎหมายแก ประชาชน
บริเวณชั้น G อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมถึงการรองเรียนผานทาง www.dsi.go.th และทางสายดวน
หมายเลข 1202 มีประชาชนมารองและรับริการ จํานวน 2,165 เรื่อง

-๒ การพัฒนา application ใหประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะของคดีพิเศษ หรือเรื่องรองเรียน
ผานทางมือถือโดยใชเลขบัตรประจําตัวประชาชนหลักของผูรองไดผานทาง www.dsi.go.th

๑.๓ การแจงเตือนภัยอาชญากรรมคดีพิเศษ

โครงการแจงเตือนภัยไมใหตกเปนเหยื่อแชรลูกโซเพื่อเปนของขวัญปใหม 2558 แกประชาชน 4

ภาค เพื่อใหความรู รูเทาทันกลโกงของแชรลูกโซ ลดความเหลื่อมล้ําใหประชาชนมีความรูดานกฎหมาย จัดแลว
3 ภาค ที่จังหวัดขอนแกน นนทบุรี และเชียงใหม ผูเขารวม จํานวน 1,550 คน
๒. ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
๒.๑ การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐและ
ความผิดเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐที่สําคัญ ประกอบดวย
 สอบสวนการทุจริตโครงการจัดซื้อครุ ภัณฑเครื่ องออกกํ าลังกายกลางแจงของกรมพละศึกษา
จํานวน 13 สัญญา มูลคางบประมาณ 549.744 ลานบาท สรุปสํานวนสง ป.ป.ท. แลว
๒.๒ การบู ร ณาการงานสื บสวนสอบสวนสนั บสนุน ภารกิจ ของ ศอตช. โดยปฏิบัติการรว มกับ
ป.ป.ท. และ ป.ป.ง. สืบสวนสอบสวนการดําเนินการโครงการประกันภัยคุมครองชาวตางชาติที่เดินทางเขา
ประเทศไทย งบประมาณ 200 ลานบาท โครงการจัดซื้อเครื่องเลนนันทนาการและออกกําลังกายกลางแจง
12 สัญญา มูลคางบประมาณ 714.020 ลานบาท และการตรวจสอบการทุจริตโครงการจํานําขาวเปลือก และ
โครงการจายเงินใหชาวนาตามมาตรการเพิ่มรายไดใหชาวนาไรละ 1,000 บาท

1. ดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ

๓.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษโดยการบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวกับ สตช.
ปปท. ปปง. และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในการบุกรุกที่ดินของรัฐ การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การคามนุษย การฮั้วประมูล การฉอโกงประชาชนและแชรลูกโซ เกี่ยวกับการหมิ่นสถาบัน (มาตรา 112)
การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษสําคัญ 7 ดาน ประกอบดวย
๑) การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมขามชาติ
ปงบประมาณ พ.ศ.2558 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดรับคดีที่เปนลักษณะความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมขามชาติ จํานวน 5 คดี สอบสวนคดีพิเศษเสร็จ จํานวน 2 คดี คดีสําคัญ
 คดีกลุมชาวปากีสถานรวมกับบุคคลชาวไทย ปลอมหรือมีไวซึ่งหนังสือเดินทางปลอม
ปลอมแผนประทับตราอันใชในการลงตราสําหรับเดินทางระหวางประเทศ
 คดีจับกุมชาวอิหรานประกอบธุรกิจรับซื้อหนังสือเดินทางที่ถูกขโมยมาทั่วโลก และ
ปลอมหนังสือเดินทางที่ถูกขโมยมาจําหนาย หรือนําหนังสือปลอมไปขายตออีกทอดหนึ่งเพื่อการคามนุษย ลักลอบ
ขนคนไปประเทศที่สาม
2) การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษคดีความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย
ปงบประมาณ พ.ศ.2558 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดรับคดีที่เปนลักษณะความผิดเกี่ยวกับ
การคามนุษย จํานวน 5 คดี สอบสวนคดีพิเศษเสร็จ จํานวน 1 คดี คดีสําคัญ
 คดี ก ารหลอกลวงและบั ง คั บ ใช แ รงงานในเรื อ ประมงซึ่ ง ทํ า การประมงในเกาะอั ม บน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 คดีชาวตางชาติเปนนายหนาจัดหาหญิงสาวชาวไทยเพื่อหลอกลวงไปบังคับคาประเวณีใน
กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย
3) การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ปงบประมาณ พ.ศ.2558 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดรับคดีที่เปนลักษณะความผิดเกี่ยวกับ
การบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 10 คดี สอบสวนคดีพิเศษเสร็จ จํานวน 5 คดี คดีสําคัญ

-๓ คดีการบุกรุกถือครองที่ดินในเขตอุทยานแหงชาติสิรินาถ และในเขตปาสงวนแหงชาติเขารวกเขาเมือง อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 คดีการบุกรุกปาสงวนแหงชาติและออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบทับพื้นที่สุสานชุมชนชาวมอแกน
บนพื้นที่เกาะเปลว ในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติคลองหยง พื้นที่ตําบลหลอยูง อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา
 คดีการบุกรุกถือครองที่ดินในเขตอุทยานแหงชาติเทือกเขากมลา ตําบลปาตอง อําเภอกระทู จ.ภูเก็ต
4) การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับภาษีอากร ศุลกากรและการเงินการธนาคาร
ปงบประมาณ พ.ศ.2558 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดรับคดีที่เปนลักษณะความผิดเกี่ยวกับภาษี
อากร ศุลกากรและการเงินการธนาคาร จํานวน 16 คดี สอบสวนคดีพิเศษเสร็จ จํานวน 21 คดี มูลคาความเสียหาย
3,889.305 ลานบาท คดีสําคัญ
 คดี กลุมบุคคลจั ดตั้งนิ ติบุคคลอันเป น เท็ จ เพื่ อดําเนิน การขอคืนภาษี มูลค าเพิ่ม ที่ เป น การ
ฉอโกงภาษีอากร ออกใบกํากับภาษีโดยไมมีสิทธิจะออก และนําใบกํากับภาษีที่ออกโดยมิชอบดวยกฎหมายไป
ใชในการเครดิตภาษี มูลคาความเสียหาย จํานวน 2,000 ลานบาท
 คดีการสําแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีการนําเขารถยนตสําเร็จรูปจากตางประเทศ โดยการนํา
ชิ้นสวนบางสวนมาประกอบในเขตปลอดอากรแลวนํามาใช หรือจําหนายในประเทศ
 คดี ก ารสํ า แดงเท็ จ เพื่ อ หลี ก ลี่ ย งภาษี อ ากร ผู ไ ด รั บ สั ม ปทานในเขตพื้ น ที่ พั ฒ นาร ว มไทยมาเลเซีย (พื้นที่ทับซอน) ในพื้นที่สัมปทาน Block C -19
 คดีความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คดีปนหุน METRO หุน TUCC
และคดีปนหุน SECC เปนผลในการสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุนทั้งในและตางประเทศในการลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพยของประเทศไทย
5) การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชนและแชรลูกโซ
ปงบประมาณ พ.ศ.2558 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดรับ คดีที่เปนลั กษณะความผิดเกี่ยวกั บ
การฉอโกงประชาชนและแชร ลู กโซ จํ านวน 9 คดี สอบสวนคดี พิเศษเสร็ จ จํ านวน 25 คดี มู ลค าความเสียหาย
1,333.840 ลานบาท คดีสําคัญ
 คดีสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ที่มีผลกระทบตอสมาชิกสหกรณจํานวนมาก
 คดีหลอกลวงประชาชนใหรวมลงทุนในรูปแบบตาง ๆ เชน การหลอกรวมลงทุนซื้อขายหุนทองคํา
แชรลอตตารี่ รวมลงทุนซื้อคอนโดมิเนี่ยมหัวหิน รวมลงทุนการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและนําเงินไปเขา
ตลาดหุน FOREX ผานเว็ปไซต www.easycash-int.com ซึ่งคดีกลุมนี้สรางความเสียหาแกประชาชนจํานวนมาก
ซึ่งผูเสียหายเปนกลุมที่มีรายไดปานกลาง มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูคอนขางสูง

6) การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษความผิดเกี่ยวกับหมิ่นสถาบัน (มาตรา 112)

ปงบประมาณ พ.ศ.2558 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดรับคดีที่เปนลักษณะความผิดเกี่ยวกับหมิ่นสถาบัน
(มาตรา 112) จํานวน 6 คดี สอบสวนคดีพิเศษเสร็จ จํานวน 4 คดี คดีสําคัญ
 คดีกรณีผูใชนามแฝง “หนูดี”“เมืองปรางค”การเผยแพรคลิปในระบบคอมพิวเตอร และกรณี
ผูใชเฟชบุคชื่อ “เพชร ประกาย” โพสขอความหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
 คดี ผู ใ ช น ามแฝง “บรรพต” เผยแพร ค ลิ ป ในระบบคอมพิ ว เตอร ข องเว ป ไซต
www.okthai.com ซึ่งศาลพิพากษาลงโทษแลว
 คดีกรณีนายสุรชัย ดานวัฒนานุสรณ กลาวปราศัยตอหนาประชาชนในอําเภอเมือง จ.เชียงราย
 ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการปองกันและแกไขคดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร
และในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการการสืบสวนสอบสวน ปราบปราม จับกุมผูกระทําผิด ประสานงานและ
บูรณาการการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดตามมาตรา ๑๑๒ โดยมีการจัดกลุมบัญชีรายชื่อผูตองหาและบุคคลที่มีพฤติกรรม
เขาขายการกระทําผิดตามมาตรา 112 ออกเปน 4 กลุม จํานวน 145 ราย ทั้งที่อยูในประเทศและตางประเทศ

-๔-

7) การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษความผิดเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา

ปงบประมาณ พ.ศ.2558 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดรับคดีที่เปนลักษณะความผิดเกี่ยวกับทรัพยสินทาง
ปญญา จํานวน 36 คดี สอบสวนคดีพิเศษเสร็จ จํานวน 48 คดี มูลคาความเสียหาย ๓,๙๒๕.๕๗๘ ลานบาท คดีสําคัญ
 คดีปลอมแปลงเครื่องมือ อะไหล น้ํามันเครื่องรถยนต
 คดีละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา
ผลของการปราบปรามมีผลตอการคุมครองผูบริโภคที่อาจจะไดรับผลกระทบจากการบริโภค
ของปลอมหรือสินคาบริโภคไมไดมาตรฐาน และเปนอัตรายตอสุขภาพของชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
รวมถึงการสรางความเชื่อมั่นของนานาประเทศที่มีผลตอการปรับระดับการเฝาระวังเปนประเทศที่ถูกจับตามอง
เปนพิเศษ (Priority Watch List/PWL) ที่มีผลตอการลดระดับการกีดกันทางการคาของสินคาสงออกจาก
ประเทศไทยไปยังประเทศตาง ๆ ทั่วโลก
จัดทําโครงการ “สระแกว โมเดล” สรางความรวมมือกับ ทุกหนวยในการปองปราม บูรณาการ
การปราบปรามสินคา ผิดกฎหมายที่บริเวณแนวชายแดนเขต จ. สระแกว

๓.๒ สรางภูมิคุมกันและเตือนภัยประชาชนไมใหตกเปนเหยื่ออาชญากรรมในรูปแบบตาง ๆ

การบริหารงานแบบการมีสวนรวมเพื่อปองกันอาชญากรรมคดีพิเศษ เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน สรางภูมิคุมกันใหกับสังคมในการปองกันอาชญากรรมและการแกไขปญหาของชุมชน
 โครงการแจงเตือนภัยไมใหตกเปนเหยื่อแชรลูกโซเพื่อเปนของขวัญปใหม 2558 แกประชาชน
4 ภาคเพื่อใหความรู รูเทาทันกลโกงของแชรลูกโซ ลดความเหลื่อมล้ําใหประชาชนมีความรูดานกฎหมาย
จัดแลว 3 ภาค ที่ขอนแกน นนทบุรี และเชียงใหม ผูเขารวม จํานวน 1,550 คน
 โครงการสรางเครือขายภาคประชาชนในการเตือนภัย เฝาระวังและแจงเบาะแสอาชญากรรมในระดับ
พื้นที่ จํานวน 14 เวที จํานวน 1,090 คน และโครงการเพิ่มศักยภาพแกนนําเครือขายภาคประชาชน จํานวน 80 คน
 โครงการมาตรการเชิ ง รุ ก ด า นการปราบปรามการบุ ก รุ ก ที่ รั ฐ โดยระบบแม ข า ยแผนที่ ผ า น
อินเตอรเน็ต (DSI MAP) มีการฝกอบรมใหประชาชน เจาหนาที่ราชการ ทหาร และนักศึกษา ในพื้นที่จังหวัด
ปราจีนบุรี แมฮองสอน สระแกว ศรีสะเกษ บุรีรัมย ลพบุรี สระบุรี ราชบุรี พิษณุโลก และฉะเชิงเทรา
 โครงการชุมชนตนแบบเขมแข็งในการเฝาระวังอาชญากรรมพิเศษ ชุมชนเกาะยาว จังหวัดพังงา
และชุมชนบานหวยมวง ตําบลดินดํา อําเภอเมือง จังหวัดเลย

๓.๓ การประสานความรวมมือกับหนวยงานทั้งในและตางประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การสอบสวนคดีพิเศษ
๑) การประสานความรวมมือกับหนวยงานในประเทศ
 จัดทําบันทึกขอตกลง

(MOU) ความรวมมือการแกไขปญหาการประกอบธุรกิจทองเที่ยว
โดยใชคนไทยเป นตั วแทนอํ าพราง (Nominee) ระหวางกรมพัฒ นาธุรกิจการคา สํานักงานปลัดกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา กรมการทองเที่ยว และกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 จั ด ทํ า บั น ทึ ก ข อ ตกลง (MOU) ความร ว มมื อ ในการประสานงานเพื่ อ เฝ า ระวั ง และ
ปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการใหบริการทางดานสาธารณสุข ระหวางกรมสนับสนุนบริการสาธารณสุข
แพทยสภาและกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 จัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) ความรวมมือแนวทางการปฏิบัติรวมกันระหวางสํานักงานตํารวจ
แห งชาติ กรมสอบสวนคดี พิเศษ สํ านักงานอัยการสู งสุ ดและกระทรวงพั ฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุ ษย
เรื่อง ระบบฐานขอมูลดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษยของประเทศไทย

-๕-

๒) การประสานความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ
 การจัดทําบันทึกขอตกลง

(MOU) กรมสอบสวนคดีพิเศษกับหนวยกิจการชายแดนแคนาดา
วาดว ยความร วมมือทางวิช าการ วัตถุ ประสงค เพื่อใหเกิดความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมู ลความรู
ทางวิชาการ สนับสนุนการบังคับใชกฎหมาย และความรวมมือในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ
 การประชุมหนวยบังคับใชกฎหมายสามฝายระหวางประเทศอินโดนีเซีย เมียนมาร และ
ไทย เกี่ยวกับการตอตานการคามนุษยในอุตสาหกรรมประมง กฎหมายการคามนุษยในอุตสาหกรรมประมง
 โครงการความรวมมือออสเตรเลีย-เอเชีย เพื่อตอตานการคามนุษย (AAPTIP)
 การประชุมความรวมมื อทวิภาคีดานการตอตานการค ามนุษยระหว างกรมสอบสวนคดีพิเศษ
และสํานักงานตํารวจแหงชาติ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ครั้งที่ ๑๑ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลการขาวทางคดี
การปฏิบัติหนาที่รวมกัน เพื่อประโยชนในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการคามนุษยอยางมีประสิทธิภาพ
 การประชุมทวิภาคระหวางหนวยตอตานการคามนุษยและพิทักษเยาวชน สํานักงานตํารวจ
แหงชาติกัมพูชา กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ

๓.๔ การรับเรื่องรองเรียน รองทุกขและตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อชวยเหลือประชาชนที่
ไมไดรับความเปนธรรมเกี่ยวกับคดี
๑) เรื่องตรวจสอบขอเท็จจริง
 รับเรื่องรองเรียน รองทุกขและตรวจสอบขอเท็จจริง จํานวน 134 เรื่อง
 ดําเนินการแลวเสร็จ 102 เรื่อง (เปนเลขสืบ/คดีพิเศษ 22 เรื่อง /ยุติเรื่อง 80 เรื่อง)
๒) เรื่องสืบสวนกอนเปนคดีพิเศษ
 เรื่องสืบสวน (กอนเปนคดีพิเศษ) จํานวน 100 เรื่อง
 ดําเนินการแลวเสร็จ 16 เรื่อง (เปนคดีพิเศษ 13 เรื่อง /ยุติเรื่อง 3 เรื่อง)

๔. ดานการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ

๔.๑ พัฒนาและเสนอกฎหมายใหมที่สอดคลองกับสถานการณ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดเสนอการปรับปรุงกฎหมาย 2 ฉบับ ประกอบดวย
 แกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่.) พ.ศ. .... (แกไขเพิ่มเติม
มาตรา 27 เรื่อง การแฝงตัว)
 แกไขประกาศ กคพ. เรื่อง กําหนดลั กษณะรายละเอียดของ ลักษณะความผิดที่เป นคดี พิเศษ
ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

 แผนการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่สําคัญ

๑. เรงรัดการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษสําคัญที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เศรษฐกิจ และความ
สงบสุขของสังคม โดยการบูรณาการกับหนวยงานบังคับใชกฎหมาย ในกลุมคดีที่สําคัญ คดีหมิ่นสถาบัน
(มาตรา 112) การบุกรุกที่ดินของรัฐ อาชญากรรมขามชาติและการคามนุษย ฉอโกงประชาชนและคดีแชรลูกโซ ฮั้วประมูล
ภาษีอากร ศุลกากร การเงินการธนาคาร การละเมิดทรัพยสินทางปญญา และคดีความผิดเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมือง
๒. พัฒนาและประสานความรวมมือ บูรณาการการทํางานกับหนวยงานบังคับใชกฎหมายทั้งในและ
ตางประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนคดีพิเศษ
๓. พั ฒนาระบบงานภายใน และพั ฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ควบคูกั บ
การเสริมสรางคุณธรรมของบุคลากรตามหลักคานิยม “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย”
๔. สรางความรู สรางภูมิคุมกัน เตือนภัยประชาชนไมใหตกเปนเหยื่ออาชญากรรม พัฒนาการมีสวนรวม
เครือขายภาคประชาชน สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน เพื่อมุงประโยชนในการปองกันและลดโอกาสการเกิด
อาชญากรรมคดีพิเศษ มากกวาการมุงเนนการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม อันจะเปนการสรางภูมิคุมกัน
ใหกับชุมชน ในการปองกันและแกไขปญหาของชุมชนดวยตนเอง

