
รายงานผลการด าเนินงาน องค์ประกอบท่ี ๕ ตัวชี้วัด การจัดท าและด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

กรอบยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผนการด าเนนิงานปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รอบการประเมินที่ ๒) ผลการด าเนินงาน 
มี.ค. ๖๐ เม.ย. ๖๐ พ.ค. ๖๐ มิ.ย. ๖๐ ก.ค. ๖๐ ส.ค. ๖๐ ก.ย. ๖๐ 

๑.โครงการพัฒนา
ระบบข่าวกรอง
และข้อมูล
อาชญากรรมภัย
แทรกซ้อนเกี่ยวกับ
การก่อความไม่
สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

       ๑.๑ จ านวนของข่าวกรองสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีความ
มั่นคงใน จชต. หรือ สนับสนุนหน่วยงานความมั่นคงใน จชต. รวม 
๑๐๓ เรื่อง/ข่าว 
    (๑) ตรวจสอบข้อมูล ทร. ๑๔ สนับสนุนหน่วยงานภายนอก 
จ านวน ๗๒ เรื่อง  
    (๒) ร่วมปฏิบัติการ/สนับสนุนภารกิจหน่วยงานความมั่นคง
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน ๑๙ เรื่อง 
    (๓) รายงานข่าวความเคลื่อนไหวแกนน าผุ้ก่อเหตุรุนแรงจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  จ านวน ๑๒ เรื่อง  
๑.๒ จ านวนการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงเหตุการณ์ วัตถุพยาน และ
บุคคล ๒๖ เป้าหมาย  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑ 

๒.โครงการพัฒนา
ระบบข่าวกรอง
เพ่ือการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ 

       จ านวนของข่าวกรองที่ได้จัดท าขึ้นและถูกน าไปใช้เป็นฐานข้อมูล
ส าหรับใช้ประโยชน์เพ่ือสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ไม่
น้อยกว่า ๓๘ เรื่อง 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒ 

๓.โครงการพัฒนา
ความร่วมมือและ
บูรณาการการ
ท างานกับ
หน่วยงานบังคับ
ใช้กฎหมายทั้งใน
และต่างประเทศ 

       ๓.๑ ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กับ General Commissariat of Nation Police ,Kingdom of 
Cambodia ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ตามที่กระทรวง
ยุติธรรมเสนอ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ 
๓.๒ ร่างบันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กับ ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สหรัฐอเมริกา ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ เมื่อ
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๓ 
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๔.โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ป้องกันปราบปราม 
สืบสวน และ
สอบสวนคดีพิเศษ 
ที่ส่งผลต่อความ
มั่นคงของประเทศ 

       ๔.๑ การปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ (จ านวนคดีพิเศษในแต่
ละด้านที่ด าเนินการแล้วเสร็จ) รวม ๒๐ คดี  
      (๑) ด้านความมั่นคง รวม ๔ คดี อาชญากรรมข้ามชาติและ
การค้ามนุษย์  
          - ศปสพ. ๑ คดี (๓๘/๒๕๕๗)  
          - สตท. ๒ คดี (๓๕/๒๕๕๗ ,๓๐/๒๕๕๘) สคอ.๓ ๑ คด ี
(๗๐/๒๕๕๘) 
      (๒) ด้านเศรษฐกิจ รวม ๑๕ คดี สคอ.๑ ๑ คด ี(๖๙/๒๕๕๘) 
สคอ.๒ ๑ คด ี(๓๔/๒๕๕๗) สคอ.๓ ๑ คด ี(๖๘/๒๕๕๘ ) สคง.๓คดี 
(๒๓๖/๒๕๕๖ ,๕๔/๒๕๕๘ ,๘๙/๒๕๕๘) สคป. ๔ คด ี(๖๙/๒๕๕๙ 
,๗๐/๒๕๕๙ ,๑๐๙/๒๕๕๙ ,๑๙๒/๒๕๕๙) สคภ. ๕ คด ี(๗๔/
๒๕๕๘ ,๗๕/๒๕๕๘ ,๘๘/๒๕๕๘ ,๙๖/๒๕๕๘, ๙๗/๒๕๕๘)  
      (๓) ด้านมาตรฐานผลิตภณัฑ์และคุณภาพชีวิต รวม ๑ คดี 
สคท. ๙๘/๒๕๕๘ 
หมายเหตุ ได้รับการอนุมัติให้จ าหน่ายออกจากฐานการค านวณ ใน
รอบการประเมิน ๒ ทับ ๒๕๖๐ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการ
จ าหน่ายคดีพิเศษ จ านวน ๔ คดี ได้แก่ สคภ. (๕๑/๒๕๕๘ ,๕๒/
๒๕๕๘) สปภ. (๕๓/๒๕๕๘  และ ๘๗/๒๕๕๘) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๔ 

 

 

 

 



กรอบยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผนการด าเนนิงานปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รอบการประเมินที่ ๒) ผลการด าเนินงาน 
มี.ค. ๖๐ เม.ย. ๖๐ พ.ค. ๖๐ มิ.ย. ๖๐ ก.ค. ๖๐ ส.ค. ๖๐ ก.ย. ๖๐ 

๕.โครงการ
เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมและความ
เข้มแข็งของภาค
ประชาสังคมในการ
ป้องกันอาชญากรรม    
คดีพิเศษและการเฝ้า
ระวัง แจ้งเบาะแส
อาชญากรรมคดี
พิเศษ 

       ๕.๑ จ านวนของเครือข่ายภาคประชาชนการฝึกอบรมภาคประชา
สังคมและสร้างแกนน าภาคประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวังการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ (ระดับให้ข้อมูลข่าวสารถึงระดับ
ร่วมมือกับกรม) ด าเนินกิจกรรมการเผยแพร่และการให้ความ
ช่วยเหลือจัดตั้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่าย
อาชญากรรมคดีพิเศษ รวม ๑๒๘ คน 
   - วันที่ ๘ มี.ค. ๖๐ จังหวัดน่าน จ านวนเครือข่ายฯ ๔๐ คน 
   - วันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๐ จังหวดัชุมพร จ านวนเครือข่ายฯ ๓๕ คน 
   - วันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๐ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ จ านวนเครือข่ายฯ 
๕๓ คน 
๕.๒ สร้างความเข็มแข็งของชุมชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม 
ตรวจสอบการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมพิเศษ        
รวม ๕ ชุมชน 
    - วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๐ ชุมชนอ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 
    - วันที่ ๕ ก.ค. ๖๐ ชุมชนต าบลน้ ารอบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
    - วันที่ ๖ ก.ค. ๖๐ ชุมชนจังหวัดชุมพร       
    - วันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๐ ชุมชนต าบลนาดินด า จังหวัดเลย 
    - วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๐ ชุมชนเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๕ 
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๖.โครงการมาตรการ
เชิงรุกด้านการ
ป้องกันการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ ด้วย
ระบบแม่ข่ายแผนที่
ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต (DSI 
MAP)และ ผ่าน
ระบบดาวเทียม  
GPS (DSI MAP 
Extended) 

       ๖.๑ ด าเนินโครงการมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐ ด้วยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) 
และผ่านระบบดาวเทียม GPS (DSI MAP Extended) จ านวน ๗ 
พ้ืนที่เป้าหมาย 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๖ 

๗.โครงการพัฒนา
สถาบันการสอบสวน
คดีพิเศษ เพ่ือเป็น
ศูนย์การฝึกอบรม
ของหน่วยงานบังคับ
ใช้กฎหมาย 

       ๗.๑ ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมจ านวน ๓ หลักสูตร 
ได้แก่ หลักสูตรการบริหารงานสอบสวนคดีพิเศษ ระดับต้น 
ระดับกลาง และ ระดับสูง 
๗.๒ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษและพนักงานสอบสวนที่เข้ารับการฝึกอบรม
และผ่านเกณฑ์การประเมินผล มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย     
สหวิชา จ านวนรวม ๔๕๒ คน ดังนี้ 
      (๑) หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ๓๔ ราย 
      (๒) หลักสูตรก าหมายปกครอง ๖๐ ราย 
      (๓) ฝึกอบรมความเชี่ยวชาญที่หลากหลายสหวิชา ๑๐๔ 
หลักสูตร ๓๕๘ ราย    
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๗ 
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๘.โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการคดีพิเศษตาม
หลักธรรมาภิบาล 

       ๘.๑ ด าเนินกิจกรรมพัฒนารูปแบบการท าส านวนการสอบสวน    
คดีพิเศษ สรุปผลการด าเนินงานให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ทราบและพิจารณาสั่งการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๘ 
๘.๒ สร้าง/พัฒนากลไกมาตรการเร่งรัดการสืบสวนสอบสวนคดี
พิเศษให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน ๑ กลไก  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๙ 
๘.๓ ด าเนินกิจกรรมการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและ
เจ้าหน้าที่คดีพิเศษและการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน ๒ กิจกรรม 
     (๑) ด าเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษและการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม
เซน็ทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์   
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
     (๒) ด าเนินกิจกรรมจัดสัปดาห์ส่งเสริมปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและ
เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ และการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องโถงชั้น G และชั้น 
๘ อาคารรัฐประศาสนภักดี 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑๐ 
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๙.จัดท าฐานข้อมูล
อาชญากรรมระดับ
พ้ืนที่ 

       ๙.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับฐานข้อมูลอาชญากรรมระดับภูมิภาคท่ี
ได้รับจัดท าขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จ านวน ๕ ฐานข้อมูล 
    (๑) รายงานสรุปผลการด าเนินการรายงานข้อมูลการข่าว ของ
ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ ๕ ภูมิภาค เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 
    (๒) การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ของศูนย์ปฏิบัติการ  
คดีพิเศษ ๕ ภูมิภาค ตามโปรแกรมซึ่งมีรูปแบบการบันทึกข้อมูลที่
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ก าหนด ( โปรแกรม I-Base ) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑๑ 

 


