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บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบการท าส านวนคดีของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
กองข่าวกรองทางการเงิน ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  2) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการพัฒนาการท าส านวนคดีและการบริหารจัดการส านวนคดีของพนักงานเจ้าหน้าทีกับ
ประสิทธิภาพงานคดี 3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรค ในการท าส านวนคดีของพนักงานเจ้าหน้าที่ 4) 
ศึกษาการด าเนินการของกองข่าวกรองทางการเงินภายใต้แนวคิดภาครัฐแนวใหม่ โดยการวิจัยเอกสาร
และการสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 8 คน ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการและการท าส านวนคดี
ของกองข่าวกรองทางการเงินนั้น ปัจจุบันยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนมากนัก หากมีการน าเทคโนโลยีเข้า
มาช่วยในการจัดการขั้นตอนการท าส านวนคดีให้ เป็นระเบียบ พนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะสามารถ
ด าเนินการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือที่จะด าเนินการให้ทันตามกรอบเวลาที่
ก าหนดไว้ ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาการท าส านวนคดี และการบริหารจัดการส านวนคดีของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ยังขาดการบริหารจัดการงานคดีที่ดี การมีการบริหารจัดการส านวนคดีที่ดีก็จะท า
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีการพัฒนาการท าส านวนคดีอย่างมีประสิทธิภาพสามารถในการปฏิบัติงาน 
ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีการพัฒนาในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มากยิ่งขึ้น 
ควรสนับสนุนให้บุคลากรที่เข้ามาใหม่ให้ได้รับการอบรมและพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของตนเอง และความต้องการของบุคลากรควบคู่ไปกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงานของกองข่าวกรองทางการเงิน ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงจะท าให้
เป็นการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนา การท าส านวนคดีของพนักงานเจ้าหน้าที่ กองข่าวกรองทางการเงิน 
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บทน า  
 ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งก าหนดให้ส านักงานป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินเป็นส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง แต่มีฐานะเป็นกรม โดย
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จะมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน เป็นผู้บังคับบัญชา มีอ านาจหน้าที่ในการวางหลักเกณฑ์และดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งตรวจสอบวิเคราะห์ธุรกรรมทาง
การเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือผู้กระท าความผิดตาม
กฎหมายฟอกเงิน ในฐานะหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินจึงมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบและด าเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมหรือทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการ
กระท าความผิดมูลฐาน มีระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การ
พิจารณาด าเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2546 ก าหนดหลักเกณฑ์ในการรับเรื่อง การ
ตรวจสอบรายงานข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท าธุรกรรม การกระท าความผิดมูลฐานการฟอก
เงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดเพ่ือ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 การเสนอเรื่องหรือ
ส านวนต่อคณะกรรมการธุรกรรม และก าหนดมาตรการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน (ส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, 2556) 
 ปัจจุบันส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีปริมาณงานที่ต้องด าเนินการ 
ตรวจสอบเป็นจ านวนมาก ทั้งจากเรื่องร้องเรียน หรือเรื่องรายงานมาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ดังกล่าว และการขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยทุกเรื่องที่เข้ามากองข่าวกรองทางการเงินจะเป็น 
หน่วยงานแรกที่จะต้องเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมว่ามีพฤติการณ์ในการกระท า
ความผิดมูลฐานหรือไม่ ซึ่งหากพบพฤติการณ์ดังกล่าว จะต้องเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพ่ือ
พิจารณามอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด 
ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว จะมีระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การ
พิจารณาด าเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556 ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบ
รวบรวมพยานหลักฐานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หากมีการจัดท าค าสั่งตรวจสอบรายงานการท า
ธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรมเบื้องต้น (ค าสั่ง ต.) ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จใน 90 วัน ซึ่ง
ระเบียบดังกล่าวได้ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ ท าให้การรวบรวมพยานหลักฐานอาจไม่
ครบถ้วน การด าเนินการอาจไม่รอบคอบเท่าที่ควร อีกทั้งกองข่าวกรองทางการเงินขาดการบริหาร
จัดการงานคดีท่ีดี ไม่มีการแยกประเภทคดีตามความยุ่งยากของคดี ไม่มีการจัดกลุ่มคดี เลขคดีมีความ
ซ้ าซ้อน ไม่มีการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ การจ่ายส านวนคดีให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่มีความล่าช้า และ
ซ้ าซ้อน ขาดการจัดท าระบบฐานข้อมูลเรื่องหรือส านวนคดีที่เป็นระบบ ขาดการจัดท าสาระบบคุมคดี
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ที่มีความชัดเจนให้ง่ายต่อการค้นหาและเป็นปัจจุบัน การจัดเก็บเอกสารส านวนคดีไม่เป็นระเบียบยาก
ต่อการค้นหา ไม่มีสถานที่จัดเก็บที่ง่ายต่อการค้นหา บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ฐานข้อมูลและวิธีการจัดหาฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบการเคลื่อนไหวของส านวนคดีต่างๆ ระบบงาน
ธุรการไม่เป็นระบบเดียวกัน บุคลากรขาดการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยที่จะเข้ามา
ช่วยสนับสนุนระบบการเก็บส านวนคดี ไม่มีการแบ่งแยกประเภทของคดี ซึ่งไม่ได้พิจารณาจากความ
ยุ่งยากซับซ้อนและระยะเวลาที่ต้องใช้ ส่งผลท าให้ในปัจจุบันกองข่าวกรองทางการเงินมีปริมาณ
ส านวนคดีค้างจ านวนมาก ตลอดจนจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีจ านวนไม่สัมพันธ์กับปริมาณคดีที่
เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลท าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถด าเนินการ ตามกรอบภารกิจและ
อ านาจในการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานให้แล้วเสร็จในแต่ละเรื่องได้ทันภายในก าหนด หรือ
สามารถด าเนินการได้แต่ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีคุณภาพ เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลา ในการ
รวบรวมพยานหลักฐานพอสมควร สภาพปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลท าให้ไม่สามารถเสนอเรื่องต่อ
คณะกรรมการธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้ 
 การพัฒนาการท าส านวนคดี ประกอบกับการบริหารจัดการงานคดีของพนักงานเจ้าหน้าที่  
จะเป็นวิธีการที่ส าคัญท่ีจะน ามาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นการลดขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานและปริมาณคั่งค้างของงานคดี โดยจะต้องก าหนดขั้นตอนการด าเนินการในส่วนของ
งานคดีตั้งแต่ต้นให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยการแยกช่องทางส าหรับการด าเนินคดีแต่ละ
ประเภท ตามความเร่งด่วน ซับซ้อน และก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินคดีที่เหมาะสม เช่น คดีที่
ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน คดีที่ปรากฏมูลฐานความผิดชัดเจน คดีที่มีความส าคัญเร่งด่วนซึ่งหากมีระบบ
บริหารจัดการคดีที่ดี เป็นขั้นตอนที่ชัดเจนจะช่วยท าให้ง่ายต่อการบริหาร และท าให้การด าเนินการที่
เกี่ยวข้องกับคดีรวดเร็วยิ่งขึ้น งานไม่ค่ังค้าง ไม่ซ้ าซ้อน ประหยัดทั้งในเรื่องของทรัพยากรและเวลาการ
บริหารจัดการงานคดีถือเป็นมาตรการส าคัญที่จะช่วยลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และมีส่วนส าคัญที่
จะช่วยลดปริมาณงานคดีที่คั่งค้าง ช่วยท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดการท างานที่
ซ้ าซ้อนและยุ่งยากเป็นการปรับปรุงระบบการจ่ายส านวนและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งหาก
พนักงานเจ้าหน้าที่มีการพัฒนาการท าส านวนคดี และมีระบบการบริหารจัดการงานคดีที่ดีจะช่วยท า
ให้ง่ายต่อการบริหารและท าให้คดีเสร็จ รวดเร็วยิ่งขึ้น และท าให้พนักงานเจ้าหน้าที่แต่ละคนได้รับการ
จ่ายส านวนคดีอย่างเป็นธรรม และเสมอภาค ตามความยากง่ายของแต่ละระดับ ด้วยเหตุผลที่แสดงถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่องการพัฒนาการท าส านวน
คดีของพนักงานเจ้าหน้าที่ กองข่าวกรองทางการเงิน ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
เพ่ือทราบข้อมูลและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารงานคดีของกองข่าว
กรองทางการเงิน ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบการท าส านวนคดีของพนักงานเจ้าหน้าที่ กองข่าวกรองทางการเงิน 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการการพัฒนาการท าส านวนคดีและการบริหารจัดการ
ส านวนคดีของพนักงานเจ้าหน้าที่ กับประสิทธิภาพงานคดีของกองข่าวกรองทางการเงิน ส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 3. เพ่ือศึกษา ปัญหาและอุปสรรค ในการท าส านวนคดีของพนักงานเจ้าหน้าที่ กองข่าวกรอง
ทางการเงิน ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 4. การด าเนินการของกองข่าวกรองทางการเงินภายใต้แนวคิดภาครัฐแนวใหม่ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 
 1. ข้อมูลเอกสาร (Documentary research) จากเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม รายงานผลการปฏิบัติงาน คู่มือ
แนวทางการปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง นโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับการท าส านวนคดี
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ กองข่าวกรองทางการเงิน ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 2. การสัมภาษณ์ (Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
กองข่าวกรองทางการเงิน จ านวน 1 คน ผู้อ านวนการส่วนสืบสวนทางการเงิน จ านวน 1 คน 
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับส านวนคดี ระดับช านาญการ จ านวน 3 คน ข้าราชการที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับส านวนคดี ระดับปฏิบัติการ จ านวน 3 คน 
 
ผลการวิจัย 
 รูปแบบการท าส านวนคดีของพนักงานเจ้าหน้าที่ กองข่าวกรองทางการเงิน เป็นขั้นตอนการ
ท างานด้านการสืบสวนสอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งเป็นขั้นตอนเบื้องต้นของการ
ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
ธุรกรรมให้มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่กองคดีด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้มาจากการ
กระท าความผิดของผู้กระท าความผิดมูลฐานต่อไป ซึ่งรูปแบบกระบวนการการท าส านวนคดีของกอง
ข่าวกรองทางการเงินนั้น ในการด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบและการสร้างฐานข้อมูลข่าวกรอง
ทางการเงิน การประมวลผล และการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ด้านข่าวกรองและสืบสวนทางการเงิน 
โดยการรับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลการวิเคราะห์รายงานเกี่ยวกับการท าธุรกรรมเพ่ือ ปฏิบัติการตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องการสืบสวนและวิเคราะห์
รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการท าธุรกรรมที่มีเหตุ อันควรสงสัยสืบสวนและเก็บรวบรวม
พยานหลักฐานเกี่ยวกับการท าธุรกรรมเพ่ือด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ตามที่เลขาธิการ ปปง. มอบหมายการปฏิบัติการหรือประสานการปฏิบัติการเพ่ือการ
สืบสวน การตรวจค้น การยึดหรือ อายัดทรัพย์สิน และรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  (ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน, 2556) ซึ่งขั้นตอนในการด าเนินการเกี่ยวกับการท าส านวนคดีของกองข่าว
กรองทางการเงิน ยังขาดความชัดเจนของรูปแบบการท าส านวนคดีของพนักงานเจ้าหน้าที่ กองข่าว
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กรองทางการเงินนั้น ปัจจุบันยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนมากนัก หากมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
รับเรื่องส านวนคดีที่มีเข้ามาจ านวนมาก ให้มีการจัดรูปแบบ หมวดหมู่ ซึ่งปัจจุบันมีการรับเรื่องที่เป็น
คดีที่ทางกองข่าวกรอง ต้องด าเนินการตรวจสอบ มีการส่งเรื่องเข้ามาจากหลายส่วน ทั้งจากส่วน
หน่วยงานราชการ ประชาชนเข้ามาร้องเรียนเอง ซึ่งบางเรื่องร้องเรียนหรือบางคดี เป็นเรื่องเดียวกัน 
เมื่อเรื่องร้องเรียนหรือส านวนคดีมาถึงกองข่าวกรองทางการเงิน ส่วนรับบริหารทั่วไปที่มีหน้าที่รับเรื่อง
และออกเลขคดี มีการออกเลขคดีซ่ าซ้อนกัน ถ้ามีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการ การรับ
เรื่องออกเลขคดีให้เป็นระเบียบ รูปแบบในการท าส านวนคดี ในขั้นตอนแรกก็จะมีความเป็นระเบียบ 
งานต่อการค้นหาส านวนคดีของกองข่าวกรอง และจะเป็นการง่ายต่อการส่งเรื่องต่อให้กับส่วนงานต่าง 
ๆ ภายในกองข่าวกรองทางการเงิน ส่วนรูปแบบการท าส านวนคดีของพนักงานเจ้าหน้าที่กองข่าวกรอง
ทางการเงิน เมื่อในขั้นตอนการรับเรื่องมีการบริหารจัดการที่ดีแล้ว เมื่อไม่เกิดความสับสนในเรื่องของ
ส านวนคดที่ตนเองรับผิดชอบ พนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะสามารถด าเนินการ สืบสวนสอบสวนและ
รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อที่จะด าเนินการให้ทันตามกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาการท าส านวนคดี และการบริหารจัดการส านวนคดี
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ กองข่าวกรองทางการเงิน ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
เพ่ือที่จะให้มีการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้มี
ประสิทธิภาพประประสิทธิผลนั้น กองข่าวกรองทางการเงินจะต้องด าเนินการพัฒนาการท าส านวนคดี
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้ (ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, 2562) 1) ด้านคุณภาพ
งาน และปริมาณงาน มีการก าหนดรูปแบบและสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทางคดี มีการก าหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานสามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของตนได้อย่าง
ต่อเนื่องทุกรอบด าเนินการของการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงปริมาณงานเพ่ือให้งานเกิดประสิทธิ ภาพ
และประสิทธิผล 2) ด้านความคุ้มค่า ค านึงถึงความคุ้มค่าในเชิงบุคลากร มีการก าหนดตัวชี้วัด การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต่ละส่วนงานภายในกองให้ สอดคล้องกับระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน  
3) ด้านกระบวนการ/วิธีการ มีการก าหนดกรอบแนวทางและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยเน้นการ
ก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานในเชิงการลดขั้นตอนที่ไม่มีความจ าเป็น เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

 
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบจ านวนส านวนคดีของกองข่าวกรองทางการเงิน 2560-2562 

ปี คดีค้างเก่า คดีรับเข้าใหม่ รวม คดีที่ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

2560 1,105 
(54.51%) 

922 
(45.49%) 

2,027 
(100%) 

779 
(38.43%) 

2561 1,248 
(52.74%) 

1,118 
(47.26%) 

2,366 
(100%) 

974 
(41.17%) 

2562 1,392 896 2,288 935 
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ปี คดีค้างเก่า คดีรับเข้าใหม่ รวม คดีที่ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

(60.84%) (39.16%) (100%) (40.87%) 

รวม 3,745 
(56.03%) 

2,936 
(43.97%) 

6,681 
(100%) 

2,688 
(40.16%) 

ที่มา: จาก เอกสารประกอบการรายงานสรุปแผนปฏิบัติงานกองข่าวกรองทางการเงิน ปี 2562 
 

จากตารางที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบจ านวนส านวนคดีของกองข่าวกรองทางการเงิน ระหว่างปี 
2560 - 2562 พบว่า จ านวนส านวนคดีค้างเก่ามีจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปี ประกอบกับปริมาณส านวนคดีที่
รับเข้ามาใหม่ที่มีจ านวนมาก จึงท าให้ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับส านวนคดี
บริหารจัดการกับส านวนคดีที่เข้ามาจ านวนมากไม่ทัน จึงท าให้มีจ านวนส านวนคดีค้างเพ่ิมขึ้นทุก ๆ ปี 
ในปัจจุบันกองข่าวกรองทางการเงินขาดการบริหารจัดการงานคดีที่ดี ไม่มีการแยกประเภทคดีตาม
ความยุ่งยากของคดี ไม่มีการจัดกลุ่มคดี เลขคดีมีความซ้ าซ้อน ไม่มีการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ การจ่าย
ส านวนคดีให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่มีความล่าช้า และซ้ าซ้อน ขาดการจัดท าระบบฐานข้อมูลเรื่องหรือ
ส านวนคดีที่เป็นระบบ ขาดการจัดท าสาระบบคุมคดีที่มีความชัดเจนให้ง่ายต่อการค้นหาและเป็น
ปัจจุบัน หากมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด าเนินการก็จะท าให้มีความเป็นระบบมากขึ้น อีกทั้ง
บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฐานข้อมูลและวิธีการจัดหาฐานข้อมูลที่เกี่ ยวกับระบบการ
เคลื่อนไหวของส านวนคดีต่างๆ ระบบงานธุรการไม่เป็นระบบเดียวกัน บุคลากรขาดการสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยที่จะเข้ามาช่วยในการท าส านวนคดี มีการแบ่งแยกประเภทของคดีที่
เป็นรูปแบบเดียวกัน ความยุ่งยากซับซ้อนในการท าส านวนคดีและระยะเวลาที่ต้องใช้ ก็จะส่งผลท าให้
ในปัจจุบันกองข่าวกรองทางการเงินมีการพัฒนาการท าส านวนคดีที่มีคุณภาพ 

 
ตารางที ่2 ตารางเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรของกองข่าวกรองทางการเงิน 2560-2562 

ปี ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว  รวมจ านวนบุคลากร 

2560 31 
(75.61%) 

3 
(7.32 %) 

7 
(17.07%) 

41 
(100%) 

2561 52 
(83.87%) 

3 
(4.84%) 

7 
(11.29%) 

62 
(100%) 

2562 66 
(84.62%) 

3 
(3.85%) 

9 
(11.53%) 

78 
(100%) 

รวม 149 
81.37% 

9 
5.34% 

23 
13.29% 

181 
100% 

ที่มา: จาก เอกสารประกอบการรายงานสรุปแผนปฏิบัติงานกองข่าวกรองทางการเงิน ปี 2562 
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 จากตารางที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรกองข่าวกรองทางการเงิน ระหว่างปี 2560 -
2562 พบว่า จ านวนของบุคลากรกองข่าวกรองทางการเงิน มีจ านวนเพ่ิมขึ้น โดยในปี 2562 จ านวน
ข้าราชการเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 53.03% ของจ านวนข้าราชการทั้งหมด 
เพ่ือให้สอดคล้องกับปริมาณส านวนคดีที่รับเข้ามาใหม่ และจ านวนส านวนคดีค้างเก่าที่เพ่ิมขึ้นทุก ๆ ปี 
ตลอดจนปัจจุบันจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีจ านวนไม่สัมพันธ์กับปริมาณคดีที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
การมีการบริหารจัดการส านวนคดีที่ดีก็จะท าให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีการพัฒนาการท าส านวนคดีอย่าง
มีประสิทธิภาพสามารถด าเนินการ ตามกรอบภารกิจและอ านาจในการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
ให้แล้วเสร็จในแต่ละเรื่องได้ทันภายในก าหนด และสามารถด าเนินการได้อย่างมีคุณภาพ 
 
 
ภาพที่ 1 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานเจ้าหน้าที่กองข่าวกรองทางการเงิน  
            2560-2562 
 

 
 
 จากภาพพบว่า จาก ปี 2560-2562 พนักงานเจ้าหน้าที่กองข่าวกรองทางการเงินมีจ านวน

เพ่ิมข้ึนมากที่สุด 44% ใน ปี 2562 เพ่ือให้สอดคล้องกับปริมาณส านวนคดีที่รับเข้ามาใหม่ และจ านวน
ส านวนคดีค้างเก่าทีเ่พ่ิมข้ึนทุก ๆ ปี 
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ภาพที ่2 เปรียบเทียบจ านวนพนักงานเจ้าหน้าที่และผลการปฏิบัติงานของกองข่าวกรองทางการเงิน 
2560-2562 

 
 
จากภาพที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานและอัตราการเพ่ิมของอัตราพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับส านวนคดีของกองข่าวกรองทางการเงิน ระหว่างปี 2560 -2562 พบว่า ในปี 
2561 มีผลการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นจาก ปี 2560 จ านวน 779 เรื่อง เพ่ิมเป็น 974 เรื่อง เนื่องจากมีการ
เปิดรับพนักงานเจ้าหน้าที่เข้ามาเพ่ิมเพ่ือให้สอดคล้องกับปริมาณส านวนคดี แต่ใน ปี 2562 ถึงแม้จะมี
อัตราการเพ่ิมขึ้นของพนักงานเจ้าหน้าที่จาก ปี 2561 แต่ผลการปฏิบัติงานน้อยกว่า ปี 2561 เพ่ือให้
จ านวนพนักงานเจ้าหน้าที่มีจ านวนสอดคล้องกับปิมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นทุก ๆ ปี แต่ เนื่องจากมีการ
ก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนินการในการท าส านวนคดี จึงจะต้องมีรูปแบบและขั้นตอนการท า
ส านวนคดีที่กระชับ รวดเร็วง่ายต่อการด าเนินการ เพ่ือให้ได้ปริมาณส านวนคดีที่ออกจากกองข่าว
กรองทางการเงิน สอดคล้องกับปริมาณส านวนคดีที่รับเข้ามา แต่ภายใต้รูปแบบการท าส านวนคดีที่มี
ขั้นตอนการด าเนินการที่ชัดเจนและรวดเร็ว ส านวนคดีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการนั้นจะต้องมี
คุณภาพด้วย และค านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ ความคุ้มค่าใน เชิงบุคลากร มีการ
ก าหนดตัวชี้วัด การประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต่ละส่วนงานภายในกองให้ สอดคล้องกับ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบการประเมิน ควรให้
ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีการพัฒนาในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มากยิ่งขึ้น ควร
สนับสนุนให้บุคลากรที่เข้ามาใหม่ให้ได้รับการอบรมและพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของตนเอง โดยอาจมีการจัดอบรมให้ความรู้ สัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยน ความรู้ความคิดเห็น 
และการศึกษาดูงาน และมีการติดตามผลการอบรม รวมถึงการตรวจสอบการ ประเมินผลการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร เกิดแรงจูงใจในการพัฒนา
ตนเองเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การ
พัฒนาตนเองจะท าให้เกิดการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีที่สุด ซึ่งจะต้องมาจากความต้องการที่จะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาตนเองจากตัวของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละบุคคลด้วยตนเอง รวมถึงควร
มีการก าหนดความต้องการและวัตถุประสงค์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
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อาทิ นโยบายการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น ควรมีการก าหนด
วิธีการหรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการ และบุคลากร รวมถึงการก าหนด
คุณสมบัติไว้ให้ชัดเจนในแต่ละต าแหน่ง การสรรหาบุคลากรเข้ามาในกองข่าวกรองทางการเงิน 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ควรมีระบบการรับบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงาน โดยอาจ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่องมือในการรับบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงาน รวมทั้งควรก าหนด
คุณสมบัติ วุฒิและวิชาเฉพาะในการรับสมัครไว้อย่าง ชัดเจน นอกจากนี้ ยังควรวิเคราะห์ถึงปัญหาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ และความต้องการของบุคลากรควบคู่ไปกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงานของกองข่าวกรองทางการเงิน ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาการท าส านวนคดีและการบริหารจัดการส านวนคดี
และประสิทธิภาพการท าส านวนคดีของกองข่าวกรองทางการเงินนั้น หากมีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้าด าเนินการก็จะท าให้มีความเป็นระบบมากขึ้น อีกทั้งบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับฐานข้อมูลและวิธีการจัดหาฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบการเคลื่อนไหวของส านวนคดีต่างๆ 
ระบบงานธุรการไม่เป็นระบบเดียวกัน บุคลากรขาดการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ที่จะเข้ามาช่วยในการท าส านวนคดี มีการแบ่งแยกประเภทของคดีที่เป็นรูปแบบเดียวกัน ความยุ่งยาก
ซับซ้อนในการท าส านวนคดีและระยะเวลาที่ต้องใช้ ก็จะส่งผลท าให้ในปัจจุบันกองข่าวกรองทาง
การเงินมีการพัฒนาการท าส านวนคดีที่มีคุณภาพ การมีการบริหารจัดการส านวนคดีที่ดีก็จะท าให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีการพัฒนาการท าส านวนคดีอย่างมีประสิทธิภาพสามารถด าเนินการ ตามกรอบ
ภารกิจและอ านาจในการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานให้แล้วเสร็จในแต่ละเรื่องได้ทันภายในก าหนด 
และสามารถด าเนินการได้อย่างมีคุณภาพ แต่ภายใต้รูปแบบการท าส านวนคดีที่มีขั้นตอนการ
ด าเนินการที่ชัดเจนและรวดเร็ว ส านวนคดีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการนั้นจะต้องมีคุณภาพด้วย 
และค านึงถึงความคุ้มค่าใน เชิงบุคลากร มีการก าหนดตัวชี้วัด การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
แต่ละส่วนงานภายในกองให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ถ้ามีการบริหารจัดการส านวนคดีที่มี
คุณภาพก็จะส่งผลให้การด าเนินการท าส านวนคดีของพนักงานเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปด้วย 
 ปัญหาและอุปสรรค ในการท าส านวนคดีของพนักงานเจ้าหน้าที่ กองข่าวกรองทางการเงิน 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กองข่าวกองทางการเงินมีการบริหารจัดการด้าน
นโยบาย และการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการสั่งการ/สายการบังคับบัญชา ด้านการ
ประสานงาน และ ด้านการควบคุม สามารถบริหารจัดการงานคดีให้บรรลุวัตถุที่ก าหนดไว้ได้ ถึงแม้ว่า
จะสามารถบริหารจัดการงานคดีได้ แต่ยังมีปัญหาด้านการท าส านวนคดีและการบริหารจัดการงานคดี
ในแต่ละด้านที่ยังเป็นปัญหาส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
เพ่ือให้การท าส านวนคดีและการบริหารจัดการงานคดีของพนักงานเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ด้านนโยบายและการวางแผน การก าหนดยุทธศาสตร์ของกองข่าวกรองทางการเงิน มีความสอดคล้อง
กับการก าหนดยุทธศาสตร์ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แต่การด าเนินการ
ปฏิบัติงานยังไม่เป็นไปตามทิศทางที่ก าหนดเท่าที่ควร การก าหนดตัวชี้วัด ยังมีบางตัวชี้วัดที่ยังไม่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ควรมีการวางแผนด้านการบริหารงานคดีและการปรับปรุงแผนการ
บริหารจัดการการท าส านวนคดี ด้านการจัดองค์การ โครงสร้างขององค์กรยังไม่ค่อยมีความชัดเจน
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เท่าที่ควร ไม่สอดคล้องและสมดุลกับภาระงานของกองข่าวกรองทางการเงิน บุคลากรมีจ านวนจ ากัด
ไม่สอดคล้องและเพียงพอกับปริมาณงาน บุคลากรยังขาดความรู้ ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือสืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐาน เกี่ยวกับการท าส านวนคดี ด้านการ
ประสานงาน หน่วยงานภายนอกยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอ านาจและหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานตามกฏหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด้านการควบคุม  การก าหนด
กระบวนการหรือแนวทางด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน 
 
อภิปรายผล 
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 รูปแบบการท าส านวนคดีของพนักงานเจ้าหน้าที่ กองข่าวกรองทาง
การเงินนั้น ปัจจุบันยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนมากนัก ซึ่งปัจจุบันมีการรับเรื่องที่เป็นคดีที่ทางกองข่าว
กรอง ต้องด าเนินการตรวจสอบ มีการส่งเรื่องเข้ามาจากหลายส่วน ทั้งจากส่วนหน่วยงานราชการ 
ประชาชนข้ามาร้องเรียนเอง ซึ่งบางเรื่องร้องเรียนหรือบางคดี เป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อเรื่องร้องเรียน
หรือส านวนคดีมาถึงกองข่าวกรองทางการเงิน ส่วนรับบริหารทั่วไปที่มีหน้าที่รับเรื่องและออกเลขคดี 
มีการออกเลขคดีซ้ าซ้อนกัน ถ้ามีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการ การรับเรื่องออกเลขคดีให้
เป็นระเบียบ รูปแบบในการท าส านวนคดี ในขั้นตอนแรกก็จะมีความเป็นระเบียบ งานต่อการค้นหา
ส านวนคดีของกองข่าวกรอง และจะเป็นการง่ายต่อการส่งเรื่องต่อให้กับส่วนงานต่าง ๆ ภายในกอง
ข่าวกรองทางการเงินซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Fayol (อ้างถึงใน สาคร สุขศรีวงศ์, 2550 หน้า 50) 
กล่าวว่า เป็นการน าหลักคณิตศาสตร์ สถิติ ตลอดจนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ประมวลผลเพื่อช่วยในการบริหารจัดการการพัฒนาวิธีการและระบบต่าง ๆ และเป็นระบบที่ใช้งานกัน
อยู่ทั่วไป เช่น ระบบสนับสนุนเพ่ือการตัดสินใจ และระบบสนับสนุนเพ่ือผู้บริหาร และการจัดการเชิง
ปริมาณสามารถแตกสาขาออกเป็นวิทยาศาสตร์การจัดการ (Management Science) การจัดการ
การด าเนินงาน (Operation management) และระบบ สารสนเทศทางการจัดการ (Management 
information System) ส่วนรูปแบบการท าส านวนคดีของพนักงานเจ้าหน้าที่กองข่าวกรองทาง
การเงิน เมื่อในขั้นตอนการรับเรื่องมีการบริหารจัดการที่ดีแล้ว เมื่อไม่เกิดความสับสนในเรื่องของ
ส านวนคดที่ตนเองรับผิดชอบ พนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะสามารถด าเนินการ สืบสวนสอบสวนและ
รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อที่จะด าเนินการให้ทันตามกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ 
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาการท าส านวนคดีและการบริหาร
จัดการส านวนคดี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานคดีของกองข่าวกรองทางการเงิน ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ที่มีปริมาณงานที่ต้องด าเนินการจ านวนมาก เพ่ือให้การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ คือ 1) ด้านนโยบายและการวางแผนควรมีการ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์นโยบายส าคัญ ๆ ของผู้บริหารให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง ปรับปรุง 
กระบวนการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ขยายโครงสร้างภายในเพ่ือรองรับภารกิจงานและ
ขอบเขตของงานที่เพ่ิมขึ้น มีการวางแผนการบริหารงาน คดีที่ชัดเจนและมีความต่อเนื่อง มีการ
ควบคุมการปฏิบัติงานให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 2) ด้านการจัดองค์การ ควรจัดโครงสร้างขององค์กรให้มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ิมอัตราก าลังและจ านวนบุคลากร ให้สอดคล้องกับปริมาณที่เพ่ิมขึ้น พัฒนา
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บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถมากยิ่งขึ้น จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้
พัฒนาการปฏิบัติงาน 3) ด้านการสั่งการ/สายการบังคับบัญชา ควรเพ่ิมช่องทางการสั่งการบุคลากร
หรือเจ้าหน้าที่ภายในกองผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่ มีความหลากหลายให้เพ่ิมมากขึ้น ผู้บังคับ
บังคับบัญชาควรมีความรอบคอบในการกลั่นกรองงานให้มากขึ้น ต้องกล้าตัดสินใจในกรณีที่เกิดปัญหา
ขึ้นจากการท างาน และหาวิธีการแก้ไข 4) ด้านการประสานงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างส่วน
งานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกอง จัดอบรมให้ความรู้กับหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอน อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือให้เกิด
การประสานงานที่ดีระหว่างกัน 5) ด้านการควบคุม ควรการก าหนดกระบวนการหรือแนวทางด้าน
การควบคุมการปฏิบัติงานของกองให้มีความชัดเจน น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคดี เช่น การจัดเก็บฐานข้อมูลคดีต่าง ๆ แยกประเภทของการจัดเก็บมี
ระบบการค้นหาข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วง่ายต่อการค้นหา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Certo   
(อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2545, หน้า 31)  กล่าวถึงแนวคิดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กรจะต้องมีความเหมาะสม มีการก าหนด มาตรฐานเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานและการด าเนินงาน มีการจัดสายการบังคับบัญชา จัดความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มงาน
ต่าง ๆ การจัดสรรทรัพยากร การจัดจ านวนบุคลากรในแต่ละกลุ่มงานให้เหมาะสม มี การพัฒนาคน 
พัฒนางาน และปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการด าเนินงานขององค์กร 
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ปัญหาด้านการท าส านวนคดีและการบริหารจัดการงานคดีในแต่ละ
ด้านที่ยังเป็นปัญหาส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การท า
ส านวนคดีและการบริหารจัดการงานคดีของพนักงานเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้านนโยบาย
และการวางแผน การก าหนดยุทธศาสตร์ของกองข่าวกรองทางการเงิน มีความสอดคล้องกับการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ควรมีการวางแผนด้านการ
บริหารงานคดีและการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการการท าส านวนคดี ด้านการจัดองค์การ 
โครงสร้างขององค์กรยังต้องมีความชัดเจน ให้สอดคล้องและสมดุลกับภาระงานของกองข่าวกรองทาง
การเงิน ควรเพ่ิมจ านวนบุคลากรให้มีความสอดคล้องและเพียงพอกับปริมาณงาน บุคลากรมีการได้รับ
ความรู้ เพ่ือเพ่ิมทักษะ และความสามารถ ประกอบกับการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ
เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในการ สืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐาน เกี่ยวกับการท า
ส านวนคดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพัตรา หาญพัฒนเจริญ (2561) ที่อธิบายว่าควรมีการส่งเสริม
ให้บุคลากรมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ การเรียนรู้ โดยค านึงถึงการตั้งงบประมาณเพ่ือ
ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้
ที่มีความรู้ ความสามารถ กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ควรกระท า รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุคลากรและทัศนคติที่ดีและผล จากการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมพบว่า เป็นการยกระดับ
ความรู้และความสามารถ ในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรใน หน่วยงานตามความต้องการ
ขององค์การและท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมาย ของหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 การพัฒนาสู่การด าเนินงานภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ ของกองข่าวกรองทางการเงิน ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการ
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ควรจะต้องแจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงขีด
ความสามารถ และสมรรถนะของตนเอง เพื่อจะได้รู้ถึงผลความสามารถและศักยภาพของบุคลากร ถ้า
ผู้ปฏิบัติงานมีข้อผิดพลาดประการใดท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม โดยอาจน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาช่วยในการสร้างฐานข้อมูลส่วนบุคคล และควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบการ
ประเมิน ควรสนับสนุนให้บุคลากรที่เข้ามาใหม่ให้ได้รับการอบรมและพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานของตนเอง โดยอาจมีการจัดอบรมให้ความรู้ สัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยน ความรู้ความ
คิดเห็น และการศึกษาดูงาน และมีการติดตามผลการอบรม รวมถึงการตรวจสอบการ ประเมินผลการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร เกิดแรงจูงใจในการพัฒนา
ตนเองเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การ
พัฒนาตนเองจะท าให้เกิดการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีที่สุด ซึ่งจะต้องมาจากความต้องการที่จะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาตนเองจากตัวของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละบุคคลด้วยตนเอง รวมถึงควร
มีการก าหนดความต้องการและวัตถุประสงค์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
รวมถึงการก าหนดคุณสมบัติไว้ให้ชัดเจนในแต่ละต าแหน่ง การสรรหาบุคลากรเข้ามาในกองข่าวกรอง
ทางการเงิน ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ควรมีระบบการรับบุคลากรเข้ามา
ปฏิบัติงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการปฏิบัติงานของกองข่าวกรองทางการเงิน 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงจะท าให้เป็นการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการท าส านวนคดีของพนักงานเจ้าหน้าที่ กองข่าวกรอง
ทางการเงิน ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จากผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารในระดับ
ผู้อ านวยการกองและผู้อ านวยการส่วนงาน โดย ภาพรวมพบว่ากองข่าวกรองทางการเงินมีการบริหาร
จัดการด้านนโยบายและการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการสั่งการ/สายการบังคับบัญชา ด้าน
การประสานงาน และด้านการควบคุม โดยสามารถบริหารจัดการงานคดีให้บรรลุวัตถุที่ก าหนดไว้ได้ 
ถึงแม้จะสามารถบริหารจัดการงานคดีได้ แต่ยังมีปัญหาด้านการบริหารจัดการงานคดีในแต่ละด้านที่
เป็นปัญหาส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การบริหาร
จัดการงานคดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น องค์กรควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหา และ
พัฒนาการบริหารจัดการในแต่ละด้านอยู่ตลอดเวลาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท าส านวนคดีให้เพ่ิมขึ้น 
ดังข้อเสนอแนะต่อไปนี้ 
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 1. ด้านนโยบายและการวางแผน ผู้บริหารควรจะมีการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการงานคดี
ของกองข่าวกรองทางการเงินไว้อย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปีงบประมาณ เพ่ือรองรับ จ านวนงานและ
ปริมาณส านวนคดีที่เพ่ิมมากขึ้น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการงานคดีได้
อย่างมีปะสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน ขยายโครงสร้างเพ่ือ
รองรับภารกิจงานและขอบเขตของงานที่เพ่ิมมากขึ้น ก าหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับภาระจัดล าดับ
ความส าคญัและความเร่งด่วนของงาน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน 
 2. ด้านการจัดองค์กร กองข่าวกรองทางการเงิน ควรมีการจัดระเบียบ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนงานต่าง ๆ ให้ชัดเจน เพ่ือให้แต่ละส่วนงานสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยควร
ส่งเสริมให้มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนงานต่าง ๆ ให้บุคลากรในแต่ละส่วนงานได้เรียนรู้
และเข้าใจในการกิจบทบาทหน้าที่ในส่วนงานของตนและส่วนงานอ่ืน เพ่ือที่จะได้ประสานการท างาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ าซ้อนและปัญหาที่จะเกิดขึ้น จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับ
บุคลากรในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและจัดท าเป็นองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือน ามาใช้
พัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป 
 3. ด้านการสั่งการ/สายการบังคับบัญชา พบว่ากองข่าวกรองทางการเงิน มีการก าหนดสาย
การบังคับบัญชาไว้อย่างชัดเจน และมีการสั่งการที่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ยังขาดการก าหนดระเบียบ
และแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานที่ชัดเจน ดังนั้นควรจะมีการก าหนดแนวทางและขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานงานคดีไว้อย่างชัดเจนเพ่ือให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในทางเดียวกันร่วมกันและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการการสั่งการและการบังคับบัญชาและ
ควรเพิ่มช่องทางการสั่งการบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ภายในกองผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่มีความ
หลากหลายให้เพิ่มมากข้ึน 
 4. ด้านการประสานงาน การประสานงานของกองข่าวกรองทางการเงินยังมีข้อจ ากัดในเรื่อง
ของเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ดังนั้น เพ่ือให้การประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควรจะมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ท่ีทันสมัย ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือน ามาใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่างกัน เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกและรวดเร็ว ในการติดต่อและประสานข้อมูลระหว่างกันได้ง่ายยิ่งขึ้นและควรมีการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างส่วนงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกอง เพ่ือให้ได้รับรู้และเข้าใจในภารกิจ
ของแต่ละส่วนงานให้มากยิ่งข้ึน และจัดอบรมให้ความรู้กับหน่วยงานภายนอก อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้
เกิดการประสานงานที่ดีระหว่างกัน 
 5. ด้านการควบคุม การควบคุมการบริหารจัดการงานคดีของกองข่าวกรองทางการเงินอยู่ใน
ระดับมาก แต่ยังขาดกระบวนการและแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพ่ือให้การท า
ส านวนคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ควรมีการก าหนดกระบวนการหรือแนวทางด้านการ
ควบคุมการปฏิบัติงานของกองให้มีความชัดเจน มีระบบการติดตามงานหรือการควบคุมการ
ปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เกิดความคุ้มค่า
และควรมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ าเสมอและน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานคดี 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาการท าส านวนคดีและการบริหารจัดการงาน
คดีกับหน่วยงานอ่ืนหรือกองอ่ืน ๆ ภายในส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่มีลักษณะ
งานใกล้เคียงกัน 
 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงการท าส านวนคดีและการบริหารจัดการการท า
ส านวนคดีของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความผูกพันต่อองค์กร 
วัฒนธรรมองค์กร บรรยากาศในการท างานขององค์กร เป็นต้น 
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