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ค าน า 
 
กรมสอบสวนคดีพิเศษได้จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเชิงยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โดยกำรน ำหลักกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมมำตรฐำน COSO (Committee of Sponsoring Organization of 
the Treadway Commission) มำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำมำรถลด
มูลเหตุของโอกำสเกิดควำมเสียหำย และลดขนำดของควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นในอนำคตให้อยู่ในระดับควำมเสี่ยง     
ที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และสำมำรถตรวจสอบผลได้ มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร (ระดับยุทธศำสตร์) 
(Enterprise Risk Management : ERM) น ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดในแผนยุทธศำสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
และเพ่ือให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้เป็นไปตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
(PMQA ๔.๐) หมวด ๒ กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ หัวข้อ ๒.๒ กำรก ำหนดเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยำวที่สอดคล้องกับพันธกิจของส่วนรำชกำรและเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  

ทั้งนี้ แผนบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร ได้จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง เพ่ือน ำมำจัดท ำแผน
บริหำรควำมเสี่ยงเชิงยุทธศำสตร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้มีกำรก ำหนด
มำตรกำร/แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง กิจกรรมภำยใต้มำตรกำร/แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง กำรก ำหนดเป้ำหมำย 
กรอบระยะเวลำด ำเนินงำน (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕) และก ำหนดหน่วยงำนผู้รับผิดชอบของแต่ละกิจกรรม 
เพ่ือกำรควบคุม ก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละกิจกรรม รวมทั้งรำยงำนสถำนะปัญหำ/อุปสรรค/แนวทำงแก้ไข
เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรทบทวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงในปีงบประมำณถัดไป 

 
 

ส่วนติดตำมและประเมินผล 
กองนโยบำยและยุทธศำสตร์ 

ตุลำคม 256๕ 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
            

หน้ำ ก 



 

    

 

สารบัญ 
 

 หน้ำ 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
1. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงเชิงยุทธศำสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑ 

     1.1 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำระบบกำรสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภำพและ 
     มีประสิทธิผล (Standard System) 

๒ 

     1.2 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมเป็นมืออำชีพ (Smart Agent) ๓ 
     1.3 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้ำงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย (Super Technology) ๑1 
     1.4 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ บูรณำกำรควำมร่วมมือทุกภำคส่วน (Strong Collaboration) ๑3 
2. ผลกำรประเมินและทบทวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงเชิงยุทธศำสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๑5 

     2.1 ด้ำนควำมครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
     2.2 ด้ำนประสิทธิภำพของกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
     2.3 ด้ำนประสิทธิผลของกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
3. ปัญหำและอุปสรรค ๑6 
4. ข้อเสนอแนะ ๑6 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้ำ ข



หน้ำ ๑ 
 

1. รายงานผลการด าเนนิงานการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดพีิเศษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้คัดเลือกกิจกรรม/โครงกำร เพ่ือน ำมำวิเครำะห์และจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง
เชิงยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ     
ทั้ง ๕ ประเด็น ตำมที่ระบุในแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้หน่วยงำนในสังกัด   
กรมสอบสวนคดีพิเศษ พิจำรณำคัดเลือกกิจกรรม/โครงกำรตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว พร้อมพิจำรณำ วิเครำะห์
และประเมินควำมเสี่ยงของกิจกรรม/โครงกำรเหล่ำนั้น และจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเชิงยุทธศำสตร์
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งผลกำรคัดเลือกกิจกรรม/โครงกำร ในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์เพ่ือท ำ   
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง จ ำนวน ๔ ประเด็นยุทธศำสตร์ โดยสำมำรถจ ำแนกประเด็นควำมเสี่ยงได้ ๓ ด้ำน ดังนี้ 

1) ด้านการด าเนินงาน แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 
๑.๑) งำนสืบสวนสอบสวน : โครงกำร/กิจกรรม – หลักสูตรกำรทบทวนและเพ่ิมประสิทธิภำพ

กำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับคดีค้ำมนุษย์และคดีควำมผิดอำญำอ่ืน  (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมเป็นมืออำชีพ (Smart Agent)) 

๑.๒) งำนสนับสนุน : โครงกำร/กิจกรรม - กำรจัดท ำและขับเคลื่อนตำมแผนปฏิบัติกำรกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลตำมแนวทำง HR Scorecard (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมเป็น
มืออำชีพ (Smart Agent)) 

๑.๓) กำรปฏิบัติงำนภำยใต้สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลง : โครงกำร/กิจกรรม – กำรปรับวิธีกำร
ปฏิบัติงำนและน ำนวัตกรรม/เทคโนโลยีมำใช้ในกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมพิเศษ และกิจกรรม
พัฒนำระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดำษ (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้ำงเสริมเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ทันสมัย (Super Technology)) 

๒) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : โครงกำร/กิจกรรม – กำรพัฒนำระบบบริหำรคดีพิเศษด้วยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ระยะที่ ๒ (DSI Case Intelligence System) (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำระบบกำรสืบสวน
สอบสวนที่มีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล (Standard System)) 

๓) ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร : โครงกำร/กิจกรรม – กำรจัดท ำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรป้องกัน 
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมเป็นมืออำชีพ 
(Smart Agent)) และกำรสร้ำงนวัตกรรมสำรสนเทศกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้เพ่ือป้องกันอำชญำกรรมคดีพิเศษ 
(ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ บูรณำกำรควำมร่วมมือทุกภำคส่วน (Strong Collaboration))  

 
 
 
 
 
 
 
 



หน้ำ ๒ 
 

1. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล (Standard System) 
เป้าหมาย : กรมสอบสวนคดีพิเศษมีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เพ่ิมประสิทธิภำพ กระบวนกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรค ำร้อง กำรจัดกำรเรื่องตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง ส ำนวนสืบสวน ส ำนวนสอบสวนคดีพิเศษและกำรจัดกำรเกี่ยวกับส ำนวนควำมเห็นแย้ง โดยมีกำรเชื่อมโยงข้อมูลของระบบต่ำงๆ ท ำให้สำมำรถตรวจสอบติดตำม
สถำนะทำงคดีได้ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลกำรตรวจสอบ 
 

รหัส 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 
แต่ละด้าน 

มาตรการ/ 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

T.๐๓ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ที่มีประสิทธิภำพในกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำร   
ค ำร้องกำรจัดกำรเรื่องตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ส ำนวนสืบสวน ส ำนวน
สอบสวนคดีพิเศษและกำรจัดกำร
เกี่ยวกับส ำนวนควำมเห็นแย้ง  
โดยมีกำรเชื่อมโยงข้อมูลของระบบ
ต่ำงๆ ท ำให้สำมำรถตรวจสอบ
ติดตำมสถำนะทำงคดีได ้

กำรพัฒนำระบบบริหำรคดีพิเศษ
ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DSI Case 
Intelligence System) ระยะที่ ๒ 

- กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูล 
กำรตรวจสอบได้ด ำเนินกำรพัฒนำ
ระบบบริหำรคดีพิเศษด้วยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (DSI Case Intelligence 
System) ระยะที่ ๒ ส ำนวนตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ส ำนวนสืบสวน ส ำนวน
สอบสวนคดีพิเศษ รวมถึงระบบ    
บริหำรจัดกำรของกลำงเสร็จเรียบร้อย
แล้ว 

หนังสือกองเทคโนโลยี
และศูนย์ข้อมูลกำร
ตรวจสอบ ที่ ยธ ๐๘๑๔/
๒๒๔๖ ลงวั นที่  ๑๖ 
กันยำยน ๒๕๖๕ เรื่อง 
ขอส่งมอบระบบบริหำร
จัดกำรคดีพิเศษ (CIS) 
ระยะที่ ๒ ส ำนวนตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ส ำนวนสืบสวน
และส ำนวนสอบสวน 

  
 
 



หน้ำ ๓ 
 

1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ (Smart Agent) 
เป้าหมาย : ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้รับควำมรู้ในเรื่องกำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่เกี่ยวกับคดีค้ำมนุษย์และคดีควำมผิดทำงอำญำอ่ืน สำมำรถน ำควำมรู้และ

ทักษะไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่พนักงำนสอบสวนคดีพิเศษตำมที่กฎหมำยก ำหนดได้อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนำและสนับสนุนคดีพิเศษ 
 

รหัส 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 
แต่ละด้าน 

มาตรการ/ 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

L.๐๑ ด้านการด าเนินงาน 
๑. งำนสืบสวนสอบสวน 
- กระบวนกำรสืบสวน
สอบสวนบำงขั้นตอนไม่มี
แนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจน 
- บุคลำกรยังขำดควำมรู้
ทักษะเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน 
 

เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนสอบสวนคดีพิเศษ
และเจ้ำหน้ำที่คดีพิเศษให้ปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

หลั กสู ตรกำรทบทวนและเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรสืบสวนสอบสวน
คดีพิเศษเกี่ยวกับคดีค้ำมนุษย์และ
คดีควำมผิดอำญำอ่ืน 

- ด ำเนินกำรจัดหลักสูตรกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรสืบสวนสอบสวน
คดีพิเศษ ระหว่ำงวันที่ ๙ – ๑๑ 
พฤษภำคม ๒๕๖๕ ผู้เข้ำรับกำร
ฝึ กอบรม ต ำแหน่ งพนั กงำน
สอบสวนคดีพิเศษ จ ำนวน ๓๑๙ คน 
ณ สถำบันกำรสอบสวนคดีพิเศษ 
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



หน้ำ ๔ 
 

เป้าหมาย : บุคลำกรเชี่ยวชำญในงำน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีควำมผำสุก 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 

รหัส 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 
แต่ละด้าน 

มาตรการ/ 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

O.๐๒ ด้านการด าเนินงาน 
๒. งำนสนับสนุน 
- กระบวนกำรสรรหำหรือ
คัดเลือกบุคลำกรไม่เหมำะสม
ท ำให้ได้คนไม่เหมำะสม
กับงำน 
 

จัดท ำและขับเคลื่อนตำมแผน 
ปฏิบัติกำรกำรบริหำรทรัพยำกร 
บุคคลตำมแนวทำง HR Scorecard 
ซ่ึงประกอบด้วย 5 มิติ ได้แก่   
- มิติที่ 1 ควำมสอดคล้องเชิง
ยุทธศำสตร์  
- มิติที่ 2 ประสิทธิภำพของกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล  
- มิติที่ 3 ประสิทธิผลของกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล   
- มิติที่ 4 ควำมพร้อมรับผิดด้ำน
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
-  มิติที่  5 คุณภำพชีวิตและ
ควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำร
ท ำงำน 
    โดยตำมแผนฯ ในมิ ติที่  2 
ประสิทธิภำพของกำรบริหำร
ทรั พยำกรบุ คคลได้ ก ำหนด    
กิ จกรรม “กำรทบทวน/จัดท ำ/

กำรจัดท ำและขับเคลื่อนตำม
แผนปฏิบัติกำรกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลตำมแนวทำง HR Scorecard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ด ำเนินกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์
และวิ ธี กำรประเมินบุคคลและ
ผลงำนเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับ
ช ำนำญกำร และต ำแหน่งประเภท
ทั่วไประดับช ำนำญงำน แล้วเสร็จ 
จ ำนวน 4 ฉบับ ได้แก่  
     1.1 ประกำศ อ.ก.พ. กรมสอบสวน
คดีพิเศษ ลงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 
2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขกำรโอนข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง
ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร 
     1.2 ประกำศ อ.ก.พ. กรมสอบสวน
คดีพิเศษ ลงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 
2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนไปแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
ช ำนำญงำน 

 



หน้ำ ๕ 
 

รหัส 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 
แต่ละด้าน 

มาตรการ/ 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ กำรแต่งตั้ ง
โยกย้ำย เลื่อนระดับ” เพ่ือให้มี
ระบบกำรสรรหำและคัดเลือก
บุคลำกรที่มีคุณภำพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล 
ซึ่งจะด ำเนินกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์
และวิ ธี กำรประเมินบุ คคลและ      
ผลงำนให้สอดคล้องตำมกฎ ก.พ.       
ว่ำด้วยกำรย้ำย กำรโอน หรือกำร
เลื่อนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญไป
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญในหรือต่ำงกระทรวง
หรือกรม พ.ศ. 2564 และหนังสือ
ส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1006/ว13 
ลงวั นที่  11 สิ งหำคม 2564         
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
กำรย้ำย กำรโอน หรือกำรเลื่อน
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญเพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภท
ทั่วไป และหนังสือส ำนักงำน ก.พ.  
ที่ นร 1006/ว14 ลงวันที่ 11 
สิงหำคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1.3 ประกำศ อ.ก.พ. กรมสอบสวน
คดีพิเศษ ลงวันที่ 27 กรกฎำคม 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติกำร
ประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรเพ่ือย้ำย
เปลี่ยนสำยงำนไปแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งพนักงำนสอบสวนคดีพิเศษ
ช ำนำญกำร 
     1.4 ประกำศ อ.ก.พ. กรมสอบสวน
คดีพิเศษ ลงวันที่ 27 กรกฎำคม 
2565 เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติ 
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ 
และกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถ
เพ่ือกำรบรรจุและแต่งตั้งพนักงำน
สอบสวนคดีพิเศษ และเจ้ำหน้ำที่               
คดีพิเศษ ตั้งแต่ระดับ 8 ลงมำ 
(แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2) 
 
 
 
 



หน้ำ ๖ 
 

รหัส 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 
แต่ละด้าน 

มาตรการ/ 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

วิธีกำร และเงื่อนไขกำรย้ำย กำรโอน 
หรือกำรเลื่อนข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง
ประเภทวิชำกำร 
 

 
 
 

2. ด ำเนินกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์
และวิธีกำรประเมินบุคคลและ
ผลงำนเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร
ระดับช ำนำญกำรพิเศษแล้วเสร็จ 
จ ำนวน 4 ฉบับ ดังนี้ 

      2.1 ประกำศ อ.ก.พ. กรมสอบสวน
คดีพิเศษ ลงวันที่ 19 กรกฎำคม 
2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ ด ำ ร งต ำแหน่ งนั กวิ ชำกำร
ตรวจสอบภำยในระดับช ำนำญ
กำรพิเศษ ซึ่งเป็นต ำแหน่งระดับ
ควบ และมีผู้ครองต ำแหน่งนั้นอยู่   

      2.2 ประกำศ อ.ก.พ. กรมสอบสวน
คดีพิเศษ ลงวันที่ 27 กรกฎำคม 
2565 เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติ
กำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรเพ่ือ
ย้ำยเปลี่ยนสำยงำนไปแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งพนักงำนสอบสวน
คดีพิเศษช ำนำญกำรพิเศษ  



หน้ำ ๗ 
 

รหัส 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 
แต่ละด้าน 

มาตรการ/ 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

      2.3 ประกำศ อ.ก.พ. กรมสอบสวน
คดี พิ เศษ ลงวันที่  3 สิ งหำคม 
2565 เรื่ อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งพนักงำน
สอบสวนคดีพิเศษระดับช ำนำญ
กำรพิเศษ กรณีกำรเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ด ำรงต ำแหน่งว่ำงทุกกรณีและ
กรณีกำรเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งที่ผู้ครองต ำแหน่งอยู่เดิม
จะต้องพ้นจำกรำชกำรไป 
     2.4 ประกำศ อ.ก.พ. กรมสอบสวน
คดีพิเศษ ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมิน
บุคคลเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่คดีพิเศษระดับ
ช ำนำญกำรพิเศษ กรณีกำรเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งว่ำงทุกกรณี
และกรณีกำรเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งที่ผู้ครองต ำแหน่ง
อยู่เดิมจะต้องพ้นจำกรำชกำรไป 

 



หน้ำ ๘ 
 

เป้าหมาย : บุคลำกรเชี่ยวชำญในงำน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีควำมผำสุก 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 

รหัส 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 
แต่ละด้าน 

มาตรการ/ 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

R.๐๓ ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร จัดท ำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิ ชอบ และแผน 
ปฏิ บั ติ กำรส่ งเสริ มคุ ณธรรม         
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเฉพำะ
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒ ส่งเสริม
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้มีควำมใสสะอำด 
ปรำศจำกพฤติกรรมที่ส่อไปในทำง
ทุจริต 
     โครงการ/กิจกรรมที่ ๒  
       โครงกำรส่ งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมตำมแนวทำงประมวล
จริ ยธรรมข้ ำรำชกำรพลเรื อน             
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมบุคลำกร
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ให้ ได้ รั บกำรปลู กฝั งคุณธรรม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ ๒ 
 โครงกำรส่ ง เสริมคุณธรรม
จริยธรรม ตำมแนวทำงประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ด ำเนินกำรจัดโครงกำรเมื่อวันอังคำร
ที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๐๘.๓๐ – 
๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๑ 
อำคำรกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ผ่ำน 
ระบบ Webex Meeting Link) โดยมี
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ เป็นข้ำรำชกำรและ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้ำ ๙ 
 

รหัส 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 
แต่ละด้าน 

มาตรการ/ 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

จริยธรรมตำมแนวทำงจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ ๕  
     โครงกำรปลู กฝั งควำมคิ ด        
วิธีแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว 
แ ล ะ ผลประโยชน์ ส่ วนรวม                     
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงวัฒนธรรม
ต่อต้ำนกำรทุจริต ก่อให้เกิดค่ำนิยม
ที่ จะไม่ ยอม ไม่ทน ไม่ เฉยต่ อ         
กำรทุจริตให้กับข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ    
ซึ่ งจะด ำเนิ นกำรปรั บเปลี่ ยน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ ๕  
     โครงกำรปลูกฝังควำมคิด       
วิธีแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์ส่วนรวม 
 
 
 

เจ้ ำหน้ ำที่ กรมสอบสวนคดี พิ เศษ  
จ ำนวน ๑๐๐ คน ผลกำรประเมิน
ผู้ เข้ำร่วมโครงกำรฯ จำกกำรตอบ
แบบประเมินโครงกำรฯ พบว่ำ
ผู้ เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมเข้ำใจ
เกี่ ยวกับคุณธรรมจริ ยธรรม และ    
มำตรกำรกำรปรำบปรำมทุจริต ใน
ระดับมำกขึ้น คิดเป็นร้อยละ 95.66 
จำกจ ำนวนผู้ เข้ำร่วม 100 คน ซึ่ง  
บรรลุ เป้ ำหมำยของกำรด ำเนิ น
โครงกำรฯ (ก ำหนดเป้ำหมำยร้อยละ 
95) 
 
- กลุ่ มบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ด ำเนินกำรก ำชับกำรแจ้งเวียนและ
ก ำชับกำรปฏิบัติตำมระเบียบ ค ำสั่ง 
ประกำศ และหนังสือ สั่งกำรของกรม
สอบสวนคดีพิเศษรวมถึงก ำหนดให้
ทุกหน่วยงำนตอบแบบประเมิน เพ่ือ
ติดตำมกำรรับรู้ และเข้ ำใจของ
บุคลำกร ซึ่งมีผู้ตอบแบบส ำรวจ
เพ่ือรับทรำบระเบียบ ค ำสั่ง ประกำศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้ำ ๑๐ 
 

รหัส 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 
แต่ละด้าน 

มาตรการ/ 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำร/
กิจกรรม ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

และหนังสือสั่งกำรของกรมสอบสวน  
คดีพิเศษ เป็นเพศชำยร้อยละ ๕๓  เป็น
เพศหญิงร้อยละ ๔๗ และผลกำรตอบ
แบบส ำรวจฯ พบว่ำผู้ตอบแบบส ำรวจฯ  
มีกำรรับรู้และเข้ำใจในวิธีแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๒ ซึ่งบรรลุ
เป้ำหมำยของกำรด ำเนินโครงกำรฯ 
(ก ำหนดเป้ำหมำยร้อยละ 85) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้ำ ๑๑ 
 

1.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย (Super Technology) 
เป้าหมาย : กระบวนกำรแสวงหำข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนส ำคัญในคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองคดีทุกกองที่ใช้, กองปฏิบัติกำรคดพิีเศษภำค 
 

รหัส 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 
แต่ละด้าน 

มาตรการ/ 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

O.๐๓ ด้านการด าเนินงาน 
๓. กำรปฏิบัติงำนภำยใต้
สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลง 

กำรปรับวิธีกำรปฏิบัติงำนและน ำ
นวัตกรรม/เทคโนโลยีมำใช้ในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรม
คดีพิเศษ 
๑. กำรสอบปำกค ำออนไลน์ 
๒. ให้บุคลำกรศูนย์ปฏิบัติกำร     
คดีพิเศษภำคเป็นเจ้ำหน้ำที่สืบสวน
สอบสวนร่วมในคดีอำชญำกรรม    
คดีพิเศษ 

กำรปรับวิธีกำรปฏิบัติงำนและน ำ
นวัตกรรม/เทคโนโลยีมำใช้ในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรม
คดีพิเศษ 

- มีกำรปรับวิธีกำรปฏิบัติงำนและ
น ำนวัตกรรม/เทคโนโลยีมำใช้ใน
กำรท ำกำรสอบปำกค ำออนไลน์
และให้บุคลำกรศูนย์ปฏิบัติกำร
คดี พิ เศษภำคร่วมปฏิบัติ งำน
สืบสวนสอบสวนร่วมหน่วยงำน
ในส่วนกลำง เช่น กองคดีธุรกิจ
กำรเงินนอกระบบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้ำ ๑๒ 
 

เป้าหมาย : ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดำษได้รับกำรปรับปรุงพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลกำรตรวจสอบ 
 

รหัส 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 
แต่ละด้าน 

มาตรการ/ 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

T.๐๓ ด้านการด าเนนิงาน 
๓. กำรปฏิบัติงำนภำยใต้
สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลง 

พัฒนำระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดำษ 

พัฒนำระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดำษ 

- กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูล
กำรตรวจสอบไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ตำมแผนฯ ได้ภำยในปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจำกมีรำยละเอียด
กำรด ำเนินกำรจ ำนวนมำก จึงได้ขอ
ควำมเห็นชอบให้ขยำยระยะเวลำ
ด ำเนินกำรออกไปเป็นโครงกำร
ต่อเนื่องและมีก ำหนดแล้วเสร็จ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่ง
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้
ให้ควำมเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๔ 
สิงหำคม ๒๕๖๕ 

หนังสือกองเทคโนโลยี
และศูนย์ข้อมูลกำร
ตรวจสอบ ที่ ยธ ๐๘๑๔/
๑๙๔๐ ลงวั นที่  ๒๓ 
สิงหำคม ๒๕๖๕ เรื่องขอ
ควำมเห็ นชอบกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำร
บริหำรควำมเสี่ยงของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประจ ำปี งบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  
 
 
 
 
 
 



หน้ำ ๑๓ 
 

1.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน (Strong Collaboration) 
เป้าหมาย : ภำคประชำชนได้รับข่ำวสำร ควำมรู้ เพ่ือให้เกิดกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรมคดีพิเศษ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ส่งเสริมภำพลักษณ์องค์กร 
 

รหัส 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 
แต่ละด้าน 

มาตรการ/ 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

  ๑. กำรสร้ำงนวัตกรรมสำรสนเทศ 
กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ เพ่ือป้องกัน 
กำรเกิดอำชญำกรรมคดีพิเศษ  
๑.๑ จัดรำยกำรสดตำมประเด็น
หรือสถำนกำรณ์เผยแพร่องค์
ควำมรู้ด้ำนอำชญำกรรมคดีพิเศษ 
ผ่ำนช่องทำง Facebook : DSI 
Network, รำยกำร DSI Talk 
 
 
 
 
 
๑.๒ รำยกำรวิทยุทั่วทิศถิ่นไทย
คุยได้ทุกเรื่องในเมืองไทย FM 92.๕ 
MHz, AM 891 KHz และวิ ทยุ
เครื อข่ ำย กรมประชำสัมพันธ์          
ทั่วประเทศ และ FB – Radio Thailand 

กำรสร้ำงนวัตกรรมสำรสนเทศกำร
เผยแพร่ องค์ ควำมรู้ เพ่ื อป้องกัน         
กำรเกิดอำชญำกรรมคดีพิเศษ 

 
 
 
- เผยแพร่สื่อและข้อมูลที่ เป็น
ประโยชน์ในกำรป้องกันกำรเกิด
อำชญำกรรมคดี พิ เศษให้กับ
เครือข่ำยภำคประชำชน ผ่ำนช่องทำง 
Facebook : DSI Network ทุกวัน 
- จัดรำยกำรสดตำมประเด็น
หรือสถำนกำรณ์เพ่ือเผยแพร่
องค์ควำมรู้ด้ำนอำชญำกรรมคดี
พิเศษผ่ำนช่องทำง Facebook : DSI 
Network รำยกำร DSI Talk 
- ขอปรับเปลี่ยนรำยกำรเป็น 
“รำยกำรบอกกล่ำวข่ำวดีเอสไอ” 
- ส่ งข้อมูลประเด็นควำมรู้ เพ่ือ 
ป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรมคดี
พิเศษ ให้เผยแพร่ผ่ำน “รำยกำร

 



หน้ำ ๑๔ 
 

รหัส 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 
แต่ละด้าน 

มาตรการ/ 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

 
 

บอกกล่ำวข่ำวดีเอสไอ” ออกอำกำศ
ทำงวิ ทยุ กระจำยเสี ยงแ ห่ ง
ประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น 
ทุกวันเสำร์ เวลำ ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. 
และจังหวัดมหำสำรคำม เวลำ 
๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. 
 

 
 
 
 
 



หน้ำ ๑๕ 
 

2. ผลการประเมินและทบทวนการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
  จำกภำพรวมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และผลกำรด ำเนินงำน      

ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงเชิงยุทธศำสตร์ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังกล่ำว สำมำรถประเมินผล       
กำรบริหำรควำมเสี่ยงเชิงยุทธศำสตร์ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดังนี้ 

2.๑ ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง 
  2.๑.๑ วิเครำะห์ควำมเสี่ยงตำมมำตรฐำน COSO และเป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ    
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA ๔.๐) หมวด ๒ กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ หัวข้อกำรก ำหนดเป้ำหมำย    
เชิงยุทธศำสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยำวที่สอดคล้องกับพันธกิจของส่วนรำชกำรและเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ 
  2.๑.๒ กำรก ำหนดระดับกำรพัฒนำ โดยให้มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงระดับองค์กร และผลกระทบ
ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งมี ๒ แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
ได้แก่ วิเครำะห์ควำมเสี่ยงระดับองค์กรที่อำจเกิดขึ้น ที่ส่งผลต่อแผนงำนและเป้ำประสงค์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ที่วำงไว้ และวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ 
  2.๑.๓ มีกำรสื่อสำรเพ่ือบริหำรควำมเสี่ยง โดยกำรแจ้งเวียนผ่ำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้กระดำษและน ำลงเว็บไซต์ แต่ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดกำรรับรู้และเข้ำใจกำรบริหำรควำมเสี่ยง    
ทั่วทั้งองค์กรได้ 
  2.๑.๔ ประสำนหน่วยงำนในสังกัดที่รับผิดชอบกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ ในกำรติดตำมและรำยงำน  
ควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงเชิงยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รวมทั้งจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๒.2 ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง 
  2.๒.๑ กำรบริหำรควำมเสี่ยงเชิงยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีหลักเกณฑ์
กำรคัดเลือก โดยกำรน ำปัจจัยที่ได้จำกกำรประเมิน กำรควบคุม และจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง     
จำกปัจจัยเสี่ยงที่ล ำดับคะแนนควำมส ำคัญสูงสุด 
  2.๒.๒ ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงเชิงยุทธศำสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ให้ค ำจ ำกัดควำมของกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
ที่ชัดเจน มีกำรระบุควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนยุทธศำสตร์กรมสอบสวน    
คดีพิเศษ เพ่ือเป็นกรอบในกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยง 
  2.๒.๓ คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน ได้มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง ประเมินระดับ
ควำมรุนแรงของควำมเสี่ยง ก ำหนดแนวทำงกำรตอบสนองควำมเสี่ยง รวมทั้งก ำหนดกิจกรรมรองรับควำมเสี่ยง   
ที่เหมำะสม โดยพิจำรณำถึงควำมคุ้มค่ำในกำรด ำเนินกำร 
  2.๒.๔ หน่วยงำนในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมกิจกรรมที่ระบุ     
ในแผนบริหำรควำมเสี่ยง ส่วนใหญ่ได้มีกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจที่ก ำหนด 
2.๓ ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง 
  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงเชิงยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ได้มีกำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรมรองรับควำมเสี่ยงในเชิงยุทธศำสตร์ที่ก ำหนด ท ำให้ระดับควำมรุนแรงของ



หน้ำ ๑๖ 
 

ปัจจัยเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบต่อเป้ำหมำยของกิจกรรมต่ำงๆ โดยภำพรวมลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้และ
สอดคล้องกับผลกำรด ำเนินงำนของกิจกรรม/โครงกำร ที่มีควำมเสี่ยงต่ำงๆ 

3. ปัญหาและอุปสรรค 
  จำกกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงเชิงยุทธศำสตร์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ประมวลสรุปปัญหำและอุปสรรคที่พบจำกกำรบริหำรควำมเสี่ยงในปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 
  ๑. กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยงยังไม่แพร่หลำย ถึงแม้ในกำร
ด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงเชิงยุทธศำสตร์ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะมีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนบริหำร
ควำมเสี่ยงของกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็ตำม แต่ควรเพ่ิมแนวทำง/ช่องทำง ในกำรสื่อสำรและเผยแพร่     
กำรบริหำรควำมเสี่ยงให้มำกขึ้น 
  ๒. เจ้ำหน้ำที่ผู้ท ำกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยง มักจะประเมินว่ำกิจกรรมที่ตน
รับผิดชอบ ไม่มีควำมเสี่ยงหรือมีควำมเสี่ยงน้อย ซึ่งถ้ำหำกควำมเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้นไม่ได้รับกำรประเมิน
อย่ำงรอบคอบหรือหำกมีอยู่แต่ไม่ได้ถูกระบุไว้ หำกเกิดผลกระทบขึ้นมำอำจจะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน   
ในภำรกิจนั้นๆ และส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ 
  ๓. เนื่องจำกบำงหน่วยงำนมีอัตรำก ำลังของบุคลำกรไม่เพียงพอต่อภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
ประกอบกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - ๑๙) ท ำให้บำงโครงกำร/
กิจกรรม ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมห้วงระยะเวลำที่ก ำหนดได้ 

4. ข้อเสนอแนะ 
  เพ่ือให้เกิดกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสำมำรถ
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงควรมีกำรทบทวนกำรบริหำร         
ควำมเสี่ยงในปีที่ผ่ำนมำ เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง
ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร โดยมีข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงส ำหรับปีงบประมำณ 
พ.ศ. 256๖ ดังนี้  

1. ควรพิจำรณำก ำหนดแนวทำง/วิธีกำรและช่องทำงกำรสื่อสำรเพ่ือบริหำรควำมเสี่ยง      
ให้มำกขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหำรและฝ่ำยปฏิบัติกำรเข้ำใจหลักกำรและกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง อีกทั้ง
ผู้ปฏิบัติงำนได้รับทรำบขั้นตอนและกระบวนกำรในกำรวำงแผนบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือให้มีกำรปฏิบัติตำม
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 2. ผลักดันให้มีกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลในกำรบริหำรควำมเสี่ยงมำกยิ่งขึ้น 

 
 
……………………………………………………………………………........................ 

   

   
 
    
 


