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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเรื่อง สมรรถนะของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดี
พิเศษ กระทรวงยุติธรรม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม การดําเนินการตามวัตถุประสงคดังกลาวเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยใชวิธีการสัมภาษณ เชิงลึก (Indepth Interview) กับผูมีสวนเกี่ยวของกับการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ จํานวน 4 กลุม ประกอบดวยกลุมผูบริหารระดับสูงกรมสอบสวนคดีพิเศษ กลุมผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานคดี
พิเศษ กลุมพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด กลุมอดีตผูบริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมจํานวนทั้งสิ้น 18 ทาน
เพื่อรวบรวมขอมูลที่ไดและนํามาสรุปผลเพื่อหาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งตําแหนงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เปน
ตําแหนงในระบบขาราชการพลเรือนสามัญ และมีกําหนดไวที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม เพียงหนวยงาน
เดียวในประเทศไทย โดยตําแหนงดังกลาวมีหนาที่ความรับผิดชอบในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินการวิจัย
ดังกลาว และนําไปสูการกําหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติที่เหมาะสมกับตําแหนง
และหนาที่ความรับผิดชอบอยางเปนรูปธรรม อันจะสงผลใหเพิ่มประสิทธิผลในการดําเนินงานของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ กระทรวงยุติธรรมตอไป
คําสําคัญ : การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ การพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

Abstract

This research is a part of the study titled ‘The Competency Management of Special Case
Inquiry Officials, Department of Special Investigation, Ministry of Justice, with objectives to study an
approach to develop functional competencies of special case inquiry officials, Department of
Special Investigation, Ministry of Justice. To achieve the research objectives, qualitative research is
employed using an in-depth interview with a total of 18 persons involving with special case
investigation who can be divided into 4 groups i.e. high-level executives of the Department of
Special Investigation, special case experts, public prosecutors of the Office of Attorney General, and
former executives of the Department of Special Investigation. Information gathered from the
interview is then summarized to identify an approach to develop functional competencies of
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special case inquiry officials, Department of Special Investigation, Ministry of Justice. Special case
inquiry official is a title of position under the civil servant system and the Department of Special
Investigation, Ministry of Justice is the only government agency in Thailand that have this title of
position. The duties and responsibilities of such title of position are to conduct investigation under
the Special Case Investigation Act, B.E. 2547 (2004) and its amendment, B.E. 2551 (2011). Once the
research objectives are achieved, a concrete approach to develop functional competencies suitable
for the title of position and its duties and responsibilities could be identified, leading to higher
operational performance of the Department of Special Investigation, Ministry of Justice.
Keyword : special case investigation, special case inquiry official, development, functional
competencies, Department of Special Investigation Ministry of Justice
ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย
โลกปจจุบันความเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา การสื่อสาร เทคโนโลยีซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนํามาซึ่งประโยชนดานตางๆ
แตในขณะเดียวกัน นั้น ก็นํามาซึ่งปญ หาตอประชากรโลกอยางมากมายเชน เดี ยวกั นการเปลี่ยนแปลงสงผลให การ
ติดตอสื่อสารเปนไปอยางรวดเร็วเชื่อมโยงทั่วโลกไวดวยกัน เกิดการแลกเปลี่ยน ถายทอดขอมูลระหวางกัน ภัยรายแรง
ที่แฝงมากับความเจริญและการเปลี่ยนแปลงดังกลาวคือ การเกิดอาชญากรรม ซึ่งการเกิดอาชญากรรมเปนปญหาที่เกิดขึ้น
ในทุกมุมโลก ทุกสังคม ทุกชนชั้น ทุกภาคสวนเปนปญหาที่สงผลกระทบถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนทั่วไป ปญหาอาชญากรรมจึงมีแนวโนมของความรุนแรงและความซับซอนมากขึ้น และมีปริมาณมากขึ้น ขยายตัว
ไปทั่วทุกชนชั้นและทุกภาคสวน สําหรับประเทศไทย ปญหาอาชญากรรมไดทวีความรุนแรงและมีความซับซอนมากขึ้น
เชนเดียวกัน ดังนั้น คดีอาชญากรรมที่มีความรุนแรง ซับซอนจึงเปนอาชญากรรมที่มีลักษณะเปนคดีอาญาจําเปนตอง
ดําเนินการสืบสวนสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม เปนหนวยงานบังคับใชกฎหมาย มีอํานาจหนาที่ในการสืบสวนสอบสวนคดี
พิเศษตามพระราชบัญญั ติการสอบสวนคดีพิเศษฯ ดังกลาว โดยในป พ.ศ. 2561 กรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถรักษา
ผลประโยชนใหรัฐโดยคิดเปนมูลคา 52,324,134 บาท ดังนี้
ผลการดําเนินคดีพิเศษ ป พ.ศ. 2561 จําแนกตามลักษณะความผิด 4 กลุม
าความเสียหายที่รักษา
จํานวน
จํานวน มูลคผลประโยชน
ประเภทคดี
ใหรัฐ
คดีรับ
คดีเสร็จ
(ลานบาท)

ดานอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
(อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ/การเงินการธนาคารฟอกเงิน/
ภาษีอากร/กูย ืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน/เศรษฐกิจหรือการคลัง)
ดานอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยสินทาง
ปญญา
(อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ/การละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญา)
ดานการคุมครองผูบริโภคและสิง่ แวดลอม
(อาชญากรรมที่มีผลกระทบตอผูบริโภค/สิ่งแวดลอม/มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)
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51

89

45.7048

39

31

219.7042

13

17

972.6779
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ดานอาชญากรรมระหวางประเทศและอาชญากรรมพิเศษ
(อาชญากรรมที่เปนความผิดขามชาติ/องคกรอาชญากรรม/การ
ประกอบธุรกิจของคนตางดาว/การเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ/
การคามนุษย/ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน/
ความมั่นคง
ของประเทศ/ความสัมพันธระหวางประเทศ)
รวม

81

94

5,426.9219

184

231

52,324.134

จากอํานาจหนาที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาเปนตําแหนงที่มีอํานาจในการ
ปฏิบัติงานในคดีพิเศษดวยวิธีการพิเศษหลายประการ โดยจะเห็นวามีอํานาจตามกฎหมายมากกวาหนวยงานบังคับใช
กฎหมายอื่นๆ ดังนั้น การที่จะสรางความรับผิดชอบใหกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงมีความสําคัญสูงมาก และผูที่
ดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะตองไดรับการคัดเลือกอยางเหมาะสม และเมื่อเขาสูตําแหนงแลวจําเปน
จะตองไดรับการพัฒนาสมรรถนะและกําหนดแนวทางพัฒนาสมรรถนะที่ถูกตองเหมาะสมเพื่อใหผูที่ดํารงตําแหนง
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสอดคลองกับแนวทางการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม และการพัฒนาสมรรถนะในระบบขาราชการพลเรือนสามัญ และนําไปสูการใหอํานวยความ
ยุติธรรมใหกับภาคประชาชนตามนโยบายรัฐบาล
กรมสอบสวนคดีพิเศษเปนเปนหนวยตั้งใหม กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 บุคลากรในสังกัดมีสถานะเปนขาราชการพลเรือนสามัญ โดยในระยะแรก
ของการกอตั้งไดรับโอนขาราชการตํารวจมาปฏิบัติงานที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเปนจํานวนมาก และในเวลาตอมาไดรับ
โอนบุคลากรมาจากหลายหนวยงาน เพื่อเนนความเปนสหวิชาชีพ บุคลากรมีความรูความสามารถที่หลากหลาย อาทิ
ดานกฎหมาย ดานวิศวกร ดานบัญชี ดานการเงินการธนาคาร ดานที่ดิน ดานการตางประเทศ ดานสื่สารมวลชน ดาน
วิทยาศาสตร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ ซึ่งบุคลากรเหลานี้เมื่อโอนมารับราชการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษแลวจะ
สามารถปฏิบัติงานดานการสืบสวนสอบสวนไดในทุกประเภทคดี ดังนั้น บุคลากรจึงมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย สิ่งที่
ตามมาคือ ความหลากหลายทางดานสมรรถนะ ความรู วัฒนธรรม มุมมอง ทัศนคติ สิ่งตางๆ เหลานี้เมื่อมารวมกัน
สงผลใหเกิดทั้งขอดีและขอเสียในเวลาเดียว กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงจําเปนจะตองปรับหรือสรางเสริมใหบุคลากร
ดังกลาวมีสมรรถนะหรือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมรวมกัน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายที่วางไว จึงนําไปสู
การกําหนดสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งประกอบดวย สมรรถนะดานการสืบสวน
สมรรถนะดานการสอบสวน สมรรถนะดานการทําสํานวนคดี
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ ฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน
คดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
2. เพื่อกําหนดวิธีการพัฒนาสมรรถนะดานการสืบสวน ดานการสอบสวน และดานการทําสํานวนคดี เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
3. เพื่อ เปน แนวทางในการจัด ทํา หลัก สูต รของสถาบัน การสอบสวนคดีพิเ ศษ กรมสอบสวนคดี
พิเศษ กระทรวงยุติธรรม
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เนื้อหาที่เกี่ยวของ
พนั ก งานสอบสวนคดี พิ เศษ หมายถึ ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ กํ า หนดใน
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม มีอํานาจหนาที่ในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยเปนตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน และกําหนดใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษที่ตองคํานึงถึงภาระหนาที่
คุณภาพของงาน และการดํารงตนอยูในความยุติธรรม
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หมายถึง สมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เปนสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนง โดยงานวิจัยนี้หมายถึง
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งเปนสมรรถนะที่จําเปน ที่จะตองนําไปใช
ในการปฏิ บั ติ ง านตามอํ า นาจหน า ที่ ซึ่ ง จะแสดงถึ ง พฤติ ก รรมที่ ส ามารถสร า งผลงานได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประกอบดวย สมรรถนะดานการสืบสวน สมรรถนะดานการสอบสวน สมรรนถะดานการทําสํานวนคดี
สมรรถนะดานการสืบสวน หมายถึง การเสาะแสวงหาขอเท็จจริง พยานหลักฐาน พยานบุคคลของ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งเปนพนักงานฝายปกครองที่ไดปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด เพื่อใหทราบ
ถึงรายละเอียดแหงความผิดนั้น
สมรรถนะการสอบสวน หมายถึง การกระทําที่มุงไปสูการรวบรวมพฤติการณเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหา
ขอเท็จจริง พยานหลักฐาน พยานบุคคล พยานแวดลอมที่ไดมาจากการสืบสวน เพื่อนํามาวิเคราะหและประมวลเรื่อง
เพื่อพิสูจนความผิดหรือพิสูจนความบริสุทธิ์ของผูถูกกลาวหา
สมรรถนะดานการทําสํานวน หมายถึง การจัดทําเอกสารที่มีระบุรายละเอียดแหงความผิด พฤติการณ
เกี่ยวกับความผิดที่กลาวหา ขอเท็จจริง พยานหลักฐาน พยานบุคคล พยานแวดลอม โดยสามารถเรียบเรียงเปนถอยคํา
และบันทึกเปนเอกสาร เพื่อแสดงใหเห็นถึงขอมูลที่ไดมาจากการสืบสวน สอบสวนที่ครบถวน และมีน้ําหนัก รับฟงได
และนาเชื่อถือ เมื่อไดบันทึกขอมูลดังกลาวรวบรวมเปนสํานวนคดีแลว จะตองนําสงอัยการเพื่อพิจารณาสั่งฟองหรือสั่ง
ไมฟอง เพื่อเขาสูกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลตอไป
วิธีการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หมายถึง วิธีการ
พัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดยนําวิธีการพัฒนาในรูปแบบตางๆ ที่
องคกรนิยมนํามาใชในการพัฒนาบุคลากรในองคกร เพื่อใหเกิดการพัฒนาและสงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ม าก ยิ่ งขึ้ น ป ระ ก อ บ ด วย ก ารส อ น งาน แ ล ะ พี่ เลี้ ย ง (Coaching&Mentor) ก ารฝ ก อ บ รม แ ล ะสั ม ม น า
(Training&Seminar) การเรียนรูดวยตนเอง (Self Learning) การติดตามแมแบบ (Job Shadowing) การสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน (Job Rotation)
การสอนงานและพี่เลี้ยง (Coaching&Mentor) หมายถึง การพัฒนาบุคลากรในองคกร โดยใหหัวหนา
งานหรือผูปฏิบัติงานอาวุโสที่อยูในสายงานเดียวกันเปนผูสอนงานหรือเปนพี่เลี้ยง ใหคําแนะนํา สอนงาน เปนที่ปรึกษา
และใหขอมูลสะทอนกลับ (feedback) ในการปฏิบัติงานอยางใกลชิด เปนพัฒนาบุคลากรผานการทํางานรวมกัน ซึ่งใน
บางองคกรอาจเปนการสอนงานแบบกลุม หรือเปนการสอนงานแบบตัวตอตัว ทั้งนี้ ผูสอนงานอาจเปนทั้งผูสอนงาน
และเปนพี่เลี้ยงไปในคราวเดียวกันดวยก็ได
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การฝกอบรมและสัมมนา (Training&Seminar) หมายถึง การพัฒนาบุคคลในองคกรที่มุงเนนใหเกิด
ความรูความเขาใจเฉพาะเรื่องหนึ่งเรื่องใด ในชวงระยะเวลาที่แนนอน โดยการพัฒนาเปนกลุม การฝกอบรมเปนการ
เรียนรูจากผูที่เชี่ยวชาญฝกใหกับผูที่ยังไมมีทักษะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สวนการสัมมนาเปนการนําบุคคลที่มีความรู
ความสามารถความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกันหรือใกลเคียงกันมารวมแลกเปลี่ยนขอมูลและ/หรือประสบการณ เพื่อ
สรางองคความรูใหมหรือไดแนวทางใหมๆ ในการปฏิบัติงาน
การเรียนรูดวยตนเอง (Self Learning) หมายถึง การพัฒนาบุคลากรในองคกร โดยที่บุคคลากรผูนั้น
จะตองเรียนรูเพิ่มเติมดวยตนเอง จากชองทางตางๆ อาทิ การทํางานจริง การศึกษา คนควาเพิ่มเติมจากแหลงความรู
อื่นๆ ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน โดยวิธีนี้ บุคลากรผูนั้นจะตองมีความใฝรู เรียนรูเพิ่มเติม โดยองคกรไมไดบังคับหรือ
ไมไดกําหนดใหบุคคลนั้นตองทํา เปนความตองการภายในจากบุคคลผูนั้น
การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation) หมายถึง การพัฒนาบุคลากรโดยกําหนดใหบุคลากรตอง
หมุนเวียนเปลี่ยนงานที่ปฏิบัติ โดยอาจจะเปนการเปลี่ยนหนวยงานที่สังกัด หรือเปลี่ยนลักษณะงานที่รับผิดชอบ หรือ
เปลี่ยนสถานที่/สาขา เพื่อใหบุคลากรผูนั้นเกิดประสบการณที่แตกตางและหลากหลาย
การติดตามแมแบบ (Job Shadowing) หมายถึง การพัฒนาบุคลากรโดยใหติดตามเรียนรูการทํางาน
ของผูบริหารเหมือนเปนเงา เปนวิธีการที่ลงทุนต่ําแตไดผลสูง เปนผลดีตอทั้งผูบริหารในฐานะโคชและตอผูบริหารฝกหัด
ที่ไดเรียนรูจากสถานการณจริง ความคิด การตัดสินใจในสถานการณตางๆ ยังเปนการถายทอดความรูเฉพาะตัว (Tacit
Knowledge) ในเชิงปฏิบัติที่ไมสามารถหาไดจากหองเรียนแหงไหนไดเลยนอกจากการติดตาม สังเกต และซึมซับจากผู
ที่เปนแมแบบ
1. บทบาท ภารกิจ โครงสราง และอํานาจหนาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
1.1 การกอตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญั ติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ.2545 ใช ชื่ อ ภาษาอั งกฤษว า DEPARTMENT OF SPECIAL INVESTIGATION มี ชื่ อ ย อ ว า DSI ซึ่ ง มี
บุคลากรที่มีความรูความชํานาญในดานตางๆ ในลักษณะสหวิชาชีพ โดยพัฒนารูปแบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
เปนองคกรหนึ่งซึ่งเปนยุทธศาสตรในการปฏิรูประบบราชการ ทําใหประชาชนและประเทศชาติไดรับความเปนธรรม
และประโยชนสูงสุด และเปนองคกรที่ปฏิบัติงานเชิงรุก เพื่อปองกันปราบปราม และควบคุมอาชญากรรมที่มีผลกระทบ
อยางรายแรงตอเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และความสัมพันธระหวางประเทศโดยมุงมั่นอํานวยความยุติธรรม ดวย
ความเชี่ยวชาญพิเศษ สุจริต โปรงใส สรางความเชื่อมั่นแกประชาชน สําหรับภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษหากจะ
เปรียบเทียบกับหนวยงานในประเทศสหรัฐอเมริกา กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) อาจจะเทียบเคียงไดกับสํานักงาน
สอบสวนกลางแหงสหรัฐอเมริกา (Federal Bureau of Investigation : FBI)
1.2 ภารกิจ
เกี่ยวกับการปองกัน การปราบปราม การสืบสวนและการสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่ตองดําเนินการ
สืบสวนและสอบสวนโดยใชวิธีการพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ โดยที่คดีความผิดทางอาญาตาม
กฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษจะตองมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
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(ก) คดี ค วามผิ ด ทางอาญาที่ มี ค วามซั บ ซ อ น จํ า เป น ต อ งใช วิ ธี ก ารสื บ สวนสอบสวนและรวบรวม
พยานหลักฐานเปนพิเศษ
(ข) ความผิดทางอาญาที่มีหรืออาจมีผลกระทบอยางรุนแรงตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
(ค) ความผิ ดทางอาญาที่ เป น การกระทํ าความผิด ขามชาติ ที่ สําคัญ หรือเป นการกระทํ าขององคก ร
อาชญากรรม
(ง) ความผิดทางอาญาที่มีผูทรงอิทธิพลที่สําคัญเปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุน
(จ) คดีความผิดทาอาญาที่มีพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญซึ่งมิใชพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษหรือเจาหนาที่คดีพิเศษเปนผูตองสงสัย เมื่อมีหลักฐานตามสมควรวานาจะไดกระทําความผิดอาญาหรือเปนผูถูก
กลาวหาหรือผูตองหา
1.3 เครื่องมือพิเศษ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สามารถใชเปนเครื่องมือในการ
สืบสวนสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม มีดังนี้
(1) การขอใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐอื่นใหความชวยเหลือ สนับสนุน หรือเขารวมปฏิบัติ
หนาทีไ่ ดตามความเหมาะสม
(2) การปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับคดีพิเศษใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอํานาจสืบสวนสอบสวนคดี
พิเศษ และเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาแลวแตกรณี
(3) เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอํานาจ
เขาไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ เพื่อตรวจคน เมื่อมีเหตุสงสัยตามสมควรวามีบุคคลที่มีเหตุสงสัยวาการกระทํา
ความผิดที่เปนคดีพิเศษหลบซอนอยูหรือมีทรัพยสินซึ่งมีไวเปนความผิดหรือไดมาโดยการกระทําความผิด หรือไดใชหรือ
จะใชในการกระทําความผิดที่เปนคดีพิเศษ หรือซึ่งอาจใชเปนพยานหลักฐานได ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อวา หาก
เนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาไดบุคคลนั้นจะหลบหนีไป หรือทรัพยสินนั้นจะถูกโยกยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําให
เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม
(4) มีอํานาจคนบุคคล หรือยานพาหนะที่มีเหตุสงสัยตามสมควรวามีทรัพยสิน ซึ่งมีไวเปนความผิด
หรือไดมาโดยการกระทําความผิด หรือไดใชหรือจะใชในการกระทําความผิดที่เปนคดีพิเศษ หรือซึ่งอาจใชเปนพาน
หลักฐานได
(5) สามารถมีหนังสือสอบถามหรือเรียกใหสถาบันการเงิน สวนราชการ องคการ หรือหนวยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ สงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมาเพื่อใหถอยคํา สงคําชี้แจงเปนหนังสือหรือสงบัญ ชีเอกสารหรือ
หลักฐานใดๆ มาเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(6) สามารถมีหนังสือสอบถาม หรือเรียกบุคคลใดๆ มาเพื่อใหถอยคํา สงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือ
สงบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใดๆมาเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(7) สามารถยึด หรืออายัดทรัพยสินที่คนพบในการสอบสวนคดีพิเศษ
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(8) สามารถไดมาซึ่งขอมูลขาวสารตามเหตุที่อันควรเชื่อไดวา เอกสารหรือขอมูลขาวสารอื่นใดซึ่งสง
มาทางไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอร เครื่องมือหรืออุปกรณในการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส หรือสื่อ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด ถูกใชหรืออาจถูกใช เพื่อประโยชนในการกระทําความผิดที่เปนคดีพิเศษ
(9) ในกรณีที่จําเปนและเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ สามารถดําเนินการ
จัดทําเอกสารหรือหลักฐานใดขึ้น หรือเขาไปแฝงตัวในองคกร หรือกลุมคนใดเพื่อประโยชนการสืบสวนสอบสวน และ
ถือวาเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย
(10) เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษไดรับการยกเวน
ไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน และ
กฎหมายวาดวยการควบคุมยุทธภัณฑเชนเดียวราชการทหารและตํารวจตามกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบที่
กระทรวงยุติธรรมกําหนด
จากอํานาจหนาที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาเปนตําแหนงที่มีอํานาจในการ
ปฏิบัติงานในคดีพิเศษดวยวิธีการพิเศษ/เครื่องมือพิเศษหลายประการ ซึ่งมีลักษณะที่แตกตางจากหนวยงานบังคับใช
กฎหมายอื่น ๆ และมี อํานาจตามกฎหมายมากกวาหน วยงานบั งคั บ ใช ก ฎหมายอื่ น ๆ ดั งนั้ น การที่ จ ะสรางความ
รับผิดชอบใหกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงมีความสําคัญสูงมาก และผูที่ดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
จะตองไดรับการคัดเลือกอยางเหมาะสม และเมื่อเขาสูตําแหนงแลวจําเปนจะตองไดรับการพั ฒนาสมรรถนะและ
กําหนดแนวทางพั ฒ นาสมรรถนะที่ ถูกต องเหมาะสมเพื่ อให ผู ที่ดํ ารงตําแหน งพนั กงานสอบสวนคดีพิ เศษสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. แนวคิดเกี่ยวกับการสืบสวน การสอบสวน การทําสํานวนคดี
2.1 การสืบสวน
ประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จารณาความอาญา มาตรา 2 (10) ได ให คํ านิ ยามไว ว า “การสื บสวน หมายถึ ง การ
แสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน ซึ่งพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ เพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชน และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแหงความผิด” วัตถุประสงคของการสืบสวน คือ (1) เปนการ
แสวงหาขอเท็จจริงเพื่อรักษาความสมงบเรียบรอยของประชาชน (2) เปนการแสวงหาหลักฐานเพื่อทราบรายละเอียด
แหงความผิดและรูตัวผูกระทําผิดรวมทั้งใหไดความแนชัดวามีการกระทําผิดอาญาเกิดขึ้นจริงหรือไม
2.2 การสอบสวน
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาได ให คํ า นิ ย ามไว ในมาตรา 2 (11) ว า “การสอบสวน”
หมายความถึง การรวบรวมพยานหลักฐาน และการดําเนินการทั้งหลายอื่น ตามบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ ซึ่ง
พนักงานสอบสวนไดทําไปเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหาเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิด และเพื่อจะเอาตัว
ผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ
2.3 การทําสํานวนคดี
สํานวนคดี คือ เอกสารทั้งหมดที่แสดงถึงขอเท็จจริง พยานหลักฐานที่เกี่ยวของในคดีทั้งหมดที่พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษรวบรวม แสวงหามาได นํามาจัดหมวดหมู เรียงลําดับใหอยูในรูปของเอกสาร อาจมีจํานวนมากหรือ
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นอยขึ้นอยูกับลักษณะและประเภทคดี การทําสํานวนคดีจะมีประสิทธิภาพหรือไมนั้น ผูท่จี ะเปนหลักในการทําสํานวน
ไดแก พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและคณะ

3. แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency)
3.1 ความหมายสมรรถนะ
สมรรถนะ (Competency) หรือความสามารถของบุคคลในองคการ เกิดจากการเสนอบทความทาง
วิชาการของนักจิตวิทยาชื่อ McClelland ในป 1960 ที่ไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางคุณลักษณะที่ดีของบุคคลากร
ในองค ก ารกั บ ระดั บ ทั ก ษะ ความรู ความสามารถ เพื่ อ ค น หาลั ก ษณะพฤติ ก รรมของผู ป ฏิ บั ติ งานที่ ดี แ ล ว นํ า มา
เปรียบเทียบกับผูที่มีผลการปฏิบัติงานตามเกณฑเฉลี่ย เพื่อหาพฤติกรรมที่แตกตางกันแลวเรียกพฤติกรรมที่กอใหเกิด
ผลการปฏิบัติงานที่ดีวา สมรรถนะ
แมคคลี แ ลนด (McClelland. 1973:3) ได ให ค วามหมาย สมรรถนะ หรื อ Competency ไว ว า เป น
คุณ ลัก ษณะพื้ น ฐานของบุ คคล ซึ่งเปน ป จจัย ที่ต องการเพื่ อทํ าใหเกิ ดความสําเร็จในงาน ซึ่งถือเป น จุดกํ าเนิ ดเรื่อ ง
สมรรถนะ และ competency ควรจะเปนสิ่งที่แยกระหวาง superior และ average คือ สามารถบอกไดวาใครเปนคน
ที่มี ผลงานโดดเด นหรือปานกลาง เป นสิ่ งที่ ป ระกอบขึ้ นมาจาก ความรู (Knowledge)ทัก ษะ (Skill) และทั ศนคติ /
แรงจูงใจ (Attitude/Motive)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 1128) สมรรถนะ (Competency) หมายถึง
ความสามารถ หรือสมรรถนะ (ใชแกเครื่องยนต) โดยในภาษาอังกฤษมีคําที่มีความหมายคลายกันอยูหลายคํา ไดแก
capability, ability, proficiency, expertise, skill, fitness, aptitude
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2548: 5) ไดกําหนดนิยามความหมายของสมรรถนะ
(Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจากความรู ทักษะความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ
ที่ทําใหบุคคลสามารถสรางผลงานไดโดดเดนกวาเพื่อนรวมงานอื่นๆ ในองคกร
จากแนวคิ ด ดั งกล าวสามารถสรุป ได วาสมรรถนะหรือ ขี ด ความสามารถ (Competency) หมายถึ ง
ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะของบุคคล (Attributes) โดยบุคคลนั้นจะแสดงออกเปนวิธีคิด
และพฤติ ก รรมในการทํ างานอั นจะส งผลต อการปฏิ บั ติ งาน และมี การพั ฒนาตนเองอย างต อเนื่ อง อั นจะส งผลให เกิ ด
ความสําเร็จตามที่องคกรกําหนด
3.2 ประเภทของสมรรถนะ
สํานักงาน ก.พ. ไดจัดทําคูมือการกําหนดสมรรถนะในระบบขาราชการพลเรือน โดยแบงสมรรถนะออกเปน
3 ประเภท ไดแก
1) สมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กําหนดเปนคุณลักษณะรวมของขาราชการพลเรือนทั้ง
ระบบ เพื่อ
เปนการหลอหลอมคานิยม และพฤติกรรมที่พึงประสงครวมกัน โดยสมรรถนะหลักในภาคราชการพลเรือน ประกอบดวย การ
มุงผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม การทํางาน
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เปนทีม
2) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กําหนดเปนคุณลักษณะเฉพาะ
ตามหนางานที่ปฏิบัติซึ่งอาจมีความแตกตางกันตามสายงาน หนวยงานและสวนราชการ ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานใน
หนาที่ที่รับผิดชอบไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3) สมรรถนะทางการบริหาร คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ กําหนดเปนคุณลักษณะรวมของตําแหน ง
ประเภทอํ านวยการและประเภทบริ หาร เพื่ อสร างความเป นผู บริหารภาคราชการพลเรือนที่ มี ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดโดย
สมรรถนะทางการบริหารในภาคราชการพลเรือน ประกอบดวย สภาวะผูนํา วิสัยทัศน การวางกลยุทธภาครัฐ ศักยภาพเพื่อ
นําการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง และการสอนงานและการมอบหมายงาน
4. แนวคิดการพัฒนาบุคลากร
4.1 ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 72 ไดบัญญัติใหสวนราชการ มีหนาที่
ดําเนินการใหมีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมแรงจูงใจแกราชการพลเรือนสามัญ เพื่อใหขาราชการพลเรือนสามัญมี
คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ
ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ กพ. กํ า หนด ประกอบกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลตามแนวทางของ
พระราชบัญญัติดังกลาว สํานักงาน กพ. ไดนําหลักสมรรถนะมาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมสรางใหการ
ปฏิบัติงานของขาราชการและสวนราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
4.2 การพัฒนาบุคคลากร
การพัฒ นาบุคลากร มีความหมายตรงกับคําวา Development of Personnel การพัฒ นาบุคลากร
หมายถึง กระบวนการที่มุงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ความรูความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให
เปนไปทางที่ดีขึ้น เพื่อใหบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาแลวนั้นปฏิบัติงานไดผลตามวัตถุประสงคของหนวยงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
หลักการพัฒนาบุคลากรที่ดี ตองตอบสนองความตองการขององคกร ตอบสนองความตองการของ
บุคลากร และตองมีการวางแผนการพัฒนา เพื่อใหเกิดความตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ และจะตองดําเนินการอยาง
เปนระบบและเปนขั้นตอน ดังนี้ การหาความจําเปนในการพัฒนาบุคคล การวางแผนการพัฒนาบุคคล การดําเนินการ
พัฒนาบุคคล การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคคล
4.3 วิธีการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรในองคกรมีวิธีการอยูหลายวิธี ซึ่งมีผูใหแนวคิดไวหลายคน ขึ้นอยูกับองคการ จะเลือกใช
วิธีใดตามโอกาสและความเหมาะสม และวิธีการพัฒนาบุคลากรที่มักไดรับความนิยม ไดแก การสอบงานและพี่เลี้ยง
การฝกอบรมสัมมนา การเรียนรูดว ยตนเอง การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน การติดตามแมแบบ
5. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม
5.1 ความหมายของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) เปนการบริหาร
จัด การที่ ภาครัฐนํ ามาใชเพื่อ สรางระบบการบริห ารจัดการภาครัฐให มีความทัน สมัยยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุป ระสงคเพื่ อ
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ตองการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชน
ในฐานะผูรับบริการสาธารณะไดอยางครอบคลุม และรวดเร็วยิ่งขึ้น

5.2 ความสําคัญและวัตถุประสงคในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม
เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ (2554 :194) ไดกลาวถึงความสําคัญของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมตอการ
ปฏิรูปการจัดการภาครัฐไว ไดแก
1. เพื่อแกไขปญหาพื้นฐานเดิมที่องคกรแบบระบบราชการมีอยู เนื่องจากเปนองคการที่มีขนาดใหญมี
ความซับซอนสูง มีสายการบังคับบัญชายาว มีการทํางานที่ยึดกฎระเบียบเปนลายลักษณอักษร มีการกําหนดหนาที่เปน
ทางการ ทําใหมีการยึดกฎระเบียบมากวายึดเปาหมาย มีความลาสมัยไมสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
2. เพื่ อใหเกิดความทัน สมัย โดยองคการจะต องมีการแสดงออกถึงคุณ คาในการทํางานที่ ใชวิธีการ
ทํางานในการบรรลุเปาหมายโดยใชหลักเหตุและผล ยึดหลักความมีประสิทธิผลและการเพิ่มผลผลิต
3. เพื่อเปนเครื่องมือในการทํางานเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้น ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมในการบริหารงานภาครัฐอาจจะมาจากทั้งภายในและภายนอกองคการการปฏิรูป
การจัดการภาครัฐจะทําใหการบริหารงานภาครัฐเกิดความชัดเจนในพันธกิจและความรับผิดชอบซึ่งนําไปสูการปรับโครงสราง
ขององคการภาครัฐ
4. เพื่อตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของประชาชน ประชาชนใหความสนใจตอบริการ
ที่ไดรับจากองคการที่เกิดขึ้น รวมถึงแนวคิดของการปฏิรูปอาจไดรับการสนับสนุนหรือความคาดหวังจากประชาชนภายนอก
องค การได เช น การมี จิ ตสํ านึ กในการให บริ การ การมี จิ ตสํ านึ กในการเป นข าราชการที่ ดี ความคาดหวั งในความมี
ประสิทธิภาพขององคการ เปนตน
สุ พิ ณ เกชาคุ ป ต (2555: 13) กล า วถึ ง ความสํ า คั ญ ของการจั ด การภาครั ฐ แนวใหม (New Public
Management) ไวดังนี้ เปนการเปลี่ยนแปลงหลักการบริหารที่เนน input (ปจจัยนําเขา) และ process (กระบวนการ
ผลิต) เนน output (ผลผลิต) และ outcome ผลลัพธ นําไปสูการสรางระบบการวัดผลงาน การกําหนดตัวชี้วัดและ
มาตรฐาน มีโครงสรางองคการที่กะทัดรัด แบนราบ เปนอิสระ
สรุปไดวา ความสําคัญของการจัดบริหารการภาครัฐแนวใหม เปนทางเลือกที่ตองการปรับเปลี่ยนแนวทาง
หรือวิธีการดําเนินงานในการจัดทําบริการสาธารณะของภาครัฐใหมีความสอดคลองกับความเปนจริงมากที่สุด เปนการ
เปลี่ยนแปลงหลักการบริหารที่เนน input (ปจจัยนําเขา) และ process (กระบวนการผลิต) เนน output (ผลผลิต)
และ outcome ผลลัพธ เพื่อตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของประชาชน
วิธีการดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้
ภาคบรรยาย
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1. กาวิเคราะห เอกสาร แนวคิ ด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่ เกี่ ยวขอ ง เพื่ อเป น แนวทางในการสรางแบบ
สัมภาษณแบบปลายเปด
2. สัมภาษณผูบริหาร และนําขอมูลที่ไดจากความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และผูที่
เกี่ยวของมาวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) หาขอสรุปที่เปนความคิดเห็นรวมกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการ
ทําวิจัย

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยจากการสัมภาษณผูบริหารทั้ง 18 คน สรุปไดดังนี้
1) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษซึ่งประกอบดวย การสืบสวน การ
สอบสวน และการทําสํานวนคดี เปนสมรรถนะที่ตองไดรับการพัฒนาอยางมีรูปแบบและตองมีความตอเนื่อง เนื่องจาก
สมรรถนะดังกลาวมีลักษณะที่ตองมีการเรียนรูจากการปฏิบัติซ้ําๆ จากการปฏิบัติงาน และเปนสมรรถนะที่เมื่อปฏิบัติ
แลวตองมีความถูกตอง ไมผิดพลาด เนื่องจากลักษณะงานเปนคดีอาญาที่มีลักษณะเฉพาะตามพระราชบัญญัติการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
2) รู ป แบบหรื อ วิ ธี ก ารพั ฒ นาสมรรถนะเฉพาะตามลั กษณะงานที่ ปฏิ บั ติ ของพนั กงานสอบสวนคดี พิ เศษ
จําเปนตองใชวิธีการพัฒนาโดย “การสอนงานและพี่เลี้ยง” เปนหลัก เนื่องจาก วิธีการสอนงานและพี่เลี้ยงเปนวิธีที่จะ
พัฒนาสมรรถนะดานการสืบสวน ดานการสอบสวน และดานการทําสํานวนคดีใหกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไดอยาง
ใกลชิด เหมาะสม อันจะสงผลใหลดขอผิดพลาดในการทํางานไดมาก
3) การพัฒนาสมรรถนะโดย “การฝกอบรมและการสัมมนา” ยังคงตองเปนวิธีการพัฒนาที่จําเปนในระดับ
ขั้นพื้นฐาน เพื่อสรางองคความรูในระยะแรกของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งจะเสริมในเรื่องของหลักการ แนวคิด
และขอกฎหมายที่สําคัญๆ และในบางชวงเวลาการฝกอบรมและการสัมมนาเปนการพัฒนาที่นําไปสูสรางสัมพันธภาพที่
ดีรวมกัน การแลกเปลี่ยนองคความรู การถายทอดองคความรูของพนักงาสอบสวนคดีพิเศษตางหนวยงาน (ระดับกอง)
สงผลดีในแงการบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานในคดีพิเศษที่มีความสําคัญ อาทิ คดีวัดพระธรรมกาย คดี
สหกรณยูเนี่ยนคลองจั่น คดีรถยนตจดประกอบโดยหลีกเลี่ยงภาษีและรถยนตที่นําเขามาในราชอาณาจักรโดยสําแดง
ราคาต่ํากวาความเปนจริง คดีคามนุษยในสถานบริการวิคตอเรีย ซีเคร็ต
4) การพัฒนาสมรรถนะโดย “การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน” เปนรูปแบบหรือวิธีการพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่ง ที่
สามารถนํามาใชในการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได โดยจะเปนการเพิ่มความรูในลักษณะที่มีมิติ
ที่หลากหลาย ทั้งนี้ ตองขึ้นอยูกับบริบทขององคกรวาจะสามารถมีลักษณะงานใหบุคลากรไดสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
หรือไม สําหรับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม สามารถพัฒนาสมรรถนะโดยการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงานได เนื่องจากมีประเภทคดีที่หลากหลาย อาทิ คดีทรัพยสินทางปญญา คดีอาชญากรรมระหวาง
ประเทศ คดีภาษีอากร คดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน คดีธุรกิจการเงินนอกระบบคดีทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม คดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ คดีความมั่นคง คดีคุมครองผูบริโภค คดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอ
ภาคบรรยาย
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หนวยงานของรัฐ คดีคามนุษย ซึ่งแตละประเภทคดีจะมีความแตกตางกันในเรื่องขององคความรู ตางๆ แตสามารถใช
สมรรถนะดานดารสืบสวน ดานการสอบสวน และดานการทําสํานวนคดีรวมกันได
5) การพัฒนาสมรรถนะโดย “การติดตามแมแบบ” ในปจจุบันอาจจะยังไมเหมาะสมกับบริบทการทํางาน
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เนื่องจาก การติดตามแมแบบ เนื่องจากขอจํากัดในเรื่องขอมูลทางคดี ซึ่งเปนเรื่องที่ตอง
ระมัดระวังในเรื่องการเผยแพรขอมูล อันจะทําใหเกิดความเสียหาย หรือสงผลตอรูปคดีได

การเรียนรูดวย
ตนเอง/การเรียน
ออนไลน

การติดตามแมแบบ

การหมุนเวียน
เปลี่ยนงาน

รายชื่อผูบริหาร/ตําแหนง

การฝกอบรมและ
สัมมนา

ที่

การสอนงานและ
พี่เลี้ยง

รูปแบบ/วิธีการพัฒนา

กลุมผูบริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ
1

พันตํารวจโท กรวัชร ปานประภากร รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ









2

พันตํารวจโท ปกรณ สุชวี กุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ









3

พันตํารวจตรี จตุพล บงกชมาศ ผูอํานวยการกองปฏิบัติการพิเศษ









4

นายมหิธร กลั่นนุรักษ ผูอํานวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ









5

นายธานินทร เปรมปรีดิ์ ผูอํานวยการกองคุมครองผูบริโภค









กลุมผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
6

พันตํารวจโท คมวิชช พัฒนรัฐ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานคดีพิเศษ









7

พันตํารวจโท วิชิต อุปาละ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานคดีพิเศษ









8

นายพิพัฒน เพ็ญภาค ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานคดีพิเศษ









9

นายปยะศิริ วัฒนวรากูร ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานคดีพิเศษ









































กลุมอดีตผูบริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ
นตํารวจโท ดุษฎี อารยวุฒิ
10 พัรองปลั
ดกระทรวงยุติธรรม อดีต รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
พันตํารวจตรี สุริยา สิงหกมล
11 รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด (ป.ป.ส.) อดีต รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
กลุมอดีตผูบริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ
พันตํารวจโท พงศอินทร อินทรขาว
12 ผูตรวจราชการพิเศษสํานักนายกรัฐมนตรี
อดีต รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
พันตํารวจโท สมบูรณ สาระสิทธิ
13 ผูตรวจราชการพิเศษสํานักนายกรัฐมนตรี
อดีต รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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กลุมพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด
พันตํารวจเอก กูเกียรติ เจริญบุญ
14 รองศาสตราจารย
อัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการสูงสุด
ลธนิต มงคลสวัสดิ์
15 นายกุ
อัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 3 สํานักงานอัยการสูงสุด
ตํารวจโท พิชิต นนทสุวรรณ
16 พัอัยนการจั
งหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการสูงสุด
นายเทพประทานพร
ทองคลัง
17 อัยการประจําสํานักงานอั
ยการสูงสุด สํานักงานอัยการสูงสุด
ทปณัย รัตนพันธ
18 นายฉั
อัยการจังหวัดประจําสานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการสูงสุด









































อภิปรายผล
ผลการวิจัยพบวาจากการสัมภาษณผูบริหารทั้ง 18 คน มีความเห็นตรงกันวาการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ ป ฏิบั ติข องพนัก งานสอบสวนคดีพิ เศษ กรมสอบสวนคดี พิ เศษ กระทรวงยุ ติธรรม ซึ่งประกอบด วย
สมรรถนะดานการสืบสวน สมรรนถะดานการสอบสวน และสมรรถนะดานการทําสํานวนคดี ควรใชวิธีการสอนงานและ
พี่เลี้ยงเปนอันดับแรก เนื่องจากสมรรถนะที่ตองมีการเรียนรูจากการปฏิบัติซ้ําๆ จากการปฏิบัติงาน และเปนสมรรถนะ
ที่เมื่อปฏิบัติแลวตองมีความถูกตอง ไมควรเกิดขอผิดพลาด เนื่องจากลักษณะงานเปนคดีอาญาที่มีลักษณะเฉพาะตาม
พระราชบัญญัติการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ และโดยที่การสอนงานและพี่เลี้ยงเปนการพัฒนาในลักษณะ Two Way
Communication เปนการสื่อสาร 2 ทางระหวางหัวหนางานและผูปฏิบัติหรือระหวางรุนพี่กับรุนนองในระหวางการ
ทํางาน ถือเปนการพัฒ นาในลักษณะ On the Job Training อีกรูปแบบหนึ่งดวย จึงเปนการพัฒ นาที่ใชระยะเวลา
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สัมผัสไดดวยตนเอง เรียนรูไดอยางลึกซึ้ง ความรูความเขาใจที่ไดรับจากผูสอนงานและพี่เลี้ยง
สามารถนับไปปรับใชกับการปฏิบัติงานไดทันที โดยไมตองเรียนถูกเรียนผิด กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงควรเนนใหมีการ
พัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ โดยใชวิธีการสอนและพี่เลี้ยงใหมากยิ่งขึ้น
และใหเปนรูปธรรม จากรุนสูรุน ซึ่งจะสงผลดีในการถายทอดองคความรูและนําไปสูการจัดการความรู (Knowledge
Management : KM) ที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง การพัฒ นาโดยการสอนงาและพี่ เลี้ยงสามารถประหยัดงบประมาณ
ใหกับองคกรไดมาก เนื่องจากไมตองจากวิทยากรมาใหความรู ไมตองไปเชาสถานที่ที่โรงแรม ไมตองมีคาเครื่องดื่ม
อาหารวาง จึงไมมีคาใชจายงบประมาณดังกลาว
นอกจากนี้ การพั ฒ นาสมรรถนะพนักงานสอบสวนคดีพิ เศษดวยวิธีการอื่ นก็ยังมีความจําเปน อาทิ การ
ฝกอบรมและสัมมนา การหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน การเรียนรูดวยตนเอง/การเรียนออนไลน เนื่องจาก จํานวนพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษที่มีอาจมีจํานวนมาก ซึ่งไมสามารถใชการสอนงานและพี่เลี้ยงไดทั้งหมด หรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่
เปนผูมีประสบการณบางแลว ยังคงตองการการพัฒนาเพิ่มเติม เนื่องจาก โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาชญาการมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ เทคนิค วิธีการเชนเดียวกัน เพิ่มความซับซอน และถูกกระทําจากอาชญากรผูมีความรูความเชี่ยวชาญ
การตรวจสอบจึงมี ระดั บความยากมากยิ่ งขึ้ น กรมสอบสวนคดี พิ เศษจึ งมี ความจํ าเป นต องใช วิ ธีการพั ฒนาบุ คลากรใน
หลากหลายรูปแบบ เพื่อใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเกิดแรงกระตุนที่จะพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง สงผลตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกร
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. กรมสอบสวนคดีพิเศษควรกําหนดใหมีระบบการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดย
วิธีการสอนงานและพี่เลี้ยงใหเปนรูปแบบที่ชัดเจน ตอเนื่องเปนประจําทุกป
2. กําหนดใหมีการคัดเลือกผูสอนงานหรือพี่เลี้ยง เพื่อใหไดผูซึ่งมีความรูความสามารถ มีทัศนคดีที่ดีในการ
ทํางานอยางแทจริง
3. ใหความรูแกผูสอนงานและพี่เลี้ยง ในการสื่อสารกับผูปฏิบัติหรือนองเลี้ยงอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ความรูในดานจิตวิทยาเพิ่มเติม
4. จัดทําชองทางการสื่อสารระบบการสอนงานและพี่เลี้ยง เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนองคความรูในหลาย
ชองทาง และเผยแพรใหผูที่สนใจในองคกรทราบอยางทั่วถึง
5. การพัฒนาสมรรถนะพนักงานสอบสวนตองดําเนินการและมีประเมินผลอยางจริงจัง เพื่อตรวจสอบและนําไปสู
ปรับระบบการทํางานตอไป
6. กรมสอบสวนคดีพิเศษจะตองใหความสําคัญ ในการจัดตั้งสถาบัน การสอบสวนคดีพิ เศษ เพื่อมุงสราง
กระบวนการพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานในระดับสากลดานการสืบสวนสอบสวน โดยเปนสถาบันกลางที่มุงพัฒนา
บุคลากรในสายงานที่เกี่ยวของ มีหลักสูตรที่ทันสมัย รองรับการใหบริการหนวยงานบังคับใชกฎหมายทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ โดนเนนผูท่ีดํารงตําแหนงที่มีลักษณะใกลเคียงกัน ไดแก พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจาหนาที่คดี
พิเศษ ตํารวจ นักสืบสวนสอบสวน นักการขาว พนักงานไตสวน นิติกร เจาพนักงานฝายปกครอง เจาพนักงานปองกัน
การทุจริต เปนตน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการพัฒนาบุคลากรเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหไดแนวทางที่ถูกตองเหมาะสม
เพราะตําแหน งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เปนตําแหนงทีมีห นาที่รับ ผิดชอบสูง และการปฏิบัติงานอาจสงผลต อ
ทางดานสังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ
เอกสารอางอิง
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