
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
  

 

 

      แผนการจัดการผลกระทบทางลบทีอ่าจเกดิขึน้ต่อสังคม 
  อันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดพีิเศษ 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

 

 
 
 
 

 
 
 

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 



- ก - 
สารบัญ 

 
 หน้า 
สารบัญ ก 
ส่วนที่ ๑ หลักการและเหตุผล นิยามศัพท์ เกี่ยวกับผลกระทบทางลบ 
๑.๑ หลักการและเหตุผล  

 
๑ 

๑.๒ นิยามศัพท์ เกี่ยวกับผลกระทบทางลบ ๑ 
๑.๓ การด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ๑ 
๑.๔ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒ 
๑.๕ ตารางกระบวนการปราบปราม สืบสวน สอบสวนอาชญากรรมพิเศษ ๓ – ๔ 
๑.๖ ข้อมูลผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนต่อสังคม จ าแนกตามกระบวนการการสร้างคุณค่า 
      หนว่ยงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๕ – ๙ 

  
ส่วนที่ 2 การประเมินน้ าหนักผลกระทบทางลบ 
๒.๑ การประเมินน้ าหนักผลกระทบทางลบ โดยการน าผลกระทบทางลบมาวิเคราะห์ โอกาส  
      และความรุนแรง 

 
๑๐ 

๒.๒ เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบทางลบฯ (เชิงคุณภาพ) ๑๐ 
๒.๓ เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบทางลบ (เชิงปริมาณ) ๑๐ 
๒.๔ เกณฑ์มาตรฐานการก าหนดค่าประเมินผลกระทบ (เชิงคุณภาพ) ๑๑ 
๒.๕ การคัดเลือกปัจจัยผลกระทบทางลบฯ ที่จะด าเนินการในปี ๒๕๖๓ ๑๑ 
๒.๖ การประเมินน้ าหนักผลกระทบทางลบ โดยการน าผลกระทบทางลบมาวิเคราะห์โอกาส 
      และความสามารถท่ีจะปรับปรุงจัดการผลกระทบทางลบและระยะเวลาที่จะสามารถ 
      ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๑ 

๒.๗ กระบวนการปราบปราม สืบสวน สอบสวนอาชญากรรมพิเศษ และกระบวนการป้องกัน  
      อาชญากรรมพิเศษ แยกตามล าดับของการประเมินน้ าหนักผลกระทบ 

๑๒ – ๑๖ 

  
ส่วนที่ ๓ มาตรการการจัดการผลกระทบทางลบฯ แผนการจัดการผลกระทบทางลบฯ  
           และการรายงานและติดตามผล 
๓.๑ มาตรการการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการ 
      ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

๑๗ – ๑๙ 

๓.๒ แผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการ 
      ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

๒๐ – ๓๐ 

๓.๓ การรายงานและการติดตามผล ๓๑ 
  
ภาคผนวก  
แบบฟอร์มเอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายประกอบแบบ บค.๔ ๓๒ – ๓๓ 

 

 



 

 

 
 
  

 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ ๑ 
หลักการและเหตุผล  

นิยามศพัท์ เกีย่วกบัผลกระทบทางลบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

การจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มาตรการการจัดการผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการ 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 
กรมสอบสวนคดีพิเศษมีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวนและ 

การสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่ต้องด าเนินการสืบสวนและสอบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษและเพ่ือให้การปฏิบัติราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นไปตามหลักการ
บริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘ (๓) ได้ระบุไว้ว่า ก่อนเริ่มด าเนินการ ส่วนราชการต้องจัดให้มี 
การวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบทุกด้าน ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบ  
การด าเนินการในแต่ละขั้นตอน ในกรณีที่ภารกิจใดจะมีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องด าเนินการ 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือชี้แจงท าความเข้าใจเพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวม  
จะได้รับจากภารกิจนั้น ทั้งนี้ ในการด าเนินการป้องกัน ปราบปราม สืบสวน และสอบสวนคดีความผิด  
ทางอาญาที่ต้องด าเนินการสืบสวนและสอบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ 
ซึ่งเป็นการด าเนินการตามภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษก็อาจท าให้เกิดผลกระทบทางลบต่อประชาชน 
โดยเฉพาะต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาวิเคราะห์  
ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสังคมอัน เป็นผลมาจากการด าเนินการซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และมีการก าหนดมาตรการ วิธีการ ในการจัดการกับผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นนั้น 
เพ่ือแก้ไขผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้หมดไปหรือลดน้อยลง  
และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดกับสังคม 

๑.๒ นิยามศัพท์ เกี่ยวกับผลกระทบทางลบ 
ผลกระทบทางลบต่อสังคม (Social Inpact Assessment : SIA) หมายถึง ผลกระทบที่เกิด

หรือคาดว่าจะเกิดในทางที่ไม่พึงประสงค์ของชุมชน และสังคมอันมีต้นก าเนิดมาจากการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยมีการน าเสนอมาตรการในการลดผลกระทบทางลบต่อสังคม เพ่ือลดผลกระทบฯ ให้มากที่สุด 

๑.๓ การด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กระบวนการท างานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ (End To End Process) ของกรมสอบสวนคดี

พิเศษ ประกอบด้วย ๒ กระบวนการหลัก ดังนี้ 
๒.๑ กระบวนการปราบปราม สืบสวน สอบสวนอาชญากรรมพิเศษ ประกอบด้วย 

๒.๑.๑ การด าเนินการก่อนเป็นคดีพิเศษ  ๓  ขั้นตอน 
๒.๑.๒ การด าเนินการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  ๑๘  ขั้นตอน 
๒.๑.๓  การด าเนินการหลังการสอบสวนคดีพิเศษแล้วเสร็จ  ๖  ขั้นตอน 

๒.๒ กระบวนการการป้องกันอาชญากรรมพิเศษ 
๒.๒.๑ เฝ้าระวัง เตือนภัยอาชญากรรมคดีพิเศษ 
๒.๒.๒ ส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
 
 
 
 

 



- ๒ - 

จัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.๔ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ผลผลิต/บริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง 
ผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย 

ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

- ความรู้  
สื่อประชาสัมพนัธ ์

- ประชาชนได้รับ
ความรู ้

- ได้รับข้อมูลความรู้ตรงตามความ
ต้องการ 
- ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอาชญากรรมซ้ า 
- รู้เท่าทันอาชญากรรมคดีพิเศษ 
- รายงานความต้องการ/ความคาดหวัง 

ประชาชน - อาชญากรรมที่เคยเกิด
จะไม่เกิดซ้ า/ลดลง 
- อาชญากรรมไม่เกิดข้ึน 
- สังคมสงบสุข 

- บันทึกข้อตกลง หน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน และ 
หน่วยงานระหว่าง
ประเทศ 

- ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
- มาตรการในการป้องกันการกระท า
ความผิด 
- ความสะดวก ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น 
- ได้รับความร่วมมือจากเครือข่าย 
- ลดระยะเวลา/งบประมาณในการ
ปฏิบัติงาน 

- ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น 
- ลดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ - ฐานข้อมูลความ

เชื่อมโยงของกลุ่ม
ผู้กระท าผิด 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

- ส านวนการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
- ส านวนการสบืสวน 

หน่วยงานที่มีอ านาจ
ด าเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้อง เช่น สตช. 
ส านักงาน ป.ป.ท.ฯลฯ 

- รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง 
- ได้รับข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
เบื้องต้น 
- บรรเทาความเดือดร้อน แก้ไขปัญหา 
- ได้รับการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ตามขั้นตอน/ระเบียบและกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 
- ข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือ และสามารถ
ใช้เป็นพยานหลักฐานได้ 

- ประชาชน 
- ผู้ร้องขอ
เป็นคดีพิเศษ 
(ผู้เสียหาย  
ผู้ร้องทุกข์
กล่าวโทษ) 

- การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
เป็นไปตามขั้นตอน/
ระเบียบและกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓ - 

จัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

๑.๕ ตารางกระบวนการปราบปราม สืบสวน สอบสวนอาชญากรรมพิเศษ 
  ล าดับ ขั้นตอน 

๑. กระบวนการปราบปราม สืบสวน สอบสวนอาชญากรรมพิเศษ 
๑.๑ การด าเนินการก่อนเป็นคดพิีเศษ 

๑. รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอ 
๒. ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
๓. สืบสวน 

๑.๒ การด าเนินการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประกอบด้วย 
๔. เริ่มต้นเป็นคดีพเิศษ  
๕. การสอบปากค า  
๖. การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานส าคัญในคดี   
๗. การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึงพยานหลักฐาน  
๘. การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
๙. การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าเอกสาร หลักฐาน และการแฝงตัว   

๑๐. การด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาของกลาง  
๑๑. การด าเนินการเกี่ยวกับท่ีปรึกษาคดีพิเศษ   
๑๒. การด าเนินการเกี่ยวกับคา่ใช้จ่ายส าหรับการสืบสวนและสอบสวนคดพีิเศษ   
๑๓. การด าเนินการเกี่ยวกับพนักงานอัยการหรืออัยการทหารสอบสวนรว่ม  
๑๔. การด าเนินการเกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานอ่ืนมาปฏิบัติหนา้ที่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษ   
๑๕. การคุ้มครองพยานและมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานในคดพีิเศษ 
๑๖. การสืบสวนเพ่ือจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับและการจับกุม 
๑๗. การด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งของส่วนตัวของผู้ต้องหา 
๑๘. การด าเนินการเพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหา (มามอบตัว/มาตามหมายเรียก) 
๑๙. การด าเนินการเกี่ยวกับการขอประกันตัวและการปล่อยตัวช่ัวคราว   
๒๐. การด าเนินการเกี่ยวกับการผดัฟ้องหรือฝากขัง  
๒๑. การท าความเห็นทางคด ี
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  ล าดับ ขั้นตอน 
๑.๓ การด าเนินการหลังการสอบสวนคดีพิเศษแล้วเสร็จ 

๒๒. สอบสวนเพ่ิมเติม   
๒๓. ติดตามพยานมาเบิกความในช้ันศาล  
๒๔. การขึ้นเบิกความในช้ันศาล   
๒๕. การติดตามจับกมุผูต้้องหา (กรณทีี่ยังจับกุมผู้ต้องหาไม่ได้)  
๒๖. การติดตามผลคดีถึงที่สุด 
๒๗. ความเห็นแย้ง (กรณีอัยการไม่ฟ้อง/ไม่อุทธรณ/์ไมฎ่ีกา) 

๒. กระบวนการป้องกนัอาชญากรรมพิเศษ 
๒๘. การพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัย 
๒๙. การพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง 
๓๐. การประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน/กฎหมายทีร่ับผดิชอบ 
๓๑. การบูรณาการข้อมลูเพื่อการบริการประชาชน 
๓๒. การเปิดเผยข้อมลูข่าวสารทางราชการ 
๓๓. การรับฟังความคดิเห็นและให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 



- ๕ - 

 
 

การจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.๖ ข้อมูลผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม จ าแนกตามกระบวนการการสร้างคุณค่า หน่วยงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

ล าดับ ขั้นตอน 
ปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิด 

ผลกระทบทางลบ 
ผลกระทบทางลบ 

ต่อสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

กระบวนการปราบปราม สืบสวน สอบสวนอาชญากรรมคดีพิเศษ 
๑ รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอ    ผู้เสียหายไม่ทราบขั้นตอน ระยะ เวลา รวมถึงขอบเขตอ านาจ

หน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเมื่อผู้เสียหายร้องเรียนในเร่ือง 
ที่ไม่ได้อยู่ในอ านาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษก็อาจส่งผลให้ไม่พึง
พอใจ ไม่ได้รับความเป็นธรรม และคดีอาจขาดอายุความ  

   - ผู้ร้องไม่ได้รับความเป็นธรรม/คดีอาจขาดอายุความ และ 
อาจได้รับความเสียหายเพิ่มข้ึน 

๒ ตรวจสอบข้อเท็จจริง    การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ และเพิ่ม
ขั้นตอนในการท างาน และไม่สามารถใช้อ านาจพิเศษไม่ได้ 

  - ความล่าช้าเกิดขึ้น ท าให้เยียวยาหรือแก้ไขปัญหาไม่ทันเหต
การณ์ ได้รับความเสียหายเพิ่มข้ึน 

๓ การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยาน หลักฐาน
ส าคัญในคดีทั้งการสืบสวน และสอบสวนคดี
พิเศษ   

   กระบวนการแสวงหารวบรวมพยานหลักฐาน พยานเอกสารและ
พยานบุคคลมีจ านวนมากเกินความจ าเป็นจากหน่วยงานอื่น ซึ่งบาง
หน่วยงานอาจส่งเอกสารหลักฐานล่าช้า อาจส่งผลให้การสืบสวน
สอบสวนใช้ระยะเวลาการด าเนินการนาน 

  - เพิ่มภาระให้หน่วยงานอื่น 
  - ผู้เสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรม/คดีอาจขาดอายุความและ
อาจได้รับความเสียหายเพิ่มข้ึน 

การด าเนินการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
๔ เร่ิมต้นเป็นคดีพิเศษ    มีขั้นตอนในการรับเป็นคดีพิ เศษที่ ใช้ ระยะเวลานาน เช่น 

กระบวนการ พิจารณารับเป็นคดีพิเศษมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๒) 
ต้องเสนอต่อคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อมีมติรับเป็นคดีพิเศษ และ
ไม่มีการก าหนดการประชุมของคณะกรรมการคดีพิเศษ  

 - ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาไม่ทันท่วงทีความเสียหายเพิ่มข้ึน 

๕ การสอบปากค า     การสอบปากค าโดยไม่มีการก าหนดประเด็นการสอบปากค า หรือไม่
มีแผนการในการสอบปากค า 

  - เสียโอกาสทางธุรกิจ/ชื่อเสียง/เสียเวลา/เสียค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง/เสียหายทั้งทางจิตใจและแรงกดดันจากกระแสในเชิงลบ
ในสังคม/เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้มาให้การ 

๖ การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
ส าคัญในคดี   

 กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานส าคัญในคดี
พยานเอกสารและพยานบุคคลมีจ านวนมากเกินความจ าเป็นจาก
หน่วยงานอื่น และพยานหลักฐานทั้งในและต่างประเทศ ท าให้การ
แสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานส าคัญในคดีใช้เวลานาน 

- เพิ่มภาระให้หน่วยงานอื่น ไม่ได้รับความเป็นธรรม/คดีขาดอายุ
ความ (กรณีความผิดต่อส่วนตัว)/ได้รับความเสียหายเพิ่มข้ึน 
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ล าดับ ขั้นตอน 
ปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิด 

ผลกระทบทางลบ 
ผลกระทบทางลบ 

ต่อสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

๗ การด าเนินการเกี่ ยวกับการเข้าถึงพยาน 
หลักฐาน  

 การแสวงหาและได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานส าคัญใน
คดีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การยึดอายัดโดยมิชอบ 

 - มีผลกระทบต่อการพิสูจน์การกระท าความผิด  

๘ การด าเนินการเก่ียวกับการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร  

   ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ เช่น ข้อมูลทะเบียนบา้น ข้อมูลบัตรประจ าตัว 
ประชาชน เป็นต้น ถูกน าไปใช้ในการกระท าที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

 - ประชาชนไม่มีความเชื่อถือเชื่อม่ันในกระบวนการบังคับใช้
กฎหมายของกรมสอบสวนคดีพเิศษ 

๙ การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าเอกสาร 
หลักฐาน และการแฝงตัว 

   เจ้าหน้าที่ที่ท าการแฝงตัว จะต้องมีการจัดท าเอกสารประจ าตัว
ขึ้นใหม่ เพื่อเป็นการปกปิดตัวตนที่แท้จริง และถ้าเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
ได้กระท าสิ่งไม่ถูกต้องก็จะท าให้ยากต่อการติดตามตัวตนได้ 

  - อาจมีการละเมิดสิทธิบุคคล 

๑๐ การด าเนินการเก่ียวกับการเก็บรักษา 
ของกลาง  

  การไม่ปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบปฏบิัติที่เก่ียวข้อง เช่น การ
ยึด/อายัดเป็นของกลางแต่ไมส่่งเก็บหรือไม่จัดเก็บให้ปลอดภัย 

 - ของกลางได้รับความเสียหาย หรือสูญหาย 

๑๑ การด าเนินการเก่ียวกับที่ปรึกษาคดีพิเศษ     ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคดีพิเศษอาจมีส่วนได้ส่วนเสีย 
กับคดีพิเศษ และที่ปรึกษาแทรกแซงความเห็นของพนักงานสอบสวน 

  - ผู้เสียหาย/ผู้ต้องหาไม่ได้รับความเป็นธรรม 

๑๒ การด าเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส าหรับการ
สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ   

  การด าเนินการเก่ียวกับค่าใช้จ่ายส าหรับการสืบสวนและสอบสวน
คดีพิเศษอาจถูกมองว่าไม่คุ้มค่า/ไม่เหมาะสม 

 - รัฐสูญเสียงบประมาณให้กับการด าเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ส าหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ เป็นจ านวนมากแต่ไม่
คุ้มค่า และไม่เหมาะสม 

๑๓ การด าเนินการเกี่ยวกับพนักงานอัยการหรือ
อัยการทหารสอบสวนร่วม  

ไม่มี ไม่มี 

๑๔ การด าเนินการเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
หน่วยงานอื่นมาปฏิบัติหน้าที่ในกรมสอบสวน
คดีพิเศษ   

ไม่มี ไม่มี 

๑๕ การคุ้มครองพยานและมาตรการพิเศษ ในการ
คุ้มครอง พยานในคดีพิเศษ 

ไม่มี ไม่มี 

๑๖ การสืบสวนเพื่อจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับและ
การจับกุม 

   การส่งผู้ร้ายข้ามแดน มีขั้นตอนตามกฎหมายภายในของหน่วยงาน 
/ประเทศ ที่ถูกร้อง 

  - มีภาระในการด าเนินการ เพิ่มข้ึน/กระทบเสรีภาพ 

    



- ๗ - 

 
 

การจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ล าดับ ขั้นตอน 
ปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิด 

ผลกระทบทางลบ 
ผลกระทบทางลบ 

ต่อสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

๑๗ การด าเนินการเกี่ยวกับสิ่ งของส่วนตัวของ
ผู้ต้องหา 

ไม่มี ไม่มี 

๑๘ การด าเนินการเพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหา(มามอบ
ตัว/มาตามหมายเรียก) 

  การด าเนินการเพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหา (มามอบตัว/มาตามหมายเรียก) 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการด าเนินการผิดตัว กรณีการใช้เอกสาร
ระบุตัวตนของผู้ต้องหาชาวต่างชาติปลอม 

  - ละเมิดสิทธิของบุคคลที่ถูกจับกุมผิดตัว 

๑๙ การด าเนินการเกี่ยวกับการขอประกันตัว 
และการปล่อยตัวชั่วคราว   

   การใช้ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในการพิจารณาให้ประกัน
ตัวและปล่อยตัวชั่วคราว และการก าหนดหลักทรัพย์ประกัน จนคดี 
ขาดอายุความ หรือผู้ต้องหาอาจคุกคามพยาน/การท าลายพยานหลักฐาน 

  - กรณีหากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษใช้ดุลพินจิในการพิจารณา
ไม่เหมาะสมอาจกระทบสิทธิของผู้ต้องหา ท าให้พยานไม่ปลอดภยั 
และพยานหลักฐานถูกท าลาย 

๒๐ การด า เนิ นการเกี่ ยวกับการผั ดฟ้ องหรื อ 
ฝากขัง  

ไม่มี ไม่มี 

๒๑ การท าความเห็นทางคด ี   การข่มขู่ จูงใจ หรือถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจท าให้คณะ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาท าความเห็นทางคดีโดยมิชอบ 

- ไม่สามารถให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายและผู้ต้องหาได้ 
ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ ส่งผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรม 

การด าเนินการหลังการสอบสวนคดีพิเศษแล้วเสร็จ 
๒๒ สอบสวนเพิ่มเติม     มีบางกรณีพนักงานอัยการสั่งให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมในห้วง

เวลาที่คดีใกล้ขาดอายุความ 
 - คดีขาดอายุความ การฟ้องคดีต่อศาลเกิดความล่าช้า ส่งผล
กระทบต่อการอ านวยความยุติธรรม 

๒๓ ติดตามพยานมาเบิกความในชั้นศาล    พนักงานสอบสวนคดีพิเศษติดตามพยานมาเบิกความในศาลไม่ได้ 
เนื่องจากพยานย้ายที่อยู่อาศัย เปลี่ยนชื่อ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์ 
อยู่ต่างประเทศ ได้รับเอกสิทธิฯหรือบางกรณีพนักงานอัยการ 
ส่งหมายเรียกพยานให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษด าเนนิการติดตาม
พยานมาขึ้นเบิกความในระยะเวลากระชั้นชิด พยานมีถิ่นที่อยู่/
เดินทางไปต่างประเทศ พยานเสียชีวิต/ทุพลภาพ 

 - รูปคดีเสียหาย 
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การจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ล าดับ ขั้นตอน 
ปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิด 

ผลกระทบทางลบ 
ผลกระทบทางลบ 

ต่อสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

๒๔ การขึ้นเบิกความในชัน้ศาล      พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในส่วนที่
เกี่ยวข้องไม่มีความเชี่ยวชาญในการเบิกความ ขาดองค์ความรู้
หรือไม่เตรียมข้อมูลทางคดี ไม่ศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พยาน
ที่ขึ้นเบิกความไม่ได้รับการก าหนดประเด็นก่อน อาจลืมเนื้อหา/
ข้อเท็จจริง 

 - ท าให้ค าเบิกความไม่ชัดเจน ถูกทนายจ าเลยซักค้านประเด็นท า
ให้ขาดความเชื่อถือหรือเป็นผลร้ายต่อรูปคดีท าให้ไม่สามารถ
พิสูจน์หรือยืนยันประเด็นความผิดได้ ศาลพิพากษายกฟ้อง 

๒๕ การติดตามจับกุมผู้ต้องหา (กรณีที่ยังจับกุม
ผู้ต้องหาไม่ได้)  

    การด าเนินการตามหมายจับล่าช้าผู้ต้องหาหลบหนีออกนอก
ประเทศไปก่อนแล้ว หรือบางกรณีพนักงานอัยการสั่งให้พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษด าเนินการติดตามผู้ต้องหาในช่วงระยะเวลาใกล้
ขาดอายุความ 

  - ท าให้ส านวนคดีไม่สามารถยื่นฟ้องต่อศาลได้และในที่สุดท าให้
คดีขาดอายุความ 

๒๖ การติดตามผลคดีถึงที่สุด  ขาดผู้รับผิดชอบ/พนักงานสอบสวนเจ้าของส านวนไม่รับผิดชอบ
ติดตามผลคดี จึงไม่ทราบผลคดี ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน/ขาด
ฐานข้อมูล 

 - ผู้ต้องหาอาจไมไ่ด้รับการถอนหมายจับ 

๒๗ ความเห็นแย้ง (กรณีอัยการ 
ไม่ฟ้อง/ไม่อุทธรณ/์ไม่ฎีกา) 

   พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าของส านวนคดีไม่ได้มีส่วนร่วมใน
การพิจารณาท าความเห็นแย้ง และหน่วยงานผู้รับผิดชอบท า
ความเห็นแย้งอาจไม่มีข้อมูลแท้จริงจาก พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
ผู้รับผิดชอบในคดีนั้น ๆ 

 - คดีไม่ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาในชั้นศาล 

กระบวนการป้องกันอาชญากรรมพิเศษ 
๒๘ การพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภยั    ขาดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีช่องทางการรับรู้ที่

หลากหลาย  
 - การรับรู้ข่าวสารของประชาชนไม่ทันต่อสถานการณ์จึงท าให้
เกิดคดีอาชญากรรมพิเศษเพิ่มมากขึ้น ไม่ได้รับองค์ความรู้ที่ตรง
กับปัญหาและความต้องการ/ฐานข้อมูลการเกี่ยวกับการป้องกัน
อาชญากรรมคดีพิเศษมีไม่มากพอ 

๒๙ การพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ไม่มี ไม่มี 
๓๐ การประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน/

กฎหมายที่รับผิดชอบ 
   ไม่รู้จักกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าท าหน้าที่อะไร  - แจ้งภัยอาชญากรรมไม่ตรงกับหน่วยความรับผิดชอบ ท าให้การ

ร้องขอล่าช้า 
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การจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ล าดับ ขั้นตอน 
ปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิด 

ผลกระทบทางลบ 
ผลกระทบทางลบ 

ต่อสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

๓๑ การบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการประชาชน   ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   - ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการจาก 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๓๒ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ    ข้อมูลบางอย่างเป็นข้อมูลลับไม่สามารถเปิดเผยได้  - ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลที่ต้องการ 
๓๓ การรับฟังความคิดเห็นและให้ค าปรึกษาด้าน

กฎหมาย 
   ขาดการวางระบบการตอบสนองการรับฟังความคิดเห็นและให้
ค าปรึกษาด้านกฎหมายที่ครอบคลุมทุกช่องทาง และทันท่วงที 

 - ไม่ได้รับการตอบสนองการรับฟังความคิดเห็นและให้ค าปรึกษา
ด้านกฎหมายที่ครอบคลุมทุกช่องทาง และทันท่วงที 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2  
การประเมินน้ าหนกัผลกระทบทางลบ  
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การจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒.๑ การประเมินน้ าหนักผลกระทบทางลบ โดยการน าผลกระทบทางลบมาวิเคราะห์ โอกาส และความรุนแรง 
ระดับโอกาสจะเกิด (Likelihood : L) 

ระดับ โอกาสจะเกดิ ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสในการเกิดสูงมาก 
๔ สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางครั้ง 
๒ น้อย อาจมีโอกาสเกิด แต่นาน ๆ ครั้ง 
๑ น้อยมาก แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact : I) 
ระดับ ความรุนแรง ค าอธิบาย 

๕ สูงมาก ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง 

๔ สูง ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ค่อนข้างมาก 

๓ ปานกลาง ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์บ้าง 

๒ น้อย ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เพียงเล็กน้อย 
๑ น้อยมาก แทบไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์แม้แต่น้อย 

๒.๒ เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบทางลบฯ (เชิงคุณภาพ)  

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย หรือ 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง มากกว่า 80 % 
4 สูง มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ ระหว่าง 60  ถึง 80% 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง ระหว่าง 30  ถึง 59 % 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆครั้ง ระหว่าง 10  ถึง 29 % 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น น้อยกว่า 10% 

๒.๓ เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบทางลบ (เชิงปริมาณ) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก  1 เดือน ต่อครั้ง หรือมากกว่า 
4 สูง  1 - 6 เดือน ต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 คร้ัง 
3 ปานกลาง  1 ปีต่อครั้ง 
2 น้อย  2 - 3 ปีต่อครั้ง 
1 น้อยมาก  5  ปีต่อครั้ง 
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การจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒.๔ เกณฑ์มาตรฐานการก าหนดค่าประเมินผลกระทบ (เชิงคุณภาพ) 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 รุนแรงที่สุด 
    มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรมากที่สุดท าให้การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
ล้มเหลวลงโดยสิ้นเชิง 

4 ค่อนข้างรุนแรง 
    ส่งผลโดยตรงต่อการล้มเหลวของวัตถุประสงค์แต่ไม่ถึงกับล้มเหลวโดยสิ้นเชิง 
(ยังมีบางส่วนที่ได้ผลตามวัตถุประสงค์บ้าง) 

3 ปานกลาง    ส่งผลให้การบรรลุวัตถุประสงค์ไม่สมบูรณ์ตามที่ก าหนด (บรรลุแต่ไม่สมบูรณ์) 

2 น้อย 
   ส่งผลแบบมีความสัมพันธ์กับการน าไปสู่การไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (น าไปสู่การ 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เป็นส่วนน้อย) 

1 น้อยมาก 
   แทบจะไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร (มีผลกระทบแต่ไม่มีนัยส าคัญต่อการ
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) 

๒.๕ การคัดเลือกปัจจัยผลกระทบทางลบฯ ที่จะด าเนินการในปี ๒๕๖๓ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๖ การประเมินน้ าหนักผลกระทบทางลบ โดยการน าผลกระทบทางลบมาวิเคราะห์โอกาสและความสามารถ 

  ที่จะปรับปรุงจัดการผลกระทบทางลบและระยะเวลาที่จะสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ 

โอกาสและความสามารถที่จะปรับปรุงจัดการผลกระทบทางลบ  

ระดับ โอกาสจะเกดิ ค าอธิบาย 
๓ มาก มีความพร้อมมาก 
๒ ปานกลาง มีความพร้อมปานกลาง 
๑ น้อย มีความพร้อมน้อย 

ระยะเวลาที่จะด าเนินการแล้วเสร็จ 

ระดับ ระยะเวลาที่จะด าเนินการแล้วเสร็จ ค าอธิบาย 
๓ มาก ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 
๒ ปานกลาง ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 
๑ น้อย ภายหลังเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 

๑. การประเมินประสิทธิผล
ของการควบคุมผลกระทบ

ทางลบในปัจจุบัน 

๒. โอกาสและความสามารถ 
ที่จะปรบัปรุงจดัการผลกระทบทางลบ 

 

ล าดับความส าคัญ 
ผลกระทบทางลบฯ 
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การจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒.๗ กระบวนการปราบปราม สืบสวน สอบสวนอาชญากรรมพิเศษ และกระบวนการป้องกันอาชญากรรมพิเศษ แยกตามล าดับของการประเมินน้ าหนักผลกระทบ 

ล าดับ ขั้นตอน 
ปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิด 

ผลกระทบทางลบ 
ผลกระทบทางลบ 

ต่อสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
โอกาส 

ความ 
รุนแรง 

น้ าหนัก 
ผลกระทบ 

๑ ๑ รับเรื่องร้องทุกข์ 
ร้องเรียน ร้องขอ 

   ผู้เสียหายไม่ทราบขั้นตอน ระยะ เวลา รวมถึงขอบเขต
อ านาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเมื่อผู้เสียหาย
ร้องเรียนในเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในอ านาจของกรมสอบสวนคดี
พิเศษก็อาจส่งผลให้ไม่พึงพอใจ ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
และคดีอาจขาดอายุความ  

 - ผู้ร้องไม่ได้รับความเป็นธรรม/คดีอาจขาดอายุความ 
และอาจได้รับความเสียหายเพิ่มข้ึน 

๔ ๔ ๑๖ 

๒ ๓ การแสวงหาข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานส าคัญใน
คด ีทั้งการสืบสวนและ
สอบสวนคดพีิเศษ 
(รวมขั้นตอน ๓,๖,๗)   

   กระบวนการแสวงหารวบรวมพยานหลักฐาน พยาน
เอกสารและพยานบุคคลมีจ านวนมากเกินความจ าเป็นจาก
หน่วยงานอื่น ซึ่งบางหน่วยงานอาจส่งเอกสารหลักฐาน
ล่าช้า อาจส่งผลให้การสืบสวนสอบสวนใช้ระยะเวลาการ
ด าเนินการนาน 

  - เพิ่มภาระให้หน่วยงานอื่น 
  - ผู้เสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรม/คดีอาจขาดอายุ
ความและอาจได้รับความเสียหายเพิ่มข้ึน 

๔ ๔ ๑๖ 

๓ ๑๒ การด าเนินการเก่ียวกับ
ค่าใช้จ่ายส าหรับการสบืสวน
และสอบสวนคดีพิเศษ   

   การด าเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส าหรับการสืบสวน
และสอบสวนคดีพิเศษอาจถูกมองว่าไม่คุ้มค่า/ไม่เหมาะสม 

  - รัฐสูญเสียงบประมาณให้กับการด าเนินการเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายส าหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิ เศษ 
เป็นจ านวนมากแต่ไม่คุ้มค่า และไม่เหมาะสม 

๔ ๔ ๑๖ 

๔ ๒๗ ความเห็นแย้ง (กรณี
อัยการไม่ฟ้อง/ไม่อุทธรณ/์
ไม่ฎีกา) 

   พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าของส านวนคดีไม่ได้มีส่วน
ร่วมในการพิจารณาท าความเห็นแย้ง และหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบท าความเห็นแย้งอาจไม่มีข้อมูลแท้จริงจาก 
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้รับผิดชอบในคดีนั้นๆ 

 - คดีไม่ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาในชั้นศาล ๔ ๔ ๑๖ 

๕ ๔ เร่ิมต้นเป็นคดีพิเศษ    มีขั้นตอนในการรับเป็นคดีพิเศษที่ใช้ระยะเวลานาน เช่น 
กระบวนการ พิจารณารับเป็นคดีพิเศษมาตรา ๒๑ วรรค
หนึ่ง (๒) ต้องเสนอต่อคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อมีมติรับ
เป็นคดีพิ เศษ และไม่มีการก าหนดการประชุมของ
คณะกรรมการคดีพิเศษ  

 - ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาไม่ทันท่วงทีความเสียหาย
เพิ่มข้ึน 

๔ ๔ ๑๖ 

       



- ๑๓ - 

 
 

การจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ล าดับ ขั้นตอน 
ปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิด 

ผลกระทบทางลบ 
ผลกระทบทางลบ 

ต่อสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
โอกาส 

ความ 
รุนแรง 

น้ าหนัก 
ผลกระทบ 

๖ ๒๑ การท าความเห็นทางคด ี    การข่มขู่ จูงใจ หรือถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจท าให ้
คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาท าความเห็น
ทางคดีโดยมิชอบ 

- ไม่สามารถให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายและผู้ต้องหา
ได้ ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ส่งผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรม 

๔ ๔ ๑๖ 

๗ ๒๖ การติดตามผลคดีถึง
ที่สุด 

  ขาดผู้รับผิดชอบ/พนักงานสอบสวนเจ้าของส านวน 
ไม่รับผิดชอบติดตามผลคดี จึงไม่ทราบผลคดี ข้อมูลไม่
เป็นปัจจุบัน/ขาดฐานข้อมูล 

 - ผู้ต้องหาอาจไมไ่ด้รับการถอนหมายจับ ๔ ๔ ๑๖ 

๘ ๒ ตรวจสอบข้อเท็จจริง   การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ 
และเพิ่มขั้นตอนในการท างาน และไม่สามารถใช้อ านาจ
พิเศษไม่ได้ 

  - ความล่าช้าเกิดขึ้น ท าให้เยียวยาหรือแก้ไขปัญหา 
ไม่ทันเหตุการณ์ ได้รับความเสียหายเพิ่มข้ึน 

๔ ๓ ๑๒ 

๙ ๕ การสอบปากค า  
(รวมขั้นตอน ๕,๒๒) 

   การสอบปากค าโดยไม่มีการก าหนดประเด็นการ
สอบปากค า หรือไม่มีแผนการในการสอบปากค า 

  - เสียโอกาสทางธุรกิจ/ชื่อเสียง/เสียเวลา/เสียค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง/เสียหายทั้งทางจิตใจและแรงกดดันจากกระแส
ในเชิงลบในสังคม/เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้มาให้การ 

๔ ๓ ๑๒ 

๑๐ ๘ การด าเนินการเก่ียวกับ
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  

    ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ เช่น ข้อมูลทะเบียนบ้าน ข้อมูล
บัตรประจ าตัวประชาชน เป็นต้น ถูกน าไปใช้ในการกระท า
ที่ไม่เก่ียวข้องกับกระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

 - ประชาชนไม่มีความเชื่อถือเชื่อม่ันในกระบวนการบังคับ
ใช้กฎหมายของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๓ ๔ ๑๒ 

๑๑ ๑๐ การด าเนินการเก่ียวกับ
การเก็บรักษาของกลาง  

   การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
เช่น การยึด/อายัดเป็นของกลางแต่ไม่ส่งเก็บหรือไม่
จัดเก็บให้ปลอดภัย 

  - ของกลางได้รับความเสียหาย หรือสูญหาย ๓ ๔ ๑๒ 

๑๒ ๒๔ การขึ้น เบิกความใน 
ชั้นศาล 
(รวมขั้นตอน ๒๓,๒๔)   

   พนักงานสอบสวนคดีพิ เศษ  และเจ้ าหน้าที่ ของ
หน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่มีความเชี่ยวชาญในการ
เบิกความ ขาดองค์ความรู้หรือไม่เตรียมข้อมูลทางคดี ไม่
ศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พยานที่ขึ้นเบิกความไม่ได้
รับการก าหนดประเด็นก่อน อาจลืมเนื้อหา/ข้อเท็จจริง 

  - ท าให้ค าเบิกความไม่ชัดเจน ถูกทนายจ าเลยซักค้าน
ประเด็นท าให้ขาดความเชื่อถือหรือเป็นผลร้ายต่อรูปคดี
ท าให้ไม่สามารถพิสูจน์หรือยืนยันประเด็นความผิดได้ 
ศาลพิพากษายกฟ้อง 

๓ ๔ ๑๒ 

       



- ๑๔ - 

 
 

การจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ล าดับ ขั้นตอน 
ปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิด 

ผลกระทบทางลบ 
ผลกระทบทางลบ 

ต่อสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
โอกาส 

ความ 
รุนแรง 

น้ าหนัก 
ผลกระทบ 

๑๓ ๒ ๕  ก า ร ติ ด ต า ม จั บ กุ ม
ผู้ต้องหา (กรณีที่ยังจับกุม
ผู้ต้องหาไม่ได้)  

    การด าเนินการตามหมายจับล่าช้าผู้ต้องหาหลบหนี
ออกนอกประเทศไปก่อนแล้ว หรือบางกรณีพนักงาน
อัยการสั่งให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษด าเนินการติดตาม
ผู้ต้องหาในช่วงระยะเวลาใกล้ขาดอายุความ 

  - ท าให้ส านวนคดีไม่สามารถยื่นฟ้องต่อศาลได้และใน
ที่สุดท าให้คดีขาดอายุความ 

๓ ๔ ๑๒ 

๑๔ ๓๑ การบูรณาการข้อมูล
เพื่อการบริการประชาชน 

   ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   - ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการ
จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๔ ๓ ๑๒ 

๑๕ ๙ การด าเนินการเกี่ยวกับ
การจัดท าเอกสาร หลักฐาน 
และการแฝงตัว 

   เจ้าหน้าที่ที่ท าการแฝงตัว จะต้องมีการจัดท าเอกสาร
ประจ าตัวขึ้นใหม่ เพื่อเป็นการปกปิดตัวตนที่แท้จริง และ
ถ้าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้กระท าสิ่งไม่ถูกต้องก็จะท าให้ยาก
ต่อการติดตามตัวตนได้ 

  - อาจมีการละเมิดสิทธิบุคคล ๓ ๓ ๙ 

๑๖ ๑๑ การด าเนินการเก่ียวกับ
ที่ปรึกษาคดีพิเศษ  

   ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคดีพิเศษอาจมีส่วนได้
ส่วนเสียกับคดีพิเศษ และที่ปรึกษาแทรกแซงความเห็น
ของพนักงานสอบสวน 

  - ผู้เสียหาย/ผู้ต้องหาไม่ได้รับความเป็นธรรม ๓ ๓ ๙ 

๑๗ ๑๖ การสืบสวนเพื่อจับกมุ
ผู้ต้องหา ตามหมายจับและ
การจับกุม 

   การส่งผู้ร้ายขา้มแดน มีขั้นตอนตามกฎหมายภายใน
ของหน่วยงาน/ประเทศ ที่ถูกร้อง 

  - มีภาระในการด าเนนิการ เพิม่ขึ้น /กระทบเสรีภาพ ๓ ๓ ๙ 

๑๘ ๑๘ การด าเนินการเพื่อให้
ได้ตัวผู้ต้องหา (มามอบตัว/
มาตามหมายเรียก) 

  การด าเนินการเพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหา (มามอบตัว/มาตาม
หมายเรียก) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการด าเนินการผิดตัว 
กรณีการใช้เอกสารระบุตัวตนของผู้ต้องหาชาวต่างชาติ
ปลอม 

  - ละเมิดสิทธิของบุคคลที่ถูกจับกุมผิดตัว ๓ ๓ ๙ 

๑๙ ๑๙ การด าเนินการเก่ียวกับ
การขอประกันตัวและการ
ปล่อยตัวชั่วคราว   

   การใช้ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในการ
พิจารณาให้ประกันตวัและปล่อยตัวชั่วคราว และการ
ก าหนดหลักทรัพย์ประกัน จนคดีขาดอายุความ หรือ
ผู้ต้องหาอาจคุกคามพยาน/การท าลายพยานหลักฐาน 

  - กรณีหากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษใช้ดุลพินิจในการ
พิจารณาไม่เหมาะสม อาจกระทบสิทธิของผูต้้องหา ท าให้
พยานไม่ปลอดภัย และพยานหลักฐานถูกท าลาย 

๓ ๓ ๙ 



- ๑๕ - 

 
 

การจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ล าดับ ขั้นตอน 
ปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิด 

ผลกระทบทางลบ 
ผลกระทบทางลบ 

ต่อสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
โอกาส 

ความ 
รุนแรง 

น้ าหนัก 
ผลกระทบ 

๒๐ ๒๘ การพัฒนาระบบการ
แจ้งเตือนภัย 

   ขาดการสื่อสารอย่างมปีระสทิธิภาพและมชี่องทางการ
รับรู้ที่หลากหลาย  

  - การรับรู้ข่าวสารของประชาชนไมท่ันต่อสถานการณ์ 
จึงท าให้เกิดคดีอาชญากรรมพิเศษเพิ่มมากข้ึน ไม่ได้รบั
องค์ความรู้ที่ตรงกับปัญหาและความต้องการ/ฐานข้อมูล
การเก่ียวกับการป้องกันอาชญากรรมคดีพิเศษมีไม่มากพอ 

๓ ๓ ๙ 

๒๑ ๓๐ การประชาสั มพันธ์
ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน 
/กฎหมายที่รับผิดชอบ 

   ไม่รู้จักกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าท าหนา้ที่อะไร   - แจ้งภัยอาชญากรรมไม่ตรงกบัหน่วยความรบัผิดชอบ 
ท าให้การร้องขอล่าช้า 

๓ ๓ ๙ 

๒๒ ๓๒  กา ร เปิ ด เ ผ ยข้ อมู ล
ข่าวสารทางราชการ 

   ข้อมูลบางอย่างเป็นข้อมูลลบัไม่สามารถเปิดเผยได้   - ประชาชนไมไ่ด้รับข้อมูลที่ตอ้งการ ๓ ๓ ๙ 

๒๓ ๓๓ การรับฟังความคิดเห็น
และให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 

   ขาดการวางระบบการตอบสนองการรับฟังความคิดเห็น 
และให้ค าปรึกษาดา้นกฎหมายที่ครอบคลุมทุกช่องทาง 
และทันท่วงท ี

  - ไม่ได้รับการตอบสนองการรับฟังความคิดเห็นและให้
ค าปรึกษาดา้นกฎหมายที่ครอบคลุมทุกช่องทาง และ
ทันท่วงท ี

๓ ๓ ๙ 

๒๔ ๑๓ การด าเนินการเกี่ยวกับ
พนักงานอัยการหรืออัยการ
ทหารสอบสวนร่วม  

   ๑ ๑ ๑ 

๒๕ ๑๔ การด าเนินการเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน
อื่นมาปฏิบัติหน้าที่ ในกรม
สอบสวนคดีพิเศษ   

    ๑ ๑ ๑ 

๒๖ ๑๕ การคุ้มครองพยานและ
มาตรการพิเศษในการคุ้มครอง 
พยานในคดีพิเศษ 

    ๑ ๑ ๑ 

๒๗ ๑๗ การด าเนินการเกี่ยวกับ
สิ่งของส่วนตัวของผู้ต้องหา 

    ๑ ๑ ๑ 



- ๑๖ - 

 
 

การจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ล าดับ ขั้นตอน 
ปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิด 

ผลกระทบทางลบ 
ผลกระทบทางลบ 

ต่อสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
โอกาส 

ความ 
รุนแรง 

น้ าหนัก 
ผลกระทบ 

๒๘ ๒๐ การด าเนินการเกี่ยวกับ
การผัดฟ้องหรือฝากขัง  

    ๑ ๑ ๑ 

๒๙ ๒๙ การพัฒนาระบบการ 
เฝ้าระวัง 

    ๑ ๑ ๑ 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓  
มาตรการการจัดการผลกระทบทางลบฯ 

แผนการจดัการผลกระทบทางลบฯ  
และการรายงานและติดตามผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๗ - 

 
 

การจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓.๑ มาตรการการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ขั้นตอน 
(๑) 

ปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิด 
ผลกระทบทางลบ 

(๒) 

ผลกระทบทางลบ 
ต่อสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

(๓) 

เป้าประสงค ์
การจัดการผลกระทบ 

(๔) 

มาตรการ/แนวทาง 
การจัดการผลกระทบ 

(๕) 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
๑. รับเรื่องร้องทุกข์ 
ร้องเรียน ร้องขอ 

๑. ผู้เสียหายไม่ทราบขั้นตอน 
ระยะเวลา รวมถึงขอบเขต
อ านาจหน้าที่ของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ และเมื่อผู้เสียหาย
ร้องเรียนในเรื่องที่ไม่ได้อยู่ใน
อ านาจของกรมสอบสวนคดี
พิ เศษก็อาจส่งผลให้ไม่พึง
พอใจ ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
และคดีอาจขาดอายุความ 

๑. ผู้ร้องไม่ได้รับความเป็น
ธรรม/คดีอาจขาดอายุความ 
และอาจได้รับความเสียหาย
เพิ่มข้ึน 

๑. สร้างการรับรู้ให้ผู้เสียหาย/
ประชาชน เข้าใจอ านาจหน้าที่
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ
ขั้นตอนรับเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๑.๑ จัดท าชุดความรู้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเผยแพร่ให้
ประชาชนเข้าใจถึงอ านาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เช่น การจัดท าเป็น InfoGraphics สื่อวีดีทัศน์ คลิปวิดีโอ
ส าหรับเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์  YouTube/Facebook 
/Line/App DSI/เว็บไซต์ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ) 

สลก. (ปชส.) 

๑.๒ จัดท าระบบคัดกรองการรับ ระบบติดตาม เรื่องร้อง
ทุกข์ ร้องเรียน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
     - โครงการพัฒนาระบบบริหารคดีด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระยะที่ ๑ (DSI Case Intelligence System : 
CIS) (กบพ.) 
      - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๑ (กทศ.) 

กบพ. 
กทศ. 

๑.๓ การจัดสัมมนา อบรม ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ภาคฯ 
และส่วนกลาง ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องทุกข์ 
ร้องเรียน ร้องขอ  

กบพ. 

 



- ๑๘ - 

 
 

การจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ขั้นตอน 
(๑) 

ปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิด 
ผลกระทบทางลบ 

(๒) 

ผลกระทบทางลบ 
ต่อสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

(๓) 

เป้าประสงค ์
การจัดการผลกระทบ 

(๔) 

มาตรการ/แนวทาง 
การจัดการผลกระทบ 

(๕) 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

๒. การแสวงหา
ข้อเท็จจริงและพยาน 
หลักฐานส าคัญในคดี  
ทั้งการสืบสวนและ
สอบสวนคดพีิเศษ   

๑. กระบวนการแสวงหา
รวบรวมพยานหลักฐาน 
พยานเอกสารและพยาน
บุคคลมีจ านวนมากเกิน
ความจ าเปน็จากหน่วยงาน
อื่น ซึ่งบางหน่วยงานอาจส่ง
เอกสารหลักฐานล่าช้า อาจ
ส่งผลให้การสบืสวน
สอบสวนใช้ระยะเวลาการ
ด าเนินการนาน 

๑. เพิ่มภาระให้หน่วยงานอื่น 
๒. ผู้เสียหายไม่ได้รบัความเปน็
ธรรม/คดีอาจขาดอายุความและ
อาจได้รับความเสียหายเพิ่มข้ึน 

๑. เพื่อให้กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีประสิทธิภาพ
ลดภาระให้กับหน่วยงานอื่น 
 
 
 

๑.๑ ออกแบบรูปแบบการพัฒนาบุคลากรเชิงรุก
เกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานส าคัญ อาทิ 
การพัฒนาหลักสูตรสร้างความเชี่ยวชาญตามประเภท
คดี  และมีคณะบุคคลผู้ ได้รับการยอมรับมาเป็น 
ผู้ประเมินผู้รับการฝึกอบรมการปฏิบัติด้านการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ 

กพน. 



- ๑๙ - 

 
 

การจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ขั้นตอน 
(๑) 

ปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิด 
ผลกระทบทางลบ 

(๒) 

ผลกระทบทางลบ 
ต่อสังคมที่คาดวา่จะเกิดขึ้น 

(๓) 

เป้าประสงค ์
การจัดการผลกระทบ 

(๔) 

มาตรการ/แนวทาง 
การจัดการผลกระทบ 

(๕) 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

๓ .  กา รด า เนิ นกา ร
เ กี่ ย ว กั บ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
ส าหรับการสืบสวน
และสอบสวนคดีพิเศษ   

๑. การด าเนินการเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายส าหรับการสืบสวน
และสอบสวนคดีพิเศษอาจถูก
มองว่าไม่คุ้มค่า/ไม่เหมาะสม 

๑. รัฐสูญเสียงบประมาณให้กับ
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร เ กี่ ย ว กั บ
ค่าใช้จ่ายส าหรับการสืบสวน
และสอบสวนคดีพิ เศษ เป็น
จ านวนมากแต่ไม่คุ้มค่า และไม่
เหมาะสม 

๑. การด าเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ส าหรับการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
มีความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

๑.๑ การก าชับแนวทางปฏิบัติในระเบียบการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะการจัดท าแบบ บค. ๔ เป็น
ข้อมูลประกอบการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย 

กงพ. 

๑.๒ การจัดท าบัญชี ค่ า ใช้ จ่ ายการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง การสืบสวนและการสอบสวนคดีพิเศษ
ประจ ากองประจ าปีงบประมาณ 

กองคดีทุกกอง 
กปพศ. 
ศ.สรข. 

  

ขั้นตอน 
(๑) 

ปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิด 
ผลกระทบทางลบ 

(๒) 

ผลกระทบทางลบ 
ต่อสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

(๓) 

เป้าประสงค ์
การจัดการผลกระทบ 

(๔) 

มาตรการ/แนวทาง 
การจัดการผลกระทบ 

(๕) 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ

(๖) 

๔ .  ค ว า ม เ ห็ น แ ย้ ง 
(กรณีอัยการไม่ฟ้อง/
ไม่อุทธรณ์/ไม่ฎีกา) 

๑. พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
เจ้าของส านวนคดีไม่ได้มีส่วน
ร่วมในการพิจารณา ท าความ 
เห็ น แย้ ง  แ ล ะหน่ ว ย ง า น
ผู้รับผิดชอบท าความเห็นแย้ง
อาจไม่มี ข้ อมู ลแท้ จริ งจาก 
พนักงานสอบสวนคดีพิ เศษ 
ผู้รับผิดชอบในคดีนั้น ๆ 

๑. คดีไม่ได้เข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาในชั้นศาล 

๑. การปฏิบัติงานในการท าความ 
เห็นแย้ง โดยมีมาตรฐานให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และ
เป็นไปตามมาตรฐาน แนวทางหรือ
ทิศทางเดียวกัน 

๑.๑ ทบทวนและตรวจสอบระเบียบ แนวทางปฏิบัติ 
ในการท าความเห็นแย้งของพนักงานสอบสวน 
ในส านวนคดีพิเศษ 

กบพ.  

 
 



- ๒๐ - 

 
 

การจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓.๒ แผนการจัดการผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
(รายกิจกรรม/โครงการ) 

โครงการ/กิจกรรม :    ๑. จัดท าชุดความรู้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจถึงอ านาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ   
วัตถุประสงค ์:      สร้างการรับรู้ให้ผู้เสียหาย/ประชาชน เข้าใจอ านาจหนา้ที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และขั้นตอนรบัเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ ของกรมสอบสวนคดพีิเศษ  
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :  ชุดความรู้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจถึงอ านาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพเิศษ จ านวน  ๒ ชุดความรู ้  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (กอง)         ส านักงานเลขานุการกรม                          ส่วน       ประชาสัมพนัธ์                         เบอร์ติดต่อ  

 
 

รหัส 

 
ปัจจัย/สาเหต ุ
ที่ท าให้เกดิ 

ผลกระทบทางลบ 
 

ผลการวิเคราะห์ 
 
 

มาตรการ/แนวทาง 
การจัดการผลกระทบทางลบ 

 
 

ขั้นตอน 

กรอบระยะเวลา
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๓ 

หมายเหตุ 
โอกาส 
(L) 

ความ
รุนแรง 

(I) 

น้ าหนัก
ผลกระทบ 

(L x I) 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

ปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิดผลกระทบทางลบฯ           
๑. รับเรื่องร้องทุกข์ 

ร้องเรียน ร้องขอ 
๔ ๔ ๑๖ ๑.๑ จัดท าชุดความรู้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อ

เผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจถึงอ านาจหน้าที่
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เช่น การจัดท า
เป็น InfoGraphics สื่อวีดีทัศน์ คลิปวิดีโอ
ส าหรับเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ YouTube 
/ Facebook /Line/App DSI/เว็บไซต์ของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ)  

๑. จัดท าชุดความรู้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อ
เผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจถึงอ านาจหน้าที่ของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
 (๑.๑) จัดท าคู่มือ Motion แนะน าภารกิจและ
สถานที่ตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อเผยแพร่
สู่ประชาชน โดยเผยแพร่สู่สาธารณชนทาง
ช่องทางประชาสัมพันธ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 
 (๑.๒) จัดท า Motion กฎหมายที่อยู่ในภารกิจ 
อ านาจ หน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อ
เผยแพร่สู่ประชาชน โดยเผยแพร่สู่สาธารณชน
ทางช่องทางประชาสัมพันธ์ กรมสอบสวนคดี
พิเศษ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 

     



- ๒๑ - 

 
 

การจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

รหัส 

 
ปัจจัย/สาเหต ุ
ที่ท าให้เกดิ 

ผลกระทบทางลบ 
 

ผลการวิเคราะห์ 
 
 

มาตรการ/แนวทาง 
การจัดการผลกระทบทางลบ 

 
 

ขั้นตอน 

กรอบระยะเวลา
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๓ 

หมายเหตุ 
โอกาส 
(L) 

ความ
รุนแรง 

(I) 

น้ าหนัก
ผลกระทบ 

(L x I) 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

ปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิดผลกระทบทางลบฯ           
 (๑.๓) จัดท าภาพอินโฟกราฟฟิค การแจ้ง
เตือนภัยอาชญากรรมคดีพิเศษ  
      (๓.๑.๑) ประสานงานข้อมูลกับกองคดี 
ต่าง ๆ และส่งข้อมูลให้ส่วนประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑๐ กองคดี ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 
      (๓.๑.๒) สกัดข้อมูลให้สั้น กระชับ เข้าใจ
ง่าย ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จ านวนไม่
น้อยกว่า ๕ เร่ือง  
      (๓.๑.๓) แปลงข้อมูลเป็นวงจรภาพวาด 
หรือ ภาพกราฟฟิคภายในเดือนกันยายน 
๒๕๖๓ จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ เร่ือง  
      ( ๓ . ๑ . ๔ )  เ ผ ย แ พ ร่ สู่ ช่ อ ง ท า ง ก า ร
ประชาสัมพันธ์ของกรมสอบสวนคดีพิ เศษ 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 

 
 

 
 

ด าเนินการ
ภายในเดือน

กันยายน 
๒๕๖๓ 



- ๒๒ - 

 
 

การจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนการจัดการผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
(รายกิจกรรม/โครงการ) 

โครงการ/กิจกรรม :      ๒. จัดท าระบบคัดกรองการรับ ระบบติดตาม เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   
วัตถุประสงค ์:       สร้างการรับรู้ให้ผู้เสียหาย/ประชาชน เข้าใจอ านวนหนา้ที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และขั้นตอนรบัเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ ของกรมสอบสวนคดพีิเศษ  
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :     การจัดท าระบบคัดกรองการรับ ระบบติดตาม เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ / จ านวน ๑ ระบบ    
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (กอง)                กองบริหารคดีพิเศษ                     ส่วน                 บริหารระบบงานคดีพิเศษ                    เบอร์ติดต่อ         ๕๑๘๑๑  

 
 

รหัส 

 
ปัจจัย/สาเหต ุ
ที่ท าให้เกดิ 

ผลกระทบทางลบ 
 

ผลการวิเคราะห์ 
 
 

มาตรการ/แนวทาง 
การจัดการผลกระทบทางลบ 

 
 

ขั้นตอน 

กรอบระยะเวลา
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๓ 

หมายเหตุ 
โอกาส 
(L) 

ความ
รุนแรง 

(I) 

น้ าหนัก
ผลกระทบ 

(L x I) 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

ปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิดผลกระทบทางลบฯ           
๑. รับเรื่องร้องทุกข์ 

ร้องเรียน ร้องขอ 
๔ ๔ ๑๖ ๑.๒ จัดท าระบบคัดกรองการรับ ระบบ

ติดตาม เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
   - โครงการพัฒนาระบบบริหารคดี ด้ วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่  ๑ (DSI Case 
Intelligence System : CIS)  
(กองบริหารคดีพิเศษ) 
    - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุน 
การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๑  
(กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ) 

1. ก าหนดรูปแบบการจัดท ารายละเอียดของ
ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บการ  ร้ องทุ กข์  ร้ อ ง เ รี ยน 
ผ่านระบบ 
2. ส่งรายละเอียดการจัดท า ให้ศูนย์สารสนเทศ
เป็นผู้ออกแบบโปรแกรม 
3. แจ้ง ให้ เจ้ าหน้าที่ รับผิดชอบงานคดีส่ ง
รายละเอียดหรือพฤติการณ์ของคดีแต่ละ
ประเภทที่หน่วยรับผิดชอบ เพื่อก าหนดใน
หัวข้อของการร้องทุกข์ หรือร้องเรียนเพื่อให้
ผู้รัองทุกข์ ร้องเรียนทราบเกี่ยวกับลักษณะของ
คดีพิเศษ หรือเงื่อนไขการรับเป็นคดีพิเศษ 
4. ศูนย์สารสนเทศออกแบบโปรแกรมให้สะดวก
ต่อการท าความเข้าใจของผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ 

     



- ๒๓ - 

 
 

การจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนการจัดการผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
(รายกิจกรรม/โครงการ) 

โครงการ/กิจกรรม :  ๓. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนบัสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๑  (กทศ.)    
วัตถุประสงค์ :   ๑. เพื่อพัฒนาและจัดท ามาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลงานคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษตั้งแต่การรับเร่ืองมาด าเนินการจนคดีถึงที่สุดชั้นศาลฎีกาในรูปแบบคลังข้อมูลดิจิทัล   
 ๒. เพื่อสนับสนุนและเป็นกลไกให้ผู้บริหารใช้ในการควบคุม ก ากับดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดได้โดยรวดเร็ว ทันการณ์ และใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การจัดท านโยบาย ก าหนดประเด็นการพัฒนา และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  
 ๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามผลการด าเนินการในเรื่องของตนตามสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว เป็นการลดค่าใช้จ่ายและขจัดช่องทางการทุจริตประพฤติมิชอบ สร้างความเชื่อมั่นต่อและความพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :  ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนนุการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๑ / ร้อยละ ๑๐๐  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (กอง)        กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ               ส่วน  ศูนยส์ารสนเทศ                        เบอร์ติดต่อ               ๕๐๙๔๑   
 
 

รหัส 

 
ปัจจัย/สาเหต ุ
ที่ท าให้เกดิ 

ผลกระทบทางลบ 
 

ผลการวิเคราะห์ 
 
 

มาตรการ/แนวทาง 
การจัดการผลกระทบทางลบ 

 
 

ขั้นตอน 

กรอบระยะเวลา
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๓ 

หมายเหตุ 
โอกาส 
(L) 

ความ
รุนแรง 

(I) 

น้ าหนัก
ผลกระทบ 

(L x I) 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

ปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิดผลกระทบทางลบฯ           
๑. รับเรื่องร้องทุกข์ 

ร้องเรียน ร้องขอ 
๔ ๔ ๑๖ ๑.๒ จัดท าระบบคัดกรองการรับ ระบบ

ติดตาม เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
      - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
ระยะที่ ๑ (กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูล
การตรวจสอบ) 

๑. ส ารวจ/วิเคราะห์ความต้องการของ
บุคลากรและหนว่ยงานที่เก่ียวขอ้ง 
๒. วิเคราะห์และออกแบบระบบส านวนการ
รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
๓. ออกแบบหน้าจอระบบส านวนการรับ
เร่ืองราวร้องทุกข์ 
๔. ออกแบบฐานข้อมูล 

   ขั้นตอนที่  
๑ – ๕ 

ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 
ปัจจุบนัอยู่
ระหวา่งการ
พัฒนาระบบ  



- ๒๔ - 

 
 

การจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

รหัส 

 
ปัจจัย/สาเหต ุ
ที่ท าให้เกดิ 

ผลกระทบทางลบ 
 

ผลการวิเคราะห์ 
 
 

มาตรการ/แนวทาง 
การจัดการผลกระทบทางลบ 

 
 

ขั้นตอน 

กรอบระยะเวลา
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๓ 

หมายเหตุ 
โอกาส 
(L) 

ความ
รุนแรง 

(I) 

น้ าหนัก
ผลกระทบ 

(L x I) 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

ปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิดผลกระทบทางลบฯ           
      ๕. พัฒนาระบบส านวนการรับเร่ืองราว 

ร้องทุกข์ 
๖. ทดสอบและติดตัง้ระบบ 
๗. รายงานผลการด าเนินงาน 

   ขั้นตอนที่  
๑ – ๕ 

ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 
ปัจจุบนัอยู่
ระหว่างการ
พัฒนาระบบ  

 

ด าเนินการต่อ 



- ๒๕ - 

 
 

การจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนการจัดการผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
(รายกิจกรรม/โครงการ) 

โครงการ/กิจกรรม :      ๔. การสัมมนา อบรม ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบเก่ียวกับการร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอ    
วัตถุประสงค ์:        สร้างการรับรู้ให้ผู้เสียหาย/ประชาชน เข้าใจอ านาจหนา้ที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และขั้นตอบรบัเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ ของกรมสอบสวนคดพีิเศษ  
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :    ร้อยละของผู้เข้ารับการสัมมนา ฝกึอบรม ผ่านการสัมมนา ฝึกอบรม / ร้อยละ ๑๐๐   
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (กอง)                กองบริหารคดีพิเศษ                    ส่วน      พิจารณาส านวนร้องทุกข์                     เบอร์ติดต่อ           ๕๑๘๒๑    
 

รหัส 

ปัจจัย/สาเหต ุ
ที่ท าให้เกดิ 

ผลกระทบทางลบ 
 

ผลการวิเคราะห์ 
มาตรการ/แนวทาง 

การจัดการผลกระทบทางลบ 
ขั้นตอน 

กรอบระยะเวลา
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 256๓ 

หมายเหตุ 
โอกาส 
 (L) 

ความ
รุนแรง 

(I) 

น้ าหนัก
ผลกระทบ 

(L x I) 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

ปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิดผลกระทบทางลบฯ           
๑. รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน 

ร้องขอ 
๔ ๔ ๑๖ ๑.๓ การจัดสัมมนา อบรม ให้ความรู้แก่

เจ้ าหน้ าที่ ศู นย์ ภาคฯ  และส่ วนกลาง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องทุกข์ 
ร้องเรียน ร้องขอ 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ด าเนินการตามแผน 
3. สรุปผลการด าเนินการ 

 
 

    

  



- ๒๖ - 

 
 

การจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนการจัดการผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
(รายกิจกรรม/โครงการ) 

โครงการ/กิจกรรม :      ๕. การพัฒนาหลักสตูรการท าส านวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและการด าเนนิคดีพิเศษในศาล  
วัตถุประสงค์ :         1. เพื่อพัฒนาบุคลากรกรมสอบสวนคดีพเิศษให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานการท าส านวนการสอบสวนคดพีิเศษ  
                           2. เพื่อให้บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความรู้ ความเข้าใจในการจดัท าบัญชีระบุพยาน วิธีการน าเสนอพยานในคดีต่อศาลและการเตรียมการเบิกความในศาล  
                               ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :    ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถท าส านวนการสอบสวนคดีพิเศษ และ    
                                    เบิกความในชัน้ศาลได้อยา่งถูกต้องและมีประสทิธิภาพ  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :    (กอง)       กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ        ส่วน  สถาบนัพัฒนาการสบืสวนสอบสวนคดีพิเศษ        เบอร์ติดต่อ  

รหัส 

ปัจจัย/สาเหต ุ
ที่ท าให้เกดิ 

ผลกระทบทางลบ 
 

ผลการวิเคราะห์ 
มาตรการ/แนวทาง 

การจัดการผลกระทบทางลบ 
ขั้นตอน 

กรอบระยะเวลา
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 256๓ 

หมายเหตุ 
โอกาส 
 (L) 

ความ
รุนแรง 

(I) 

น้ าหนัก
ผลกระทบ 

(L x I) 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

ปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิดผลกระทบทางลบฯ           
๒. การแสวงหาข้อเท็จจริง

และพยานหลักฐาน
ส าคัญในคดี ทั้งการ
สืบสวนและสอบสวน 
คดีพิเศษ 

๔ ๔ ๑๖ ๑.๑ ออกแบบรูปแบบการพัฒนา
บุคลากรเชิงรุกเกี่ยวกับการรวบรวม
พยานหลักฐานส าคัญ อาทิ การพัฒนา
หลักสูตรสร้างความเชี่ยวชาญตาม
ประเภทคดี และมีคณะบุคคลผู้ได้รับ
การยอมรับมาเป็นผู้ประเมินผู้รับการ
ฝึกอบรมการปฏิบัติด้านการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ 

     ๑. ทบทวนปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ จากการจัดการฝึกอบรมที่ผ่านมา 
     ๒ .  ประชุมฯ  เพื่ อพิ จ ารณาปรับปรุ ง
หลักสูตรการท าส านวนการสืบสวนสอบสวน 
คดีพิเศษและการด าเนินคดีพิเศษในศาล 
     ๓. จัดท า (ร่าง) หลักสูตรการท าส านวน
การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและการด าเนิน 
คดีพิเศษ      

    
 

 
 



- ๒๗ - 

 
 

การจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนการจัดการผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
(รายกิจกรรม/โครงการ) 

โครงการ/กิจกรรม :     ๖. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม  
วัตถุประสงค์ :   1. เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการจัดการฝึกอบรมด้วยกระบวนการฝึกอบรมที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :      โครงการฝึกอบรมผ่านการประเมิน ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ / ร้อยละ 100   
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ       (กอง)  กองพัฒนาและสนับสนนุคดีพิเศษ          ส่วน      สถาบนัพัฒนาการสบืสวนสอบสวนคดีพิเศษ        เบอร์ติดต่อ  

รหัส 

ปัจจัย/สาเหต ุ
ที่ท าให้เกดิ 

ผลกระทบทางลบ 
 

ผลการวิเคราะห์ 
มาตรการ/แนวทาง 

การจัดการผลกระทบทางลบ 
ขั้นตอน 

กรอบระยะเวลา
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 256๓ 

หมายเหตุ 
โอกาส 
 (L) 

ความ
รุนแรง 

(I) 

น้ าหนัก
ผลกระทบ 

(L x I) 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

ปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิดผลกระทบทางลบฯ           
๒. การแสวงหาข้อเท็จจริง

และพยานหลักฐาน
ส าคัญในคดี ทั้งการ
สืบสวนและสอบสวน 
คดีพิเศษ 

๔ ๔ ๑๖ ๑.๑ ออกแบบรูปแบบการพัฒนาบุคลากร
เชิงรุกเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐาน
ส าคัญ อาทิ การพัฒนาหลักสูตรสร้างความ
เชี่ยวชาญตามประเภทคดี  และมีคณะ
บุคคลผู้ได้รับการยอมรับมาเป็นผู้ประเมิน
ผู้ รับการฝึกอบรมการปฏิบัติด้ านการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

  ๑. กรมสอบสวนคดีพิเศษมีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานการประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
กรมสอบสวนคดีพิ เศษ โดยผู้ แทนจาก
หน่วยงานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่ง
เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ และไม่ได้
เป็นผู้จัดโครงการฝึกอบรมเป็นผู้ท าหน้าที่
ประเมินโครงการฝึกอบรมตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการฝึกอบรมกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
  ๒. สรุปผลการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการฝึกอบรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

    

 



- ๒๘ - 

 
 

การจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนการจัดการผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(รายกิจกรรม/โครงการ) 

โครงการ/กิจกรรม     ๗. หนังสือก าชับแนวทางปฏบิัติในระเบยีบการเบิกจ่ายคา่ใช้จ่ายโดยเฉพาะการจัดท าแบบ บค.๔ เป็นขอ้มูลประกอบการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย  
วัตถุประสงค ์:               เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายส าหรับการสบืสวนและสอบสวนคดีพิเศษอาจถูกมองว่าไม่คุ้มค่า/ไม่เหมาะสม   
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :    ร้อยละเร่ืองขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายฯ  มีแบบ บค.๔ ประกอบ / รอ้ยละ ๑๐๐  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  (กอง)            กลุ่มค่าใช้จ่ายคดพีิเศษ                   เบอร์ติดต่อ       ๐๒๘๓๑๙๘๘๘      ต่อ    ๕๒๓๐๓   
 

รหัส 

ปัจจัย/สาเหต ุ
ที่ท าให้เกดิ 

ผลกระทบทางลบ 
 

ผลการวิเคราะห์ 
มาตรการ/แนวทาง 

การจัดการผลกระทบทางลบ 
ขั้นตอน 

กรอบระยะเวลา
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หมายเหตุ 
โอกาส 
 (L) 

ความ
รุนแรง 

(I) 

น้ าหนัก
ผลกระทบ 

(L x I) 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

ปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิดผลกระทบทางลบฯ           
๓. การด าเนินการเกี่ยวกับ

ค่าใช้จ่ายส าหรับการ
สืบสวนและสอบสวน
คดีพิเศษอาจถูกมองว่า
ไม่คุ้มค่า/ไม่เหมาะสม 

๔ ๔ ๑๖ ๑.๑ การก าชับแนวทางปฏิบัติในระเบียบการ
เบิกจ่ายค่าใช้จา่ย โดยเฉพาะการจัดท าแบบ 
บค.๔ เป็นข้อมูลประกอบการขออนุมัติเบิก
ค่าใช้จ่าย 

๑. จัดท าหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อแจ้ง
หน่ วยงานทุกหน่วยงานในสั งกัดกรม
สอบสวนคดีพิ เศษ เพื่อก าชับแนวทาง
ปฏิบัติในระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
โดยเฉพาะการจัดท าแบบ บค.๔ เป็นข้อมูล
ประกอบการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย 
๒. เวียนหนังสือก าชับแนวทางปฏิบัติใน
ระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะ
การจัดท าแบบ บค.๔ เป็นข้อมูลประกอบ 
การขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



- ๒๙ - 

 
 

การจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
(รายกิจกรรม/โครงการ) 

โครงการ/กิจกรรม       ๘. การจัดท าบัญชีค่าใชจ้่ายการตรวจสอบข้อเท็จจริง การสืบสวนและการสอบสวนคดีพิเศษประจ ากองปฏิบัติการพิเศษ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   
วัตถุประสงค ์:     ๑. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่า มีประสทิธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อหน่วยงานราชการ  
                       ๒. เพื่อความโปร่งใสสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนนิการตรวจสอบข้อเท็จจริง การสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษยอ้นหลังได้  
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :      บัญชีค่าใช้จ่าย การสืบสวนและการสอบสวนคดีพิเศษประจ ากองปฏิบัติการพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อหน่วยงาน   
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (กอง)     กองคดีที่มีเลขสืบสวนและสอบสวนคดี                     ส่วน    อ านวยการ                  เบอร์ติดต่อ  
 

รหัส 

ปัจจัย/สาเหตุ 
ที่ท าให้เกิด 

ผลกระทบทางลบ 
 

ผลการวิเคราะห ์
มาตรการ/แนวทาง 

การจัดการผลกระทบทางลบ 
ขั้นตอน 

กรอบระยะเวลา
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 256๓ 

หมายเหตุ 
โอกาส 
 (L) 

ความ
รุนแรง 

(I) 

น้ าหนัก
ผลกระทบ 

(L x I) 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

ปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิดผลกระทบทางลบฯ           
๓. การด าเนินการเกี่ยวกับ

ค่าใช้จ่ายส าหรับการ
สืบสวนและสอบสวน
คดีพิเศษอาจถูกมองว่า
ไม่คุ้มค่า/ไม่เหมาะสม 

๔ ๔ ๑๖ ๑.๒ การจัดท าบัญชีค่าใช้จา่ย 
การสืบสวนและการสอบสวน
คดีพิเศษประจ ากองประจ าปี
งบประมาณ 

 ๑. แจ้งแบบจัดท าบัญชีค่าใช้จ่ายการสืบสวน สอบสวน
คดีพิเศษ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับทราบเพื่อจัดท า
บัญชีค่าใช้จ่าย 
 ๒. หน่วยงานจัดท าบัญชีการสืบสวนและการสอบสวน 
คดีพิเศษที่ด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เป็นปัจจุบัน 

   แบบจัดท า
บัญชีค่าใช้จา่ย
การสืบสวน 
สอบสวนคดี

พิเศษ 
รายละเอียด
ปรากฏตาม
ภาคผนวก  

(กองนโยบาย
และยุทธศาสตร์) 



- ๓๐ - 

 
 

การจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนการจัดการผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
(รายกิจกรรม/โครงการ) 

โครงการ/กิจกรรม :     ๙. การทบทวนและตรวจสอบระเบียบ แนวทางปฏบิัติ ในการท าความเห็นแย้งของพนักงานสอบสวนในส านวนคดีพิเศษ       
วัตถุประสงค ์:   รวบรวม ประเด็นจากหน่วยต่างๆ เพื่อท าการแยกแยะ วิเคราะห์ และรายงานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ        
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :   ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการทบทวนและตรวจสอบระเบียบ แนวทางปฏิบตัิ ในการท าความเห็นแย้งของพนักงานสอบสวนในส านวนคดีพิเศษ / ๕ ระดับ  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (กอง)                กองบริหารคดีพิเศษ ส่วน พิจารณาส านวนร้องทุกข์  เบอร์ติดต่อ           ๕๑๘๒๑   
 

 
 

รหัส 

 
ปัจจัย/สาเหต ุ
ที่ท าให้เกดิ 

ผลกระทบทางลบ 
 

ผลการวิเคราะห์ 
 
 

มาตรการ/แนวทาง 
การจัดการผลกระทบทางลบ 

 
 

ขั้นตอน 

กรอบระยะเวลา
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๓ 

หมายเหตุ 
โอกาส 
(L) 

ความ
รุนแรง 

(I) 

น้ าหนัก
ผลกระทบ 

(L x I) 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

ปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิดผลกระทบทางลบฯ           
๔. ความเห็นแย้ง  

(กรณีอัยการไม่ฟ้อง/ 
ไม่อุทธรณ์/ไม่ฎีกา) 

๔ ๔ ๑๖ ๑.๑ ทบทวนและตรวจสอบระเบียบ 
แนวทางปฏิบัติ ในการท าความเห็น
แย้งของพนักงานสอบสวนในส านวน
คดีพิเศษ 

1. แจ้งให้ทุกหน่วยพิจารณาประเด็นที่จะต้องท า
การปรับปรุงระเบียบ กสพ.ว่าด้วยการบริหารคดี
พิเศษในแต่ละหมวด (ระดับที่ ๑) 
2. รวบรวม ประเด็นตามที่หน่วยต่างๆ ส่งมา 
ท าการแยกแยะ วิเคราะห์ (ระดับที่ ๓) 
3. รายงานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อแจ้ง 
ให้กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิ เศษทราบผล 
การด าเนินการและให้กองบริหารคดีพิเศษรวบรวม
ข้อเสนอแนะการทบทวนและการปรับปรุงระเบียบ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อประกอบการปรับปรุง 
ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษในโอกาสต่อไป 
(ระดับที่ ๕) 

     



- ๓๑ - 

 
 
 

การจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓.๓ การรายงานและการติดตามผล 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ตาม ข้อ ๓.๒ รายงานผลการด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม มายัง
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน ยกเว้น ผลการด าเนินการของเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ให้รายงานผลการด าเนินการภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๒ - 

 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย เลขสืบสวนที่/คดีพิเศษที่............................................ครั้งที.่.............................................. 
 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน 
๑ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อเท็จจริง/ปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวน  
 ๑.๑ ค่าเดินทางไปราชการ (ค่าพาหนะ ที่พัก เบี้ยเลี้ยง) - 
 ๑.๒ ค่าพัฒนาสัมพันธ์ - 
 ๑.๓ ค่าส าเนาเอกสาร - 
 ๑.๔ ค่าสร้างเรื่องอ าพราง  - 
 ๑.๕ ค่าใช้จ่ายในการแฝงตัว - 
  รวมตาม 1 - 

๒ ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคคลอื่น  
 ๒.๑ ค่าใช้จ่ายส าหรับแหล่งข่าวบุคคลและผู้ให้ข่าว - 
 ๒.๒ ค่าใช้จ่ายส าหรับการได้มาซึ่งข้อมูลหลักฐานฯ - 
 ๒.๓ ค่าใช้จ่ายส าหรับพยาน - 
 ๒.๔ ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ต้องหา (ต่อคนต่อเดือน) - 
 ๒.๕ ค่ารักษาพยาบาลผู้ต้องหาหรือพยานฯ - 
 ๒.๖ ค่าใช้จ่ายส าหรับทนายฯ และหรือบุคคลที่ผู้ต้องหาหรือพยานร้องขอในการ

เข้าร่วมรับฟังการสอบสวน 
- 

๓ การปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันกับหน่วยงานอื่นตามข้อบังคับ กคพ.  
 ๓.๑ การปฏิบัติงานฯ ที่ไม่สามารถด าเนินการเองได้โดยล าพัง - 
 ๓.๒ การสนับสนุนแลกเปลี่ยนข้อมูล/การเข้าถึงข้อมูลโดยตรงฯ - 
 ๓.๓ การสนธิก าลัง - 

๔ ค่าใช้จ่ายเป็นเงินล่อซื้อ และอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลหรือพยานส าคัญฯ - 
๕ ค่าใช้จ่ายส าหรับการสืบสวนสอบสวนนอกราชอาณาจักร - 
๖ ค่าใช้จ่ายส าหรับชดเชยความเสียหายต่อบุคคล หรือทรัพย์สินฯ - 

รวมทั้งสิ้น - 
 
หมายเหตุ  ๑. ในการเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๓๑ แห่ง พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ 
                  แก้ไขเพิ่มเติมในการเบิกจ่ายแต่ละครั้งให้เก็บประมาณการค่าใช้จ่าย คู่กับเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 

๒. เอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายนี้ เป็นข้อมูลประกอบแบบ บค.๔ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                 หน่วยงานเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

ประมาณการ 



- ๓๓ - 

 
 

เบิกค่าใช้จ่ายจริง เลขสืบสวนที่/คดีพิเศษท่ี......................................... ครั้งที่....................................................... 
 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน 
๑ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อเท็จจริง/ปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวน  
 ๑.๑ ค่าเดินทางไปราชการ (ค่าพาหนะ ที่พัก เบี้ยเลี้ยง) - 
 ๑.๒ ค่าพัฒนาสัมพันธ์ - 
 ๑.๓ ค่าส าเนาเอกสาร - 
 ๑.๔ ค่าสร้างเรื่องอ าพราง  - 
 ๑.๕ ค่าใช้จ่ายในการแฝงตัว - 
  รวมตาม ๑ - 

๒ ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคคลอื่น  
 ๒.๑ ค่าใช้จ่ายส าหรับแหล่งข่าวบุคคลและผู้ให้ข่าว - 
 ๒.๒ ค่าใช้จ่ายส าหรับการได้มาซึ่งข้อมูลหลักฐานฯ - 
 ๒.๓ ค่าใช้จ่ายส าหรับพยาน - 
 ๒.๔ ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ต้องหา (ต่อคนต่อเดือน) - 
 ๒.๕ ค่ารักษาพยาบาลผู้ต้องหาหรือพยานฯ - 
 ๒.๖ ค่าใช้จ่ายส าหรับทนายฯ และหรือบุคคลที่ผู้ต้องหาหรือพยานร้องขอ

ในการเข้าร่วมรับฟังการสอบสวน 
- 

๓ การปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันกับหน่วยงานอื่นตามข้อบังคับ กคพ.  
 ๓.๑ การปฏิบัติงานฯ ที่ไม่สามารถด าเนินการเองได้โดยล าพัง - 
 ๓.๒ การสนับสนุนแลกเปลี่ยนข้อมูล/การเข้าถึงข้อมูลโดยตรงฯ - 
 ๓.๓ การสนธิก าลัง - 

๔ ค่าใช้จ่ายเป็นเงินล่อซื้อ และอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลหรือพยานส าคัญฯ - 
๕ ค่าใช้จ่ายส าหรับการสืบสวนสอบสวนนอกราชอาณาจักร - 
๖ ค่าใช้จ่ายส าหรับชดเชยความเสียหายต่อบุคคล หรือทรัพย์สินฯ - 

รวมทั้งสิ้น - 
 
หมายเหตุ  ๑. ในการเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๓๑ แห่ง พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ และ 
                  แก้ไขเพิ่มเติม ในการเบิกจ่ายแต่ละครั้งให้เก็บประมาณการค่าใช้จ่าย คู่กับเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจริง 

๒. เอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายนี้ เป็นข้อมูลประกอบแบบ บค.๔ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                  หน่วยงานเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 
 

เบิกจ่ายจริง 


