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ส่วนติดตามและประเมินผล 
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ 

กันยายน 2562 



 

บทสรุปผู้บริหาร 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2562 โดยการน าหลักการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee. of. Sponsoring Organization 
of the Tread way Commission) มาเป็นแนวทางในการด าเนินการ เพ่ือให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ สามารถลดมูลเหตุ
ของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ ควบคุมได้ สามารถตรวจสอบผลได้ มีการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (ระดับยุทธศาสตร์) (Enterprise 
Risk Management : ERM) น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดในแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 
2560 – 2564 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2562) และเพ่ือให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไป
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หัวข้อ 2.2 การ
ก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับพันธกิจของส่วนราชการและเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 

 ทั้งนี้ จากแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (ระดับยุทธศาสตร์) ข้างต้น จะเห็นว่ามีการพิจารณา
ครอบคลุมทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ และได้จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง เพ่ือน ามาจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้มีการก าหนดมาตรการ/แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง กิจกรรมภายใต้มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง การก าหนด เป้าหมาย กรอบระยะเวลา
ด าเนินงาน (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2562) และก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบของแต่ละกิจกรรม เพ่ือการ
ควบคุม ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม รวมทั้งรายงานสถานะปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข 
เพ่ือเป็นแนวทางในการทบทวนการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป 
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รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้คัดเลือก กิจกรรม/โครงการ เพ่ือน ามาพิจารณาวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง .ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5.ประเด็น ตามที่ระบุในแผน
ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.โดยให้กองในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ พิจารณาคัดเลือก 
กิจกรรม/โครงการ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว พิจารณา.วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของกิจกรรม/โครงการ 
เหล่านั้น และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งผลการคัดเลือกมีกิจกรรม/โครงการ 
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยง จ านวน 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล (Standard System) 
ประกอบด้วย 4 กิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
1. สรุปข้อมูลสถานะคดีเพ่ือเข้าวาระการประชุมผู้บริหาร เพ่ือติดตามเร่งรัดการด าเนินการสืบสวนสอบสวน

คดีพิเศษให้เป็นไปตามเป้าหมาย (ด าเนินการเสร็จสิ้น) 
2. การด าเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร  
    2.1 กิจกรรมผู้บริหารเน้นย้ า “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์” (ด าเนินการเสร็จสิ้น) 
 - จัดท าร่างค ากล่าว 
 - น าเข้าวาระการประชุมผู้บริหาร 
    2.2 กิจกรรมประกาศค ามั่นสัญญา ค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์การ (ด าเนินการเสร็จสิ้น) 
3. การด าเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร โครงการส่งเสริมการประพฤติและปฏิบัติตามคู่มือ

จริยธรรม พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ (อยู่ระหว่างด าเนินการ จะด าเนินการเสร็จสิ้นภายใน
เดือนกันยายน) 

4..การด าเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ด าเนินการเสร็จสิ้น) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย (Super Technology) 
 ประกอบด้วย 4 กิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 

1. จัดท าคู่มือ/หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ทั้งการปฏิบัติตามระเบียบหรือแนวทางการ
ปฏิบัติที่เก่ียวข้อง และการใช้งานในระบบบริหารคดี ให้บุคลากรภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษทราบและถือปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง (ด าเนินการเสร็จสิ้น) 

2. จัดท าคู่มือ/แนวทางการใช้ระบบสนับสนุน ส่งเสริมการใช้ เก็บข้อมูลการใช้ระบบสนับสนุนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ (ด าเนินการเสร็จสิ้น) 

3. จัดท าคู่มือ/แนวทางการใช้ระบบสนับสนุน ส่งเสริมการใช้ เก็บข้อมูลการใช้ระบบสนับสนุนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ กองเทคโนโลยีสารสนเทศและการตรวจสอบ (ด าเนินการเสร็จสิ้น) 

4. ส่งเสริมการใช้เครื่องฝึกยิงปืนสถานการณ์ (ปพ.) ในการฝึกการใช้อาวุธปืนของบุคลากรกรมสอบสวนคดี
พิเศษ (ด าเนินการเสร็จสิ้น) 
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ส่วนที่  1 
รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2562) 

หน่วยงาน : กองบริหารคดีพิเศษ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล (Standard System) 

เป้าหมาย : ประชุมตามกรอบที่ก าหนดทุกรอบ 
     เรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง/สืบสวน/คดีพิเศษแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 

รหัส 

 
 

ปัจจัยเสี่ยงแต่ละด้าน 

 
 

มาตรการ/แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

 
 

กิจกรรม/โครงการ 

 
 

ผลการด าเนินการ 

 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส
จะเกิด 

 
(L) 

ผล 
กระทบ 

 
(I) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(L x I) 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
SI-3 การด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย/
ไม่แล้วเสร็จตาม
ก าหนด(งานสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ) 

จัดการให้มีระบบการควบคุม 
ก ากับ เร่งรัด ติดตามเป็นรายเดือน 
รายไตรมาส ราย 6 เดือน ราย 9 
เดือน และ 12 เดือน (สอดคล้อง
กับ ข้อ 34 แห่งระเบียบกรม
สอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยการ
บริหารงานคดีพิเศษ พ.ศ. 2560) 

สรุปข้อมูลสถานะคดีเพ่ือเข้าวาระการ
ประชุมผู้บริหาร เพ่ือติดตามเร่งรัดการ
ด าเนินการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย/แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

  กองบริหารคดีพิเศษได้จัดท าข้อมูลสถานะคดี 
เ พ่ือติดตามเร่ งรัดการด า เนินการสืบสวน 
สอบสวนคดีพิเศษให้เป็นไปตามเป้าหมาย/ แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
 - การประชุมผู้บริหารครั้งที่ ๑๐ วันพฤหัสบดีที่ 
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (หลักฐานแนบ 1) 
 - การประชุมผู้บริหารครั้งที่ ๑๑ วันพฤหัสบดีที่ 
๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ (หลักฐานแนบ 2) 
 - การประชุมผู้บริหารครั้งที่ ๑๒ วันจันทร์ที ่ ๙  
กันยายน ๒๕๖๒ (หลักฐานแนบ 3) 

4 5 20 
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ประชุมผู้บริหารครั้งที่ 10 ประจ าปีงบประมาณ 2562 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
     รายงานสถานภาพและเร่งรัดงานคดีพิเศษ 
     สถานภาพเรื่องร้องทุกข์และผลการให้บริการประชาชนระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 
ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

สถานภาพเรื่องร้องทุกข์ 

ประเภทงานคดี จ านวน 
เรื่องร้องทุกข์ท่ียกยอดมาด าเนินการจากวันที่ 1 มิถุนายน 2562 23 
เรื่องร้องทุกข์ท่ีรับไว้ด าเนินการ (ส านวนร้องทุกข์ท่ี 504/2562 – 689/2562) 186 
รวมเรื่องร้องทุกข์ท้ังหมด 209 
เรื่องร้องทุกข์ท่ีด าเนินการท าความเห็นเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 162 
เรื่องร้องทุกข์ท่ียกยอดไปด าเนินการตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2562 47 

 

ข้อมูลการให้บริการประชาชน 

ช่องทางการให้บริการ จ านวนขอรับบริการ 
(ราย) 

ด าเนินการเสร็จ
(ราย) 

มาติดต่อด้วยตนเองที่หน่วยบริการประชาชน 50 50 
ปรึกษากฎหมาย สายด่วน 1202 36 36 
ร้องเรียนทางเว็บไซต์ DSI 54 54 
ร้องเรียนทางเฟสบุ๊ค DSI - - 

รวม 140 140 
 

รายงานสถานภาพงานคดี 
สถานภาพคดีพิเศษ เรื่องสืบสวน และเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง ประจ าเดือน มิถุนายน 2562 

ประเภทงานคดี รับไว้ด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
คดีพิเศษ 4 28 268 
สืบสวน 21 23 134 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 7 15 14 
รวม 32 66 416 

 

 

 

หลักฐานแนบ 1 
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ปริมาณงานที่กรมด าเนินการในรอบปีงบประมาณ 2562 

ประเภทงานคดี ปริมาณงานคดี 
รับไว้ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

คดีพิเศษ 472 204 268 
สืบสวน 315 181 134 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 89 75 14 
รวม 876 460 416 

 

สรุปผลคะแนนตามตัวช้ีวัดที่ 1.1 ปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2) ของ คสช. 

1. ร้อยละของคดีพิเศษท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ รายงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

กลุ่มคดีที่ จ านวน เสร็จ ค้าง เปอร์เซ็นต์ ผลการประเมิน 
1 25 25 - 100 ผ่านขั้นสูง 
2 179 63 116 35.20 ไม่ผ่าน 
3 27 26 1 

(คพ.75/59) 
96.30 ไม่ผ่าน 

**   คดีกลุ่มที่ 1 ออกเลขระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 รวมคดีคงค้าง 
     คดีกลุ่มที่ 2 ออกเลขระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560 รวมคดีคงค้าง 
 คดีกลุ่มที่ 3 ออกเลขระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 2559 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559 รวมคดีคงค้าง 

ร้อยละของคดีพิเศษท่ีด าเนินการแล้ว
เสร็จ กลุ่มที่ 

เป้าหมายขั้นต่ า เป้าหมาย
มาตรฐาน 

เป้าหมายขั้นสูง 

1 99.00 99.50 100 
2 86.00 87.50 89 
3 99.00 99.50 100 

 

2. ระยะเวลาเฉลี่ยของการด าเนินการคดีพิเศษท่ีแล้วเสร็จ รายงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

กลุ่มคดีที่ จ านวน เสร็จ ค้าง 
ระยะเวลาด าเนินการ

เฉลี่ย (เดือน) 
ผลการประเมิน 

1 25 25 - 6.48 
( 6 เดือน 15 วัน) 

เป้าหมายขั้นสูง 

2 174 62 112 17.49 
( 17 เดือน 15 วัน) 

เป้าหมายขั้นสูง 

3 27 26 1 
(คพ.75/59) 

12.65 
(12 เดือน 20 วัน) 

เป้าหมายขั้นสูง 

* ประเมินเฉพาะคดีพิเศษที่รับมาด าเนินการภายในรอบการประเมนิของแต่ละกลุม่ ไมเ่อาจ านวนคดพีิเศษคงค้างมาค านวณ 
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ร้อยละของ
คดีพิเศษ    
ที่ด าเนิน 

เป้าหมายขั้นต่ า เป้าหมายมาตรฐาน เป้าหมายขั้นสูง 

1 ภายในระยะเวลา 12 เดือน ภายในระยะเวลา 11 เดือน ภายในระยะเวลา 10 เดือน 
2 ภายในระยะเวลา 29 เดือน ภายในระยะเวลา 28 เดือน ภายในระยะเวลา 27 เดือน 
3 ภายในระยะเวลา 36 เดือน ภายในระยะเวลา 5 เดือน ภายในระยะเวลา 34 เดือน 

 

สรุปผลคะแนนตามตัวชี้วัดที่ 1.8 (1) ปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2) ตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ 
จ านวนของคดีพิเศษที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

กลุ่มคดีที่ จ านวน เสร็จ ค้าง เปอร์เซ็นต์ เกณฑ์ผ่าน 
1 

(ระยะเวลา 10 เดือน 22 วัน
นับแต่วันออกเลขคดีพิเศษ ถึง
วันที่ กบพ. จ าหน่ายเลขออก

จากสารบบคดีพิเศษ) 

25 24 - 96 4.6 คะแนน 
 

(เสร็จเกิน
กรอบ 1 คดี) 

*หมายเหตุ* 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ร้อยละ 60 
(1 คะแนน) 

ร้อยละ 70 
(2 คะแนน) 

ร้อยละ 80 
(3 คะแนน) 

ร้อยละ 90 
(4 คะแนน) 

ร้อยละ 100 
(5คะแนน) 

2 
(ระยะเวลา 28 เดือน นับแต่
วันออกเลขคดีพิเศษ ถึงวันที่ 
กบพ. จ าหน่ายเลขออกจาก  

สารบบคดีพิเศษ) 

67 56 11 83.58 2.5 คะแนน 

*หมายเหตุ* 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ร้อยละ 75 
(1 คะแนน) 

ร้อยละ 80 
(2 คะแนน) 

ร้อยละ 85 
(3 คะแนน) 

ร้อยละ 90 
(4 คะแนน) 

ร้อยละ 95 
(5 คะแนน) 

* คดีกลุ่มที่ 1  ออกเลขระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 
   คดีกลุม่ที่ 2  ออกเลขระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2560 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 

คดีพิเศษกลุม่ที่ 2 ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 11 คดี (ก าหนดระยะเวลา ด าเนินการ  28 เดือน) 

เดือน/กอง กคง. กคธ. กคภ.  กคร. กคส. กปภ. 
กรกฎาคม 2562  36/2560 

37/2560 
    

สิงหาคม 2562 48/2560 102/2560  40/2560 49/2560  
กันยายน 2562   56/2560 

57/2560 
59/2560 

 104/2560 100/2560 
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สรุปผลคะแนนตามตัวช้ีวัดที่ 1.8 (3) ปีงบประมาณ 2562 (รอบท่ี 2) ตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม 
ได้แก่ จ านวนของเรื่องสืบสวนที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

จ านวน เสร็จภายใน
กรอบ

ระยะเวลา 

ค้าง เปอร์เซ็นต์ เกณฑ์ผ่าน หมายเหตุ 

139 เรื่อง 61 70 43.88 ไม่ผ่าน เสร็จเกิน
กรอบ 8 

เรื่อง 
*หมายเหตุ* 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
ร้อยละ 70 
(1 คะแนน) 

ร้อยละ 75 
(2 คะแนน) 

ร้อยละ 80 
(3 คะแนน) 

ร้อยละ 85 
(4 คะแนน) 

ร้อยละ 90 
(5 คะแนน) 

139 เรื่อง 98 105 112 119 126 
* เรื่องสืบสวนที่ออกเลขระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 

สรุปผลคะแนนตามตัวช้ีวัดที่ 1.8 (4) ปีงบประมาณ 2562 (รอบท่ี 2) ตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม 
ได้แก่ จ านวนของเรื่องสืบสวนที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

จ านวน เสร็จภายใน
กรอบระยะเวลา 

ค้าง เปอร์เซ็นต์ เกณฑ์ผ่าน หมายเหตุ 

40เรื่อง 23 14 57.50 ไม่ผ่าน เสร็จเกิน
กรอบ 3

เรื่อง 
*หมายเหตุ* 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
ร้อยละ 70 
(1 คะแนน) 

ร้อยละ 75 
(2 คะแนน) 

ร้อยละ 80 
(3 คะแนน) 

ร้อยละ 85 
(4 คะแนน) 

ร้อยละ 90 
(5 คะแนน) 

40 เรื่อง 28 30 32 34 36 
* ตส. ที่ออกเลขระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 30 มิถุนายน 2562 

สรุปผลคะแนนตามตัวช้ีวัดที่ 1.8 (7) ปีงบประมาณ 2562 (รอบท่ี 2) ตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม 
ได้แก่ จ านวนของคดีพิเศษท่ีรับมาด าเนินการเกินกว่า 3 ปีแล้วเสร็จ 

จ านวน เสร็จ ค้าง เกณฑ์ผ่าน หมายเหตุ 
33 เรื่อง 31 2 4 คะแนน - 

*หมายเหตุ* 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

18 เรื่อง 
(1 คะแนน) 

22 เรื่อง 
 (2 คะแนน) 

26 เรื่อง 
 (3 คะแนน) 

30 เรื่อง 
 (4 คะแนน) 

33 เรื่อง 
(5 คะแนน) 
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คดีพิเศษท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการเกิน 1 - 3 ปี (บัญชี 2) 

ล าดับ กองท่ีรับผิดชอบ คดีที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
1 กคส. 1 

(คพ. 75/59) 
2 กคธ. 1 

(คพ. 174/59) 
รวม 2 
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ประชุมผู้บริหารครั้งที่ ๑๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา   

   รายงานสถานภาพและเร่งรัดงานคดีพิเศษ  

   สถานภาพเรื่องร้องทุกข์และผลการให้บริการประชาชนระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

สถานภาพเรื่องร้องทุกข์ 

ประเภทงานคดี จ านวน 

เรื่องร้องทุกข์ท่ียกยอดมาด าเนินการจากวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๔๗ 

เรื่องร้องทุกข์ท่ีรับไว้ด าเนินการ  (ส านวนร้องทุกข์ที่ ๖๙๐/๒๕๖๒ – ๘๙๔/๒๕๖๒ ) ๒๐๕ 

รวมเรื่องร้องทุกข์ท้ังหมด ๒๕๒ 

เรื่องร้องทุกข์ท่ีด าเนินการท าความเห็นเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ๑๐๙ 

เรื่องร้องทุกข์ท่ียกยอดไปด าเนินการตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๑๔๓ 

 

ข้อมูลการให้บริการประชาชน 

ช่องทางการให้บริการ จ านวนขอรับบริการ
(ราย) 

ด าเนินการเสร็จ(ราย) 

มาติดต่อด้วยตนเองที่หน่วยบริการประชาชนฯ ๓๐ ๓๐ 

ปรึกษากฎหมาย สายด่วน ๑๒๐๒ ๖๒ ๖๒ 

ร้องเรียนทางเว็บไซต์ DSI ๑๕๐ ๑๕๐ 

ร้องเรียนทางเฟสบุ๊ค DSI - - 

รวม ๒๔๒ ๒๔๒ 

  

 

 

หลักฐานแนบ 2 
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รายงานสถานภาพงานคดี 

  สถานภาพคดีพิเศษ เรื่องสืบสวน และเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ 

ประเภท รับไว้ด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

คดีพิเศษ ๖ ๑๖ ๒๕๘ 

สืบสวน ๒๘ ๑๘ ๑๔๔ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง ๘ ๕ ๑๗ 

รวม ๔๒ ๓๙ ๔๑๙ 

       

ปริมาณงานที่กรมด าเนินการในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

ประเภทงานคดี 

ปริมาณงานคดี 

รับไว้ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

คดีพิเศษ ๔๗๘ ๒๒๐ ๒๕๘ 

สืบสวน ๓๔๓ ๑๙๙ ๑๔๔ 

ตรวจสอบ ๙๗ ๘๐ ๑๗ 

รวม ๙๑๘ ๔๙๙ ๔๑๙ 

  

สรุปผลคะแนนตามตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒) ของ คสช. 

๑. ร้อยละของคดีพิเศษท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ รายงาน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

กลุ่มคดีที่ จ านวน เสร็จ ค้าง เปอร์เซ็นต์ ผลการประเมิน 
๑ ๒๕ ๒๕ - ๑๐๐ ผ่านขั้นสูง 
๒ ๑๗๙ ๖๔ ๑๑๕ ๓๖.๗๘ ไม่ผ่าน 
๓ ๒๗ ๒๖ ๑ 

(คพ.๗๕/๕๙) 
๙๖.๓๐ ไม่ผ่าน 

** คดีกลุ่มที่ ๑ ออกเลขระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ รวมคดีคงค้าง   

    คดีกลุ่มที่ ๒ ออกเลขระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ รวมคดีคงค้าง   

    คดีกลุ่มที่ ๓ ออกเลขระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ รวมคดีคงค้าง    
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ร้อยละของคดีพิเศษท่ี
ด าเนินการแล้วเสร็จ   

กลุ่มที่ 
เป้าหมายขั้นต่ า เป้าหมายมาตรฐาน เป้าหมายขั้นสูง 

๑ ๙๙.๐๐ ๙๙.๕๐ ๑๐๐ 
๒ ๘๖.๐๐ ๘๗.๕๐ ๘๙ 
๓ ๙๙.๐๐ ๙๙.๕๐ ๑๐๐ 

 

๒. ระยะเวลาเฉลี่ยของการด าเนินคดีพิเศษท่ีแล้วเสร็จ รายงาน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

กลุ่มคดีที่ จ านวน เสร็จ ค้าง ระเวลาด าเนินการ
เฉลี่ย (เดือน) 

ผลการประเมิน 

๑ ๒๕ ๒๕ - ๖.๔๘ 
(๖ เดือน ๑๕ วัน) 

เป้าหมายขั้นสูง 

๒ ๑๗๔ ๖๓ ๑๑๑ ๑๗.๕๐ 
(๑๗ เดือน ๑๕ วัน) 

เป้าหมายขั้นสูง 

๓ ๒๗ ๒๖ ๑ 
(คพ.๗๕/๕๙) 

๑๒.๖๕ 
(๑๒ เดือน ๒๐ วัน) 

เป้าหมายขั้นสูง 

* ประเมินเฉพาะคดีพิเศษท่ีรับมาด าเนินการภายในรอบการประเมินของแต่ละกลุ่ม ไม่เอาจ านวนคดีพิเศษคง
ค้างมาค านวณ 

 

ร้อยละของคดีพิเศษท่ี
ด าเนินการแล้วเสร็จ  

กลุ่มที่ 
เป้าหมายขั้นต่ า เป้าหมายมาตรฐาน เป้าหมายขั้นสูง 

๑ ภายในระยะเวลา ๑๒ เดือน ภายในระยะเวลา ๑๑ เดือน ภายในระยะเวลา ๑๐ เดือน 
๒ ภายในระยะเวลา ๒๙ เดือน ภายในระยะเวลา ๒๘ เดือน ภายในระยะเวลา ๒๗ เดือน 
๓ ภายในระยะเวลา ๓๖ เดือน ภายในระยะเวลา ๓๕ เดือน ภายในระยะเวลา ๓๔ เดือน 
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สรุปผลคะแนนตามตัวชี้วัดที่ ๑.๘(๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒) ตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม 

ได้แก่ จ านวนของคดีพิเศษท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ 

กลุ่มคดีที่ จ านวน เสร็จ ค้าง เปอร์เซ็นต์ เกณฑ์ผ่าน  

๑ 

(ระยะเวลา ๑๐ เดือน 
๒๒ วันนับแต่วันออก
เลขคดี พิ เศษถึงวันที่ 
กบพ.จ าหน่ายเลขออก
จากสารบบคดีพิเศษ) 

๒๕ ๒๔ - 

 

 

๙๖ ๔.๖ คะแนน 

 

 

 

(เสร็จเกิน
กรอบ ๑ คดี) 

*หมายเหตุ* 

 ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ัด 

 

ร้อยละ ๖๐ 

(๑ คะแนน) 

ร้อยละ ๗๐  

(๒ คะแนน) 

ร้อยละ ๘๐ 

(๓ คะแนน) 

ร้อยละ ๙๐ 

(๔ คะแนน) 

ร้อยละ ๑๐๐ 

(๕ คะแนน) 

๒ 

(ระยะเวลา ๒๘ เดือน
นับแต่วันออกเลขคดี
พิ เศษถึงวันที่  กบพ.
จ าหน่ายเลขออกจาก
สารบบคดีพิเศษ) 

๖๗ ๕๗ ๑๐ ๘๕.๐๗ ๓ คะแนน 

*หมายเหตุ* 

 ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ัด 

 

ร้อยละ ๗๕ 

(๑ คะแนน) 

ร้อยละ ๘๐ 

(๒ คะแนน) 

ร้อยละ ๘๕ 

(๓ คะแนน) 

ร้อยละ ๙๐ 

(๔ คะแนน) 

ร้อยละ ๙๕ 

(๕ คะแนน) 

** คดีกลุ่มที่ ๑ ออกเลขระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  

    คดีกลุ่มที่ ๒ ออกเลขระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
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คดีพิเศษกลุ่มที่ ๒ ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๑๐ คดี(ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ ๒๘ เดือน) 

เดือน/กอง กคง กคธ กคภ กคร กคส กปภ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

 ๓๕/๒๕๖๐, 
๓๗/๒๕๖๐ 

    

สิงหาคม ๒๕๖๒ ๔๘/๒๕๖๐ ๑๐๒/๒๕๖๐  ๔๐/๒๕๖๐ ๔๙/๒๕๖๐  
กันยายน ๒๕๖๒   ๕๖/๒๕๖๐ 

๕๗/๒๕๖๐ 
๕๙/๒๕๖๐ 

  ๑๐๐/๒๕๖๐ 

 

สรุปผลคะแนนตามตัวชี้วัดที่ ๑.๘(๓) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒) ตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม 

ได้แก่ จ านวนของเรื่องสืบสวนที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

จ านวน เสร็จ
ภายใน
กรอบ

ระยะเวลา 

ค้าง เปอร์เซ็นต์ เกณฑ์ผ่าน  หมายเหตุ 

๑๓๙ เรื่อง ๗๘ ๕๓ ๕๖.๑๒ ไม่ผ่าน เสร็จเกินกรอบ 
๘ เรื่อง 

*หมายเหตุ* 

 ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ัด 

ร้อยละ ๗๐ 

(๑ คะแนน) 

ร้อยละ ๗๕ 

(๒ คะแนน) 

ร้อยละ ๘๐ 

(๓ คะแนน) 

ร้อยละ ๘๕ 

(๔ คะแนน) 

ร้อยละ ๙๐ 

(๕ คะแนน) 

๑๓๙ เรื่อง ๙๘ ๑๐๕ ๑๑๒ ๑๑๙ ๑๒๖ 

        * เรื่องสืบสวนที่ออกเลขระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
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สรุปผลคะแนนตามตัวชี้วัดที่ ๑.๘(๔) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒) ตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม 

ได้แก่ จ านวนของเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

จ านวน เสร็จ ค้าง เปอร์เซ็นต์ เกณฑ์ผ่าน  หมายเหตุ 

๔๐ เรื่อง ๒๕ ๙ ๖๒.๕๐ ไม่ผ่าน เสร็จเกินกรอบ 
๖ เรื่อง 

*หมายเหตุ* 

 ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ัด 

ร้อยละ ๗๐ 

(๑ คะแนน) 

ร้อยละ ๗๕ 

(๒ คะแนน) 

ร้อยละ ๘๐ 

(๓ คะแนน) 

ร้อยละ ๘๕ 

(๔ คะแนน) 

ร้อยละ ๙๐ 

(๕ คะแนน) 

๔๐ เรื่อง ๒๘ ๓๐ ๓๒ ๓๔ ๓๖ 

     **ตส. ที่ออกเลขระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

สรุปผลคะแนนตามตัวชี้วัดที่ ๑.๘(๗) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒) ตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม 

ได้แก่ จ านวนของคดีพิเศษท่ีรับมาด าเนินการเกินกว่า ๓ ปีแล้วเสร็จ 

จ านวน เสร็จ ค้าง เกณฑ์ผ่าน
(เรื่อง) 

หมายเหตุ 

๓๓ เรื่อง ๓๑ ๒ ๔ คะแนน - 

*หมายเหตุ* 

 ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ัด 

๑๘ เรื่อง 

(๑ คะแนน) 

๒๒ เรื่อง 

(๒ คะแนน) 

๒๖ เรื่อง 

(๓ คะแนน) 

๓๐ เรื่อง 

(๔ คะแนน) 

๓๓ เรื่อง 

(๕ คะแนน) 

 

คดีพิเศษท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการเกิน ๑-๓ ปี (บัญชี ๒) 

ล าดับ กองท่ีรับผิดชอบ คดีที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๑ กคส. ๑ 
(คพ. ๗๕/๕๙) ขุดทรายคลองทุ่งมะพร้าว 

๒ กคธ. ๑ 
(คพ. ๑๗๔/๕๙) J.K. ONE 

รวม ๒ 
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ปริมาณตัวช้ีวัดงานคดีของกองท่ีอยู่ในการก ากับดูแลของรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (๑)  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒) 

รองฯ (๑) 
พ.ต.ท.กรวัชร์ฯ 

คดีพิเศษ สืบสวน ตรวจสอบ รวมงานคดี 

จ านวน เสร็จ ค้าง จ านวน เสร็จ ค้าง จ านวน เสร็จ ค้าง จ านวน เสร็จ ค้าง 

กคง. ๕ ๒ ๓ ๘ ๒ ๖ ๓ ๒ ๑ ๑๖ ๖ ๑๐ 

กมค. ๒๕ ๒๓ ๒ ๑๔ ๖ ๘ ๖ ๖ - ๔๕ ๓๔ ๑๑ 

กปภ. ๑๓๖ ๔๒ ๙๔ ๒๗ ๑๙ ๘ ๑๘ ๑๓ ๕ ๑๘๑ ๗๔ ๑๐๗ 

ศ.สรข. - - - ๒ ๒ - - - - ๒ ๒ - 

ศนธ. - - - ๗ ๒ ๕ ๑ ๑ - ๘ ๓ ๕ 

กป.พศ. - - - ๑ ๑ - - - - ๑ ๑ - 

ชช. - - - ๑ - ๑ - - - - - - 

รวม ๑๖๖ ๖๗ ๙๙ ๖๐ ๓๒ ๒๘ ๒๘ ๒๒ ๖ ๒๕๓ ๑๒๐ ๑๓๓ 

 

ปริมาณงานคดีที่อยู่ระหว่างด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (แบ่งตามสังกัดรองอธิบดี)  

รองฯ (๑)  
พ.ต.ท.กรวัชร์ฯ 

คดีพิเศษ เลขสืบสวน เลขตรวจสอบ รวมงานคดี 

กคง. ๓๓ ๑๐ ๑ ๔๔ 
กมค. ๑๖ ๒๔ ๑ ๔๑ 
กปภ. ๑๒๕ ๒๓ ๗ ๑๕๕ 
ศ.สรข. - ๑ - ๑ 
ศนธ. - ๖ - ๖ 

กป.พศ. ๑ - - ๑ 
ชช. - ๑ - ๑ 
รวม ๑๗๕ ๖๕ ๙ ๒๔๙ 
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ปริมาณตัวช้ีวัดงานคดีของกองท่ีอยู่ในการก ากับดูแลของรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (๒) 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒) 

รองฯ (๒) 
นายไตรยฤทธิ์ฯ 

คดีพิเศษ สืบสวน ตรวจสอบ รวมงานคดี 

จ านวน เสร็จ ค้าง จ านวน เสร็จ ค้าง จ านวน เสร็จ ค้าง จ านวน เสร็จ ค้าง 

กคบ. ๒ ๒ ๐ ๖ ๔ ๒ - - - ๘ ๖ ๒ 

กคท. ๒ ๑ ๑ ๖ ๓ ๓ ๑ - ๑ ๙ ๔ ๕ 

รวม ๔ ๓ ๑ ๑๒ ๗ ๕ ๑ - ๑ ๑๗ ๑๐ ๗ 

 

ปริมาณงานคดีที่อยู่ระหว่างด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (แบ่งตามสังกัดรองอธิบดี) 

รองฯ (๒) 
นายไตรยฤทธิ์ฯ 

คดีพิเศษ เลขสืบสวน เลขตรวจสอบ รวมงานคดี 

กคบ. ๒ ๓ ๑ ๖ 
กคท. ๙ ๕ ๑ ๑๕ 
รวม ๑๑ ๘ ๒ ๒๑ 

     

ปริมาณตัวช้ีวัดงานคดีของกองท่ีอยู่ในการก ากับดูแลของรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (๓) 

                       ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบท่ี ๒) 

รองฯ (๓) 

นายมณฑลฯ 

คดีพิเศษ สืบสวน ตรวจสอบ รวมงานคดี 

จ านวน เสร็จ ค้าง จ านวน เสร็จ ค้าง จ านวน เสร็จ ค้าง จ านวน เสร็จ ค้าง 

กคร. ๒ ๑ ๑ ๔ ๔ - ๔ ๓ ๑ ๑๐ ๘ ๒ 

กคป. ๒๔ ๒๔ - ๖ ๕ ๑ - - - ๓๐ ๒๙ ๑ 

กคธ. ๙ ๓ ๖ ๑๐ ๗ ๓ ๒ ๒ - ๒๑ ๑๒ ๙ 

รวม ๓๕ ๒๘ ๗ ๒๐ ๑๖ ๔ ๖ ๕ ๑ ๖๑ ๔๙ ๑๒ 
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ปริมาณงานคดีที่อยู่ระหว่างด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (แบ่งตามสังกัดรองอธิบดี) 

รองฯ (๓)  
นายมณฑลฯ 

คดีพิเศษ เลขสืบสวน เลขตรวจสอบ รวมงานคดี 

กคร. ๔ ๑ ๑ ๖ 
กคป. ๗ ๑๓ - ๒๐ 
กคธ. ๑๗ ๑๔ ๒ ๓๓ 
รวม ๒๘ ๒๘ ๓ ๕๙ 

    

ปริมาณตัวช้ีวัดงานคดีของกองท่ีอยู่ในการก ากับดูแลของรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (๔)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒) 

รองฯ 
(๔)  

พ.ต.ท.
ปกรณ์ฯ 

คดีพิเศษ สืบสวน ตรวจสอบ รวมงานคดี 

จ านวน เสร็จ ค้าง จ านวน เสร็จ ค้าง จ านวน เสร็จ ค้าง จ านวน เสร็จ ค้าง 

กตท. ๑ ๑ - ๘ ๕ ๓ ๑ ๑ - ๑๐ ๗ ๓ 

กคม. ๕ ๕ - ๑๗ ๙ ๘ ๑ - ๑ ๒๓ ๑๔ ๙ 

กคส. ๑๔ ๙ ๕ ๑๗ ๑๓ ๔ ๑ ๑ - ๓๒ ๒๓ ๙ 

กคภ. ๖ ๒ ๔ ๕ ๔ ๑ ๒ ๑ ๑ ๑๓ ๗ ๖ 

รวม ๒๖ ๑๗ ๙ ๔๗ ๓๑ ๑๖ ๕ ๓ ๒ ๗๘ ๕๑ ๒๗ 
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ปริมาณงานคดีที่อยู่ระหว่างด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (แบ่งตามสังกัดรองอธิบดี) 

รองฯ (๔)  
พ.ต.ท.ปกรณ์ฯ 

คดีพิเศษ เลขสืบสวน เลขตรวจสอบ รวมงานคดี 

กตท. ๓ ๑๒ - ๑๕ 

กคม. ๖ ๑๗ ๑ ๒๔ 

กคส. ๒๖ ๙ - ๓๕ 

กคภ. ๙ ๔ ๑ ๑๔ 

รวม ๔๔ ๔๒ ๒ ๘๘ 

   ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ส่วนบริหารระบบงานคดีพิเศษ) 
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ประชุมผู้บริหารครั้งที่ ๑2 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ 5 กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.3๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา   

   รายงานสถานภาพและเร่งรัดงานคดีพิเศษ  

   สถานภาพเรื่องร้องทุกข์และผลการให้บริการประชาชนระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

สถานภาพเรื่องร้องทุกข์ 

ประเภทงานคดี จ านวน 

เรื่องร้องทุกข์ท่ียกยอดมาด าเนินการจากวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 143 

เรื่องร้องทุกข์ท่ีรับไว้ด าเนินการ  (ส านวนร้องทุกข์ที่ 895/๒๕๖๒ – 1177/๒๕๖๒) 283 

รวมเรื่องร้องทุกข์ท้ังหมด 330 

เรื่องร้องทุกข์ท่ีด าเนินการท าความเห็นเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 308 

เรื่องร้องทุกข์ท่ียกยอดไปด าเนินการตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 118 

 

ข้อมูลการให้บริการประชาชน 

ช่องทางการให้บริการ จ านวนขอรับบริการ
(ราย) 

ด าเนินการเสร็จ 
(ราย) 

มาติดต่อด้วยตนเองที่หน่วยบริการประชาชนฯ 43 43 

ปรึกษากฎหมาย สายด่วน ๑๒๐๒ 51 51 

ร้องเรียนทางเว็บไซต์ DSI 115 115 

ร้องเรียนทางเฟสบุ๊ค DSI - - 

เว็บไซต์ 1111 3 3 

รวม 212 212 

  

 

หลักฐานแนบ 3 
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รายงานสถานภาพงานคดี 

  สถานภาพคดีพิเศษ เรื่องสืบสวน และเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง ประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ 

ประเภท รับไว้ด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

คดีพิเศษ 4 10 252 

สืบสวน 23 20 147 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 7 7 17 

รวม 34 37 416 

  

ปริมาณงานที่กรมด าเนินการในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

ประเภทงานคดี 

ปริมาณงานคดี 

รับไว้ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

คดีพิเศษ 428 230 252 

สืบสวน ๓66 219 147 

ตรวจสอบ 104 87 ๑๗ 

รวม 898 536 416 

  

สรุปผลคะแนนตามตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒) ของ คสช. 

๑. ร้อยละของคดีพิเศษท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ รายงาน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

กลุ่มคดีที่ จ านวน เสร็จ ค้าง เปอร์เซ็นต์ ผลการประเมิน 
๑ ๒๕ ๒๕ - ๑๐๐ ผ่านขั้นสูง 
๒ ๑๗๙ 70 109 39.11 ไม่ผ่าน 
๓ ๒๗ ๒๖ ๑ 

(คพ.๗๕/๕๙) 
๙๖.๓๐ ไม่ผ่าน 

** คดีกลุ่มที่ ๑ ออกเลขระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ รวมคดีคงค้าง   

    คดีกลุ่มที่ ๒ ออกเลขระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ รวมคดีคงค้าง   

    คดีกลุ่มที่ ๓ ออกเลขระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ รวมคดีคงค้าง    
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ร้อยละของคดีพิเศษท่ี
ด าเนินการแล้วเสร็จ   

กลุ่มที่ 
เป้าหมายขั้นต่ า เป้าหมายมาตรฐาน เป้าหมายขั้นสูง 

๑ ๙๙.๐๐ ๙๙.๕๐ ๑๐๐ 
๒ ๘๖.๐๐ ๘๗.๕๐ ๘๙ 
๓ ๙๙.๐๐ ๙๙.๕๐ ๑๐๐ 

 

๒. ระยะเวลาเฉลี่ยของการด าเนินคดีพิเศษท่ีแล้วเสร็จ รายงาน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

กลุ่มคดีที่ จ านวน เสร็จ ค้าง ระเวลาด าเนินการ
เฉลี่ย (เดือน) 

ผลการประเมิน 

๑ ๒๕ ๒๕ - ๖.๔๘ 
(๖ เดือน ๑๕ วัน) 

เป้าหมายขั้นสูง 

๒ ๑๗5 70 ๑05 ๑๗.๕๐ 
(๑๗ เดือน ๑๕ วัน) 

เป้าหมายขั้นสูง 

๓ ๒๗ ๒๖ ๑ 
(คพ.๗๕/๕๙) 

๑๒.๖๕ 
(๑๒ เดือน ๒๐ วัน) 

เป้าหมายขั้นสูง 

* ประเมินเฉพาะคดีพิเศษท่ีรับมาด าเนินการภายในรอบการประเมินของแต่ละกลุ่ม ไม่เอาจ านวนคดีพิเศษคง
ค้างมาค านวณ 

ร้อยละของคดีพิเศษท่ี
ด าเนินการแล้วเสร็จ  

กลุ่มที่ 
เป้าหมายขั้นต่ า เป้าหมายมาตรฐาน เป้าหมายขั้นสูง 

๑ ภายในระยะเวลา ๑๒ เดือน ภายในระยะเวลา ๑๑ เดือน ภายในระยะเวลา ๑๐ เดือน 
๒ ภายในระยะเวลา ๒๙ เดือน ภายในระยะเวลา ๒๘ เดือน ภายในระยะเวลา ๒๗ เดือน 
๓ ภายในระยะเวลา ๓๖ เดือน ภายในระยะเวลา ๓๕ เดือน ภายในระยะเวลา ๓๔ เดือน 
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สรุปผลคะแนนตามตัวชี้วัดที่ ๑.๘(๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒) ตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม 

ได้แก่ จ านวนของคดีพิเศษท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ 

กลุ่มคดีที่ จ านวน เสร็จ ค้าง เปอร์เซ็นต์ เกณฑ์ผ่าน  

๑ 

(ระยะเวลา ๑๐ เดือน 
๒๒ วันนับแต่วันออก
เลขคดี พิ เศษถึงวันที่ 
กบพ.จ าหน่ายเลขออก
จากสารบบคดีพิเศษ) 

๒๕ ๒๔ - 

 

 

๙๖ ๔.๖ คะแนน 

 

 

 

(เสร็จเกิน
กรอบ ๑ คดี) 

*หมายเหตุ* 

 ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ัด 

 

ร้อยละ ๖๐ 

(๑ คะแนน) 

ร้อยละ ๗๐  

(๒ คะแนน) 

ร้อยละ ๘๐ 

(๓ คะแนน) 

ร้อยละ ๙๐ 

(๔ คะแนน) 

ร้อยละ ๑๐๐ 

(๕ คะแนน) 

๒ 

(ระยะเวลา ๒๘ เดือน
นับแต่วันออกเลขคดี
พิ เศษถึงวันที่  กบพ.
จ าหน่ายเลขออกจาก
สารบบคดีพิเศษ) 

๖8 ๕8 ๑๐ ๘๕.29 ๓ คะแนน 

*หมายเหตุ* 

 ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ัด 

 

ร้อยละ ๗๕ 

(๑ คะแนน) 

ร้อยละ ๘๐ 

(๒ คะแนน) 

ร้อยละ ๘๕ 

(๓ คะแนน) 

ร้อยละ ๙๐ 

(๔ คะแนน) 

ร้อยละ ๙๕ 

(๕ คะแนน) 

** คดีกลุ่มที่ ๑ ออกเลขระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  

    คดีกลุ่มที่ ๒ ออกเลขระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
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คดีพิเศษกลุ่มที่ ๒ ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๑๐ คดี(ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ ๒๘ เดือน) 

เดือน/กอง กคง กคธ กคภ กคร กคส กปภ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

 ๓๕/๒๕๖๐, 
๓๗/๒๕๖๐ 

    

สิงหาคม ๒๕๖๒ ๔๘/๒๕๖๐ ๑๐๒/๒๕๖๐  ๔๐/๒๕๖๐ ๔๙/๒๕๖๐  
กันยายน ๒๕๖๒   ๕๖/๒๕๖๐ 

๕๗/๒๕๖๐ 
๕๙/๒๕๖๐ 

  ๑๐๐/๒๕๖๐ 

 

สรุปผลคะแนนตามตัวชี้วัดที่ ๑.๘(๓) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒) ตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม 

ได้แก่ จ านวนของเรื่องสืบสวนที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

จ านวน เสร็จ
ภายใน
กรอบ

ระยะเวลา 

ค้าง เปอร์เซ็นต์ เกณฑ์ผ่าน  หมายเหตุ 

๑๓๙ เรื่อง 88 35 63.30 ไม่ผ่าน เสร็จเกินกรอบ 
16 เรื่อง 

*หมายเหตุ* 

 ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ัด 

ร้อยละ ๗๐ 

(๑ คะแนน) 

ร้อยละ ๗๕ 

(๒ คะแนน) 

ร้อยละ ๘๐ 

(๓ คะแนน) 

ร้อยละ ๘๕ 

(๔ คะแนน) 

ร้อยละ ๙๐ 

(๕ คะแนน) 

๑๓๙ เรื่อง ๙๘ ๑๐๕ ๑๑๒ ๑๑๙ ๑๒๖ 

        * เรื่องสืบสวนที่ออกเลขระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
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สรุปผลคะแนนตามตัวชี้วัดที่ ๑.๘(๔) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒) ตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม 

ได้แก่ จ านวนของเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

จ านวน เสร็จ ค้าง เปอร์เซ็นต์ เกณฑ์ผ่าน  หมายเหตุ 

๔๐ เรื่อง 32 2 80.00 ผ่าน 
3 คะแนน 

เสร็จเกินกรอบ 
๖ เรื่อง 

*หมายเหตุ* 

 ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ัด 

ร้อยละ ๗๐ 

(๑ คะแนน) 

ร้อยละ ๗๕ 

(๒ คะแนน) 

ร้อยละ ๘๐ 

(๓ คะแนน) 

ร้อยละ ๘๕ 

(๔ คะแนน) 

ร้อยละ ๙๐ 

(๕ คะแนน) 

๔๐ เรื่อง ๒๘ ๓๐ ๓๒ ๓๔ ๓๖ 

     **ตส. ที่ออกเลขระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

สรุปผลคะแนนตามตัวชี้วัดที่ ๑.๘(๗) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒) ตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม 

ได้แก่ จ านวนของคดีพิเศษท่ีรับมาด าเนินการเกินกว่า ๓ ปีแล้วเสร็จ 

จ านวน เสร็จ ค้าง เกณฑ์ผ่าน
(เรื่อง) 

หมายเหตุ 

๓๓ เรื่อง ๓๑ ๒ ๔ คะแนน - 

*หมายเหตุ* 

 ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ัด 

๑๘ เรื่อง 

(๑ คะแนน) 

๒๒ เรื่อง 

(๒ คะแนน) 

๒๖ เรื่อง 

(๓ คะแนน) 

๓๐ เรื่อง 

(๔ คะแนน) 

๓๓ เรื่อง 

(๕ คะแนน) 
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คดีพิเศษท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการเกิน ๑-๓ ปี (บัญชี ๒) 

ล าดับ กองท่ีรับผิดชอบ คดีที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๑ กคส. ๑ 
(คพ. ๗๕/๕๙) ขุดทรายคลองทุ่งมะพร้าว 

๒ กคธ. ๑ 
(คพ. ๑๗๔/๕๙) J.K. ONE 

รวม ๒ 

  

ปริมาณตัวช้ีวัดงานคดีของกองท่ีอยู่ในการก ากับดูแลของรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (๑)  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒) 

รองฯ (๑) 
พ.ต.ท.กรวัชร์ฯ 

คดีพิเศษ สืบสวน ตรวจสอบ รวมงานคดี 

จ านวน เสร็จ ค้าง จ านวน เสร็จ ค้าง จ านวน เสร็จ ค้าง จ านวน เสร็จ ค้าง 

กคง. ๕ 3 2 ๘ 5 3 ๓ 3 - ๑๖ 11 5 

กมค. ๒๕ ๒๓ ๒ ๑๔ 9 5 ๖ ๖ - ๔๕ 38 7 

กปภ. ๑๓๖ ๔7 89 ๒๗ 20 7 ๑๘ ๑5 3 ๑๘๑ 82 99 

ศ.สรข. - - - ๒ ๒ - - - - ๒ ๒ - 

ศนธ. - - - ๗ 5 2 ๑ ๑ - ๘ 6 2 

กป.พศ. - - - ๑ ๑ - - - - ๑ ๑ - 

ชช. - - - ๑ - ๑ - - - 1 - 1 

รวม ๑๖๖ 73 93 ๖๐ 42 1๘ ๒๘ ๒5 3 ๒๕4 ๑40 ๑14 
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ปริมาณงานคดีที่อยู่ระหว่างด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (แบ่งตามสังกัดรองอธิบดี)  

รองฯ (๑)  
พ.ต.ท.กรวัชร์ฯ 

คดีพิเศษ เลขสืบสวน เลขตรวจสอบ รวมงานคดี 

กคง. ๓๓ 8 - ๔1 
กมค. ๑7 ๒5 ๑ ๔3 
กปภ. ๑๒1 ๒5 10 ๑๕6 
ศ.สรข. - 2 - 2 
ศนธ. - 5 - 5 

กป.พศ. ๑ - - ๑ 
ชช. - 2 - 2 
รวม ๑๗2 ๖7 11 ๒50 

 

ปริมาณตัวช้ีวัดงานคดีของกองท่ีอยู่ในการก ากับดูแลของรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (๒) 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒) 

รองฯ (๒) 
นายไตรยฤทธิ์ฯ 

คดีพิเศษ สืบสวน ตรวจสอบ รวมงานคดี 

จ านวน เสร็จ ค้าง จ านวน เสร็จ ค้าง จ านวน เสร็จ ค้าง จ านวน เสร็จ ค้าง 

กคบ. ๒ ๒ ๐ ๖ ๔ ๒ - - - ๘ ๖ ๒ 

กคท. ๒ ๑ ๑ ๖ ๓ ๓ ๑ 1 - ๙ 5 4 

รวม ๔ ๓ ๑ ๑๒ ๗ ๕ ๑ 1 - ๑๗ ๑1 6 

 

ปริมาณงานคดีที่อยู่ระหว่างด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (แบ่งตามสังกัดรองอธิบดี) 

รองฯ (๒) 
นายไตรยฤทธิ์ฯ 

คดีพิเศษ เลขสืบสวน เลขตรวจสอบ รวมงานคดี 

กคบ. ๒ ๓ 2 7 
กคท. ๙ ๕ - ๑4 
รวม ๑๑ ๘ ๒ ๒๑ 
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ปริมาณตัวช้ีวัดงานคดีของกองท่ีอยู่ในการก ากับดูแลของรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (๓) 

                       ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบท่ี ๒) 

รองฯ (๓) 

นายมณฑลฯ 

คดีพิเศษ สืบสวน ตรวจสอบ รวมงานคดี 

จ านวน เสร็จ ค้าง จ านวน เสร็จ ค้าง จ านวน เสร็จ ค้าง จ านวน เสร็จ ค้าง 

กคร. ๒ ๑ ๑ ๔ ๔ - ๔ 4 - ๑๐ 9 1 

กคป. ๒๔ ๒๔ - ๖ 6 - - - - ๓๐ 30 - 

กคธ. ๙ ๓ ๖ ๑๐ 8 2 ๒ ๒ - ๒๑ ๑3 8 

รวม ๓๕ ๒๘ ๗ ๒๐ ๑8 2 ๖ 6 - ๖๑ 52 ๑9 

 

ปริมาณงานคดีที่อยู่ระหว่างด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (แบ่งตามสังกัดรองอธิบดี) 

รองฯ (๓)  
นายมณฑลฯ 

คดีพิเศษ เลขสืบสวน เลขตรวจสอบ รวมงานคดี 

กคร. ๔ 2 ๑ 7 
กคป. ๗ ๑1 - 18 
กคธ. ๑5 19 ๒ 36 
รวม ๒6 32 ๓ 61 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |  

 

ปริมาณตัวช้ีวัดงานคดีของกองท่ีอยู่ในการก ากับดูแลของรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (๔)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒) 

รองฯ (๔)  

พ.ต.ท.
ปกรณ์ฯ 

คดีพิเศษ สืบสวน ตรวจสอบ รวมงานคดี 

จ านวน เสร็จ ค้าง จ านวน เสร็จ ค้าง จ านวน เสร็จ ค้าง จ านวน เสร็จ ค้าง 

กตท. ๑ ๑ - ๘ ๕ ๓ ๑ ๑ - ๑๐ ๗ ๓ 

กคม. ๕ ๕ - ๑๗ 10 7 ๑ 1 - ๒๓ ๑6 7 

กคส. ๑๔ ๙ ๕ ๑๗ ๑7 - ๑ ๑ - ๓๒ ๒7 5 

กคภ. ๖ ๒ ๔ ๕ 5 - ๒ 2 - ๑๓ 9 4 

รวม ๒๖ ๑๗ ๙ ๔๗ ๓7 ๑0 ๕ 5 - ๗๘ ๕9 19 

 

ปริมาณงานคดีที่อยู่ระหว่างด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (แบ่งตามสังกัดรองอธิบดี) 

รองฯ (๔)  
พ.ต.ท.ปกรณ์ฯ 

คดีพิเศษ เลขสืบสวน เลขตรวจสอบ รวมงานคดี 

กตท. 2 11 - ๑3 

กคม. ๖ ๑9 - ๒5 

กคส. ๒๖ 7 - 33 

กคภ. ๙ 3 - ๑2 

รวม ๔3 ๔0 - ๘3 

   ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ (ส่วนบริหารระบบงานคดีพิเศษ) 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2562) 

หน่วยงาน : กองบริหารคดีพิเศษ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 สรา้งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย (Super Technology) 

เป้าหมาย : บุคลากรภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเป็นไปตามที่มาตรฐานที่กรมก าหนด 

 
 

รหัส 

 
 

ปัจจัยเสี่ยงแต่ละด้าน 

 
 

มาตรการ/แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

 
 

กิจกรรม/โครงการ 

 
 

ผลการด าเนินการ 

 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส
จะเกิด 

 
(L) 

ผล 
กระทบ 

 
(I) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(L x 
I) 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
SI-18 บุคลากรขาดความรู้ใน

การใช้งานระบบ
สนับสนุน 

ส่งเสริมให้หน่วยงานเจ้าของระบบ
ท าแผนการส่งเสริมการใช้และ
ติดตามผลการใช้ระบบสนับสนุน 

จัดท าคู่มือ /หนังสื อแจ้ ง เวียนการ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ทั้งการ
ปฏิบัติตามระเบียบหรือแนวทางการ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และการใช้งานใน
ระบบบริหารคดี ให้บุคลากรภายใน
กรมสอบสวนคดีพิเศษทราบและถือ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

กบพ. ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
- มีหนังสือที่ ยธ ๐๘๑๖/๒๐๔๓ ลงวันที่ ๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ขอให้ กทศ. ด าเนินการ
รวบรวมสรุปสถิติ  การเข้าใช้งานในระบบ
บริหารคดี ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
- ได้เสนอ อสพ. พิจารณาลงนามหนังสือแจ้ง
เวียนก าชับการปฏิบัติในการใช้ระบบบริหารคดี
เพ่ือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ

4 5 20 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |  

 
 

รหัส 

 
 

ปัจจัยเสี่ยงแต่ละด้าน 

 
 

มาตรการ/แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

 
 

กิจกรรม/โครงการ 

 
 

ผลการด าเนินการ 

 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส
จะเกิด 

 
(L) 

ผล 
กระทบ 

 
(I) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(L x 
I) 

โดยเคร่งครัดต่อไป ซึ่ง อสพ. เห็นชอบตาม
เสนอ และ กบพ. ได้มีหนังสือที่ ยธ ๐๘๑๖/ว 
๒๐๘๐ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แจ้งเวียน
เรื่องดังกล่าวแล้ว 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2562) 

หน่วยงาน : กองพัฒนาระบบบริหาร (กองนโยบายและยุทธศาสตร์รับผิดชอบร่วม) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล (Standard System) 

เป้าหมาย : มีการเน้นย้ าเพ่ือบุคลากรตระหนักและยึดถือตามค่านิยมองค์กร 

 
 

รหัส 

 
 

ปัจจัยเสี่ยงแต่ละด้าน 

 
 

มาตรการ/แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

 
 

กิจกรรม/โครงการ 

 
 

ผลการด าเนินการ 

 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส
จะเกิด 

 
(L) 

ผล 
กระทบ 

 
(I) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(L x I) 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
OI-9 
 

บุคลากรแต่ละระดับ
ขาดจิตส านึก  
ไม่ให้ความส าคัญ   
และความร่วมมือกับ
งานที่รับผิดชอบ  
และงานขององค์กร 

ส่งเสริม พัฒนา และฝึกอบรม 
มีการก าหนดรางวัล  
และบทลงโทษที่ชัดเจน  
รวมทั้งมีกลยุทธ์ส่งเสริมให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กร 

การด าเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กร 
1.กิจกรรมผู้บริหารเน้นย้ า  
“เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์” 
- จัดท าร่างค ากล่าว 
- น าเข้าวาระการประชุมผู้บริหาร 
 
 
 
 
 

เดือนมิถุนายน 2562 
  ในการประชุมผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ครั้งที่ 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  30 พฤษภาคม 2562 
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกรมสอบสวน
คดีพิเศษ 1 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดี
พิเศษ 
  โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เน้นย้ าด้าน
ความซื่อสัตย์ เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ
ส าหรับใช้ในการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ 
ตามมาตรา 31 แห่ งพระราชบัญญัติการ

5 5 25 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |  

 
 

รหัส 

 
 

ปัจจัยเสี่ยงแต่ละด้าน 

 
 

มาตรการ/แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

 
 

กิจกรรม/โครงการ 

 
 

ผลการด าเนินการ 

 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส
จะเกิด 

 
(L) 

ผล 
กระทบ 

 
(I) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(L x I) 

2.กิจกรรมการประกาศค ามั่นสัญญา
ค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์การ 
 

สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้รอง
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (1) – (4) และ
ผู้อ านวยการกอง พิจารณาความจ าเป็นในการ
เดินทางไปราชการ ให้ค านึงถึงการเบิกจ่ายเงิน
เท่าท่ีจ าเป็นและประหยัด 
เดือนกรกฎาคม 2562 
  ในการประชุมผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ครั้งที่ 10 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 
09.00 น .  ณ ห้ องประชุ มกรมสอบสวน      
คดีพิเศษ 1 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดี
พิเศษ 
   โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เน้นย้ าด้าน 
“เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์” เรื่องแนวทาง
การด าเนินการคุ้มครองพยานในคดี พิเศษ 
มอบหมายให้ผู้ อ านวยการกองคดีทุกกอง
พิจารณาเรื่องการคุ้มครองพยานในคดีพิเศษ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |  

 
 

รหัส 

 
 

ปัจจัยเสี่ยงแต่ละด้าน 

 
 

มาตรการ/แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

 
 

กิจกรรม/โครงการ 

 
 

ผลการด าเนินการ 

 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส
จะเกิด 

 
(L) 

ผล 
กระทบ 

 
(I) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(L x I) 

ตามความเหมาะสม และตรวจสอบข้อกฎหมาย
ให้ครบถ้วน เพ่ือป้องกันการฟ้องร้อง และ
มอบหมายให้กองกฎหมาย กองบริหารคดีพิเศษ 
หารือร่วมกันในการก าหนดแนวทาง การ
คุ้มครองพยานในคดีพิเศษ และออกระเบียบให้
ชัดเจน 
  รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (1) ก าชับ
ค่านิยมร่วม “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์” 
เรื่องการสร้างค่านิยมร่วมขององค์กร ขอความ
ร่วมมือให้ผู้อ านวยการกองทุกกองมีการสร้าง
ค่านิยมร่วมองค์กร ให้มีความรัก ความสามัคคี 
อ่อนน้อมถ่อมตน 
เดือนสิงหาคม 2562 
 ผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบนโยบาย
ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรกรม
สอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการ
ท างานและความผูกพันต่อองค์กร ณ ห้องรอยัล 
จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุมอิมแพค จังหวัดนนทบุรี 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |  

 
 

รหัส 

 
 

ปัจจัยเสี่ยงแต่ละด้าน 

 
 

มาตรการ/แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

 
 

กิจกรรม/โครงการ 

 
 

ผลการด าเนินการ 

 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส
จะเกิด 

 
(L) 

ผล 
กระทบ 

 
(I) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(L x I) 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562  
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2562) 

หน่วยงาน : กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล (Standard System) 

เป้าหมาย : ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่ง หนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ มีความเข้าใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น และส่งผลให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่มากขึ้น 

 
 

รหัส 

 
 

ปัจจัยเสี่ยงแต่ละด้าน 

 
 

มาตรการ/แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

 
 

กิจกรรม/โครงการ 

 
 

ผลการด าเนินการ 

 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส
จะเกิด 

 
(L) 

ผล 
กระทบ 

 
(I) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(L x I) 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
OI-9 
 

บุคลากรแต่ละระดับ
ขาดจิตส านึก  
ไม่ให้ความส าคัญ และ
ความร่วมมือกับงานที่
รับผิดชอบ  
และงานขององค์กร 

ส่งเสริม พัฒนา และฝึกอบรม 
มีการก าหนดรางวัล  
และบทลงโทษที่ชัดเจน  
รวมทั้ งมีกลยุทธ์ส่ ง เสริมให้ เกิด
วัฒนธรรมองค์กร 

การด าเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กร  
     โครงการส่งเสริมการประพฤติและ
ปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรม พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดี
พิเศษ 
 
 

- ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานโครงการ
ส่ง เสริมการประพฤติและปฏิบัติตามคู่มือ
จริยธรรม พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและ
เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ 
- เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์คู่มือจริยธรรมฯ ผ่าน
ทางช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งเวียนคู่มือ
จริยธรรมฯ ผ่ านระบบ intranet.ของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ การติดประกาศเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์คู่มือจริยธรรมฯ ตามสถานที่
ต่างๆ (หนังสือ ยธ 0801.5/1861 ลงวันที่ 

5 5 25 

ผลการด าเนินงานยังไม่อยู่
ในขั้นที่สามารถประเมินผล
ความเสี่ยงได้ 
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รหัส 

 
 

ปัจจัยเสี่ยงแต่ละด้าน 

 
 

มาตรการ/แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

 
 

กิจกรรม/โครงการ 

 
 

ผลการด าเนินการ 

 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส
จะเกิด 

 
(L) 

ผล 
กระทบ 

 
(I) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(L x I) 

19 กรกฎาคม 2562) 
- ขอความร่วมมือในการประเมินการรับรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือจริยธรรมพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ใน
ระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562 โดย
การสแกน QR Code เพ่ือเข้าสู่ระบบการ
ประเมินออนไลน์ google form (หนังสือ ยธ. 
0801.5/ว  2223 ล ง วั นที่  26 สิ ง ห าคม 
2562) 
- ประมวลผลการประเมินฯ และจัดท าสรุป
โครงการส่งเสริมการประพฤติและปฏิบัติตาม
คู่มือจริยธรรม พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและ
เจ้ าหน้ าที่ คดี พิ เศษ เ พ่ือ เสนออธิบดีกรม
สอบสวนคดีพิเศษ 
(จะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 
2562) 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2562) 

หน่วยงาน : กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล (Standard System) 

เป้าหมาย : มีการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างและพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร และแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ 

 
 

รหัส 

 
 

ปัจจัยเสี่ยงแต่ละด้าน 

 
 

มาตรการ/แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

 
 

กิจกรรม/โครงการ 

 
 

ผลการด าเนินการ 

 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส
จะเกิด 

 
(L) 

ผล 
กระทบ 

 
(I) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(L x I) 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
OI-9 
 

บุคลากรแต่ละระดับ
ขาดจิตส านึก  
ไม่ให้ความส าคัญ และ
ความร่วมมือกับงานที่
รับผิดชอบ  
และงานขององค์กร 

ส่งเสริม พัฒนา และฝึกอบรม มี
การก าหนดรางวัลและบทลงโทษที่
ชัดเจน รวมทั้งมีกลยุทธ์ส่งเสริมให้
เกิดวัฒนธรรมองค์กร 

การด าเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กร  
   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการ
สั่งสมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาบุคลากรของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
 
 

1. โครงการจัดการความรู้  กรมสอบสวนคดี
พิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะ
อนุท างานด้านการจัดการความรู้ กรมสอบสวน
คดีพิเศษ ทั้ง 5 องค์ความรู้ ได้มีการประชุม 
เพ่ือจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นพร้อมทั้งยกร่าง 
องค์ความรู้ ทั้ง 5 องค์ความรู้ 
2. ถอดบทเรียนผู้เกษียณอายุราชการ จ านวน 
7 องค์ความรู้ โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เพ่ือน ามา
เผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคลากรกรมสอบสวนคดี
พิเศษ 
 

5 5 25 

ปัจจั ยความ เสี่ ย งที่ อาจ
เกิดขึ้นทั้ งปั จจั ยภายใน 
และภ ายนอก  ที่ อ า จมี
ผลกระทบต่อการบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
เช่น งบประมาณ ความ
สนใจ ความมีจิตส านึกใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
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รหัส 

 
 

ปัจจัยเสี่ยงแต่ละด้าน 

 
 

มาตรการ/แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

 
 

กิจกรรม/โครงการ 

 
 

ผลการด าเนินการ 

 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส
จะเกิด 

 
(L) 

ผล 
กระทบ 

 
(I) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(L x I) 

3. ศูนย์การเรียนรู้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การ
ให้ความรู้ต่างๆ การจัดนิทรรศการวันส าคัญ วัน
สุนทรภู่กวีเอกของโลก และวันรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด และประชาสัมพันธ์สปอตโฆษณา
ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ไม่ขี้โกง คน
ดีที่ไทยต้องการ”ของส านักงาน ป.ป.ช. เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ของบุคลากร โดยมี
โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การเรียนรู้ใหม่ๆ รองรับ
ความเสี่ยง 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2562) 

หน่วยงาน : กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 สรา้งเสริมเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย (Super Technology) 

เป้าหมาย : มีคู่มือ/แนวทางการใช้ระบบสนับสนุน ส่งเสริมการใช้ เก็บข้อมูลการใช้ 

 
 

รหัส 

 
 

ปัจจัยเสี่ยงแต่ละด้าน 

 
 

มาตรการ/แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

 
 

กิจกรรม/โครงการ 

 
 

ผลการด าเนินการ 

 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส
จะเกิด 

 
(L) 

ผล 
กระทบ 

 
(I) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(L x I) 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
OI-18 
 

บุคลากรขาดความรู้ใน
การใช้ระบบสนับสนุน 

ส่งเสริมให้หน่วยงานเจ้าของระบบ
ท าแผนการส่งเสริมการใช้และ
ติดตามผลการใช้ระบบสนับสนุน 

จัดท าคู่มือ/แนวทางการใช้ระบบ
สนับสนุน ส่งเสริมการใช้ เก็บข้อมูล
การใช้ระบบสนับสนุนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 
 

ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า คู่ มื อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ระบบสื่ อสาร  เ พ่ือการสนับสนุนสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ อยู่ระหว่างน าเรียนอธิบดี   
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ืออนุญาตเผยแพร่
คู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 

4 5 20 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2562) 

หน่วยงาน : กองเทคโนโลยีสารสนเทศและการตรวจสอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 สรา้งเสริมเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย (Super Technology)  

เป้าหมาย : มีคู่มือ/แนวทางการใช้ระบบสนับสนุน ส่งเสริมการใช้ เก็บข้อมูลการใช้ 

 
 

รหัส 

 
 

ปัจจัยเสี่ยงแต่ละด้าน 

 
 

มาตรการ/แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

 
 

กิจกรรม/โครงการ 

 
 

ผลการด าเนินการ 

 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส
จะเกิด 

 
(L) 

ผล 
กระทบ 

 
(I) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(L x I) 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
OI-18 
 

บุคลากรขาดความรู้ใน
การใช้ระบบสนับสนุน 

ส่งเสริมให้หน่วยงานเจ้าของระบบ
ท าแผนการส่งเสริมการใช้และ
ติดตามผลการใช้ระบบสนับสนุน 

จัดท าคู่มือ/แนวทางการใช้ระบบ
สนับสนุน ส่งเสริมการใช้ เก็บข้อมูล
การใช้ระบบสนับสนุนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 
 
 

ส่วนแผนที่ฯ กทศ. 
  คู่มือการบริหารจัดการและการตรวจสถานที่
เกิด เหตุ  1 เรื่อง โดยได้ด า เนินการน ารถ
ปฏิบัติการเคลื่อนที่และอากาศยานไร้ลงพ้ืนที่
ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลองที่ก าหนดขึ้น น า
ผลและข้อขัดข้องมาเรียบเรียงขั้นตอนการ
ปฏิบัติเพื่อจัดท าคู่มือดังกล่าว 
  ด าเนินการจัดท าคู่มือฯ เสร็จสิ้นแล้ว และได้
ด าเนินการเผยแพร่คู่มือลงในระบบบริหาร
จัดการเอกสาร Shared Filesกทศ. 
เผยแพร่คู่มือแนวทางการใช้ระบบสนับสนุน 

4 5 20 

ส่วนแผนที่ฯ กทศ. และ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง มี
แนวทางการปฏิบัติในการ
อ านวยการ /บังคับการ /
ด า เนิ นการ  ตรวจสอบ
สถานที่เกิดเหตุ โดยการใช้
อากาศยานไร่คนขับ บิน
ส ารวจ 
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รหัส 

 
 

ปัจจัยเสี่ยงแต่ละด้าน 

 
 

มาตรการ/แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

 
 

กิจกรรม/โครงการ 

 
 

ผลการด าเนินการ 

 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส
จะเกิด 

 
(L) 

ผล 
กระทบ 

 
(I) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(L x I) 

วพ.กทศ. 
  ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามที่ก าหนดครบถ้วน
(การจัดท าคู่มือ/แนวทางการใช้ระบบสนับสนุน, 
การส่งเสริมการใช้ และการเก็บข้อมูลการใช้
ระบบสนับสนุนที่ อยู่ ใ นความรั บผิดชอบ 
(หลักฐานแนบ 4) 
สท.กนย. 
- จัดท าคู่มือการใช้งานระบบรายงานส าหรับ
ผู้บริหารDSI Case Intelligence (CI) สามารถ 
Download.ได้ที่  เ ว็บ ไซต์ อินทรา เน็ตกรม
ส อ บ ส ว น ค ดี พิ เ ศ ษ  ที่ เ ม นู  Download 
(หลักฐานแนบ 5) 
- จัดท าเครื่องมือการใช้งานแอปพลิ เคชั่น 
Smart Investigator สามารถ download ได้
ที่เว็บไซต์อินทราเน็ตกรมสอบสวนคดีพิเศษที่
เมนู Download (หลักฐานแนบ 6) 
- จัดท าเครื่องมือการใช้งานระบบวิเคราะห์และ
สร้างแผนผังข้อมูลความสัมพันธ์ด้านการข่าวคดี
พิเศษ ( i2-iBaes) สามารถ Download        
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รหัส 

 
 

ปัจจัยเสี่ยงแต่ละด้าน 

 
 

มาตรการ/แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

 
 

กิจกรรม/โครงการ 

 
 

ผลการด าเนินการ 

 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส
จะเกิด 

 
(L) 

ผล 
กระทบ 

 
(I) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(L x I) 

ได้ที่เว็บไซต์อินทราเน็ตกรมสอบสวนคดีพิเศษที่
เมนู Download (หลักฐานแนบ 7) 
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รายชื่อระบบสนับสนุนฯ เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(ตัวช้ีวัดที่ 2.2 : ระดับความส าเร็จของการน าระบบสนันสนุนมาใช้ในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษหรืองานด้านอ่ืนๆ) 

 
ระบบสนับสนุน 

 
จุดประสงค์ของการมีหรือการใช้ 

 
วัน/เดือน/ปี 
ผลิต(ระบบ
สนับสนุน) 

สถานะของระบบสนับสนุน 
พร้อมใช้งาน ช ารุด หรือ รอ

การบ ารุงรักษา 
ไม่ได้ใช้งานตั้งแต่ 
24 เดือนขึ้นไปนับ
ถึง 31 มกราคม 

2562 
เครื่องมือพิเศษ 
1. กล้องส่องทางไกลชนิดสองตา จ านวน 20 เครื่อง ส าหรับตรวจการเป้าหมายในเวลา

กลางคืน 
จัดซื้อปี 

2447/2548 
   

2. กล้องส่องทางไกลและวัดระยะทางด้วยเลเซอร์ จ านวน 10 
เครื่อง 

ส าหรับตรวจการเป้าหมายและวัด
ระยะทาง 

จัดซื้อปี 
2447/2548 

   

3. กล้องมองกลางคืน จ านวน 56 เครื่อง ส าหรับตรวจการเป้าหมายในเวลา
กลางคืน 

จัดซื้อปี 
2447/2548 

 
(50 เครื่อง) 

 
(6 เครื่อง) 

 

4. กล้องสอดแนมประจ ากาย จ านวน 23 เครื่อง ส าหรับตรวจการเป้าหมายในสถานที่
ต่างๆ 

จัดซื้อปี 
2447/2548 

 
(20 เครื่อง) 

 
(3 เครื่อง) 

 

5. กล้องมองย้อนตาแมว จ านวน 11 เครื่อง ส าหรับตรวจการเป้าหมายในห้องพัก จัดซื้อปี 
2447/2548 

 
 

  

6. กล้องซุ่มยิงในเวลากลางคืน จ านวน 6 เครื่อง ส าหรับติดปืนเวลากลางคืน จัดซื้อปี 
2447/2548 

 
(4 เครื่อง) 

 
(2 เครื่อง) 

 
 

 

หลักฐานแนบ 4 
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คู่มือการใช้งานระบบรายงานส าหรับผู้บริหาร (DSI Case Intelligence) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการใช้งานระบบ Smart Investigator Mobile app 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐานแนบ 5 

หลักฐานแนบ 6 
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คู่มือการใช้งาน i2 iBase

หลักฐานแนบ 7 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2562) 

หน่วยงาน : กองปฏิบัติการพิเศษ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 สรา้งเสริมเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย (Super Technology) 

เป้าหมาย : บุคลากรภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเป็นไปตามที่มาตรฐานที่กรมก าหนด 

 
 

รหัส 

 
 

ปัจจัยเสี่ยงแต่ละด้าน 

 
 

มาตรการ/แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

 
 

กิจกรรม/โครงการ 

 
 

ผลการด าเนินการ 

 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส
จะเกิด 

 
(L) 

ผล 
กระทบ 

 
(I) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(L x I) 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
OI-18 
 

บุคลากรขาดความรู้ใน
การใช้ระบบสนับสนุน 

ส่งเสริมให้หน่วยงานเจ้าของระบบ
ท าแผนการส่งเสริมการใช้และ
ติดตามผลการใช้ระบบสนับสนุน 

- ส่งเสริมการใช้เครื่องฝึกยิงปืน
สถานการณ์ (ปพ.) ในการฝึกการใช้
อาวุธปืนของบุคลากรกรมสอบสวนคดี
พิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดท าคู่มือ/แนวทางการใช้ระบบสนับสนุน  
ชื่ อคู่ มื อ  “การใช้ ง านระบบยิ งปืนจ าลอง
ส ถ า น ก า ร ณ์  ( Shooting.Simulator) ”  
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
2. แจ้งเวียนภายในกรมนสอบสวนคดีพิเศษ 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการยิงปืนจ าลอง
สถานการณ์ (Shooting Simulator) 
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ตามหนังสือกอง
ปฏิบัติการพิเศษ ที่ ยธ 0818/ว 639 ลงวันที่ 
24 กรกฎาคม 2562  
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

4 5 20 

บุคลากรกรมสอบสวนคดี
พิเศษมีคู่มือ”การใช้งาน
ร ะ บ บ ยิ ง ปื น จ า ล อ ง
สถานการณ์  (Shooting 
Simulator)” 
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รหัส 

 
 

ปัจจัยเสี่ยงแต่ละด้าน 

 
 

มาตรการ/แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

 
 

กิจกรรม/โครงการ 

 
 

ผลการด าเนินการ 

 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส
จะเกิด 

 
(L) 

ผล 
กระทบ 

 
(I) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(L x I) 

- ส่งเสริมการใช้เครื่องรับ -เครื่องส่ง
วิทยุชนิดมือถือป้องกันการดักฟังและ
ชุดปากพูด หูฟังชนิดติดเสียง 

1. จัดท าคู่มือ/แนวทางการใช้ระบบสนับสนุน  
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
2. ส่งเสริมการใช้งานระบบสนับสนุน 
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จัดอบรมให้ความรู้และ
ส่งเสริมการใช้งานระบบสื่อสารเครื่องรับ – ส่ง
วิทยุสื่อสารชนิดมือถือป้องกันการดักฟัง แก่
เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการพิเศษ เมื่อวันที่ 3 
กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุมชั้น 4 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
3. เก็บข้อมูลการใช้ระบบสนับสนุนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  
4. รวบรวม สรุปสถิติ และประเมินผลการใช้
ระบบสนับสนุน รวมทั้งสรุปผลความพึงพอใจ
การใช้ระบบสนับสนุน 
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  
5. จัดท าข้อเสนอแนะแนวทางในการน าระบบ
สนับสนุน ไปใช้ ให้ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  

บุคลากรกรมสอบสวนคดี
พิ เศษมีคู่ มื อการใช้ งาน
ระบบสื่อสารเครื่องรับ – 
ส่งวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ
ป้องกันการดักฟังเพ่ือใช้
งานระบบฯแต่ยังไม่มีการ
ขอสนับสนุนเพ่ือใช้ในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น จ ริ ง  แ ล ะ
บุคลากรส่วนปฏิบัติการ
พิเศษกองปฏิบัติการพิเศษ 
มีความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้ ง านระดั บดี และ เป็ น
ผู้ใช้งานหลัก 
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 ส่วนที ่2 
ผลการประเมินและทบทวนการบริหารความเสี่ยงกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |  

ผลการประเมินและทบทวนการบริหารความเสี่ยงกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 จากภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และผลจากการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังกล่าว สามารถประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปี 
2562 ได้ดังนี ้

1. ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง 
 1.1 วิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) หมวด 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หัวข้อ 2.2 การก าหนดเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับพันธกิจของส่วนราชการและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ   

 1.2 การก าหนดระดับการพัฒนา โดยให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์กร และผลกระทบทั้ง
ทางตรง ทางอ้อม ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งมี 2 แนวทางด าเนินการ 
ได้แก่ วิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์การที่อาจเกิดขึ้น ที่ส่งผลต่อแผนงานและเป้าประสงค์ที่วางไว้  และ
วิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์การที่อาจเกิดขึ้น ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ 

 1.3 มีการสื่อสารเพ่ือการบริหารความเสี่ยง โดยการแจ้งเวียนและน าลงเว็บไซต์ แต่ยังไม่เพียงพอที่จะ
ผลักดันให้เกิดการรับรู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้ 

 1.4 ประสานกองที่รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการต่างๆ ในการติดตามและรายงานผลความคืบหน้า
ของการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนออธิบดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

2. ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง 
 2.1 การบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีหลักเกณฑ์การคัดเลือก โดยการน าปัจจัยที่
ได้จากการประเมิน การควบคุม และจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง โดยน าปัจจัยเสี่ยงที่ล าดับคะแนน
ความส าคัญสูงสุด 3 ปัจจัย มาจัดก าหนดการตอบสนองความเสี่ยง เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และลด
ความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่กรมสอบสวนคดีพิเศษยอมรับได้ 

 2.2 ตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ให้ค า
จ ากัดความของการบริหารความเสี่ยง ก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงที่มีความชัดเจน มีการ
ระบุความเสี่ยงหลักที่อาจจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 
2560.– 2564 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2561) ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน 
ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ เพ่ือเป็นกรอบในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 

 2.3 คณะท างานบริหารความเสี่ยงของกอง ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรง
ของความเสี่ยง ก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง รวมทั้งก าหนดกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่เหมาะสม 
โดยพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการด าเนินการ 

 2.4 กองที่รับผิดชอบการด าเนินการตามกิจกรรมที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยง ได้มีการด าเนินการ
ตามกิจกรรมที่ก าหนดโดยส่วนใหญ่  
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3. ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง 
 ผลการบริหารความเสี่ยง โดยด าเนินการตามกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่ก าหนด ท าให้ระดับความ
รุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยส่วน
ใหญ่และสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของกิจกรรม/โครงการ ที่มีความเสี่ยงต่างๆ 

4. ปัญหาและอุปสรรค 
 จากกการด าเนินการบริหารความเสี่ยงของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562          
ได้ประมวลสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

 1. การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย ถึงแม้ในการด าเนินการ
บริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะมีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ แล้วก็ตาม แต่ควรเพ่ิมเติม แนวทาง/ช่องทาง ในการสื่อสารและเผยแพร่การบริหารความเสี่ยงให้  
มากขึน้ 

 2. การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพ่ือพิจารณาน ามาจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงและประเมินระดับความเสี่ยงที่ลดลง ยังไม่มีเกณฑ์หรือเครื่องมือการประเมินที่จะท าให้
การพิจารณาระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ของแต่ละกอง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้ เนื่องจากการ
ประเมินยังคงใช้ความรู้สึกของเจ้าหน้าที่กองที่รับผิดชอบด าเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ท าให้ผลการประเมินอาจเกิดความคลาดเคลื่อนและไม่สะท้อนความเป็นจริงเท่าท่ีควร 
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