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ส่วนที่ ๑ 

ความเป็นมาและแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง 
๑.๑ ความเป็นมา 
 1.๑.๑ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
หัวข้อ 2.2 การก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับพันธกิจของส่วนราชการ
และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ได้ก าหนดระดับการพัฒนา โดยให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์การ และ
ผลกระทบทั้งทางตรง ทางอ้อม ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งมี  2 แนวทาง
ด าเนินการ ได้แก่ วิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์การที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลต่อแผนงานและเป้าประสงค์ที่วางไว้ 
และวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์การที่อาจเกิดขึ้น ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ  

 ๑.1.2 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งก าหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

 ๑.1.3 แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ได้ประกาศใช้และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้มีการก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ และได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีรองรับ 
  เพ่ือการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ประกาศใช้ และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โดยได้มีการ
ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดเป้าประสงค์ และได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีรองรับ  และเพ่ือให้      
กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) 
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หัวข้อ 2.2 การก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่
สอดคล้องกับพันธกิจของส่วนราชการและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  และสอดคล้องกับ หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. 2564 กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้มีการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น  

๑.๒ ความหมาย/แนวคิด/หลักการ 
 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง การกระท าหรือเหตุการณ์ใด ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน 
และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์     
/เป้าหมายขององค์กร  
  ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์     
ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม ทั้งนี้สาเหตุ
ของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้
อย่างถูกต้อง 
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 การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และ
จัดล าดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 

1. โอกาสที่จะเกิด (Likelhood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
2. ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด

เหตุการณ์ความเสี่ยง 
3. ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการ

ประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า 
 ประเภทของความเสี่ยง หมายถึง การแบ่งกลุ่มความเสี่ยงประเภทต่างๆ เพ่ือสะดวกในการค้นหา 
ระบุ ประเมิน จัดล าดับ และก าหนดการควบคุม ทั้งนี้ ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ได้แยกประเภทของความเสี่ยง ดังนี้ 

 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์
ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการน ากลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง 

 2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้าน
การเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงใน
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน 
เป็นต้น  

 3. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการ
ท างานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ 

 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงาน       
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/         
แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่ เกิดจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  6. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผล
กระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร 
 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน
ระดับท่ีองค์กรยอมรับได ้ซึ่งการจัดการความเสี่ยง อาจแบ่งโดยสรุปได้เป็น ๔ แนวทางหลัก ดังนี้ 
  ๑. การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ
ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะ
ด าเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ และ ควรด าเนินการประเมินความเสี่ยง
ที่เหลืออยู่อีกครัง้หนึ่ง หลังจากท่ีได้มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว ในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
  2. การลด (Reduce) หรือการควบคุม (Treat) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับ
ได้แต่ต้องมีการแก้ไขวิธีการควบคุม หรือมีการควบคุมเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น 
การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน การจัดท ามาตรฐานการควบคุม (Rek Based Internal Control) 
 3. การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไม่
สามารถยอมรับได้และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการด าเนินงาน เช่น การหยุดด าเนินงาน



๓ 
 

แผนบริหารจัดการความเส่ียงกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดคววมเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลดขนาดของงานหรือ
กิจกรรมลง 
 4. การโอนย้าย (Transfer) หรือ แบ่ง (Share) หมายถึง การโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยงให้
ผู้อื่นช่วยรับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาด าเนินการแทน การท าประกันภัย เป็นต้น  
 การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง กระบวนการ
ที่บุคลากรทั่วทั้งองค์กรได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรือความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น รวมทั้งการระบุแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าว ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม หรือยอมรับได้ โดย
ค านึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็น
ส าคัญ  
  กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร โดยการน าหลักการบริหาร
ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission)  
มาเป็นแนวทางในการด าเนินการ ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๓ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “เป็นองค์การหลักในการบังคบัใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษ ตามมาตรฐานสากล” 
โดยก าหนดความหมายของวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

 การบังคับใช้กฎหมาย หมายถึง การใช้อ านาจการสืบสวนสอบสวนตามที่ก าหนดไว้ตามประมวล 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

 อาชญากรรมพิเศษ หมายถึง อาชญากรรมซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากอาชญากรรมพ้ืนฐานเป็น
อาชญากรรมที่มีความส าคัญและจ าเป็นต้องได้รับความสนใจเป็นกรณีพิเศษ โดยมีความละเอียดและซับซ้อน ยุ่งยาก 
และร้ายแรง อาทิ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (White Collar Crime) องค์กรอาชญากรรม (Organization.Crime) 
อาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Crime) 
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 มาตรฐานสากล หมายถึง หลักเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดหลักนิติธรรมของ
องค์การสหประชาชาติ (The United Nations Rule of Law Indicators) ประกอบด้วย หลักประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน, หลักความเที่ยงตรง เป็นกลาง ความรับผิดชอบและความโปร่งใส, หลักการคุ้มครองบุคคล ที่มี
ความเสี่ยงต่อการถูกละเมิด และหลักศักยภาพ โดยมีการประเมินด้วยตัวชี้วัด (KPIs) จ านวน 7 ตัว ได้แก่  
  1. การบรรลุเป้าหมายและผลผลิต 
  2. ความเชื่อม่ันจากสังคม 
  3. การท างานที่ยึดถือเป้าหมายและความรับผิดชอบร่วมกัน 
  4. ความโปร่งใส 
  5. ความพร้อมด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ 
  6. ความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล 
  7. ประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
  ทั้งนี้ การด าเนินการตามมาตรฐานดังกล่าว อยู่บนหลักพ้ืนฐานของมาตรา 29 (ว่าด้วยการ
รับโทษทางอาญา) และมาตรา 68 (ว่าด้วยสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม) ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 

พันธกิจ (Mission) 
 ป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน และด าเนินคดีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรม 

เป้าหมายหลัก (Goals) 
1. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยความ

เป็นธรรม 
 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของคดีอาชญากรรมพิเศษลดลง 

2. ปกป้อง รักษา เรียกคืนทรัพย์สิน และผลประโยชน์ให้แก่รัฐและประชาชน 
 ตัวช้ีวัด : มูลค่าทรัพย์สิน/ผลประโยชน์ที่สามารถปกป้องรักษา ผลประโยชน์ให้แก่รัฐ เอกชน 

และประชาชน 

3. เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของสังคมในการป้องกันปราบปรามสืบสวนสอบสวน 
 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมพิเศษ 

ค่านิยมร่วม (Core Value) 
 “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์” (DSI) : 
  เกียรติศักดิ์ (Dignity) หมายถึง มีความภาคภูมิใจ มีศักดิ์ศรี มีศรัทธาต่อองค์กรด ารงตน
อย่างเกียรติและมีศักดิ์ศรี เหมาะสมสถานะ มีวินัยในตนเองมีความรักสามัคคีต่อองค์การและเพ่ือนร่วมงาน 
  เชี่ยวชาญ (Specialty) หมายถึง มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญอันเกิดจากการ
สั่งสมประสบการณ์ในการท างานจนเป็นที่ยอมรับของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก 
  ซื่อสัตย์ (Integrity) หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อตนเองและผู้อ่ืนการ
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานยึดมั่นและปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียง 
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๑.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
1.๔.๑ พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล (Standard System)   
 การด าเนินคดีพิเศษมีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์สูง มีระบบการสืบสวนสอบสวนที่มีมาตรฐาน  

มีการจับกุมผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่มีผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งมีการใช้พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวน
สอบสวน 

1.๔.๒ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ (Smart Agent)  
 บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ มีบุคลากรที่มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีความ

ผาสุกและมีสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือพัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืน 
1.๔.๓ สร้างเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย (Super Technology)  
 มีการติดตามและบันทึกผลการด าเนินคดีพิเศษในฐานข้อมูลคดีพิเศษที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

มีงานการข่าวและข่าวกรองที่มีคุณภาพสูง มีเครื่องมือ อุปกรณ์พิเศษท่ีทันสมัย มีระบบการเชื่อมโยงกับคลังข้อมูล
กลางขนาดใหญ่ (Big Data) มีการศึกษา วิจัย พัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษ ที่ เหมาะสมกับการใช้งาน         
มีนวัตกรรมสมัยใหม่ท่ีเหมาะสมกับการสืบสวนสอบสวน 

1.๔.๔ บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน (Strong Collaboration) 
  มีการแสวงหาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การประสานงาน
และบูรณาการการท างานกับเครือข่าย การสร้างช่องทางการสื่อสารและพัฒนาความสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง 

 1.๔.๕ การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน (Sustainable 
Administration) 

 การบริหารจัดการองค์การตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งสอดคล้อง
กับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (GG) การปฏิรูปองค์การ การบริหารยุทธศาตร์ การพัฒนาองค์กรตาม
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ (ITA) การปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย   
การพัฒนาระบบราชการ 

๑.๕ รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้คัดเลือก กิจกรรม/โครงการ เพื่อน ามาพิจารณาวิเคราะห์และจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้ ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ประเด็น 
ตามที่ระบุในแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้หน่วยงานในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
พิจารณาคัดเลือกกิจกรรม/ โครงการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว พร้อมพิจารณา วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของ 
กิจกรรม/โครงการเหล่านั้น และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ซึ่งผลการคัดเลือกกิจกรรม/โครงการ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยง จ านวน ๔ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
(Standard System) ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม/โครงการ ดังนี้  

๑) การบันทึกข้อมูลถ้อยค าพยานผ่านระบบ Online เพ่ือลดระยะเวลาการให้ถ้อยค าของ
พยานต่อพนักงานสอบสวน  
 ๒) ให้บุคลากรศูนย์ภาคเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนร่วมในคดีอาชญากรรมพิเศษ 
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๓) โครงการการพัฒนาระบบบริหารคดีพิเศษด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ ๒ (DSI 
Case Intelligence System : CIS) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ (Smart Agent) 
ประกอบด้วย ๗ กิจกรรม/โครงการ ดังนี้  

๑) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ โรคระบาดรุนแรง  
2) การแต่งตั้งโยกย้ายให้ใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญกับงาน

และต าแหน่งที่บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย  
๓) ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับต าแหน่ง ความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ กับงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ  
๔) โครงการจัดท าเส้นทางการพัฒนาบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ (Development 

Roadmap) ตามมาตรฐาน การก าหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับข้าราชการ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

5) การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  
6) กิจกรรมตามแผนพัฒนาค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์การกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
๗) งานวิจัยแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษในยุคชีวิตวิถีใหม่ 

(New Normal) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย (Super Technology) 

ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม/โครงการ ดังนี้  
 ๑) โครงการ Smiling Eyes Smiling Heart DSI Network  
 ๒) พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษ  
 ๓) การฝากขังผู้ต้องหาในคดีอาญาผ่านระบบ Online 
 ๔) จัดหาระบบบริหารจัดการและติดตามสถานะเครือข่ายสารสนเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือความยั่งยืน 
(Sustainable Administration) ประกอบด้วย ๑ กิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 

๑) การสัมมนาเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดการทรัพย์สินที่มีการยึดหรืออายัดตาม
มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับของกลางในคดีที่ถึง
ที่สุด 

 
https://bit.ly/3F1wlxX 

ผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

https://bit.ly/3F1wlxX


 
 

 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 2  

การบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
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ส่วนที่ 2 

การบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรโดยการน าหลักการบริหาร
ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) 
มาเป็นแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

๒.1 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 
 2.1.1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการก าหนดสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้สนับสนุนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ โดยได้มีค าสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ๑212/2564 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2564 ยกเลิกและแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ที่ก ากับดูแลกองนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นหัวหน้าคณะท างาน และมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ
เป็นคณะท างาน โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  1) วิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และก าหนดมาตรการ แนวทาง กิจกรรม รวมทั้งผู้รับผิดชอบใน
การจัดท าและด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของกรมสอบสวนคดีพิเศษ    
 2) ก ากับ ดูแล ติดตาม เร่งรัด ประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการ แนวทาง กิจกรรม 
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้บรรลุตามกรอบแนวทาง ระยะเวลา และเป้าหมายที่ก าหนด 

 3) สรุปผลการด าเนินงานตามมาตรการ แนวทาง กิจกรรม ตามแผนบริหารความเสี่ยงของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

2.1.2 ผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ความส าคัญในการด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หัวข้อ 2.2 การก าหนดเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับพันธกิจของส่วนราชการและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 

2.1.3 สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่สามารถพบและมีโอกาสกับความเสี่ยงในลักษณะต่างๆ  
มาจากหลายปัจจัย ประกอบด้วย  

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เช่น มาตรฐาน/แนวทางการปฏิบัติงานการสืบสวนสอบสวนขาด
การยอมรับจากหน่วยงานภายนอก , การด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือชุมชน ฯลฯ 

2) ความเสี่ยงด้านการเงิน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดใน
แต่ละไตรมาส , การใช้จ่ายมาตรา 31 ไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า ฯลฯ 

3) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน เช่น บุคลากรแต่ละระดับขาดจิตส านึก ไม่ให้ความส าคัญ 
ความร่วมมือกับงานที่รับผิดชอบและงานขององค์กร , กระบวนการสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากรไม่เหมาะสม ท าให้
ได้คนไม่เหมาะสมกับงาน ฯลฯ 

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
ระบบงานและทักษะที่จ าเป็นเฉพาะทางในงานด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ งานด้านอ านวยการ และงาน
บริหารทั่วไป , คู่มือในการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษมีไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงานย่อย ฯลฯ 

5) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงระบบ
คอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ แม้มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล  , ระบบ
ฐานข้อมูลกลางในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน ฯลฯ 
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6) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษถูกฟ้องร้องจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน/บุคคลอ่ืน , กรณีข่าวลวงและข่าวปลอมที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อ
ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ฯลฯ 

ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นเพียงความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นและ
มีผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร แต่ไม่ว่าความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นนั้นจะมาจากสาเหตุใดก็ตาม
ปัจจัยที่เป็นผลกระทบส าคัญของความเสี่ยงภายในองค์กร มาจากสาเหตุหลัก ๒ ประการ คือ คน และ ระบบ 
ดังนั้นการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถตรงตามสายงาน ชื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ รวมทั้งการวางแผน
และก าหนดแนวทางในการท างานที่เป็นระบบ จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2.2 การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
  การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน คือ ขั้นตอนแรกส าหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยง องค์กร
ควรมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ 
โดยทั่วไปวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ควรได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถพิจารณาได้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๒.2.1 เพ่ือให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และลดขนาด
ของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และสามารถตรวจสอบผลได้ 
และมีการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (ระดับยุทธศาสตร์)  (Enterprise Risk Management : ERM) น าไปสู่
การบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ได้ประกาศใช้และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โดยได้มีการก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ และได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีรองรับ 
 2.๒.๒ เพ่ือให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หัวข้อ 2.2 การก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับพันธกิจของส่วนราชการและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 256๓  

 2.2.3 นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร 
  นโยบายการยอมรับความเสี่ยงของกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นการก าหนดนโยบาย เพ่ือให้
ทิศทางในการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรและได้รับการเห็นชอบโดยคณะกรรมการ 
 ผู้บริหารได้ตระหนักและยอมรับว่าการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความเสี่ยงที่
อาจท าให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยผู้บริหารท าหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ เพ่ือให้ผู้มี
ส่วนได้เสียเสียมั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพ่ือให้        
กรมสอบสวนคดีพิเศษ สามารถปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นที่ตั้ง 
(Public Interest) ผู้บริหารได้ก าหนดนโยบายการยอมรับระดับองค์กรในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1) ด้านการปฏิบัติงาน 
   ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลางในกระบวนการการปฏิบัติงานทั่วๆ ไปของ
เจ้าหน้าที ่และยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยในการปฏิบัติงานมีผลกระทบที่เก่ียวข้องกับการให้บริการของประชาชน  
  2) ด้านการทุจริต 
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   ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกกรณี  และมุ่งมั่นจะ
สร้างระบบการควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาล 
  3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ      
ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงของประเทศ  
  4) ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร 
   ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนผู้เสียภาษีซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงระดับน้อย
เกี่ยวกับความเชื่อถือและภาพลักษณ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ อย่างไรก็ตามผู้บริหารให้ความส าคัญกับ
ภาพลักษณ์ที่สะท้อนประสิทธิภาพการด าเนินงานที่แท้จริงโดยไม่มีการบิดเบือน เพ่ือให้ภาพลักษณ์และความ
น่าเชื่อถือเกิดจากการปฏิบัติงาน และความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.3 การระบุความเสี่ยง (Risk Identive Setting) หรือ การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) 
  การระบุความเสี่ยงเป็นขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยงในการระบุเหตุการณ์  หรือปัจจัยที่
หน่วยงานเผชิญอยู่ หรือแฝงอยู่ในกิจกรรม หรือกระบวนการปฏิบัติงาน โดยเป็นเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นจากท้ัง
ปัจจัยภายในและภายนอก และเหตุการณ์นั้นสามารถส่งผลกระทบท าให้งานไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายได้  
 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในปัจจุบันกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ได้มีหนังสือที่ ยธ 0801.5/ว525 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 ก าชับมาตรการการปฏิบัติงานภายในที่พัก และ
แนวทางปฏิบัติในการด าเนินการตามมาตรการป้องกัน กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID 19) ระลอกใหม่ ท าให้ไม่สามารถจัดการประชุมสัมมนาในช่วงนี้ได้ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ พิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับสถานการณ์การเว้นระยะห่าง (Social Distancing) แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท า    
การบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ จึงให้หน่วยงาน
ในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษประเมินความเสี่ยง และให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมในการบริหารความเสี่ยงของ        
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ประกอบกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ให้ความส าคัญกับหลักการมีส่วนร่วม โดยให้บุคลากรองค์กรได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ และคาดการณ์ถึง
เหตุการณ์ หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ไดด้ าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.3.1 ทบทวนความเสี่ยงที่มีอยู่ พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพ่ือหามาตรการ วิธีการ  
ในการจัดการความเสี่ยงที่แท้จริงต่อไป โดยพิจารณาเก่ียวกับ  

1) ปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยง  
2) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  
3) ระดับโอกาสจะเกิดความเสี่ยงนั้น  
4) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
5) น้ าหนักผลกระทบเมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นๆ   

2.3.2 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เบื้องต้นส่งต่อให้หน่วยงานประเมินความเสี่ยง และให้
คิดเห็นเพิ่มเติม โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมด าเนินการ ดังนี้ 
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 1) ผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ท่านละ 1 ชุด 
 2) กอง/กลุ่ม  จ านวน 5 ชุด  ประกอบด้วย 

  2.1) ผู้อ านวยการกอง/กลุ่ม หรือรองผู้อ านวยการกอง จ านวน 1 ชุด  
  2.2) ผู้อ านวยการส่วน     จ านวน 1 ชุด 
  2.3) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ    จ านวน 1 ชุด 
  2.4) เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ     จ านวน 1 ชุด 
  2.5) ผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งอื่นๆ     จ านวน 1 ชุด 
 ๓) ศูนย์ จ านวน 2 ชุด 
  3.1) ผู้บริหาร      จ านวน 1 ชุด 
  3.2) ผู้ปฏิบัติงาน     จ านวน 1 ชุด 

  โดยมีผู้ตอบแบบประเมินความเสี่ยง ทั้งสิ้น 143 ราย ประกอบด้วย 
 

ต าแหน่ง จ านวน (ราย) คิดเป็นร้อยละ 

1. ผู้อ านวยการกอง/รองผู้อ านวยการกอง/ผู้อ านวยการกลุ่ม 19 13.4 

2. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ 8 5.6 

3. ผู้อ านวยการส่วน/ผู้อ านวยการศูนย์ 19 13.4 

4. พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 27 19 

5. เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ 46 32.4 

6. อ่ืนๆ 24 16.2 

รวม 143 100 

 

แสดงเป็นแผนภาพ 

13%
6%

13%

19%

32%

17%

ผู้ตอบแบบประเมิน
ผู้อ านวยการกอง/รองผู้อ านวยการกอง/ผู้อ านวยการกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ

ผู้อ านวยการส่วน/ผู้อ านวยการศูนย์

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ

อื่นๆ
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  2.3.3 การระบุความเสี่ยงให้ระบุโดยพิจารณาตามเหตุแห่งความเสี่ยง (Sources of 
Risk) ที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการหรือกิจกรรม หรือสร้างความเสียหายทั้งทางตรง
และทางอ้อม อย่างมีนัยส าคัญ ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเน้นที่จะระบุปัจจัยเสี่ยงและเหตุการณ์ความเสียหายที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส าคัญ และค านึงถึงมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยครอบคลุมทั้งความเสี่ยง
ที่อยู่ และไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือความรับผิดชอบของหน่วยงาน และพิจารณาดูว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้
อย่างไร 
  

 ผลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 143 ชุด สรุปได้ดังนี้ 
 

ความเสี่ยง  
(Risk Categories) 

สาเหตุ (1) ผลกระทบ (2) 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy  Risks) 
๑. มาตรฐาน/แนว
ทางการปฏิบัติงานการ
สืบสวนสอบสวนขาดการ
ยอมรับจากหน่วยงาน
ภายนอก (S.01) 
 

   ๑. บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน 
   ๒. บุคลากรไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน  
ที่วางไว้ 
   ๓. ในบางขั้นตอนในกระบวนการ
สืบสวนสอบสวน ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจน 
 

   1. ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขาดความ
เชื่อมั่นในการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
   2. การด าเนินงานอาจไม่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือไม่เป็นตามระเบียบก าหนด 
ข้อเสนอแนะ 
   1. พัฒนาทักษะบุคลากรเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญ  
   2. ควรพัฒนาและให้ความส าคัญกับสหวิชาชีพ 
เช่น กลุ่มที่มีทักษะความรู้ด้านบัญชี การเงิน  
 

๒. ความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายนอกในการ
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ (S.02) 
 

   ๑. MOU ขาดการน าไปใช้ให้
ประโยชน์ และเกิดผลสัมฤทธิ์ 
   ๒. การบูรณาการข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีข้อจ ากัดท้ังใน
เรื่องความลับและการปกปิด 
  3. หน่วยงานที่ท า MOU ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามข้อตกลง  MOU ได้เนื่องจาก
มีข้อจ ากัดด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ปฎิบัติงาน และ/หรือ มีข้อจ ากัด
เกี่ยวกับงบประมาณในการด าเนินการ
ตาม MOU  
   4. บางหน่วยงานก็ไม่มีความพร้อมทั้ง
เครื่องมือและบุคลากรเพียงพอที่จะให้
ความร่วมมือ เช่น การตรวจพยาน 
หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
  
 

   1. ประชาชน องค์กร หน่วยงาน ไม่ได้รับข้อมูล 
ที่เป็นประโยชน์ไม่ทันต่อสถานการณ์ จึงท าให้เกิด 
คดีอาชญากรรมพิเศษเพ่ิมมากข้ึน  
   2. การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยังไม่ครอบคลุม 
ข้อเสนอแนะ 
   1. ต้องพยายามด าเนินการขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายนอกในการเชื่อมโยงข้อมูล 
เพ่ือสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
ให้มากกว่านี้  
   2. ควรมีกิจกรรมเกี่ยวกับการกระตุ้นการใช้
ข้อมูลตาม MOU โดยสื่อสารระหว่างองค์กรอยู่โดย
ตลอด 
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ความเสี่ยง  
(Risk Categories) 

สาเหตุ (1) ผลกระทบ (2) 

๓. การด าเนินการของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน
หรือชุมชน (S.03) 
 

   ๑. ขาดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีช่องทางการรับรู้ที่หลากหลาย 
   ๒. ขาดการท างานเชิงป้องกัน โดยไม่
รู้ต้องรอให้เกิดกระแสหรือการเรียกร้อง
ให้ด าเนินคดี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
สังคมในวงกว้าง 
   3. ขาดความเป็นมืออาชีพในการ
ท างาน ท าให้การด าเนินการล่าช้า  
   
 

   1. ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงาน
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
   2. การรับรู้ข่าวสารของประชาชนไม่ทันต่อ
สถานการณ์ อาจท าให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม 
   3. ประชาชนไม่เข้าใจภารกิจหน้าที่ของ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ท าให้มีการร้องขอ/
ร้องเรียน  ไม่ตรงกับภารกิจ ต้องส่งต่อให้กับ
หน่วยงานเจ้าของเรื่องเกิดความล่าช้า 
   4. เกิดความเสียหายในวงกว้างและวงเงิน
เสียหายมีมูลค่าสูง 
ข้อเสนอแนะ 
   1. ปรับการท างานในเชิงรุกให้มากข้ึนต้องเข้าใจ
พ้ืนฐานของผู้เสียหาย อย่ามองว่าผู้เสียหายโลภ 
เพราะผู้เสียหายต้องการชีวิติที่ดี 
   2. เร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจและความเชื่อม่ัน
ในการท าคดีอย่างเป็นรูปธรรม 
   3. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลให้กว้างขวาง
และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 

๔. การด าเนินการของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ยังขาดการบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างจริงจัง (S.04) 

   ๑. MOU ขาดการน าไปใช้ให้
ประโยชน์ และเกิดผลสัมฤทธิ์ 
   ๒. ใช้เครื่องมือพิเศษตามมาตรการ
พิเศษของ พรบ.สอบสวนคดีพิเศษ  
ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
 

   1. การด าเนินงานอาจไม่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือตามระเบียบก าหนด 
   2. ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขาดความ
เชื่อมั่นในการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ข้อเสนอแนะ 
   ควรจะมีหน่วยงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ที่รับผิดชอบในการท าหน้าที่รวบรวม ติดตามและ
ประเมินผลในเรื่องเก่ียวกับการ MOU ว่ามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด 

๕. การด าเนินการสืบสวน
สอบสวนในคดีไม่แล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด (S.05) 
 
 

   1. กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานส าคัญในคดี พยาน
เอกสารและพยานบุคคลมีจ านวนมาก
เกินความจ าเป็นจากหน่วยงานอื่น และ
พยานหลักฐานทั้งในและต่างประเทศ 
ท าให้การแสวงหาข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานส าคัญในคดีใช้เวลานาน 
   2. บุคลากรขาดความรู้ ทักษะ

   1. คดีอาจขาดอายุความ  
   2. การฟ้องคดีต่อศาลเกิดความล่าช้า ส่งผล
กระทบต่อการอ านวยความยุติธรรม  
   3. ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขาดความ
เชื่อมั่นในการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ข้อเสนอแนะ 
   1. สร้างมาตรการติดตาม ก ากับดูแล ให้มีการ
ด าเนินการสืบสวนสอบสวนในคดีให้แล้วเสร็จตาม
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ความเสี่ยง  
(Risk Categories) 

สาเหตุ (1) ผลกระทบ (2) 

เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในบางขั้นตอน เช่น 
      ๒.๑  การรวบรวมพยานหลักฐานที่
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งบางครั้งอาจต้อง
อาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และต้องใช้
เครื่องมือที่จ าเป็นเฉพาะทาง ความรู้
ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
      ๒.๒  ขาดการวิเคราะห์ในเรื่อง
องค์ประกอบความผิด ท าให้การหาพยาน 
หลักฐานเป็นไปในแนวกว้าง ไม่สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ในการสรุปส านวนได้ 
   3. พนักงานสอบสวนคดีพิเศษไม่
เพียงพอต่อปริมาณงานคดีที่เกิดขึ้น  
และบุคลากรที่มีทักษะในงานสอบสวน 
มีจ านวนน้อย 
   4. การรับเป็นคดีพิเศษบางครั้ง รับคดี
ตามนโยบายทางการเมือง หรือเพ่ือ
ภาพลักษณ์  

ระยะเวลาที่ก าหนด 
   2. ควรมีการประเมินการปฏิบัติงานของ จคพ. 
และ พสพ. อย่างแท้จริง เพื่อเป็นข้อมูลและ
ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น/ผลงาน 
   3. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน 
ที่เกี่ยวกับการด าเนินคดีพิเศษบ่อยครั้งขึ้น 

๖. อัยการมีความเห็นไม่
สอดคล้องกับความเห็น
ทางคดีของพนักงาน
สอบสวน (S.06) 
 

   1. คุณภาพของส านวนยังไม่เพียงพอ 
อันอาจเกิดจากการรวบรวม
พยานหลักฐาน ความเชี่ยวชาญของ
พนักงานสอบสวน การถูกแทรกแซง 
หรือการทุจริตของบุคลากร 
   2. การก ากับ และติดตามผลการ
ด าเนินงานคดี จากผู้บังคับบัญชายังไม่
เพียงพอ 

   ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขาดความเชื่อมั่น
ในการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ข้อเสนอแนะ 
   1. ควรปลูกฝังเรื่องค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์
สุจริตในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดผลกระทบจากการ
ถูกแทรกแซงหรือการทุจริตของบุคลากร  
  2. ควรก าหนดมาตรฐานในการตรวจส านวน 
เพ่ือให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

7. การเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารหรือนโยบายขาด
ความต่อเนื่องในการ
บริหารจัดการงานตาม
ภารกิจ (S.o7) 

   การแต่งตั้งโยกย้าย 
 

   1. ขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการงาน
ตามภารกิจ 
   2. ท าให้การด าเนินงานตามนโยบายไม่ประสบ
ความส าเร็จ 
 

8. การด าเนินงานของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษไม่
สามารถด าเนินการได้ตาม
แผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 

   1. บุคลากรทุกระดับไม่ให้
ความส าคัญในการปฏิบัติตามแผนงาน 
ที่ก าหนด 
   2. โครงการกิจกรรมไม่ตอบสนองต่อ

   ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์
ที่วางไว้  
ข้อเสนอแนะ 
   1. ยุทธศาสตร์ต้องอยู่กับความจริง และตาม
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(S.08) เป้าหมาย หรือความต้องการในการ
พัฒนางานและการพัฒนาบุคลากร 
 

อ านาจหน้าที่ และทันสมัย 
   2. ควรจะจัดฝึกอบรม และให้ความรู้และความ
เข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับ ให้มีความรู้และเข้า
ใจความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานอย่างจริงจัง อีกท้ัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมควรจะ
สอบถามกลุ่มเป้าหมายก่อนว่ากิจกรรมใดสามารถ
ตอบสนองต่อเป้าหมายได้หรือไม่อย่างไร แล้วจึงจัด
กิจกรรมขึ้น 
   ๓. ควรประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์เป้าหมาย
องค์กรให้เห็นเด่นชัด ต้องใช้ค าสั้นๆ เข้าใจง่าย 
และง่ายต่อการจดจ า 
 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) 
๑. การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดในแต่
ละไตรมาส (F.01) 

   1. ขาดความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการงบประมาณ 
   2. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ให้
ความส าคัญในการด าเนินการตามแผนที่
ก าหนด 
   3. ขาดการติดตามผลการเบิกจ่ายเงิน
อย่างใกล้ชิด 

   การบริหารจัดการงบประมาณขาดประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
   จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับแผนบริหารการเบิกจ่าย
ในแต่ละไตรมาสแก่บุคลากร 

๒. การใช้จ่ายมาตรา 31 
ไม่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล คุ้มค่า 
(F.02) 

   1. ระเบียบในการเบิกจ่ายเปิดกว้าง 
เช่น ค่าพัฒนาความสัมพันธ์/ค่า
แหล่งข่าว ฯลฯ บางครั้งไม่สามารถ
ควบคุมงบประมาณในการด าเนินคดีได้   
   2. การอนุ มั ติ เบิ กจ่ ายค่ า ใช้ จ่ าย
มาตรา 31 บางรายการอยู่ในดุลพินิจ 
ถึงแม้จะยึดหลักตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม  ส่ งผล ให้ ม าตรฐานการ
เบิกจ่ายของแต่ละกองคดีต่างกัน  
 

   1. ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า ส่งผลให้
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ และอาจ
ส่งผลให้มีค าครหาว่าเบิกจ่ายส่อไปทางทุจริต หรือ
เกิดการเปรียบเทียบ ส่งผลให้ขาดขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน 
   2. ค่าใช้จ่ายส าหรับการสืบสวนในคดีพิเศษไม่
เพียงพอ 
ข้อเสนอแนะ 
   1. สร้างจิตส านึกให้คณะพนักงานสอบสวนใน
การท าหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา 
   2. ผอ.กองฯ ควรก ากับตรวจสอบการเบิกจ่าย
เป็นประจ า ไม่ให้เบิกเกินความจ าเป็น  
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๓. ได้รับงบประมาณไม่
เพียงพอต่อการ
ด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง 
เช่น การจัดหาระบบ
สนับสนุน กิจกรรมของ
เครือข่าย เป็นต้น (F.03) 

   การระบุผลส าเร็จของงานโครงการของ
หน่วยงานที่ระบุไว้ในค าของบประมาณ
อาจจะไม่ส่งผลเพียงพอต่อความส าเร็จ
ของยุทธศาสตร์ระดับชาติ หรือไม่อยู่
ภายใต้นโยบายเร่งด่วน/ส าคัญ 
 

   1. กิจกรรม/โครงการถูกตัดงบประมาณให้
น้อยลง หรืออาจถูกตัดไปทั้งโครงการ 
   2. ขาดความต่อเนื่องของกิจกรรม/โครงการ  
อาจส่งผลให้กิจกรรมทีว่างไว้ไม่สัมฤทธิ์ผล 
   ๓. การขอตั้งงบประมาณโครงการต้องระบุ
เหตุผลความจ าเป็น หรือสถิติความเสียหายหาก
ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ความเสี่ยงการด าเนินงาน (Operation Risks) 
๑. บุคลากรแต่ละระดับ
ขาดจิตส านึก ไม่ให้
ความส าคัญ และความ
ร่วมมือกับงานที่
รับผิดชอบ และงานของ
องค์กร (O.01) 

   1. บุคลากรขาดจิตส านึกไม่ปฏิบัติตาม
จริยธรรมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
และบุคลากรคดีพิเศษ 
   2. ไม่ปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของ  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
   3. เกิดจากการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้ายเลื่อนต าแหน่งการให้ความดี
ความชอบไม่เป็นตามระบบคุณธรรม  
ท าให้ขาดความเชื่อมั่นและความรัก
ความผูกพันในองค์กร 
 

   ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขาดความเชื่อมั่น
ในการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ข้อเสนอแนะ 
   1. สร้างระบบคุณธรรม และควรปลูกจิตส านึกที่
ถูกต้องตามบรรทัดฐานที่ดีในสังคม DSI 
   2. เผยแพร่ผลการลงโทษการกระท าความผิด 
(ไม่ต้องเผยแพร่ชื่อผู้กระท า) เพ่ือเป็นอุทาหรณ์และ
ข้อควรระวัง ติดประกาศเป็นข้อความสั้น ๆ ที่เห็น 
และจดจ าได้ง่ายเพ่ือเตือนใจ (อุทาหรณ์ก่อนวินัย) 

๒. กระบวนการสรรหา
หรือคัดเลือกบุคลากรไม่
เหมาะสม ท าให้ได้คนไม่
เหมาะสมกับงาน (O.02) 

   ขั้นตอนการด าเนินการสรรหา 
คัดเลือก แต่งตั้ง ไม่เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม 
  

   1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานขาดขวัญก าลังใจ 
   2. บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญหรือ
ความสามารถที่เหมาะสมกับงาน 
ข้อเสนอแนะ 
   การพิจารณาแต่งตั้งควรส่งเสริมในสายงานที่แต่
ละคนรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาทักษะ และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกันภายในหน่วยงาน 
และยังก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจของบุคลากรใน
หน่วยงานด้วย ควรมีระบบการสรรหาที่เป็นระบบ 
 

๓. การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในกรณีท่ีเกิดภัย
พิบัติ, โรคระบาดรุนแรง 
(O.03) 

   สถานการแพร่ระบาดโควิด 19 ใน
ปัจจุบันยังคงความรุนแรง ในพ้ืนที่ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

   1. การด าเนินงานสืบสวนสอบสวนล่าช้า 
   2. การปฏิบัติงานของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ของ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
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 ข้อเสนอแนะ 
   1. ควรปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด และควรยอมรับผลกระทบบ้าง  
   2. ควรให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดโควิด 19 
รวมทั้งวิธีป้องกัน และรักษา จากบุคลากรที่มีความรู้
อย่างแท้จริง จนบุคลากรในกรมสอบสวนคดีพิเศษ
เข้าใจเป็นอย่างดี  
    

4. การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ (ตัวชีว้ัด) 
ไม่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานบังคับใช้
กฎหมาย (ปริมาณ ความ
ยาก ง่าย) ของแต่ละกอง
คดี (O.04) 

   1. การก าหนดตัวชี้วัดไม่สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมาย 
(ปริมาณ ความยาก ง่าย)  
ของแต่ละกองคดี 
   2. ความยากง่ายของแต่ละคดี
แตกต่างกัน 
   3. เกิดความเหลี่อมล้ าในการประเมิน 
 

   1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ไม่เป็นธรรม 
   2. ส่งผลให้ขาดขวัญก าลังใจบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน 
ข้อเสนอแนะ 
   1. ไม่ควรท าให้เกิดความเหลื่อมล้ า ภายใน 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
   2. ควรพิจารณาน้ าหนักและคุณภาพตัวชี้วัด 
ตามปริมาณงานและภาระงานให้เหมาะสม 
ในแต่ละหน่วย 
   3. ไม่ควรน าระยะเวลามาควบคุมการสืบสวน 
เพราะท าให้เกิดการปฏิบัติงานแบบเร่งรีบ และมุ่ง
ให้ผ่านตัวชี้วัดอย่างเดียว จึงเกิดความไม่ยุติธรรม 
 

5. ช่องทางการสื่อสารใน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้
ครอบคลุมและทั่วถึง 
(O.05) 

   กรมสอบสวนคดีพิเศษมีสถานที่ตั้ง
ปกติในส่วนกลางกระจายออกไปสาม
สถานที่ท าการและสิบศูนย์ปฏิบัติการใน
ภูมิภาค รวมถึง ลักษณะภารกิจที่ปฏิบัติ 
ประกอบกับที่ผ่านมา ได้มีการจัดตั้งและ
ยุบเลิกหน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นใน
ลักษณะของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ
และหน่วยงานตามภารกิจที่ปรากฏตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ เพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการ  

   บุคลากรและหน่วยงานในสังกัดได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่จ าเป็นไม่ทันเวลา ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
บุคลากร การปฏิบัติหน้าที่ และการประสานงาน 
รวมถึง ระบบการบริหารจัดการด้านธุรการและสาร
บรรณ ยังมีข้อจ ากัดด้านการใช้งานบางประการ  
จึงท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า 
ข้อเสนอแนะ 
   1. ควรเพ่ิมช่องทางแจ้งข้อมูลต่างๆไปยังอีเมล 
หรือช่องทางการรับรู้ของแต่ละคนโดยตรง โดยมี
ช่องให้ลงรายละเอียดว่าอ่านแล้วหรือไม่  โดยมี
ข้อบังคับให้ทุกคนต้องเปิดอ่าน  
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ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) 
๑. บุคลากรยังขาดความรู้
ความเข้าใจในระบบงาน
และทักษะที่จ าเป็นเฉพาะ
ทางในงานด้านการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
งานด้านอ านวยการ และ
งานบริหารทั่วไป (L.01) 

   1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใน
เรื่องกฎระเบียบต่างๆ ทั้งในด้านสาย
งานหลัก และสายสนับสนุน เช่น ด้าน
การเงิน การคลัง การพัสดุ เป็นต้น 
   2. ขาดระบบติดตามงานที่เหมาะสม 
   3. ผู้ใช้งานระบบไม่เข้าใจระบบงานที่
ชัดเจน 
   4. ไม่มีการถ่ายทอดความรู้ระเบียบ
การปฏิบัติงานที่ออกมาใหม่ให้ทั่วถึงท้ัง
องค์กร 
 

     การด าเนินงานไม่เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้ 
ข้อเสนอแนะ 
   1. ควรมีการฝึกอบรมเรื่องที่ น่ าสนใจ และ
สอบถามความสนใจของเจ้าหน้าที่ 
   2. มีเฉพาะบางเรื่อง เช่น งานพัสดุ งบประมาณ 
งานแผนงานโครงการ ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่เฉพาะด้าน
ในแต่ละกอง เช่น ต าแหน่ง นักวิชาการนโยบาย
และแผน นักวิชาการการเงิน เป็นต้น 
   3. ใช้เสียงตามสายให้ความรู้ ช่วงเวลาสั้น ๆ  
5-30 นาที      
 

2. คู่มือในการปฏิบัติงาน
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
มี ไม่ครอบคลุมทุก
หน่วยงานย่อย (L.02) 

   ไม่มีการจัดท า/ทบทวนคู่มือในการ
ท างาน 
  

   การด าเนินงานอาจไม่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือไม่เป็นไปตามระเบียบก าหนด 
ข้อเสนอแนะ 
   1. ให้ข้าราชการทบทวนคู่มือให้มากข้ึน  
   2. คู่มือเป็นเพียงแนวทางในการท างานสืบสวน 
สามารถฝึกอบรมได้ แต่ความเชี่ยวชาญกฎหมาย 
ด้านสืบสวน เป็นเรื่องที่มีผลกระทบมากกว่า 
 

3. สถานที่เก็บรักษา
ส านวนการสืบสวน
สอบสวน สถานที่ตรวจ
คัดแยกและเก็บรักษาของ
กลางที่มีอยู่ยังไม่
เหมาะสมและยังมีไม่
เพียงพอ (L.03) 
 

   1. การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบยีบ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เชน่ การยึด/อายัดเป็น
ของกลางแต่ไม่ส่งเก็บหรือไม่จัดเก็บให้
ปลอดภัย เป็นต้น 
   2. สถานที่จัดเก็บของกลางไม่
เพียงพอและไม่เอ้ืออ านวย 
   3. ขาดการสนับสนุนเรื่อง
งบประมาณ 
 

   1. ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขาดความ
เชื่อมั่นในการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
   2. ส านวนหรือของกลางในคดีอาจได้รับความ
เสียหายได้ 
ข้อเสนอแนะ 
   1. ควรมีการส ารวจปริมาณความต้องการ  
ในการเก็บส านวนและเก็บของกลาง ทุกๆปี  
แล้วจัดหาสถานที่ให้เพียงพอกับความต้องการ  
   2. ควรเพิ่มงบประมาณในด้านเกี่ยวกับ 
สถานที่เก็บรักษา เพ่ือให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
 
 
 



๑๙ 
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ความเสี่ยง  
(Risk Categories) 

สาเหตุ (1) ผลกระทบ (2) 

4. สถานที่ในการ
ด าเนินคดีพิเศษทั้งในส่วน
ของสถานที่ส าหรับการ
สอบสวนผู้เสียหาย พยาน 
หรือผู้ต้องหามีอยู่ยังไม่
เหมาะสมและยังมีไม่
เพียงพอ (L.04) 
 

   ขาดการสนับสนุนเรื่องงบประมาณ 
 

   ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขาดความเชื่อมั่น
ในการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ข้อเสนอแนะ 
   1. จัดห้องสอบสวนให้เป็นที่เฉพาะเป็นพิเศษ 
   2. ส ารวจความต้องการทุกๆปีและจัดหาสถานที่
ให้เพียงพอ  

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (Technology Risks) 
๑. บุคคลภายนอก
สามารถเข้าถึงระบบ
คอมพิวเตอร์และ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
แม้มีมาตรการป้องกันการ
เข้าถึงข้อมูล (T.01) 

   1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจใน
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
   2. ขาดการสนับสนุนเรื่อง
งบประมาณ 
   3. ขาดความพร้อมในการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีทั้งด้าน 
Hardware และ Software 
 

   1. ข้อมูลทางราชการอาจรั่วไหลเสียหายต่อ
องค์กรได้ 
   2. ความน่าเชื่อถือขององค์กร 
   3. การบริหารจัดการข้อมูลการรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูล 
 

๒. ระบบฐานข้อมูลกลาง
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
มีข้อมูลไม่ครบถ้วน 
ถูกต้อง และไม่เป็น
ปัจจุบัน (T.02) 
 

   1. ข้อมูลบางประเภทยังไม่มีการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและขาด
ความสมบูรณ์ครบถ้วน  
   2. ขาดการสนับสนุนเรื่อง
งบประมาณ 
   3. บุคลากรเป็นนักกฎหมาย อาจมี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่
เพียงพอ 
   4. บุคลากร/หน่วยงานไม่น าข้อมูล
เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล (Data Base) 
 

   1. ท าให้ไม่สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานใน
ขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   2. ท าให้ได้รายงานไม่เหมาะสมตรงตามความ
ต้องการใช้งาน หรือไม่ทันกาล 
ข้อเสนอแนะ 
   1. สร้างมาตรฐานและระบบฐานข้อมูลที่เข้มแข็ง
และปลอดภัย 
   2. ควรมีการตรวจสอบการลงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันในทุกๆ เดือน    

๓. ระบบฐานข้อมูลของ
หน่วยงานที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันขาดความ
เชื่อมโยงระหว่าง
ฐานข้อมูล 
แต่ละฐาน (T.03) 

ข้อจ ากัดและเงื่อนไขในการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

 
 

ท าให้ไม่สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานในขั้นสูง
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ความเสี่ยง  
(Risk Categories) 

สาเหตุ (1) ผลกระทบ (2) 

๔.การเข้าถึงข้อมูลใน
ระบบฐานข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษบาง
ฐานข้อมูล ไม่เหมาะสม 
(T.04) 

   1. การพิจารณาสิทธิการเข้าถึงข้อมูล
ในฐานข้อมูลยังไม่เหมาะสมเพียงพอ 
   2. มีการโยกย้ายของบุคลากรที่
รับผิดชอบ แต่ยังไม่มีการปรับปรุง  
สิทธิการเข้าถึงข้อมูล 
 

ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารคดีไม่ได้รับข้อมูลที่
ถูกต้องและรวดเร็ว 
  

ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) 
๑. กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ถูกฟ้องร้องจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีมี
ผลกระทบต่อหน่วยงาน/
บุคคลอื่น (R.01) 

   1. ไม่ปฏิบัติตามคู่มือขั้นตอนการ
ด าเนินคดีพิเศษ 
   2. บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติงาน  
 

   1. ความน่าเชื่อถือขององค์กร 
   2. ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขาดความ

เชื่อมั่นในการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ข้อเสนอแนะ 
   1. ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับ ควรมีการสร้าง
ความเชื่อมั่น ติดตามงานของผู้ปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ ชี้แนะและแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้น  
   2. ควรฝึกทบทวนการปฏิบัติตามคู่มือขั้นตอน
การด าเนินคดีพิเศษอย่างจริงจัง และเพ่ิมการ
ฝึกอบรมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
   3. ควรมีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือช่วยเหลือ
ข้าราชการที่ได้รับผลกระทบจากการท างานที่สุจริต 
 

๒. กรณีข่าวลวงและข่าว
ปลอมที่มีผลกระทบต่อ
ความเชื่อมั่นต่อภารกิจ
ของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ (R.02)  

   การถูกโจมตีจากภายนอก (จ าเลย 
ทนาย) เพ่ือลดความน่าเชื่อถือการ
ปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

   1. ความน่าเชื่อถือขององค์กร 
   2. ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขาดความ
เชื่อมั่นในการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ข้อเสนอแนะ 
   1. ผู้น าและข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ต้องสร้างความเชื่อม่ันให้เป็นรูปธรรม สร้างความ
มั่นคง ความนา่เชื่อถือ ให้สูงขึ้น 
   2. เพ่ิมช่องทางการสื่อสารให้เข้าถึงประชาชน
มากขึ้น เพ่ือให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่รวมถึง
ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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ความเสี่ยง  
(Risk Categories) 

สาเหตุ (1) ผลกระทบ (2) 

๓. กรณีบุคลากรมีการ
ประพฤติผิดจริยธรรม
พนักงานสอบสวนคดี
พิเศษและบุคลากรคดี
พิเศษที่มีผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์และชื่อเสียง
ของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ (R.03) 

   1. บุคลากรขาดจิตส านึกไม่ปฏิบัติ
ตามจริยธรรมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
และบุคลากรคดีพิเศษ 
   2. ใช้ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือหา
ผลประโยชน์ให้ตนเอง 
   3. ปฏิบัติงานด้วยความประมาทไม่
รัดกุม  
 

   1. ความน่าเชื่อถือขององค์กร 
   2. ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขาดความ
เชื่อมั่นในการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ข้อเสนอแนะ 
   1. ผู้บริหารต้องมีธรรมาภิบาล  
   2. ควรมีการปฏิบัติตามมาตรการทางวินัยอย่าง
เคร่งครัด จริงจังไม่เลือกปฏิบัติ โดยอาจขอให้
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอก เช่น เจ้าหน้าที่
ฝ่ายวินัยจากกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ด าเนินการ  
 

4. บุคลากรถูกสอบสวน
วินัยร้ายแรง/ไล่ออก/ถูก
ลงโทษจากการปฏิบัติงาน 
(R.04) 

   1. บุคลากรขาดจิตส านึกไม่ปฏิบัติ
ตามจริยธรรมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
และบุคลากรคดีพิเศษ 
   2. ให้ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือหา
ผลประโยชน์ให้ตนเอง 
 

   1. ความน่าเชื่อถือขององค์กร 
   2. ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขาดความ

เชื่อมั่นในการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ข้อเสนอแนะ 
   ควรมีมาตรการในการสร้างจิตส านึกออกมา 
เพ่ือให้บุคลากร เข้าใจและปฏิบัติตาม รวมถึงรับรู้
ถึงโทษของการกระท าความผิดวินัยด้วย  
 

 
2.4 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  เป็นการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ว่าแต่ละปัจจัย
เสี่ยงนั้นมีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด และน ามา
จัดล าดับว่าปัจจัยเสี่ยงใดมีความส าคัญมากน้อยกว่ากัน เพ่ือก าหนดมาตรการตอบโต้กับปัจจัยเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสม โดยทั่วไปการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย ๒ มิต ิดังนี้ดังนี้ 
 - โอกาสที่อาจเกิดข้ึน (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสเกิดข้ึนมากน้อยเพียงใด 
 - ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดขึน้ องค์กรจะได้รับผลกระทบมากน้อย เพียงใด 
  การประเมินความเสี่ยงสามารถท าได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยพิจารณาทั้ง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กร นอกจากนี้การประเมินความเสี่ยงควรด าเนินการทั้งก่อนการ
จัดการความเสี่ยง (Inherent Risk) และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว (Residual Risk) 
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 2.4.1 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

ระดับโอกาสจะเกิด (Likelihood : L) 

ระดับ โอกาสจะเกิด ค าอธิบาย หรือ หรือ 

๕ สูงมาก มีโอกาสในการเกิดสูงมากเกิด
เกือบทุกครั้ง 

ตั้งแต ่80 % ขึ้นไป 1 เดือน ต่อครั้ง หรือ
มากกว่า 

๔ สูง มีโอกาสในการเกิดสูงหรือ
บ่อยๆ 

ระหว่าง 60  ถึง 79 % 1 - 6 เดือน ต่อครั้งแต่
ไม่เกิน 5 ครั้ง 

๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดบ้าง 

เป็นบางครั้ง 

ระหว่าง 40  ถึง 59 % 1 ปีต่อครั้ง 

๒ น้อย อาจมีโอกาสเกิด 
แต่นานๆ ครั้ง 

ระหว่าง 20  ถึง 39 % 2 - 3 ปีต่อครั้ง 

๑ น้อยมาก แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย น้อยกว่า 20% 5  ปีต่อครั้ง 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact : I) 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 รุนแรงที่สุด มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรมากท่ีสุด ท าให้การบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง 

4 ค่อนข้างรุนแรง มีผลกระทบต่อความล้มเหลวของเป้าหมายขององค์กร แต่ไม่ถึงกับล้มเหลวโดย
สิ้นเชิง (ยังมีบางส่วนที่ได้ผลตามเป้าหมายขององค์กรบ้าง) 

3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรเพียงเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง 

2 น้อย มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรเพียงเล็กน้อย 

1 น้อยมาก ไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร หรือมีผลกระทบแต่ไม่มีนัยส าคัญต่อการ 
ไม่บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
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 2.4.2 การจัดล าดับความเสี่ยง (Prioritize) เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะต้องน ามาจัดล าดับ
ความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือก าหนดกิจกรรมการ
ควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ 
ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)  
 

ที ่ รายการ  โอกาส  ผลกระทบ  คะแนน  

1 
ขัน้ตอนการสรรหาหรือคัดเลือกบคุลากรไม่เหมาะสม ท าให้ได้คนไมเ่หมาะสมกับงาน  
(O.02) 

    3.74       3.82  14.29  

2 การด าเนินการสืบสวนสอบสวนในคดีไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด (S.05)     3.47       3.68  12.79  

3 
กรณีบุคลากรมีการประพฤตผิิดจรยิธรรมพนักงานสอบสวนคดีพเิศษและบุคลากรคดี
พิเศษท่ีมีผลกระทบต่อภาพลักษณแ์ละช่ือเสยีงของกรมสอบสวนคดพีิเศษ (R.03) 

    3.08       3.63  11.21  

4 
มาตรฐาน/แนวทางการปฏบิัติงานการสืบสวนสอบสวนขาดการยอมรับจากหน่วยงาน
ภายนอก (S.01) 

    3.20       3.49  11.15  

5 
การประเมินผลการปฏิบตัิราชการ (ตัวช้ีวัด) ไม่สอดคล้องกับการปฏบิัติงานบังคับใช้
กฎหมาย (ปรมิาณ ความยาก ง่าย) ของแต่ละกองคดี (O.04) 

   3.36       3.31  11.12  

6 การปฏิบัติงานของบุคลากรในกรณีที่เกิดภัยพิบัต,ิ โรคระบาดรุนแรง  (O.03)     3.36       3.30  11.07  

7 
กรมสอบสวนคดีพิเศษถูกฟ้องร้องจากการปฏิบตัิหน้าที่ท่ีมผีลกระทบต่อหน่วยงาน/
บุคคลอื่น (R.01) 

    3.17       3.43  10.86  

8 อัยการมีความเห็นไม่สอดคล้องกับความเห็นทางคดีของพนักงานสอบสวน (S.06)     3.15       3.39  10.71  

9 
บุคลากรแต่ละระดับขาดจติส านึก ไม่ให้ความส าคัญ และความร่วมมือกับงานท่ี
รับผิดชอบ และงานขององค์กร  (O.01) 

    3.13       3.41  10.67  

10 
กรณีข่าวลวงและข่าวปลอมท่ีมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อภารกิจของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ (R.02) 

    3.16       3.37  10.66  

11 
ระบบฐานข้อมลูกลางในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีข้อมลูไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และไมเ่ป็น
ปัจจุบัน (T.02) 

    3.24       3.25   1054  

12 
สถานท่ีเก็บรักษาส านวนการสืบสวนสอบสวน สถานท่ีตรวจคัดแยกและเก็บรักษาของ
กลางท่ีมีอยู่ยังไมเ่หมาะสมและยังมีไมเ่พียงพอ (L.03) 

    3.27       3.22  10.54  

13 
บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบงานและทักษะที่จ าเป็นเฉพาะทางในงาน
ด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ งานด้านอ านวยการ และงานบริหารทั่วไป (L.01) 

    3.20       3.22  10.28  

14 
ระบบฐานข้อมลูของหน่วยงานท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันขาดความเช่ือมโยงระหว่างฐานข้อมูล
แต่ละฐาน (T.03) 

    3.20       3.15  10.09  

15 
การด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไมต่อบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือชุมชน (S.03) 

    3.11       3.20    9.95  

16 
ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง เช่น การจัดหาระบบ
สนับสนุน กิจกรรมของเครือข่าย เป็นต้น (F.03) 

    3.19       3.09    9.85  
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ที ่ รายการ  โอกาส  ผลกระทบ  คะแนน  

17 บุคลากรถูกสอบสวนวินัยร้ายแรง/ไล่ออก/ถูกลงโทษจากการปฏิบัติงาน (R.04)    2.89       3.38    9.76  

18 การใช้จ่ายมาตรา 31 ไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุม้ค่า (F.02)     3.13       3.11    9.74  

19 
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และข้อมลูคอมพิวเตอร์ของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ แม้มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล (T.01) 

    2.92       3.33   9.71  

20 
การเปลีย่นแปลงผู้บริหารหรือนโยบายขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการงานตาม
ภารกิจ (S.07) 

    2.91       3.33   9.69  

21 
การด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษไมส่ามารถด าเนินการไดต้ามแผนยุทธศาสตร์
ที่วางไว ้(S.08) 

    3.06       3.05    9.34  

22 
สถานท่ีในการด าเนินคดีพิเศษทั้งในส่วนของสถานท่ีส าหรับการสอบสวนผู้เสียหาย 
พยาน หรือผู้ต้องหามีอยู่ยังไมเ่หมาะสมและยังมีไมเ่พียงพอ (L.04) 

    3.18       2.94    9.33  

23 
การด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ยังขาดการบรูณาการกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง (S.04) 

    3.04       2.96    8.98  

24 
การเข้าถึงข้อมูลในระบบฐานข้อมลูเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษบาง
ฐานข้อมูล ไม่เหมาะสม (T.04) 

    3.05       2.94    8.98  

25 
ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการเช่ือมโยงข้อมูลเพื่อสนับสนุนการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ (S.02) 

    3.08      2.90    8.93  

26 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดในแต่ละไตรมาส (F.01)     2.93       2.96    8.68  

27 คูม่ือในการปฏิบตัิงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษมีไมค่รอบคลุมทุกหน่วยงานย่อย (L.02)     3.01      2.85    8.58  

28 
ช่องทางการสื่อสารในกรมสอบสวนคดีพิเศษ ยังไม่ไดร้ับการพัฒนาให้ครอบคลมุและ
ทั่วถึง (O.05) 

    2.87      2.86    8.22  

 

 2.4.3 การคัดเลือกปัจจัยเสี่ยง ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 วิเคราะห์ความ
เสี่ยง โดยจัดเรียงล าดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และเลือกความเสี่ยงสูงและสูงมากมาจัดท าแผนการ
บริหารความเสี่ยง (เลือกจากคะแนนการประเมินที่ได้ 10 คะแนนขึ้นไปมาพิจารณา) โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี้ 
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 ประกอบกับผลการส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ด าเนินการส ารวจความเชื่อมั่นของ
สาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนพิเศษ เพ่ือให้ทราบถึงระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
และน าข้อเสนอแนะมาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของกรมสอบสวนดีพิเศษให้มีความเหมาะสม             
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการอ านวยความยุติธรรมให้กันประชาชน การส ารวจโดยใข้วิธีการส ารวจ
แบบผสมผสาน (Mixed Mathod Survey) 
 ผลการส ารวจเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ด าเนินการส ารวจความชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยการส ารวจเชิงปริมาณในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด มีผู้ตอบแบบส ารวจในกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย       
รวมจ านวน ๔๔6 ชุด และกลุ่มประชาชน รวมจ านวน 1,611 ชุด รวมทั้งสิ้น ๒,0๕๗ ตัวอย่าง 
 การส ารวจเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านสื่อสารมวลชน และผู้รับบริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง รวมจ านวน 16 ตัวอย่าง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ แบ่งเป็น ๒ ชุด
คือ ชุดส าหรับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุดส าหรับประชาชนทั่วไป การส ารวจเชิงคุณภาพใช้แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก สรุปผลการส ารวจในเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก สรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้  
 ๑. สถานการณ์ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษจากการถูกแทรกแซง
ทางการเมือง ซึ่งยังไม่มีกลไกลในการป้องกันการแทรกแซง ดังนั้น จึงควรแก้ไขให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ         
เป็นองค์กรอิสระเพ่ือให้มีหลักประกันความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ อันจะท าให้การอ านวยความยุติธรรม
เป็นไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
 2. นโยบายการจัดระบบบริหารงานกระบวนการยุติธรรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีปัจจัยที่
ส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ที่จะสร้างความชื่อมั่นแก่ประชาชน ประกอบด้วย ความยุติธรรม ความแข็งแกร่งหรือ
ความกล้าหาญทางคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ โปร่งใส และความเป็นมืออาชีพในการสืบสวนสอบสวนด้วย
ความรวดเร็วอันจะน าไปสู่การเป็นองค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายด้วยความเที่ยงตรง และเป็นที่พ่ึงของ
ประชาชน 
 ๓. จดุเด่นและจุดด้อยของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษมีอ านาจและกลไกในการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษด้วยทีมสหวิชาชีพ และเครื่องมือที่ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการอ านวยความ
ยุติธรรมทางอาญา ที่ถือเป็นจุดเด่นของกรมสอบสวนคดีพิเศษ บุคลากรที่มีความหลากหลายท าให้กรมสอบสวน 
คดีพิเศษเป็นที่รวมของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ โดยการท าคดีหลายด้าน แต่ความหลากหลายของบุคลากรก็
เป็นจุดด้อยด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการยึดติดกับวัฒนธรรมองค์กรเดิม ท าให้การหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กรหรือ
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่กระท าได้ยาก ท าให้ขาดความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือขาดเอกภาพ ส าหรับจุดด้อย
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ คือ การท างานแบบระบบราชการที่มีข้ันตอนมากไม่คล่องตัว การยึดติดกับระบบราชการ 
จึงเป็นจุดด้อยที่ต้องเร่งแก้ไข นอกจากนี้ ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทอ านาจหน้าที่ของ     
กรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างทั่วถึง ควรสื่อสารผลของการด าเนินคดีต่อสาธารณะให้ประชาชนรับรู้ ควรเพิ่มช่องทาง
ให้ประชาชนมีการแบ่งปันข้อมูล และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้น อันจะท าให้ประชาชน
ให้การยอมรับ เกิดความเชื่อถือและเชื่อม่ันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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 ๔. คุณภาพการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ปัจจัยส าคัญที่จะช่วยสนับสนุนระบบการ
สื่อสารที่มีคุณภาพของกรมสอบสวนคดีพิเศษประกอบด้วย ข้อมูลที่ทันสมัย เที่ยงตรง ระบบสารสนเทศที่ดี      
ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ผู้รับผิดชอบในการสื่อสารเรื่องส าคัญทางคดี การประชาสัมพันธ์เชิงรุก รูปแบบ
การสื่อสารที่เรียบง่าย เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับสาร 
 ๕. ด้านการพัฒนาองค์กร ควรมีหลักสูตรอบรมทุกระดับทั้งในด้าน  
  5.1 การสืบสวน สอบสวน  
  5.2 การจัดการความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กรทั้งทักษะความรู้
เทคนิคที่ใช้ในการท างาน และวัดผลได้ (Hard skill) และทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ (Soft Skill)  
  5.3 ปลูกฝังวิธีคิดแบบสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับองค์กร  
  5.4 สร้างโอกาสการเรียนรู้ พัฒนาศึกษาดูงาน และพัฒนาความเป็นมืออาชีพอย่างจริงจัง 
สนับสนุนงบประมาณ และสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ เพ่ือสร้างนวัตกรรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 ๖. ความคาดหวังต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องมีความรู้และ
ความเชี่ยวชาญในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ การใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ทนัสมัย และมปีระสิทธิภาพ
ในการด าเนินคดี ต้องมีความเป็นอิสระ เป็นกลาง และมีกลไกป้องกันการถูกแทรงแซงในการด าเนินคดีจากผู้มีอ านาจ
ในทางการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล ไม่ติดกรอบการท างานแบบราชการมากเกินไป 
 ๗. อุปสรรค ข้อจ ากัด และแนวทางป้องกันแก้ไข คือ การถูกแทรกแซงทางการเมืองท าให้มีผลต่อ
การด าเนินคดี, การท างานยึดติดกับกรอบระบบราชการมากเกินไปท าให้มีความล่าช้า, การสื่อสารกับสาธารณชน
ไม่ทั่วถึง ข้อมูลและรูปแบบที่ประชาสัมพันธ์ยังไม่มีความหลากหลายท าให้ประชาชนไม่ได้รับรู้ความคืบหน้า ,     
การสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่ยังมีน้อย, ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ, นโยบายในการปฏิบัติงานด้านคดีพิเศษ
บางเรื่อง และข้อจ ากัดทางกฎหมายบางประการเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน, บุคลากรยังมีข้อจ ากัด ด้วยรูปแบบ
วิธีการอบรมที่ไม่หลากหลาย, การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการท างานยังไม่เพียงพอ 

ผลการส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 5 ปี แสดงได้ดังนี้ 
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2.5 การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
  เมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้และประเมินความส าคัญแล้ว วิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถ
น าไปปฏิบัติได้ มีการพิจารณาทางเลือกในการด าเนินการจะต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่
เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล  อาจต้องเลือกวิธีการ
จัดการความเสี่ยงอย่างใด อย่างหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน เพ่ือลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของ
เหตุการณ์นัน้ให้สามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance) วิธีการตอบสนองความเสี่ยงมี 4 ประการ คือ 
 ๑. การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้ การ
ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะ
ด าเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ และ ควรด าเนินการประเมินความเสี่ยง
ที่เหลืออยู่อีกครัง้หนึ่ง หลังจากท่ีได้มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว ในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
 2. การลด (Reduce) หรือการควบคุม (Treat) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้
แต่ต้องมีการแก้ไขวิธีการควบคุม หรือมีการควบคุมเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การ
ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน การจัดท ามาตรฐานการควบคุม (Rek Based Internal Control) 
 3. การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไม่สามารถ
ยอมรับได้และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการด าเนินงาน เช่น การหยุดด าเนินงานหรือ
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลดขนาดของงานหรือ
กิจกรรมลง 

4. การโอนย้าย (Transfer) หรือ แบ่ง (Share) หมายถึง การโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยงให้ผู้อ่ืน
ช่วยรับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาด าเนินการแทน การท าประกันภัย เป็นต้น   

โดยน าปัจจัยเสี่ยงที่ได้จากการประเมินประสิทธิผลการควบคุมและจัดล าดับความส าคัญของ 
ความเสี่ยงโดยน าปัจจัยเสี่ยงที่ล าดับคะแนนความส าคัญสูงสุด 14 ปัจจัยเสี่ยงมาจัดก าหนดการตอบสนองความเสี่ยง 
เพ่ือลดโอกาสจะเกิดความเสี่ยง และลดความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่กรมสอบสวนคดีพิเศษยอมรับได้
ด้วยวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ สรุปดังนี้ 

 

ที ่ รายการ 
คะแนน 
2565  

คะแนน 
2564 

วิธีการ
ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

1 
ขั้นตอนการสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากรไม่เหมาะสม ท าให้ได้คน
ไม่เหมาะสมกับงาน  (O.02) 

 14.29  16.00 
การลด  

(Reduce) 

2 
การด าเนินการสืบสวนสอบสวนในคดีไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด (S.05) 

12.79  
 การลด  

(Reduce) 

3 
กรณีบุคลากรมีการประพฤติผิดจริยธรรมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
ที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(R.03) 

11.21  
 

12.00 
การลด  

(Reduce) 

4 
มาตรฐาน/แนวทางการปฏิบัติงานการสืบสวนสอบสวนขาดการ
ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก (S.01) 

11.15  
 การลด  

(Reduce) 
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ที ่ รายการ 
คะแนน 
2565  

คะแนน 
2564 

วิธีการ
ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

5 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัด) ไม่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมาย (ปริมาณ ความยาก ง่าย) ของแต่ละ
กองคดี (O.04)  

11.12  

 การลด  

(Reduce) 

การยอมรับ 
(Take, Accept) 

6 
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติ, โรคระบาด
รุนแรง  (O.03) 

11.07  16.00 
การลด  

(Reduce) 

7 
กรมสอบสวนคดีพิเศษถูกฟ้องร้องจากการปฏิบัติหน้าที่ที่มี
ผลกระทบต่อหน่วยงาน/บุคคลอื่น (R.01) 

10.86  12.00 
การลด  

(Reduce) 

8 
อัยการมีความเห็นไม่สอดคล้องกับความเห็นทางคดีของพนักงาน
สอบสวน (S.06) 

10.71  
 การลด  

(Reduce) 

9 
บุคลากรแต่ละระดับขาดจิตส านึก ไม่ให้ความส าคัญ และความ
ร่วมมือกับงานที่รับผิดชอบ และงานขององค์กร  (O.01) 

10.67  12.00 
การลด  

(Reduce) 

10 
กรณีข่าวลวงและข่าวปลอมที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อ
ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (R.02) 

10.66  
 การลด  

(Reduce) 

11 
ระบบฐานข้อมูลกลางในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีข้อมูลไม่
ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน (T.02) 

 1054  
 การลด  

(Reduce) 

12 
สถานที่เก็บรักษาส านวนการสืบสวนสอบสวน สถานที่ตรวจคัด
แยกและเก็บรักษาของกลางที่มีอยู่ยังไม่เหมาะสมและยังมีไม่
เพียงพอ (L.03)  

10.54  

 การลด  
(Reduce) 

การยอมรับ 
(Take, Accept) 

13 
บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบงานและทักษะที่
จ าเป็นเฉพาะทางในงานด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  
งานด้านอ านวยการ และงานบริหารทั่วไป (L.01) 

10.28  
 การลด  

(Reduce) 

14 
ระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันขาดความ
เชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูลแต่ละฐาน (T.03) 

10.09  12.00 
การลด  

(Reduce) 
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ส าหรับความเสี่ยงล าดับที่ 5 และล าดับที่ 12 ได้รับการปรับปรุง หรือมีแนวทางป้องกันไว้แล้วดังนี้ 
 1. ล าดับที่ 5 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัด) ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน   
บังคับใช้กฎหมาย (ปริมาณ ความยาก ง่าย) ของแต่ละกองคดี ผู้รับผิดชอบหลัก คือ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ซึ่งได้ก าหนดแนวทางป้องกันไว้แล้ว โดยจัดท าคู่มือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ และหนังสือกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ ยธ 0801.5/ว387 ลงวันที่ 9 
มีนาคม 2564 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และมีการ
ด าเนินการปรับปรุงตัวชี้วัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารให้มีความเหมาะสมเรียบร้อยแล้ว 
 2. ล าดับที่ 12 สถานที่เก็บรักษาส านวนการสืบสวนสอบสวน สถานที่ตรวจคัดแยกและเก็บ
รักษาของกลางที่มีอยู่ยังไม่เหมาะสมและยังมีไม่เพียงพอ เนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษมีนโยบายในการ
แก้ปัญหาเบื้องต้น โดยขยายสถานที่จัดเก็บไว้ที่สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (ถนนสุวินทวงค์ แขวงล าผักชี      
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร) 
 คงเหลือความเสี่ยง จ านวน 12 ประเด็น โดยสามารถจ าแนกประเด็นความเสี่ยงได้ 3 ด้าน ได้แก่ 
 1. ด้านการด าเนินงาน แบ่งเปน็ 3 ประเภท ได้ 
  1.1 งานสืบสวน สอบสวน  คือ การด าเนินการสืบสวนสอบสวนในคดีไม่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด , มาตรฐาน/แนวทางการปฏิบัติงานการสืบสวนสอบสวนขาดการยอมรับจากหน่วยงาน
ภายนอก , อัยการมีความเห็นไม่สอดคล้องกับความเห็นทางคดีของพนักงานสอบสวน , บุคลากรแต่ละระดับขาด
จิตส านึก ไม่ให้ความส าคัญ และความร่วมมือกับงานที่รับผิดชอบ และงานขององค์กร และบุคลากรยังขาดความรู้
ความเข้าใจในระบบงานและทักษะที่จ าเป็นเฉพาะทางในงานด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
  1.2 งานสนับสนุน คือ ขั้นตอนการสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากรไม่เหมาะสม ท าให้ได้คน   
ไม่เหมาะสมกับงาน  
  1.3 การปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง (กรณีที่เกิดภัยพิบัติ, โรคระบาด
รุนแรง) 
 2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ระบบฐานข้อมูลกลางในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีข้อมูล      
ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน และระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันขาดความเชื่อมโยง
ระหว่างฐานข้อมูลแต่ละฐาน  
 3. ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร คือ บุคลากรมีการประพฤติผิดจริยธรรมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
, บุคลากรขาดจิตส านึก ไม่ให้ความส าคัญและความร่วมมือกับงานที่รับผิดชอบ , กรมสอบสวนคดีพิเศษถูกฟ้องร้อง
จากการปฏิบัติหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน/บุคคลอ่ืน และกรณีข่าวลวงและข่าวปลอมที่มีผลกระทบต่อ  
ความเชื่อมัน่ต่อภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
   



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
มาตรการ และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 



๓๑ 
 

แผนบริหารจัดการความเส่ียงกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ส่วนที่ 3 
มาตรการ และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

3.1 มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านการด าเนินงาน (1) 
  

 ชื่อความเสี่ยง 
ปัจจัย/ 

สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยง 
ผลกระทบ 

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
เป้าประสงค์ 

การจัดการความเสี่ยง 
มาตรการ/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.1 งานสืบสวน สอบสวน  
- การด าเนินการสืบสวน
สอบสวนในคดีไม่แลว้เสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  
- มาตรฐาน/แนวทางการ
ปฏิบัติงานการสืบสวนสอบสวน
ขาดการยอมรับจากหน่วยงาน
ภายนอก  
- อัยการมีความเห็นไม่
สอดคล้องกับความเห็นทางคดี
ของพนักงานสอบสวน  
- บุคลากรแต่ละระดับขาด
จิตส านึก ไม่ให้ความส าคัญ 
และความร่วมมือกับงานที่
รับผิดชอบงานขององค์กร  
- บุคลากรยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในระบบงานและทักษะที่
จ าเป็นเฉพาะทางในงานดา้น
การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

   1. กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานส าคัญในคด ีพยาน
เอกสารและพยานบุคคลมีจ านวนมาก
เกินความจ าเปน็ ใช้เวลานาน 
   2. ในบางขั้นตอนในกระบวนการ
สืบสวนสอบสวน ยงัไม่มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจน 
   2. บุคลากรขาดความรู้ ทักษะ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
   3. พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ        
ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานคดีที่เกิดขึ้น 
และบุคลากรที่มีทักษะในงานสอบสวนมี
จ านวนน้อย 
 

   1. คดีอาจขาดอายุความ  
   2. การฟ้องคดีต่อศาลเกิด
ความล่าช้า ส่งผลกระทบต่อ  
การอ านวยความยตุิธรรม  
   3. ผู้รับบริการ/ผู้มีสว่นได้ส่วน
เสียขาดความเชื่อมั่นในการ
ด าเนินการของกรมสอบสวน  
คดีพิเศษ 
 

เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
ในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  
ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน และเปน็
มาตรฐานเดียวกนัที่ถูกต้อง 
เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
 

จัดท าหลักสูตรการทบทวน
และเพิ่มประสทิธิภาพการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
เก่ียวกับคดีค้ามนุษย์และ
คดีความผิดอาญาอ่ืน 

 

กพน. 

 



๓๒ 

 
 

แผนบริหารจัดการความเส่ียงกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
3.1 มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านการด าเนินงาน (2) 
 

 ชื่อความเสี่ยง 
ปัจจัย/ 

สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยง 
ผลกระทบ 

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
เป้าประสงค์ 

การจัดการความเสี่ยง 
มาตรการ/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.2 งานสนับสนุน  
- กระบวนการสรรหาหรือ
คัดเลือกบุคลากรไม่เหมาะสม 
ท าให้ได้คนไม่เหมาะสมกับ
งาน  

   ขั้นตอนการด าเนินการสรรหา 
คัดเลือก แต่งตั้ง ไม่เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม 
  

   1. บุคลากรที่ปฏิบัติงาน   
ขาดขวัญก าลังใจ 
   2. บุคลากรขาดความ
เชี่ยวชาญหรือความสามารถที่
เหมาะสมกับงาน 

   1. ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ    
กรมสอบสวนคดีพิเศษ     
มีความโปรงใส เปนธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล 
   2. บุคลากรกรมสอบสวน
คดีพิเศษไดรับการพัฒนาให
มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
   3. บุคลากรกรมสอบสวน
คดีพิเศษมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีความสุขในการท างาน
และเกิดความรักความ
ผูกพันกับองคการ 

การจัดท าและขับเคลื่อนตาม 
แผนปฏิบัติการการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง 
HR Scorecard 
 

กบค. 

  



๓๓ 

 
 

แผนบริหารจัดการความเส่ียงกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
3.1 มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านการด าเนินงาน (3) 
 

ชื่อความเสี่ยง 
(๑) 

ปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิด 
ความเสี่ยง 

(๒) 

ผลกระทบ 
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

(๓) 

เป้าประสงค์ 
การจัดการความเสี่ยง 

(๔) 

มาตรการ/แนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 

(๕) 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

1.3 การปฏิบัติงาน
ภายใต้สถานการณ์
การเปลี่ยนแปลง 
- การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในกรณีท่ีเกิด
ภัยพิบัต,ิ โรคระบาด
รุนแรง  

   สถานการแพร่ระบาดโควิด 
19 ในปัจจุบันยังคงความ
รุนแรง ในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของบุคลากร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

   1. การด าเนินงานสืบสวน
สอบสวนล่าช้า 
   2. การปฏิบัติงานของบุคลากร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
    

    1. กระบวนการแสวงหา
ข้อเท็จจริงและพยาน หลักฐาน
ส าคัญในคดีของกรมสอบสวน    
คดีพิเศษมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
   2. การปฏิบัติงานที่พักอาศัย
ในช่วง WFH ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

   ๑. การปรับวิธีการปฏิบัติงานและน า
นวัตกรรม/เทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ 
      ๑.๑ การสอบปากค า online 
 
      ๑.๒ ให้บุคลากรศูนย์ภาคเป็น
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนร่วมในคดี
อาชญากรรมคดีพิเศษ 
หมายเหตุ : เป็นโครงการต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

   2. พัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้กระดาษ 
 
 
 
 
 

 
 
 

กองคดีทุก
กองที่ใช้ 
กปภ. 

 
 
 
 

-------------- 
กทศ. 

 



๓๔ 

 
 

แผนบริหารจัดการความเส่ียงกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
3.1 มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ชื่อความเสี่ยง 
(๑) 

ปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิด 
ความเสี่ยง 

(๒) 

ผลกระทบ 
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

(๓) 

เป้าประสงค์ 
การจัดการความเสี่ยง 

(๔) 

มาตรการ/แนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 

(๕) 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

- ระบบฐานข้อมูลกลาง
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
มีข้อมูลไม่ครบถ้วน 
ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน -
- ระบบฐานข้อมูลของ
หน่วยงานที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันขาดความ
เชื่อมโยงระหว่าง
ฐานข้อมูลแต่ละฐาน 

   1. ข้อมูลบางประเภทยังไม่
มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันและขาดความสมบูรณ์
ครบถ้วน  
   2. ขาดการสนับสนุนเรื่อง
งบประมาณ 
   3. บุคลากรเป็นนัก
กฎหมาย อาจมีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่
เพียงพอ 
   4. บุคลากร/หน่วยงานไม่
น าข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 
(Data Base) 
 
 

   1. ท าให้ไม่สามารถน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานในขั้นสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   2. ท าให้ได้รายงานไม่
เหมาะสมตรงตามความต้องการ
ใช้งาน หรือไม่ทันกาล 
    

    ๑.  ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษมี
เครื่องมือในการควบคุม 
ก ากับ ดูแล ติดตาม ส านวนคดี
ประเภทต่างๆ และมีข้อมูลเพ่ือใช้
ประกอบการตัดสินใจ  
   ๒.  ประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถใช้ระบบฯ  
ในการติดตามความก้าวหน้าใน 
เรื่องที่ตนร้องขอได้อย่างรวดเรว็ 

   จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพในกระบวนการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดการค าร้อง การจัดการ
เรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง ส านวน
สืบสวน ส านวนสอบสวนคดีพิเศษ และ
การจัดการเกี่ยวกับส านวนความเห็นแย้ง
โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบต่างๆ 
ท าให้สามารถตรวจสอบติดตามสถานะ
ทางคดีได้ 

     “โครงการพัฒนาระบบบริหาร      
คดีพิเศษด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ    
(DSI Case Intelligence System)    
ระยะที่ ๒”  
หมายเหตุ : เป็นโครงการต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กทศ. 

 
 
 



๓๕ 

 
 

แผนบริหารจัดการความเส่ียงกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
3.1 มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร (1) 

 

ชื่อความเสี่ยง 
(๑) 

ปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิด 
ความเสี่ยง 

(๒) 

ผลกระทบ 
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

(๓) 

เป้าประสงค ์
การจัดการความเสี่ยง 

(๔) 

มาตรการ/แนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 

(๕) 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

- บุคลากรมีการประพฤติ
ผิดจริยธรรมพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ  
- บุคลากรขาดจิตส านึก 
ไม่ให้ความส าคัญและ
ความร่วมมือกับงานที่
รับผิดชอบ  
- กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ถูกฟ้องร้องจากการปฏิบัติ
หน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ
หน่วยงาน/บุคคลอื่น  
 

   1. บุคลากรขาดจิตส านึก
ไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
และบุคลากรคดีพิเศษ 
   2. ใช้ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือหา
ผลประโยชน์ให้ตนเอง 
   3. ปฏิบัติงานด้วยความ
ประมาทไม่รัดกุม  
 

   1. ความน่าเชื่อถือขององค์กร 
   2. ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขาดความเชื่อมั่นในการด าเนินการ
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

๑. มุ่งเน้นการก าหนดมาตรการ
ควบคุม ก ากับ ติดตามการบริหาร
จัดการของหน่วยงานภาครัฐ 

2. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ภาครัฐสามารถเข้าถึงและ
ตรวจสอบได้ 

3. ยกระดับการบังคับใช้
มาตรการทางวินัย 

เพ่ือให้การด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม มีประสิทธิภาพ 
มีประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า 
มุ่งเน้นตามพันธกิจ เป้าหมายของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

   โครงการการจัดท าและขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

กบค. 

  

 
 
 



๓๖ 

 
 

แผนบริหารจัดการความเส่ียงกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
3.1 มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร (2) 

 

ชื่อความเสี่ยง 
(๑) 

ปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิด 
ความเสี่ยง 

(๒) 

ผลกระทบ 
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

(๓) 

เป้าประสงค ์
การจัดการความเสี่ยง 

(๔) 

มาตรการ/แนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 

(๕) 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

- กรณีข่าวลวงและข่าว
ปลอมที่มีผลกระทบต่อ
ความเชื่อมั่นต่อภารกิจ
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

   การถูกโจมตีจากภายนอก 
(จ าเลย ทนาย) เพ่ือลดความ
น่าเชื่อถือการปฏิบัติงานของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

   1. ความน่าเชื่อถือขององค์กร 
   2. ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียขาดความเชื่อมั่นใน           
การด าเนินการของกรมสอบสวน   
คดีพิเศษ 
 

1. ประชาชนและองคกรตางๆ 
ไดรับทราบขอมูล ขาวสาร 
เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ  
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

2. สรางภาพลักษณที่ดีของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษท่ีมีต่อ
สาธารณชน  

3. เสริมสรางความรูความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย พรบ. 
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และเขาใจ
กระบวนการยุติธรรม  

4. องคกรมีความเชื่อมั่นมาก
ยิ่งขึ้นดวยการน าเทคโนโลยีและ
สื่อสมัยใหมในการประชาสัมพันธ
หน่วยงาน 

1. การสร้างนวัตกรรมสารสนเทศการ
เผยแพร่องค์ความรู้ เพ่ือป้องกันการเกิด
อาชญากรรมคดีพิเศษ โดยประกอบด้วย 
2 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
   1.1 จัดรายการสดตามประเด็นหรือ
สถานการณ์ เผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
อาชญากรรมคดีพิเศษ ผ่านช่องทาง 
Facebook : DSI Network ,รายการ 
DSI Talk 
   1.2 รายการวิทยุทั่วทิศถ่ินไทยคุยได้
ทุกเรื่องในเมืองไทย FM 92.๕ MHz , 
AM891 KHz และวิทยุเครือข่ายกรม
ประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ และ FB – 
Radio Thailand 
 

 
 
 
 
 

ศูนย์
เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์

องค์กร 
 

 

  
 
 



๓๗ 

 
 

แผนบริหารจัดการความเส่ียงกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(รายกิจกรรม/โครงการ) 

โครงการ/กิจกรรม : หลักสูตรการทบทวนและเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์และคดีความผิดอาญาอื่น     
วัตถุประสงค์ :  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน และเป็นมาตรฐานเดียวกันที่ถูกต้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ในเร่ืองการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่เก่ียวกับคดีค้ามนุษย์และคดีความผิดทางอาญาอ่ืน สามารถน าความรู้ และทักษะไปปรับใช้ในการ  
                                 ปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามที่กฎหมายก าหนดได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  กองพัฒนาและสนบัสนนุคดีพิเศษ 

ความเสี่ยง (ด้าน) 
มาตรการ/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
ขั้นตอน 

กรอบระยะเวลาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 
หมายเหตุ ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ด้านการด าเนินงาน 
1. งานสืบสวนสอบสวน 

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนั กงานสอบสวนคดีพิ เศษ และ
เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ให้ปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 
 
 

๑. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่จะน ามาฝึกอบรม 
๒. เขียนโครงการของบประมาณจากงบค้ามนุษย์ 
๓. ประสานสถานที่ส าหรับฝึกอบรม วิทยากร และ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
๔. จัดท าหนังสือขออนุมัติโครงการ แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม  
๕. ด าเนินการฝึกอบรม 
๖. จัดท าสรุปผลโครงการฝึกอบรม 
๗. ด าเนินการติดตามประเมินผลผู้ผ่านการฝึกอบรม 
 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
๓ เดือนหลัง
อบรมเสร็จ
เสร็จสิ้น 

 

  

 
 
 



๓๘ 

 
 

แผนบริหารจัดการความเส่ียงกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(รายกิจกรรม/โครงการ) 

โครงการ/กิจกรรม : การจัดท าและขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัตกิารการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard     
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดพีิเศษมีประสทิธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ เป้าหมายของกรมสอบสวนคดีพเิศษ        
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน HR Scorecard                                                       
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล   

ความเสี่ยง (ด้าน) 
มาตรการ/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
ขั้นตอน 

กรอบระยะเวลาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 หมาย
เหตุ ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ด้านการด าเนินงาน 
2. งานสนับสนุน 
 

   จัดท าและขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง 
HR Scorecard ซึ่งประกอบด้วย 5 มิติ ได ้แก่ มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 3 ประสิทธผิลของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และมิติที่ 5 คุณภาพชวีิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
   โดยตามแผนฯ ในมติิที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ก าหนด
กิจกรรม “การทบทวน/จัดท า/ปรับปรุงหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนระดับ” 
เพื่อให้มีระบบการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ โปรง่ใส ตรวจสอบได้ตาม
หลักธรรมาภิบาล 
   ซึ่งจะด าเนนิการปรบัปรุงหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานให้
สอดคล้องตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือน
สามัญไปแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ข้าราชการพลเรือนสามัญในหรือต่างกระทรวงหรือ
กรมพ.ศ. 2564 และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว13 ลงวันที่ 11 
สิงหาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการ
เลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป และหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว14 ลงวันที่ 11 สงิหาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการยา้ย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 

1. ด าเนินการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
บุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดบัช านาญการ และ
ต าแหน่งประเภททัว่ไประดับ
ช านาญงาน 

2. ด าเนินการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
บุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดบัช านาญการพิเศษ 
 

 
 
 

        ด าเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 



๓๙ 

 
 

แผนบริหารจัดการความเส่ียงกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(รายกิจกรรม/โครงการ) 

โครงการ/กิจกรรม : การปรับวิธีการปฏิบัติงานและน านวัตกรรม/เทคโนโลยีมาใชใ้นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ     
วัตถุประสงค์ : การปฏิบัติงานที่พักอาศัยในช่วง WFH ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (การปฏิบัตงิานของบุคลากรในกรณีที่เกิดภัยพิบัต,ิ โรคระบาดรุนแรง) 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน                                                   
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  กองคดีทุกกองที่ใช้ , กองปฏิบัติการพิเศษภาค  

ความเสี่ยง (ด้าน) 
มาตรการ/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
ขั้นตอน 

กรอบระยะเวลาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 
หมายเหตุ ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ด้านการด าเนินงาน 
3. การปฏิบัติงานภายใต้
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
 

 
๑. การปรับวิธีการปฏิบัติงานและน านวัตกรรม/เทคโนโลยี
มาใช้ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ 
   ๑.๑ การสอบปากค า online 
   ๑.๒ ให้บุคลากรศูนย์ภาคเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
ร่วมในคดีอาชญากรรมคดีพิเศษ 
 

 

 

 
รายงานผลการด าเนนิกิจกรรมฯ 
รายงานผลการด าเนนิกิจกรรมฯ 
หมายเหตุ : โครงการต่อเนื่อง 
ในปี 2564 
 

         
 
 
กองคดีทุกกองที่ใช้ 
กปภ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 
 

แผนบริหารจัดการความเส่ียงกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(รายกิจกรรม/โครงการ) 

โครงการ/กิจกรรม :            พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้กระดาษ 
วัตถุประสงค์ :                   การปฏิบัติงานที่พักอาศัยในช่วง WFH ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :     ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้กระดาษได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น                                                   
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :       กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ  

ความเสี่ยง (ด้าน) 
มาตรการ/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
ขั้นตอน 

กรอบระยะเวลาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 
หมายเหตุ ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ด้านการด าเนินงาน 
3. การปฏิบัติงานภายใต้
สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลง 
 

 
พัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้กระดาษ 
 
 
 
 
 

 
๑. วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบ 
๒. ออกแบบหน้าจอระบบ 
๓. ออกแบบฐานข้อมูล 
๔. พัฒนาระบบ 
๕. ทดสอบและติดตั้งระบบ 
๖. รายงานผลการด าเนินงาน 

         

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 
 

แผนบริหารจัดการความเส่ียงกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(รายกิจกรรม/โครงการ) 

โครงการ/กิจกรรม :  โครงการพัฒนาระบบบริหารคดีพิเศษดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DSI Case Intelligence System) ระยะที่ ๒  
วัตถุประสงค์ : ๑.  ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาของกรมสอบสวนคดพีิเศษมีเครื่องมือในการควบคุมก ากับ ดูแล ติดตาม ส านวนคดปีระเภทต่าง  ๆและมีข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสนิใจ  
          ๒. ประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถใช้ระบบฯ ในการติดตามความก้าวหนา้ในเร่ืองที่ตนร้องขอได้อย่างรวดเร็ว 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : กรมสอบสวนคดพีิเศษมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่เพิ่มประสิทธภิาพกระบวนการปฏิบัตงิานเก่ียวกับการจัดการค าร้อง การจัดการเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง  
                                 ส านวนสบืสวน ส านวนสอบสวนคดีพิเศษและการจัดการเกี่ยวกับส านวนความเห็นแย้ง โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบตา่งๆ ท าให้สามารถตรวจสอบติดตามสถานะ  
                                 ทางคดีได้                                                  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :   ศูนย์สารสนเทศ กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ  

ความเสี่ยง (ด้าน) มาตรการ/แนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง ขั้นตอน 

กรอบระยะเวลาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 
หมายเหตุ ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

   จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการค าร้อง 
การจัดการเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ส านวนสบืสวน ส านวนสอบสวนคดีพิเศษ 
และการจัดการเกี่ยวกับส านวน
ความเห็นแย้งโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูล
ของระบบต่างๆ ท าให้สามารถ
ตรวจสอบติดตามสถานะทางคดไีด ้
“โครงการพัฒนาระบบบริหารคดีพิเศษ
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DSI Case 
Intelligence System) ระยะที ่๒” 

 

   ๑. ส ารวจ/วิเคราะห์ความต้องการของบุคลากร
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
   ๒. วิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการ
เร่ืองตรวจสอบข้อเท็จจริง ส านวนสืบสวน ส านวน
สอบสวนคดีพิเศษ 
   ๓. ออกแบบหน้าจอระบบการจัดการเรื่อง
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ส านวนสบืสวน ส านวน
สอบสวนคดพีิเศษ 
   ๔. ออกแบบฐานข้อมูล 
   ๕. พัฒนาระบบการจัดการเรื่องตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ส านวนสืบสวน ส านวนสอบสวนคดีพิเศษ 
   ๖. ทดสอบและติดตั้งระบบ 
   ๗. รายงานผลการด าเนินงาน 

         



๔๒ 

 
 

แผนบริหารจัดการความเส่ียงกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(รายกิจกรรม/โครงการ) 

โครงการ/กิจกรรม : โครงการการจัดท าและขบัเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ                 
                         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การด าเนินการตามแผนปฏบิัติการป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมมีประสิทธิภาพ มปีระสทิธิผล                   
                   เกิดความคุ้มค่า มุ่งเน้นตามพันธกิจ เปา้หมายของกรมสอบสวนคดีพิเศษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
                               ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                                                   
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล   

ความเสี่ยง 
(ด้าน) 

มาตรการ/แนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง ขั้นตอน 

กรอบระยะเวลาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมาย
เหตุ ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ด้านภาพลักษณ์ 
ขององค์กร   
 

   จัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏบิัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบตักิารส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการปฏิบัติหนา้ที่ของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่
ส่อไปในทางทจุริต 
   โครงการ/กิจกรรมที่ ๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทาง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบุคลากร
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุตธิรรมให้ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ตามแนวทางประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
   โครงการ/กิจกรรมที่ ๕ โครงการปลูกฝังความคิด วิธีแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ก่อให้เกิดค่านิยมที่จะไม่ยอม ไมท่น ไม่เฉย  
ต่อการทุจริต ให้กับข้าราชการและเจ้าหนา้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งจะ
ด าเนินการปรับเปลีย่นกลุ่มเปา้หมายที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น  

โครงการ/กิจกรรมที่ ๒ โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

- จัดท ามาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม  
ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย   
โครงการ/กิจกรรมที่ ๕ โครงการปลูกฝัง
ความคิด วิธีแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

- ด าเนินการปรับเปลีย่นกลุ่มเปา้หมาย 
ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
โดยเน้นไปทีผู่้ที่ด ารงต าแหนง่เจ้าหน้าที่คดี
พิเศษและพนักงานสอบสวนคดพีิเศษทุกระดับ 

- จัดท ามาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม 
ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย   

- ติดตามผลภายหลังการจัดการฝกึอบรม 
ด้วยวิธีการประเมินตนเอง   

         



๔๓ 

 
 

แผนบริหารจัดการความเส่ียงกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(รายกิจกรรม/โครงการ) 

โครงการ/กิจกรรม :   การสร้างนวัตกรรมสารสนเทศการเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ   
วัตถุประสงค์ :   เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชงิรุก และเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ภาคประชาชน เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ       
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : ภาคประชาชนได้รบัข่าวสาร ความรู้ เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ                                                    
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  ศูนยส์่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร  

ความเสี่ยง (ด้าน) มาตรการ/แนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง ขั้นตอน 

กรอบระยะเวลาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 
หมายเหตุ ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร   
 

   การสร้างนวัตกรรมสารสนเทศการเผยแพร่
องค์ความรู้ เพื่อป้องกนัการเกิด 
อาชญากรรมคดีพิเศษ มี 2 กิจกรรม ได้แก ่
   ๑. จัดรายการสดตามประเดน็หรือ
สถานการณ์เผยแพร่องค์ความรู้ดา้น
อาชญากรรมคดีพิเศษ ผา่นช่องทาง  
Facebook : DSI Network ,  
รายการ DSI Talk  
 
 
 

   ๒. รายการวทิยุทั่วทิศถิน่ไทยคยุไดทุ้กเรื่อง
ในมืองไทย FM 92.๕ MHz , AM 891 KHz 
และวิทยุเครือข่ายกรมประชาสมัพันธ์ทั่ว
ประเทศ และ FB – Radio Thailand  
 
 

 
 
 
   1. เผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้าน
การป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ การเฝ้า
ระวัง ผ่านช่องทาง Facebook : DSI Network 
   2. จัดรายการให้ความรู้ในประเด็นที่เป็น
สถานการณ์เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความรู้และ
ป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดพีิเศษ 
 

 

   ส่งข้อมูลประเด็นความรู้เพื่อป้องกันการเกิด
อาชญากรรมคดีพิเศษ ให้เผยแพร่ผ่านรายการวิทยุ
ทั่วทิศถิ่นไทยคุยได้ทุกเรื่องในเมืองไทย  
FM 92.๕ MHz , AM 891 KHz และวิทยุ
เครือข่ายกรมประชาสัมพันธท์ั่วประเทศ และ  
FB – Radio Thailand 

         

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ส่วนที่ ๔ 

รายงานผลและติดตามผล 
การด าเนนิการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 

 
 

แผนบริหารจัดการความเส่ียงกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ส่วนที่ ๔ 

รายงานผลและติดตามผล 
การด าเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

การรายงานและการติดตามผล 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการตาม

โครงการ/กิจกรรมและรายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมสอบสวนคดีพิเศษ     
ให้รายงานผลการด าเนินการ โครงการ/กิจกรรมมายังกองนโยบายและยุทธศาสตร์ ครั้งแรกวันที่ 15 เมษายน 2565 
และครั้งที่ 2 วันที่ 15 กันยายน 2565 ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ด้านการด าเนินงาน 

1. งานสืบสวนสอบสวน 
    หลักสูตรการทบทวนและเพ่ิมประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับคดี
ค้ามนุษย์และคดีความผิดอาญาอ่ืน    

 
กพน. 

2. งานสนับสนุน 
    การจัดท าและขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง 
HR Scorecard 

 
กบค. 

 3. การปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
     3.1 การปรับวิธีการปฏิบัติงานและน านวัตกรรม/เทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ 
          - การสอบปากค า online 
          - ให้บุคลากรศูนย์ภาคเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนร่วมในคดีอาชญากรรมคดีพิเศษ 
     3.2 พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้กระดาษ 

 
 
 

กองคดีทุกกองที่ใช้ 
กปภ. 
กทศ. 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     โครงการพัฒนาระบบบริหารคดีพิเศษด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DSI Case 
Intelligence System) ระยะที่ ๒  

กทศ. 

ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร   
   1. โครงการการจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ                
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กบค. 

   2. จัดรายการสดตามประเด็นหรือสถานการณ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านอาชญากรรมคดีพิเศษ 
ผ่านช่องทาง Facebook : DSI Network ,รายการ DSI Talk   

ศูนย์ส่งเสริม
ภาพลักษณ์องค์กร 

   3. รายการวิทยุทั่วทิศถ่ินไทยคุยได้ทุกเรื่องในเมืองไทย FM 92.๕ MHz , AM 891 
KHz และวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ และ FB – Radio Thailand 

ศูนย์ส่งเสริม
ภาพลักษณ์องค์กร 

 



 

 


