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 ภารกิจตามกฎหมายการจัดตั้งหนวยงาน 
      กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีภารกิจเก่ียวกับการปองกัน ปราบปราม การสืบสวนและการสอบสวนคดีความผิด
ทางอาญาท่ีตองดําเนินการสืบสวนโดยใชวิธีการพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ 
         อํานาจการสืบสวนและการสอบสวนคดีพิเศษ 
          1. สอบสวนคดีพิเศษ ตามประกาศทายพระราชบัยญัติการสอบสวนคดีพิเศษ รวม 36 ฉบับ ตามมาตรา 21 
 วรรคหนึ่ง (1) 
          2. สอบสวนคดีพิเศษในคดีความผิดอาญาอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) มีมติดวยคะแนน   
2 ใน 3 ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (2) 
         3. สืบสวนเหตุอันควรสงสัยวาคดีความผิดทางอาญาใดเปนคดีพิเศษ (มาตรา 23/1)       

 ความเช่ือมโยงกับนโยบายคณะรักษาความสงบแหงชาติ นโยบายรัฐบาล 
         1. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี 63/2557 เรื่อง นโยบายเก่ียวกับกระบวนการ
ยุติธรรมของรัฐ 
         2. นโยบายรัฐบาล ขอ 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
         3. นโยบายรัฐบาล ขอ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  ขอ 11.6 นํามาตรการ
ทางการเงิน ภาษี และการปองกันการฟอกเงินมาใชในการปองกันและปราบปรามผูมีอิทธิพลและเจาหนาท่ีของ
รัฐท่ีทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการกระทําผิดเก่ียวกับการคามนุษย  แรงงานสากล การกอการรายสากล   
ยาเสพติด และอาชญากรรมขามชาติ 
        4. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี 70/2557  เรื่อง มาตรการชั่วคราวในการแกไขปญหา
แรงงานตางดาวและการคามนุษย 

 สรุปผลการดําเนินงานท่ีสําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตุลาคม ๒๕๕๗-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)          
     ๑. ดานอํานวยความยุติธรรมเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

๑.๑ การคุมครองพยานในคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
                 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ใหการคุมครองพยานสําคัญในคดีพิเศษ จํานวน 18 คดี จํานวน 19 ราย 
                 โครงการพัฒนาความรูและทักษะในการพัฒนาความเชี่ยวชาญการคุมครองพยาน 
          ๑.๒ การบริการประชาชนในการอํานวยความยุติธรรม 
                ชวยพิสูจนสิทธิการถือครองท่ีดินของชาวเลราไวย จังหวัดภูเก็ต จํานวน 2,000 คน และ    
การพิสูจนเขตท่ีสาธารณะชายหาดเขาสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ ท่ีเอกชนออกโฉนดทับท่ีสาธารณะ      
ท่ีศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแลว โดยสามารถชวยพิสูจนไดวาเปนการดําเนินการโดยมิชอบ สามารถเรียกคืน
ท่ีดินสาธารณะแกประชาชนได เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในสังคมและการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน 
                     จัดตั้งหนวยบริการประชาชนและบริการขอมูลขาวสารใหคําปรึกษาดานกฎหมายแกประชาชน 
บริเวณชั้น G อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมถึงการรองเรียนผานทาง www.dsi.go.th และทางสายดวน
หมายเลข 1202  มีประชาชนมารองและรับริการ จํานวน 2,165 เรื่อง  
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- ๒ - 
                   การพัฒนา application ใหประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะของคดีพิเศษ หรือเรื่องรองเรียน
ผานทางมือถือโดยใชเลขบัตรประจําตัวประชาชนหลักของผูรองไดผานทาง www.dsi.go.th 

          ๑.๓ การแจงเตือนภัยอาชญากรรมคดีพิเศษ 
                 โครงการแจงเตือนภัยไมใหตกเปนเหยื่อแชรลูกโซเพ่ือเปนของขวัญปใหม 2558 แกประชาชน 4 
ภาค เพ่ือใหความรู รูเทาทันกลโกงของแชรลูกโซ ลดความเหลื่อมล้ําใหประชาชนมีความรูดานกฎหมาย จัดแลว 
3 ภาค ท่ีจังหวัดขอนแกน นนทบุรี และเชียงใหม ผูเขารวม จํานวน 1,550 คน   

       ๒. ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครฐั 
           ๒.๑ การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษคดีความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐและ 
ความผิดเก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐท่ีสําคัญ  ประกอบดวย 
                  สอบสวนการทุจริตโครงการจัดซ้ือครุภัณฑเครื่องออกกําลังกายกลางแจงของกรมพละศึกษา 
จํานวน 13 สัญญา มูลคางบประมาณ 549.744 ลานบาท สรุปสํานวนสง ป.ป.ท. แลว  
           ๒.๒ การบูรณาการงานสืบสวนสอบสวนสนับสนุนภารกิจของ ศอตช. โดยปฏิบัติการรวมกับ 
ป.ป.ท. และ ป.ป.ง. สืบสวนสอบสวนการดําเนินการโครงการประกันภัยคุมครองชาวตางชาติท่ีเดินทางเขา
ประเทศไทย งบประมาณ 200 ลานบาท โครงการจัดซ้ือเครื่องเลนนันทนาการและออกกําลังกายกลางแจง     
12 สัญญา มูลคางบประมาณ 714.020  ลานบาท และการตรวจสอบการทุจริตโครงการจํานําขาวเปลือก  และ
โครงการจายเงินใหชาวนาตามมาตรการเพ่ิมรายไดใหชาวนาไรละ 1,000 บาท   

1. ดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
           ๓.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษโดยการบูรณาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวกับ สตช. 
ปปท. ปปง. และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของในการบุกรุกท่ีดินของรัฐ การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
การคามนุษย การฮ้ัวประมูล การฉอโกงประชาชนและแชรลูกโซ เก่ียวกับการหม่ินสถาบัน (มาตรา 112)   
              การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษสําคัญ 7 ดาน ประกอบดวย 
               ๑) การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมขามชาติ  
                    ปงบประมาณ พ.ศ.2558 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดรับคดีท่ีเปนลักษณะความผิดเก่ียวกับ
อาชญากรรมขามชาติ จํานวน 5 คดี สอบสวนคดีพิเศษเสร็จ จํานวน 2 คดี คดีสําคัญ   
                    คดีกลุมชาวปากีสถานรวมกับบุคคลชาวไทย ปลอมหรือมีไวซ่ึงหนังสือเดินทางปลอม  
ปลอมแผนประทับตราอันใชในการลงตราสําหรับเดินทางระหวางประเทศ 
                    คดีจับกุมชาวอิหรานประกอบธุรกิจรับซ้ือหนังสือเดินทางท่ีถูกขโมยมาท่ัวโลก และ 
ปลอมหนังสือเดินทางท่ีถูกขโมยมาจําหนาย หรือนําหนังสือปลอมไปขายตออีกทอดหนึ่งเพ่ือการคามนุษย ลักลอบ
ขนคนไปประเทศท่ีสาม 
              2) การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษคดีความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย 
                   ปงบประมาณ พ.ศ.2558 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดรับคดีท่ีเปนลักษณะความผิดเก่ียวกับ
การคามนุษย จํานวน 5 คดี สอบสวนคดีพิเศษเสร็จ จํานวน 1 คดี คดีสําคัญ 
                    คดีการหลอกลวงและบังคับใชแรงงานในเรือประมงซ่ึงทําการประมงในเกาะอัมบน 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
                    คดีชาวตางชาติเปนนายหนาจัดหาหญิงสาวชาวไทยเพ่ือหลอกลวงไปบังคับคาประเวณีใน   
กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 

             3) การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
                   ปงบประมาณ พ.ศ.2558 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดรับคดีท่ีเปนลักษณะความผิดเก่ียวกับ      
การบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 10 คดี สอบสวนคดีพิเศษเสร็จ จํานวน 5 คดี คดีสําคัญ 
 

http://www.dsi.go.th/


- ๓ - 
                  คดีการบุกรุกถือครองท่ีดินในเขตอุทยานแหงชาติสิรินาถ และในเขตปาสงวนแหงชาติเขารวก-     
เขาเมือง อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
                    คดีการบุกรุกปาสงวนแหงชาติและออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบทับพ้ืนท่ีสุสานชุมชนชาวมอแกน
บนพ้ืนท่ีเกาะเปลว  ในเขตพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติคลองหยง  พ้ืนท่ีตําบลหลอยูง อําเภอตะก่ัวทุง  จังหวัดพังงา 
                   คดีการบุกรุกถือครองท่ีดินในเขตอุทยานแหงชาติเทือกเขากมลา ตําบลปาตอง อําเภอกระทู  จ.ภูเก็ต 

             4) การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับภาษีอากร ศุลกากรและการเงินการธนาคาร 
                 ปงบประมาณ พ.ศ.2558 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดรับคดีท่ีเปนลักษณะความผิดเก่ียวกับภาษี
อากร ศุลกากรและการเงินการธนาคาร จํานวน 16 คดี สอบสวนคดีพิเศษเสร็จ จํานวน 21 คดี  มูลคาความเสียหาย 
3,889.305 ลานบาท  คดีสําคัญ  
                    คดีกลุมบุคคลจัดตั้งนิติบุคคลอันเปนเท็จเพ่ือดําเนินการขอคืนภาษีมูลคาเพ่ิม ท่ีเปนการ
ฉอโกงภาษีอากร ออกใบกํากับภาษีโดยไมมีสิทธิจะออก และนําใบกํากับภาษีท่ีออกโดยมิชอบดวยกฎหมายไป
ใชในการเครดิตภาษี มูลคาความเสียหาย  จํานวน 2,000 ลานบาท 
                   คดีการสําแดงเท็จเพ่ือหลีกเลี่ยงภาษีการนําเขารถยนตสําเร็จรูปจากตางประเทศ โดยการนํา
ชิ้นสวนบางสวนมาประกอบในเขตปลอดอากรแลวนํามาใช หรือจําหนายในประเทศ 
                   คดีการสําแดงเท็จเพ่ือหลีกลี่ยงภาษีอากร ผูไดรับสัมปทานในเขตพ้ืนท่ีพัฒนารวมไทย-
มาเลเซีย (พ้ืนท่ีทับซอน) ในพ้ืนท่ีสัมปทาน Block C -19 
                   คดีความผิดเก่ียวกับ พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คดีปนหุน METRO หุน TUCC 
และคดีปนหุน SECC เปนผลในการสรางความเชื่อม่ันใหกับนักลงทุนท้ังในและตางประเทศในการลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพยของประเทศไทย 

             5) การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชนและแชรลูกโซ 
                   ปงบประมาณ พ.ศ.2558 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดรับคดีท่ีเปนลักษณะความผิดเก่ียวกับ    
การฉอโกงประชาชนและแชรลูกโซ จํานวน 9  คดี สอบสวนคดีพิเศษเสร็จ จํานวน 25 คดี มูลคาความเสียหาย 
1,333.840 ลานบาท คดีสําคัญ   
                  คดีสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ท่ีมีผลกระทบตอสมาชิกสหกรณจํานวนมาก 
                   คดีหลอกลวงประชาชนใหรวมลงทุนในรูปแบบตาง ๆ เชน การหลอกรวมลงทุนซ้ือขายหุนทองคํา 
แชรลอตตารี่ รวมลงทุนซ้ือคอนโดมิเนี่ยมหัวหิน รวมลงทุนการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและนําเงินไปเขา
ตลาดหุน FOREX ผานเว็ปไซต www.easycash-int.com ซ่ึงคดีกลุมนี้สรางความเสียหาแกประชาชนจํานวนมาก 
ซ่ึงผูเสียหายเปนกลุมท่ีมีรายไดปานกลาง มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูคอนขางสูง 

           6) การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษความผิดเก่ียวกับหม่ินสถาบัน (มาตรา 112) 
                  ปงบประมาณ พ.ศ.2558 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดรับคดีท่ีเปนลักษณะความผิดเก่ียวกับหม่ินสถาบัน 
(มาตรา 112) จํานวน 6 คดี สอบสวนคดีพิเศษเสร็จ จํานวน 4 คดี  คดีสําคัญ 
                  คดีกรณีผูใชนามแฝง “หนูดี”“เมืองปรางค”การเผยแพรคลิปในระบบคอมพิวเตอร และกรณี
ผูใชเฟชบุคชื่อ “เพชร ประกาย” โพสขอความหม่ินพระบรมเดชานุภาพ 
                  คดี  ผู ใ ช นามแฝง  “บรรพต”  เ ผยแพรคลิ ป ในระบบคอมพิว เตอร ของ เ วป ไซต 
www.okthai.com  ซ่ึงศาลพิพากษาลงโทษแลว 
                 คดีกรณีนายสุรชัย  ดานวัฒนานุสรณ  กลาวปราศัยตอหนาประชาชนในอําเภอเมือง จ.เชียงราย 
                 ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการปองกันและแกไขคดีความผิดเก่ียวกับความม่ันคงแหงราชอาณาจักร 
และในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการการสืบสวนสอบสวน ปราบปราม จับกุมผูกระทําผิด ประสานงานและ
บูรณาการการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดตามมาตรา ๑๑๒  โดยมีการจัดกลุมบัญชีรายชื่อผูตองหาและบุคคลท่ีมีพฤติกรรม
เขาขายการกระทําผิดตามมาตรา 112 ออกเปน 4 กลุม  จํานวน 145 ราย ท้ังท่ีอยูในประเทศและตางประเทศ 

http://www.easycash-int.com/
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            7) การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษความผิดเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา           
                  ปงบประมาณ พ.ศ.2558 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดรับคดีท่ีเปนลักษณะความผิดเก่ียวกับทรัพยสินทาง
ปญญา จํานวน 36  คดี สอบสวนคดีพิเศษเสร็จ จํานวน 48 คดี มูลคาความเสียหาย ๓,๙๒๕.๕๗๘ ลานบาท คดีสําคัญ 
                   คดีปลอมแปลงเครื่องมือ อะไหล น้ํามันเครื่องรถยนต  
                   คดีละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา 
                  ผลของการปราบปรามมีผลตอการคุมครองผูบริโภคท่ีอาจจะไดรับผลกระทบจากการบริโภค
ของปลอมหรือสินคาบริโภคไมไดมาตรฐาน และเปนอัตรายตอสุขภาพของชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
รวมถึงการสรางความเชื่อม่ันของนานาประเทศท่ีมีผลตอการปรับระดับการเฝาระวังเปนประเทศท่ีถูกจับตามอง
เปนพิเศษ (Priority Watch List/PWL) ท่ีมีผลตอการลดระดับการกีดกันทางการคาของสินคาสงออกจาก
ประเทศไทยไปยังประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก 
                  จัดทําโครงการ “สระแกว โมเดล” สรางความรวมมือกับ ทุกหนวยในการปองปราม บูรณาการ    
การปราบปรามสินคา ผิดกฎหมายท่ีบริเวณแนวชายแดนเขต จ. สระแกว 

        ๓.๒ สรางภูมิคุมกันและเตือนภัยประชาชนไมใหตกเปนเหยื่ออาชญากรรมในรูปแบบตาง ๆ 
               การบริหารงานแบบการมีสวนรวมเพ่ือปองกันอาชญากรรมคดีพิเศษ เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน สรางภูมิคุมกันใหกับสังคมในการปองกันอาชญากรรมและการแกไขปญหาของชุมชน 
               โครงการแจงเตือนภัยไมใหตกเปนเหยื่อแชรลูกโซเพ่ือเปนของขวัญปใหม 2558 แกประชาชน    
4 ภาคเพ่ือใหความรู รูเทาทันกลโกงของแชรลูกโซ ลดความเหลื่อมล้ําใหประชาชนมีความรูดานกฎหมาย     
จัดแลว 3 ภาค ท่ีขอนแกน นนทบุรี และเชียงใหม ผูเขารวม จํานวน 1,550 คน 
                โครงการสรางเครือขายภาคประชาชนในการเตือนภัย เฝาระวังและแจงเบาะแสอาชญากรรมในระดับ
พ้ืนท่ี จํานวน 14 เวที จํานวน 1,090 คน  และโครงการเพ่ิมศักยภาพแกนนําเครือขายภาคประชาชน จํานวน 80 คน 
                โครงการมาตรการเชิงรุกดานการปราบปรามการบุกรุกท่ีรัฐโดยระบบแมขายแผนท่ีผาน
อินเตอรเน็ต (DSI MAP)  มีการฝกอบรมใหประชาชน เจาหนาท่ีราชการ ทหาร และนักศึกษา ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ปราจีนบุรี  แมฮองสอน สระแกว ศรีสะเกษ บุรีรัมย ลพบุรี สระบุรี ราชบุรี พิษณุโลก และฉะเชิงเทรา 
                โครงการชุมชนตนแบบเขมแข็งในการเฝาระวังอาชญากรรมพิเศษ ชุมชนเกาะยาว จังหวัดพังงา  
และชุมชนบานหวยมวง ตําบลดินดํา อําเภอเมือง จังหวัดเลย  

         ๓.๓ การประสานความรวมมือกับหนวยงานท้ังในและตางประเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ     
การสอบสวนคดีพิเศษ 
              ๑) การประสานความรวมมือกับหนวยงานในประเทศ 
                      จัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) ความรวมมือการแกไขปญหาการประกอบธุรกิจทองเท่ียว
โดยใชคนไทยเปนตัวแทนอําพราง (Nominee) ระหวางกรมพัฒนาธุรกิจการคา สํานักงานปลัดกระทรวง            
การทองเท่ียวและกีฬา กรมการทองเท่ียว และกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
                      จัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) ความรวมมือในการประสานงานเพ่ือเฝาระวัง และ
ปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับการใหบริการทางดานสาธารณสุข ระหวางกรมสนับสนุนบริการสาธารณสุข 
แพทยสภาและกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
                      จัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) ความรวมมือแนวทางการปฏิบัติรวมกันระหวางสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงานอัยการสูงสุดและกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย         
เรื่อง ระบบฐานขอมูลดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษยของประเทศไทย 
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              ๒) การประสานความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ 
                   การจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) กรมสอบสวนคดีพิเศษกับหนวยกิจการชายแดนแคนาดา 
วาดวยความรวมมือทางวิชาการ วัตถุประสงค เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลความรู           
ทางวชิาการ สนับสนุนการบังคับใชกฎหมาย และความรวมมือในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ 
                     การประชุมหนวยบังคับใชกฎหมายสามฝายระหวางประเทศอินโดนีเซีย เมียนมาร และ
ไทย เก่ียวกับการตอตานการคามนุษยในอุตสาหกรรมประมง กฎหมายการคามนุษยในอุตสาหกรรมประมง 
                    โครงการความรวมมือออสเตรเลีย-เอเชีย เพ่ือตอตานการคามนุษย (AAPTIP) 
                    การประชุมความรวมมือทวิภาคีดานการตอตานการคามนุษยระหวางกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
และสํานักงานตํารวจแหงชาติ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ครั้งท่ี ๑๑ เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลการขาวทางคดี   
การปฏิบัติหนาท่ีรวมกัน เพ่ือประโยชนในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการคามนุษยอยางมีประสิทธิภาพ 
                    การประชุมทวิภาคระหวางหนวยตอตานการคามนุษยและพิทักษเยาวชน สํานักงานตํารวจ
แหงชาติกัมพูชา กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ   

           ๓.๔ การรับเรื่องรองเรียน รองทุกขและตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ือชวยเหลือประชาชนท่ี
ไมไดรับความเปนธรรมเก่ียวกับคดี 
                 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 พัฒนาและเสนอกฎหมายใหมท่ีสอดคลองกับสถานการณ 
                  กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดเสนอการปรับปรุงกฎหมาย 2  ฉบับ ประกอบดวย 
                   แกไขเพ่ิมเติมรางพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับท่ี.)  พ.ศ. .... (แกไขเพ่ิมเติม
มาตรา 27 เรื่อง การแฝงตัว) 
                   แกไขประกาศ กคพ. เรื่อง กําหนดลักษณะรายละเอียดของ ลักษณะความผิดท่ีเปนคดีพิเศษ   
ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1)  แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 

 แผนการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ท่ีสําคัญ 
         ๑. เรงรัดการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษสําคัญท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง เศรษฐกิจ และความ
สงบสุขของสังคม โดยการบูรณาการกับหนวยงานบังคับใชกฎหมาย ในกลุมคดีท่ีสําคัญ คดีหม่ินสถาบัน
(มาตรา 112) การบุกรุกท่ีดินของรัฐ  อาชญากรรมขามชาติและการคามนุษย ฉอโกงประชาชนและคดีแชรลูกโซ  ฮ้ัวประมูล 
ภาษีอากร ศุลกากร การเงินการธนาคาร การละเมิดทรัพยสินทางปญญา และคดีความผิดเก่ียวกับการชุมนุมทางการเมือง 
         ๒. พัฒนาและประสานความรวมมือ บูรณาการการทํางานกับหนวยงานบังคับใชกฎหมายท้ังในและ
ตางประเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสอบสวนคดีพิเศษ 
         ๓. พัฒนาระบบงานภายใน และพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน ควบคูกับ      
การเสริมสรางคุณธรรมของบุคลากรตามหลักคานิยม “เกียรติศักดิ์ เช่ียวชาญ ซ่ือสัตย”  
        ๔. สรางความรู สรางภูมิคุมกัน เตือนภัยประชาชนไมใหตกเปนเหยื่ออาชญากรรม พัฒนาการมีสวนรวม
เครือขายภาคประชาชน สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน เพ่ือมุงประโยชนในการปองกันและลดโอกาสการเกิด
อาชญากรรมคดีพิเศษ มากกวาการมุงเนนการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม อันจะเปนการสรางภูมิคุมกัน
ใหกับชุมชน ในการปองกันและแกไขปญหาของชุมชนดวยตนเอง 
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