
แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 
จุไรพร  ปิยะพันธุ์ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
 กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย สังกัดกระทรวง
ยุติธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวน และ 
การสอบสวนคดีพิเศษที่ต้องด าเนินการสืบสวนและสอบสวนโดยใช้วิธีการ
พิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และด าเนินคดี
ความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ 
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่ก าหนดเพ่ิมเติมในกฎกระทรวง  
ก่อตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 16 ปี  
 วิสัยทัศน์ (Vission) “เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการป้องกัน 
ปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ และได้รับความเชื่อมั่นในการบังคับ 
ใช้กฎหมาย ด้วยความเป็นธรรม”  
 พันธกิจ (Mission) “ป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน และ
ด าเนินคดีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรม”  
 ค่านิยมร่วม “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์” มีกรอบอัตราก าลังรวม 
(ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมาบริการ) จ านวน 1,559 อัตรา 
ซึ่งเป็นอัตราก าลังข้าราชการรวมจ านวน 1,181 อัตรา ในจ านวนนี้มีข้าราชการ
สายงานหลัก คือพนักงานสอบสวนคดี พิ เศษและเจ้าหน้าที่ คดี พิ เศษ  



คิดเป็นร้อยละ 87 ของจ านวนข้าราชการทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 66 
ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด ซึ่งต้องมีคุณสมบัติด้านกฎหมายและสาขาอ่ืนและ
มีประสบการณ์ที่ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่ก าหนดตาม พ.ร.บ. 
การสอบสวนคดี พิ เศษ พ.ศ.2547 ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถ ในการปฏิบัติงานการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษซึ่งในการปฏิบัติ
ภารกิจของงานด้านคดีพิเศษต้องการความเป็นสหวิชาชีพจึงสรรหาข้าราชการ
โดยการรับโอนมาจากสังกัดส่วนราชการอ่ืนเป็นส่วนใหญ่ท าให้เกิดผลกระทบ
กับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประกอบกับข้าราชการที่รับโอนมาในระยะแรก
ของการจัดตั้งกรมมีความเป็นมืออาชีพเฉพาะด้านและเฉพาะตัวสูงมาก  
ก าลังทยอยออกจากระบบราชการโดยการเกษียณอายุราชการ และการพัฒนา
ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการรุ่นหลังยังไม่สามารถ
ทดแทนกันได้ทันที ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ในอนาคต 
 การน าความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมหลักสูตร HR Unit 
ของวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการทุนฝึกอบรมส าหรับ
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ ที่ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจัดขึ้นครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จากการอบรมและการศึกษาดูงานหน่วยงานภาครัฐ&
ภาคเอกชนของประเทศญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษและข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง 
ในประเด็นที่สามารถน ามาปรับใช้กับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ ดังนี้ 



 1.  หัวข้อ  “การ เรี ยนรู้ และการปรับปรุ งการปฏิบัติ งานใน
หน่วยงาน” (ผศ.ดร.เมธาวุฒิ  พีรพรวิทูร ) แนวคิดการเรียนรู้และ 
การปฏิบัติงาน การเรียนรู้ หมายถึงกระบวนการได้มาซึ่งความรู้และทักษะ 
การเรียนรู้จากประสบการณ์ท าให้แก้ปัญหาเดิม ๆ ที่เคยเกิดขึ้นได้ และ 
การเรียนรู้ที่สร้างความคิดเชิงนวัตกรรมซึ่งท าให้สามารถเผชิญหรือ
แก้ปัญหาใหม่ ๆ ได้ ส าหรับการปฏิบัติงาน หมายถึงการบังเกิดผลที่มี
ประสิทธิภาพจากการท างานทั้งระดับบุคคลกลุ่มและองค์การ ตัวแบบ 
การเรียนรู้ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงานน าไปสู่ 
การสร้างการเรียนรู้  2) กระบวนการของการวิจัยปฏิบัติการเป็น
กระบวนการปรับปรุงในระดับกลุ่มขององค์การอย่างมีแผน 3) การสร้าง
เงื่อนไขหรือสิ่ งแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้และการปฏิบัติ งาน  
4) สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา องค์การ 
ต้องติดตามและตรวจสอบแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 2. หัวข้อ “ระบบการบริหารผลงาน (PMS)” (อ.ดร.จตุรงค์ นภาธร)  
ความแตกต่างระหว่าง PA, PM, PMS และ SPMS  
  PA (Performanace Appraiasl) คือ การประเมินผลงานของ
พนักงานโดยผู้บังคับบัญชา ตัวเอง เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  PM (Performanace Management) คือ การบริหารผลการ
ปฏิบัติงานรวมถึงการวางแผนผลการปฏิบัติงาน การให้ข้อมูลป้อนกลับและ
การโค้ชพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้รางวัลและโอกาส
ในการพัฒนา เป็นกระบวนการที่ต้องท าอย่างต่อเนื่อง 



  PMS (Performanace Management System) คือ การบริหาร 
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง และต้อง
ด าเนินการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์การ 
อุปสรรคของการน า PMS มาใช้คือ ฝ่าย HR ขาดทีมงานที่ดูแลรับผิดชอบ 
PMS โดยตรงโดยพนักงานด้าน HR ท างานทุกอย่างตั้งแต่ สรรหาและ
คัดเลือก ฝึกอบรมพัฒนา จ่ายค่าตอบแทนสวัสดิการ และงานพนักงาน
สัมพันธ์ รวมถึงงานประเมินผลงาน ไม่มีการแยกพนักงานให้ชัดเจนว่าใคร
ดูแล PMS หรือ ฝ่าย HR อาจขาดความรู้ว่า PMS แตกต่างจาก PA และ 
PM อย่างไร อีกประการหนึ่งคือองค์การไม่มีงบประมาณที่จะใช้ในการ
จัดการ PMS และส าหรับการสื่อสารให้พนักงานทราบและเข้าใจถึง
ความส าคัญของ PMS   
  SPMS ( Strategic Performanace Management System) 
คือการด าเนินการตั้ งแต่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การ  
การก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ การวางระบบการบริหารผลงานให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ขององค์การรวมถึงการเชื่อมโยงระบบ 
การบริหารผลงานเข้ากับระบบงานอ่ืน ๆ เช่น ระบบการบริหารบุคลากรใน
ด้านอื่น ๆ ระบบการจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น เป็นภาพใหญ่และระบบใหญ่
ขององค์การ 
 3. การศึ กษาดู ง าน มหาวิ ทยาลั ยชิ บ ะ  (Chiba University) 
มหาวิทยาลัยชิบะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศญี่ปุ่น ที่มีการปรับตัว 
เพ่ือแก้ปัญหาช่องว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยพัฒนาบุคลากรมือ
อาชีพเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เรียกว่า “SULA” Super 



university Learning Administrator ช่วยในการให้ค าปรึกษา แนะน า
เกี่ยวกับการเรียน ทุนการศึกษา การศึกษาต่อต่างประเทศ การวางแผนชีวิต  
และการประกอบอาชีพ ส าหรับการพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในระบบ SULA 
เพ่ือท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาได้นั้น จะต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็น
ระบบและมีความต่อเนื่องกล่าวคือ มหาวิทยาลัยฯ จะสนับสนุนบุคลกรผู้มี
ศักยภาพสูงที่อยู่ในระบบ SULA ให้เข้ารับการฝึกอบรมในต่างประเทศ 
เพ่ือให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะในการสนับสนุนการเรียนต่างประเทศ  
มีการอบรมให้เกิดทักษะพิเศษ รวมทั้งสมรรถนะเฉพาะต าแหน่ง 
 4.  การศึกษาดูงานบริษัท อิออน จ ากัด (AEON) โดยมีแนวคิด
พ้ืนฐานการบริหาร คือ “การแสวงหาความสุข ให้ความเคารพในความเป็น
มนุษย์ และอุทิศตนเพ่ือชุมชนท้องถิ่น โดยมีลูกค้าเป็นหลัก” ใช้หลักการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 5 ประการ 1) Fairness ความยุติธรรม 2) Ability 
Development การพัฒนาความสามารถ 3) Openness to Change  
การเปิดโอกาสรับความเปลี่ยนแปลง 4) Rationality การบริหารอย่างมี
เหตุผล 5) Respect การให้ความเคารพ 
 ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบ่งเป็น 3 ประเด็น 
 -  ค่านิยมหลักและเจตนารมณ์ของอิออน 
 - ค้นหาและพัฒนา Talent 
 -  รักษาไว้ซึ่ง Talent ให้บริหารงานธุรกิจในเครือ 
 การรักษาไว้ซึ่งกลุ่ม Talent โดยการพัฒนาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
การพัฒนาตนเอง ตกแต่งความก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง และ 10% 
ของเงินเดือนน าไปลงทุนพัฒนาตนเอง 



 รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 - Aeon Business School (ABS) เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน
เข้าร่วม แบ่งเป็น 3 ระดับ Junior (ระดับต้น) คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
Middle (ระดับกลาง) โปรแกรมการบริหารจัดการส าหรับระดับต้น และ 
Senior (ระดับอาวุโส) Aeon DNA University การพัฒนาทักษะบัญชี
ธุรกิจออนไลน์ โปรแกรมการฝึกอบรมทักษะพ้ืนฐานด้านการบริหารจัดการ
ออนไลน์ 
 - New Business Creation Programme เพ่ือค้นหานักนวัตกรรม  
โดยมอบหมายให้ Talent คิดสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และน าเสนอต่อ
ผู้บริหารระดับสูง 
 - การอบรมในต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดประสบการณ์การท างาน 
ที่หลากหลาย 
 - การประสานความร่วมมือกับสังคม โดยได้ประสานความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับทั้งชุมชนท้องถิ่นและมหาวิทยาลัย  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นความร่วมมือด้านการศึกษา  
การฝึกงาน และการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) 
 - การสร้างกลไกการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร 
โดยออกแบบโปรแกรมการพัฒนา ให้พนักงานสามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่
ตนเองและเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ดังนี้  การแนะน า  
หนังสือน่าอ่าน การมีส่วนร่วมโดยความสมัครใจ/การสั่งการ/แรงจูงใจ 
กรณีศึกษา ผู้มีประสบการณ์ให้ข้อเสนอแนะก่อนและหลังการมอบหมายงาน  



การสอนภายในองค์กรที่ปรึกษา การบรรยายการสังเกตุ การจัดกิจกรรม 
การน าเสนอรายงานและผลส าเร็จของบริษัทในเครือ 
 - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยอาศัยเทคโนโลยี บริษัทได้
เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ศัพท์บัญญัติภายในเครือบริษัท จดหมายข่าว 
และหนังสือเกี่ยวกับบริษัท ผ่าน E - book ซึ่งท าให้การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารแพร่หลายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 ข้อ เสนอการ เปลี่ ยนแปลงด้ านการ พัฒนาบุคลากรของ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 จากสถานภาพของกรมสอบสวนคดีพิเศษพบว่าสิ่งที่ท้าทายและ 
ต้องเปลี่ยนแปลงการพัฒนาบุคลากรตามที่กล่าวข้างต้นที่ เกิดจาก 
การที่ข้าราชการที่มีความเป็นมืออาชีพเฉพาะด้านและเฉพาะตัวสูงมาก 
ก าลังทยอยออกจากระบบราชการโดยการเกษียณอายุราชการ และ 
การพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการรุ่นหลัง 
ยังไม่สามารถทดแทนกันได้ทันที ซึ่ งอาจส่งผลกระทบกับประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานในอนาคต ประกอบกับช่วงยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ. 2560 - 2564 กรมสอบสวนคดีพิเศษด าเนินกิจกรรม/แผนงาน/
โครงการ ตามแผนการสร้างความผูกพันบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ. 2560 - 2564 ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 ได้ด าเนินการ
ส ารวจกลุ่มข้าราชการอายุ 31 - 40 ปี และกลุ่มข้าราชการก าลังคน
คุณภาพ เพ่ือหาความต้องการและความจ าเป็นในการรักษาก าลังคน
คุณภาพให้อยู่กับองค์กร เนื่องจากข้าราชการกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่ต้อง



อยู่กับหน่วยงานไม่น้อยกว่า 20 ปี และมีความสามารถในการสร้างคุณค่า
ต่อหน่วยงาน   
 ข้าพเจ้าจึงขอเสนอแนวทางเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาบุคลากร
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการรุ่นหลัง ให้ทันกับการสูญเสียบุคลากรจาก 
การเกษียณอายุราชการ ดังนี้ 
 1. การพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการกลุ่มอายุ 31 - 40 ปี และกลุ่มข้าราชการก าลังคนคุณภาพ  
ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่ม Talant ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือทดแทนกลุ่ม
ข้าราชการที่มีความเป็นมืออาชีพเฉพาะด้านและเฉพาะตัวสูงมากในการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ที่ก าลังทยอยออกจากระบบราชการโดยการ
เกษียณอายุราชการ โดยสร้างกระบวนการการเรียนรู้และการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ตามหลักวิชาการของ ผศ.ดร.เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร 
และระบบการบริหารผลงาน (PMS) ตามหลักวิชาการของ อ.ดร.จตุรงค์ นภาธร  
เพ่ือให้ข้าราชการกลุ่มดังกล่าวสามารถพัฒนาทักษะและประสบการณ์อย่าง
เป็นระบบ ผนวกกับน ารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท  
อิออน จ ากัด (AEON) ในการรักษาไว้ซึ่งกลุ่ม Talent โดยการพัฒนา 
ผลการปฏิบัติงานตามระบบ PMS และน าผลงานไปประกอบเป็นคุณสมบัติ
ตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพที่กรมสอบสวนคดีพิเศษก าหนด 
ให้การก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งแต่ละระดับต้องประกอบด้วย 2 ส่วนคือ อายุการ
ครองต าแหน่งและสัดส่วนผลงาน   



 2. การสร้างระบบการสอนงานโดยคัดเลือกข้าราชการผู้ที่มีความ
เป็นมืออาชีพเฉพาะด้านและเฉพาะตัวสูงมากในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  
ที่ก าลังทยอยออกจากระบบราชการโดยการเกษียณอายุราชการเป็นผู้สอนงาน  
และคัดเลือกข้าราชการกลุ่ม talent เป็นผู้ถูกสอนงาน เพ่ือให้สามารถ 
มีบุคลากรที่สามารถทดแทนกันได้ ตามกลไกการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรในองค์กร ของบริษัท อิออน จ ากัด (AEON)   
 3. การสร้างฝ่าย HR ให้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ PMS โดยตรง  
ตามหลักวิชาการของ อ.ดร.จตุรงค์ นภาธร โดยเสนอให้กรมสอบสวนคดี
พิเศษจัดสรรงบประมาณส าหรับส่งผู้รับผิดชอบ PMS อบรมเรียนรู้  
ระบบ PMS และการเป็น coach ให้กับผู้บังคับบัญชาในการให้ข้อมูล
ป้อนกลับแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์ และจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับจัดการสื่อสารให้ข้าราชการทุกระดับทราบและเข้าใจถึงความส าคัญ
ของระบบ PMS นอกจากนี้ควรจะสนับสนุนบุคลากรฝ่าย HR ผู้มีศักยภาพ
สูงให้ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบเพ่ือท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา
เหมือนระบบ SULA ของมหาวิทยาลัยชิบะ (Chiba  University)      
 ข้าพเจ้ าหวั ง เป็นอย่ างยิ่ งว่ า ข้อ เสนอแนวทางเปลี่ ยนแปลง 
ด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษดังกล่าวจะสามารถ
พัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการรุ่นหลังและ
กลุ่ม Talant ทดแทนให้ทันกับการสูญเสียบุคลากรจากการเกษียณอายุ
ราชการ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรฝ่าย HR ของกรม
สอบสวนคดีพิเศษให้ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาอย่างมืออาชีพ อันจะส่งเสริม 
ให้การปฏิบัติภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 


