คำนำ
บัน ทึ ก ข้ อ ตกลงการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานทุ น หมุ น เวี ย น ประจ าปี บั ญ ชี 2561 ระหว่ า ง
กระทรวงการคลั ง กับ กองทุน เพื่ อการสืบสวนและสอบสวนคดี อาญา ได้ก าหนดเกณฑ์ วัดการดาเนิ นงาน
ด้านการตอบสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตัวชี้วัดที่ 2.2 การดาเนินการตามแผนการปรับปรุง
การให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พิจารณาระดับความสาเร็จในการปรับปรุง
การดาเนินงานจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะทางานจัดทา
บันทึกข้อตกลง นอกจากนี้การให้บริการของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาเป็นภารกิจที่สาคัญ
ในการให้บริการเจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนและสอบสวน ในฐานะที่เป็นทั้งผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนเพื่ อการสืบสวนและสอบสวน
คดี อ าญา ให้ มี ค วามพึ ง พอใจ มี ค วามเชื่ อ มั่ น และพร้ อ มที่ จ ะให้ ค วามร่ ว มมือ สนั บ สนุ น การท างานของ
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
แผนการปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกองทุน
เพื่ อ การสื บ สวนและสอบสวนคดี อ าญาประจ าปี บั ญ ชี 2561 ได้ น าเสนอประเด็ น ความคิ ด เห็ น และ
ความคาดหวังของผู้รับบริการในประเด็น ความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ด้ า นสื บ สวนและสอบสวนคดี อ าญาต่ อ การด าเนิ น งานกองทุ น เพื่ อ การสื บ สวนและสอบสวนคดี อ าญา
ในปีบัญชี 2561 ประเด็นข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ เพื่อนามาวิเคราะห์กาหนดเป็นแผน/โครงการ/กิจกรรม
ซึ่ง ใช้ เป็ น แนวทางในการปรั บปรุง การให้ บริ ก ารผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสีย ให้เ กิด ความพึ งพอใจมากยิ่ งขึ้ น และ
บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ต่อไป
กองวิจัย สำนักงำนยุทธศำสตร์ตำรวจ
ประจำปีบัญชี 2561
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1. หลักกำรและเหตุผล

แผนปฏิบัติกำรกองทุนเพื่อกำรสืบสวนและสอบสวนคดีอำญำ ประจำปีบัญชี 2561
ตาม พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ลักษณะที่ 7 กองทุน เพื่อการสืบสวนและสอบสวน
คดีอาญา มาตรา 112-117 ได้กาหนดให้สานักงานตารวจแห่งชาติจัดตั้งกองทุนขึ้นมาเรียกว่า กองทุน
เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา พร้อมทั้งกาหนดให้มีกระบวนการวิธีการบริหารจัด การขึ้นในรูป
คณะกรรมการบริหารซึง่ การดาเนินการกองทุนนัน้ ได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับแต่ พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ
พ.ศ.2547 มีผลบัง คับใช้ วัต ถุประสงค์ ของการจั ด ตั้งกองทุ นนี้เพื่อสนั บสนุนงานสืบสวนและสอบสวน
คดีอาญา โดยการจัด สรรเงินให้ กับหน่ วยที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวน สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและรวบรวมพยานหลักฐาน ทาให้หลักฐานในคดีมีคุณภาพมากขึ้น
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการสืบสวนติดตามจับกุมหรือสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
อันจะนาไปสู่ผลสาเร็จแห่งคดี และเป็นเงินสินบนแก่ผู้แจ้งเบาะแส ตามประกาศสืบจับและให้สินบนของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ จนสามารถจับกุมผู้ต้องหา
สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา จะมีเงิน
สาหรับกองทุน จานวน 1,164,626,415.56 บาท โดยแยกเป็น
1) เงินกองทุนคงเหลือยกมา ณ 30 ก.ย.2560 จานวน 134,626,415.56 บาท
2) เงินกองทุน งบประมาณ ปี 2561
จานวน 550,000,000 บาท
3) ประมาณการค่าปรับปีงบประมาณ 2561
จานวน 480,000,000 บาท
ประกอบด้วยแผน 4 ด้าน คือ
ด้านที่ 1. การเงิน
๑.๑ นาส่งเงินค่าปรับเข้ากองทุน ถูกต้อง ครบถ้วน ตามวงรอบที่กาหนด
๑.๒ รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุน ถูกต้อง ภายในเวลาที่กาหนด
1.3 ผู้ปฏิบัติส ามารถน าเงินกองทุนไปใช้ในการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา
ด้านที่ 2. แผนด้านการสนองประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.๑ เพื่อน าประเด็นความไม่พึงพอใจและข้อเสนอแนะ จากผลสารวจความพึงพอใจของ
เจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนและสอบสวนต่อการดาเนินงานของกองทุน ประจาปีบัญชี 2559
มาเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนปรับปรุงการให้บริการกองทุน
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของ
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ด้านที่ 3. แผนด้านการปฏิบัติการ
3.1 การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3.2 การบริหารและการใช้จ่ายเงินกองทุน เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน
แผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กองทุนเพื่อการสืบสวน
และสอบสวนคดีอาญา ประจาปีบัญชี 2561

1

ด้านที่ ๔. แผนด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
๔.๑ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารงานทุนหมุนเวียน
๔.๒ เพื่อปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพด้านสารสนเทศของกองทุน ให้สามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4.3 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความชานาญของเจ้าหน้าที่ เพื่อลดปัญหาและ
อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการทางาน
๔.4 เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในโปรแกรมแบบรายงานผลการวิเคราะห์และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ผ่านระบบสารสนเทศ ตร.
4.5 เพื่ อ เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ข่ า วสาร ผลงาน ของกองทุ น เพิ่ ม ช่ อ งทางในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องในกองทุน และประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงและรับทราบข่าวสาร
4.6 เพื่อให้บุคลากรของกองทุน มีสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กาหนด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
4.7 กองทุ น มี ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์
เป้าหมาย และพันธกิจของกองทุน
4.8 เพือ่ ให้หน่วยบริหารเงินกองทุนสามารถนาหลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในมาพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ
4.9 เพื่อให้ ห น่ ว ยงานบริหารกองทุนมีคู่มือสาหรับใช้ในการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4.10 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในมากขึ้น
4.11 พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การรายงานผล ประกอบด้วย
๑. การรายงานการใช้จ่ายเงินกองทุน หน่วยรับผิดชอบ กองกำรเงิน (กง.)
๒. การรายงานผลด้านสนองประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยรับผิดชอบ กองวิจัย (วจ.),
กองแผนงำนอำชญำกรรม (ผอ.)
๓. การรายงานผลการวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติการบริหารการใช้จ่ายเงิน กองทุน
หน่วยรับผิดชอบ กองกำรเงิน (กง.)
๔. การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ การจัดสรรเงิน การใช้จ่ายเงินและผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยบริหารเงินกองทุน หน่วยรับผิดชอบ สำนักงำนตรวจสอบภำยใน (สตส.)
๕. การรายงานการดาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร หน่วยรับผิดชอบ สำนักงำนกำลังพล (สกพ.)
๖. การรายงานการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง และการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
หน่วยรับผิดชอบ กองยุทธศำสตร์ (ยศ.)
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๗. การรายงานการจัด ทาแผนยุท ธศาสตร์แ ละแผนปฏิ บัติก ารประจาปี หน่วยรับ ผิด ชอบ
กองแผนงำนอำชญำกรรม (ผอ.)
๘. การรายงานการจัด ท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติก ารสารสนเทศ หน่วยรับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศกลำง (ศทก.)
๙. การรายงานผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีงานกองทุนให้มีประสิทธิภาพ หน่วยรับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศกลำง (ศทก.), กองบังคับกำรสนับสนุนทำงเทคโนโลยี (บก.สสท.)
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และสอบสวนคดีอาญา ประจาปีบัญชี 2561

3

2. เกณฑ์วัดผลกำรดำเนินงำน

ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีบัญชี 2561 ระหว่างกระทรวงการคลัง กับ กองทุนเพื่อการสืบสวนและ
สอบสวนคดี อ าญา ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ตามตั ว ชี้ วั ด ที่ 2.2 การด าเนิ น การตามแผนปรั บ ปรุ ง
การให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กาหนดคาจากัดความหรือสูตรการคานวณ
การปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนเพื่อการสืบสวนและ
สอบสวนคดีอาญา ในปีบัญชี 2561 แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ

กิจกรรม

1
๒

แผนปรับปรุงการดาเนินงานจากผลสารวจความพึงพอใจแล้วเสร็จ
แผนฯ ผ่านความเห็นชอบจากคณะทางานจัดทาข้อตกลงการประเมินผล
การดาเนินงานทุนหมุนเวียนประจาปีและกากับดูแลการประเมินผลการดาเนินงาน
ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายในเดือนมีนาคม 2561
สามารถดาเนินการปรับปรุงการดาเนินงานตามเป้าหมายของแผนการปรับปรุงฯ
ได้ร้อยละ 80
สามารถดาเนินการปรับปรุงการดาเนิ นงานตามเป้าหมายของแผนการปรับปรุงฯ
ได้ร้อยละ 100
สามารถดาเนินการปรับปรุงการดาเนินงานได้ตามเป้าหมายของแผนการปรับปรุงฯ
โดยผลสารวจความพึงพอใจผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของปีบัญชี 2561 มีค่ามากกว่า
ปีที่ผ่านมา

๓
๔
๕

โดยที่
- กองทุน ต้องดาเนินการ กิจกรรม/ โครงการ ตามที่ระบุในแผนการปรับปรุงฯ ให้ได้ผลลัพธ์
ณ สิ้นปีบัญชี 2561 ตรงตามเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพตามที่ระบุไ ว้ในแผนการปรับปรุงฯ
ประจาปี 2561 จึงจะถือว่า กิจกรรม/ โครงการนั้นๆ แล้วเสร็จ
- หากกิจกรรม/ โครงการใดๆ ไม่สามารถระบุเป้าหมายการดาเนินงานทั้ง เชิ งปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ณ สิ้นปีบัญชี 2561 ได้ ให้ถือว่า กิจกรรม/ โครงการนั้นๆ ไม่แล้วเสร็จ
- กองทุนต้องจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปรับปรุงฯ เสนอคณะอนุกรรมการ
จัดทาข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนประจาปี และ กากับ ดูแล การประเมินผลก าร
ดาเนินงานด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเพื่อทราบ หากไม่รายงานจะพิจารณาปรับลดคะแนน
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ลง 0.5000 คะแนน

แผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กองทุนเพื่อการสืบสวน
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3. คำนิยำมกองทุนเพื่อกำรสืบสวนและสอบสวนคดีอำญำ
ประจำปีบัญชี 2561

กองทุน
กองทุน หมายถึง กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
คณะกรรมกำร
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
เลขำนุกำร
เลขานุการ หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวน
คดีอาญา
หน่วยจัดสรร
หน่วยจัดสรร หมายถึง หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนจากคณะกรรมการ เพื่อนาไป
จัดสรรสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติ งานของข้าราชการตารวจในการทาหน้าที่เกี่ยวกับ
การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาของหน่วยบริหารเงินกองทุน
หน่วยบริหำรเงินกองทุน
หน่วยบริหารเงินกองทุน หมายถึง หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนจากคณะกรรมการและ
หน่วยจัดสรร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจในการทาหน้าที่เกี่ยวกับการ
สืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
คณะอนุกรรมกำรจัดสรร
คณะอนุ กรรมการจัดสรร หมายถึง คณะอนุกรรมการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและ
สอบสวนคดีอาญาของหน่วยจัดสรร
คณะอนุกรรมกำรบริหำรเงินกองทุน
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารเงิ น กองทุ น หมายถึ ง คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารเงิ น กองทุ น
เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาของหน่วยบริหารเงินกองทุน
คดี
ความผิ ด อาญาซึ่ ง ได้ เ กิ ด หรื อ อ้ า ง หรื อ เชื่ อ ว่ า ได้ เ กิ ด ในเขตอ านาจของพนั ก งานสอบสวน
ไม่ว่าจะได้มีการรับคาร้องทุกข์ห รือคากล่าวโทษหรือไม่ก็ต าม และให้หมายความรวมถึงคดีอาญาที่ศาล
ออกหมายจับด้วย
แผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กองทุนเพื่อการสืบสวน
และสอบสวนคดีอาญา ประจาปีบัญชี 2561
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4. ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจ ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
กองทุนเพื่อกำรสืบสวนและสอบสวนคดีอำญำ และประเด็นข้อร้องเรียนจำกช่องทำงต่ำง ๆ
ประจำปีบัญชี 2561
ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของเจ้ำหน้ำที่ตำรวจที่ปฏิบัติงำนด้ำนสืบสวนและสอบสวนของ
กองทุนเพื่อกำรสืบสวนและสอบสวนคดีอำญำ
ประจำปีบัญชี 2560
ในปีบัญชี 2560 กองวิจัย สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ ได้จ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ (Third Party) เป็นที่ปรึกษาในการดาเนินการประเมินระดับความสาเร็จความพึงพอใจ
ของเจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนและสอบสวนของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
เป็นส่วนหนึ่งในโครงการประเมินระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กองทุนเพื่อการสืบสวน
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ผลการสารวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติงานสืบสวนและสอบสวนต่อการดาเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
(ส่วนผู้ปฏิบัติ) จากกลุ่มตัวอย่างจานวน ๗๐๐ คน
ภำพรวม คิดเป็นร้อยละ 75.77 แยกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้
ประเด็นคาถาม

ร้อยละ/
จานวน

ระดับความพึงพอใจ

5
4
3
ควำมพึงพอใจของเจ้ำหน้ำที่ตำรวจที่ปฏิบัติงำนด้ำนสืบสวนและสอบสวนต่อกำรดำเนินงำนของกองทุนเพื่อกำรสืบสวนและสอบสวนคดีอำญำ
ประจำปีบัญชี 2560
ควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรจัดสรรเงิน
1. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนฯ มีความเหมาะสมคานึงถึงประโยชน์ของ
จานวน
182
394
83
ทางราชการ และปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ร้อยละ
26.00 56.28 11.86
2. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ มีความชัดเจน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงาน
จานวน
166
374
114
ได้สะดวก
ร้อยละ
23.71 53.43 16.29
3. การอนุมัติใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ของคณะกรรมการกองทุนฯ (หน่วยงานท่าน) เป็นไป
จานวน
224
318
116
ตามภารกิจด้านการสืบสวนและสอบสวนและตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าที่
ร้อยละ
32.00 45.43 16.57
ผู้ปฏิบัติงานได้
4. การด าเนิ นงานของกองทุน ฯ (หน่ว ยงานท่า น) มีความน่ าเชื่ อถือ และมีหลั กฐาน
จานวน
220
342
102
สามารถตรวจสอบได้
ร้อยละ
31.43 48.86 14.57

1

รวมระดับ
4 และ 5

27
3.86
33
4.71
31
4.43

14
2.00
13
1.86
11
1.57

79.29
576
82.28
540
77.14
542
77.43

25
3.57

11
1.57

562
80.29

2

แผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กองทุนเพื่อการสืบสวน
7
แผนปรั
บ
ปรุ
ง
การให้
บ
ริ
ก
ารจากผลส
ารวจความพึ
ง
พอใจของผู
ม
้
ี
ส
ว
่
นได้
ส
ว
่
นเสี
ย
กองทุ
น
เพื
อ
่
การสื
บ
สวนและสอบสวนคดี
อาญา ประจาปีบัญชี 2561
และสอบสวนคดีอาญา ประจาปีบัญชี 2561
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ประเด็นคาถาม
ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร
5. มีรูปแบบและช่องทางการจัดสรรเงินกองทุนฯ ที่เหมาะสม
6. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินมีความชัดเจน เข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน
7. มี ก ารประชุ ม ชี้ แ จงขั้ น ตอนการเบิ ก จ่ า ยเงิ น กองทุ น ฯ สถานภาพของกองทุ น ฯ
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทราบ
8. การประชุมชี้แจงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ สถานภาพของกองทุนฯ มีความชัดเจน
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้รับข้อมูลเพียงพอ
9. แบบฟอร์มในการเบิกจ่ายเงินเข้าใจง่ายและมีความชัดเจน
10. กองทุนฯ (ส่วนกลาง) มีเว็บไซต์หรือช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยปฏิบัติ
ทั้งมีการประชาสัมพันธ์เข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือแนวทางปฏิบัติของกองทุนฯ ได้อย่างสะดวก
11. เจ้ าหน้าที่ ผู้ ป ฏิบัติ สามารถเข้ าถึ งเว็ บไซต์ห รือช่ องทางในการติดต่ อสื่ อสารกั บ
กองทุนฯ (ส่วนกลาง) ได้ง่าย

ร้อยละ/
จานวน
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ

ระดับความพึงพอใจ
5
160
22.86
160
22.86
167
23.86
174
24.86
169
24.14
233
33.29
199
28.43

4
371
53.00
372
53.14
359
51.28
359
51.29
368
52.57
290
41.43
324
46.29

3
124
17.71
123
17.57
134
19.14
121
17.29
111
15.86
137
19.57
132
18.86

2
33
4.71
33
4.71
25
3.57
34
4.86
40
5.71
24
3.43
32
4.57

แผนปรับปรุงการให้แผนปรั
บริการจากผลส
บปรุงการให้
ารวจความพึ
บริการจากผลส
งพอใจของผู
ารวจความพึ
้มีส่วนได้
งพอใจของผู
ส่วนเสีย กองทุ
้มีส่วนได้
นเพืส่อวการสื
นเสียบกองทุ
สวน นเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดี
8
อาญา ประจาปีบัญชี 2561
และสอบสวนคดีอาญา ประจาปีบัญชี 2561

1

รวมระดับ
4 และ 5

12
1.71
12
1.71
15
2.14
12
1.71
12
1.71
16
2.28
13
1.85

75.61
531
75.86
532
76.00
526
75.14
533
76.14
537
76.71
523
74.71
523
74.71
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ประเด็นคาถาม
ควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่
12. เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินกองทุนฯ มีจานวนเหมาะสมและทาหน้าที่เบิกจ่ายไม่ล่าช้า
13. เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินกองทุนฯ เข้าใจระเบียบการเบิ กจ่ายเงินกองทุน สามารถลด
ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายได้
14. เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินกองทุนฯ มีความสุภาพ มีความเอาใจใส่และกระตือรือร้น
ในการทางาน
15. เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินกองทุนฯ สามารถชี้แจง ให้ข้อมูล แนะนาระเบียบเกี่ยวกับ
ระเบียบและขั้นตอนการเบิกจ่ายได้อย่างชัดเจน
16. เจ้าหน้าที่กองทุนฯ (ส่วนกลาง) สามารถชี้แจง ให้ข้อมูล คาแนะนาระเบียบและ
ขั้นตอนในการดาเนินงานได้อย่างชัดเจน
17. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่กองทุนฯ (หน่วยงานท่าน)
มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือแนวทางการปฏิบัติของกองทุนฯ ชัดเจน
18. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่กองทุนฯ (ส่วนกลาง)
มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือแนวทางการปฏิบัติของกองทุนฯ ชัดเจน
ควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน
19. กองทุนฯ มีช่องทางการรับเรื่ องและตรวจสอบผลการดาเนินการข้อร้อ งเรีย น
ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหรือการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ที่เป็นธรรม

ร้อยละ/
จานวน

ระดับความพึงพอใจ
5

4

3

2

1

จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ

169
24.14
171
24.43
181
25.86
191
27.29
191
27.29
177
25.29
150
21.43

356
50.86
392
56.00
395
56.43
348
49.71
348
49.71
327
46.71
303
43.29

138
19.71
99
14.14
89
12.71
112
16.00
110
15.71
144
20.57
197
28.14

28
4.00
30
4.29
29
4.14
41
5.86
43
6.14
41
5.86
41
5.86

9
1.29
8
1.14
6
0.86
8
1.14
8
1.14
11
1.57
9
1.28

จานวน
ร้อยละ

171
24.43

283
40.43

194
27.71

42
6.00

10
1.43

แผนปรั
งการให้บารวจความพึ
ริการจากผลสงพอใจของผู
ารวจความพึ
นได้สน่วเพืนเสี
ย กองทุ
นเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดี
อาญา ประจาปีบัญชี 2561
แผนปรับปรุงการให้
บริบกปรุ
ารจากผลส
้มีสง่วพอใจของผู
นได้ส่วนเสี้มยีส่วกองทุ
่อการสื
บสวน
9
และสอบสวนคดีอาญา ประจาปีบัญชี 2561

รวมระดับ
4 และ 5
75.49
525
75.00
563
80.43
576
82.28
539
77.00
539
77.00
504
72.00
453
64.71
64.86
454
64.86
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1.1 ควำมพึ ง พอใจเกี่ ย วกับ กำรจั ด สรรเงิ น ได้ค่ า คะแนนความพึง พอใจร้ อ ยละ 79.29
ตามรายละเอียดประเด็นคาถาม ดังนี้
1.1.1 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนฯ มีความเหมาะสมคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการ
และปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ได้ค่าคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 82.28
1.1.2 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ มีความชัด เจน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสามารถ
ปฏิบัติงานได้สะดวก ได้ค่าคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 77.14
1.1.3 การอนุมัติใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ของคณะกรรมการกองทุนฯ (หน่วยงานท่าน) เป็นไปตาม
ภารกิจด้านการสืบสวนและสอบสวนและตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ ได้ค่าคะแนน
ความพึงพอใจร้อยละ 77.43
1.1.4 การดาเนิ นงานของกองทุนฯ (หน่วยงานท่าน) มีความน่าเชื่อถือและมีหลักฐาน
สามารถตรวจสอบได้ ได้ค่าคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 80.29
1.2 ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร ได้ค่าคะแนนความพึงพอใจ
ร้อยละ 75.61 ตามรายละเอียดประเด็นคาถาม ดังนี้
1.2.1 มีรูปแบบและช่องทางการจัดสรรเงินกองทุนฯ ที่เหมาะสม ได้ค่าคะแนนความพึงพอใจ
ร้อยละ 75.86
1.2.2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินมีความชัดเจน เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน ได้ค่าคะแนนความพึงพอใจ
ร้อยละ 76.00
1.2.3 มี ก ารประชุ ม ชี้ แ จงขั้ น ตอนการเบิ ก จ่ า ยเงิ น กองทุ น ฯ สถานภาพของกองทุ น ฯ
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทราบ ได้ค่าคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 75.14
1.2.4 มี ก ารประชุ ม ชี้ แ จงขั้ น ตอนการเบิ ก จ่ า ยเงิ น กองทุ น ฯ สถานภาพของกองทุ น ฯ
มีความชัดเจนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้รับข้อมูลเพียงพอ ได้ค่าคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 76.14
1.2.5 แบบฟอร์มในการเบิกจ่ายเงินเข้าใจง่ายและมีความชัดเจน ได้ค่าคะแนนความพึงพอใจ
ร้อยละ 76.71
1.2.6 กองทุ นฯ (ส่ วนกลาง) มีเว็บไซต์ หรื อช่ องทางในการติดต่ อสื่ อสารกั บหน่ วยปฏิ บั ติ
ทั้งมีการประชาสัมพันธ์เข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือแนวทางปฏิบัติของกองทุนฯ ได้อย่างสะดวก ได้ ค่าคะแนน
ความพึงพอใจร้อยละ 74.71
1.2.7 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับกองทุนฯ
(ส่วนกลาง) ได้ง่าย ได้ค่าคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 74.71
1.3 ควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ ได้ค่าคะแนนความพึงพอใจร้อยละ
75.49 ตามรายละเอียดประเด็นคาถาม ดังนี้
1.3.1 เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินกองทุนฯ มีจานวนเหมาะสมและทาหน้าที่เบิกจ่ายไม่ล่าช้า
ได้ค่าคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 75.00
1.3.2 เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินกองทุนฯ เข้าใจระเบีย บการเบิกจ่ายเงินกองทุน สามารถลด
ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายได้ ได้ค่าคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 80.43
แผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กองทุนเพื่อการสืบสวน
และสอบสวนคดีอาญา ประจาปีบัญชี 2561
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1.3.3 เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินกองทุนฯ มีความสุภาพ มีความเอาใจใส่และกระตือรือร้น
ในการทางาน ได้ค่าคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 82.28
1.3.4 เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินกองทุนฯ สามารถชี้แจง ให้ข้อมูล แนะนาระเบียบเกี่ยวกับ
ระเบียบและขั้นตอนการเบิกจ่ายได้อย่างชัดเจน ได้ค่าคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 77.00
1.3.5 เจ้าหน้าที่กองทุนฯ (ส่วนกลาง) สามารถชี้แจง ให้ข้อมูล คาแนะนาระเบียบและ
ขั้นตอนในการดาเนินงานได้อย่างชัดเจน ได้ค่าคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 77.00
1.3.6 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่กองทุนฯ (หน่วยงานท่าน)
มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือแนวทางการปฏิบัติของกองทุนฯ ชัดเจน ได้ค่าคะแนนความพึงพอใจ
ร้อยละ 72.00
1.3.7 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกีย่ วข้องเจ้าหน้าที่กองทุนฯ (ส่วนกลาง) มีการประชาสัมพันธ์
แจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือแนวทางการปฏิบัติของกองทุนฯ ชัดเจน ได้ค่าคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 64.71
1.4 ควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ได้ค่าคะแนนความพึงพอใจ
ร้อยละ 64.86 ตามรายละเอียดประเด็นคาถาม ดังนี้
1.4.1 กองทุ น ฯ มี ช่ องทางการรั บเรื่ อ งและตรวจสอบผลการด าเนิ น การข้ อ ร้ อ งเรี ย น
ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหรือการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ที่เป็นธรรม ได้ค่าคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 64.86
ประเด็นที่ได้คะแนนควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดสรรเงิน ในประเด็น
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนฯ มีความเหมาะสมคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการ และปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ โดยได้ค่าคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 82.28 และด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ ในประเด็นเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินกองทุนฯ มีความสุภาพ มีความเอาใจใส่และกระตือรือร้น
ในการทางาน โดยได้ค่าคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 82.28
ประเด็น ที่ได้คะแนนควำมพึงพอใจน้อยที่สุ ด คือ ด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ ในประเด็น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่กองทุนฯ (ส่วนกลาง)
มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือแนวทางการปฏิบัติของกองทุนฯ ชัดเจน โดยได้ค่าคะแนน
ความพึงพอใจร้อยละ 64.71
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในกำรให้บริกำรของกองทุนเพื่อกำรสืบสวนและสอบสวนคดีอำญำ
1. กองทุนฯ (ส่วนกลาง) ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ
2. ขั้นตอนการเบิกจ่ายตามระเบียบกองทุนฯ มีจานวนมาก
3. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายตามระเบียบกองทุนฯ มีจานวนมาก
4. หลักเกณฑ์การจัดสรร ควรใช้รูปแบบการจัดสรรจากจานวนคดีเป็นหลัก สถานีตารวจจะได้มี
งบสนับสนุนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตารวจอย่างเต็มที่
5. สถานีตารวจควรจัดสรรงบสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจผู้ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

แผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กองทุนเพื่อการสืบสวน
และสอบสวนคดีอาญา ประจาปีบัญชี 2561
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ผลการสารวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติงานสืบสวนและสอบสวนต่อการดาเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
(ส่วนผู้บริหาร) จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 435 คน
ภำพรวม คิดเป็นร้อยละ 70.30 แยกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
รวม
ประเด็นคาถาม
ด้ำนกำรดำเนินกำรของกองทุน (ส่วนกลำง)
1. หลักเกณฑ์การจัดสรรครอบคลุมทุกคดีที่ใช้เงิน
2. การจัดสรรเงินกองทุนมีความรวดเร็ว
3. การอบรมหลักเกณฑ์การจัดสรรและข้อปฏิบัติในการใช้จ่ายเงิน
4. การติดประกาศหรือประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการจัดสรรเงินหรือสถานภาพกองทุนฯ
ให้ทราบ
5. เจ้าหน้าที่กองทุนฯ (ส่วนกลาง) สามารถชี้แจง ให้ข้อมูล คาแนะนาระเบียบและ
ขั้นตอนในการดาเนินงานได้อย่างชัดเจน
6. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่กองทุนฯ (ส่วนกลาง)
มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือแนวทางการปฏิบัติของกองทุนฯ ชัดเจน
7. เว็บไซต์กองทุน www.criminalfund.police.go.th มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน ข้อมูล
เป็นประโยชน์และเพียงพอ
8. ระบบสารสนเทศ ตร. (CRIMES) เพื่อรองรับการดาเนินงานของกองทุนพร้อมใช้งาน

จานวน/
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ

5
53
12.18
58
13.33
38
8.74
31
7.13
50
11.49
34
7.82
47
10.80
28
6.44

4
186
42.76
159
36.55
202
46.44
157
36.09
240
55.17
211
48.51
216
49.66
146
33.56

3
168
38.62
182
41.84
161
37.01
195
44.83
118
27.13
148
34.02
146
33.56
163
37.47

2
21
4.83
29
6.67
31
7.13
48
11.03
24
5.52
37
8.51
24
5.52
73
16.78

แผนปรับปรุ
บปรุงการให้
งการให้บริบกริารจากผลส
การจากผลสารวจความพึ
ารวจความพึงพอใจของผู
งพอใจของผู้มีส้ม่วีสนได้
่วนได้ส่วสนเสี
่วนเสีย ยกองทุ
กองทุนเพื
นเพื่อการสื
่อการสืบสวน
บสวนและสอบสวนคดี12อาญา ประจาปีบัญชี 2561
แผนปรั
และสอบสวนคดีอาญา ประจาปีบัญชี 2561

S.D.

ร้อยละ

3.51

0.62

70.3

3.59

0.825

71.8

3.53

0.864

70.6

3.55

0.779

71.0

3.37

0.809

67.4

3.71

0.767

74.2

3.53

0.804

70.6

3.65

0.764

73.0

3.18

0.980

63.6

1
7
1.61
7
1.61
3
0.69
4
0.92
3
0.69
5
1.15
2
0.46
25
5.75
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ประเด็นที่ได้คะแนนควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ เจ้าหน้าที่กองทุนฯ (ส่วนกลาง) สามารถชี้แจง
ให้ข้อมูล คาแนะนา ระเบียบ และขั้นตอนในการดาเนินงานได้อย่างชัดเจน โดยได้ค่าคะแนนความพึงพอใจ
ร้อยละ 74.20 รองลงมาคือ เว็บไซต์กองทุน www.criminalfund.police.go.th มีข้อมูลเป็นปัจจุบั น
ข้อมูลเป็นประโยชน์และเพียงพอ โดยได้ค่าคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 73.00
ประเด็นที่ได้คะแนนควำมพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ระบบสารสนเทศ ตร. (CRIMES) เพื่อรองรับ
การดาเนินงานของกองทุนพร้อมใช้งาน โดยได้ค่าคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 63.60
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกองทุน (ส่วนกลำง)
1. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ
2. ควรขยายกรอบการจัดสรรเงินให้ครอบคลุมคดีมากขึ้น
3. ควรจัดสรรเงินให้เหมาะสม บางหน่วยได้รับเงินจัดสรรไม่เพียงพอต่อผู้ปฏิบัติงาน
4. ควรปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
5. ควรปรับปรุงระเบียบกองทุนฯ ให้คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนฯ ระดับสถานีตารวจ
ชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ให้เจ้าหน้าที่ตารวจผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทราบ
6. หลักเกณฑ์การจัดสรร ควรใช้รูปแบบการจัดสรรจากจานวนคดีเป็นหลัก เจ้าหน้าที่ตารวจ
ผู้ปฏิบัติจะได้รับงบสนับสนุนอย่างเพียงพอ
7. ควรมีช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกองทุนฯ เช่น กฎ ระเบียบ และแนวทาง
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน
8. ควรเพิ่ม/ปรับปรุงระบบหรือช่องทางการสื่อสารกับกองทุนฯ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น
เช่น การใช้ระบบไลน์ (Line) เป็นต้น
9. ควรปรับปรุงเว็บไซต์กองทุนฯ ให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

แผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กองทุนเพื่อการสืบสวน
และสอบสวนคดีอาญา ประจาปีบัญชี 2561
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ประเด็นข้อร้องเรียนจำกช่องทำงต่ำงๆ
ประจำปีบัญชี 2560
กองวิจัย สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ ได้รวบรวมข้อมูลข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ ประจาปีบัญชี
2560 ปรากฏตามรายละเอียด ดังนี้
1. ข้อร้องเรียนจากสานักงานจเรตารวจ
- จดหมายร้องเรียน พ.ต.ท.สมคเน ศรีนาราง สวญ.สภ.มารวิชัย จว.พระนครศรีอยุธยา
ทุจริตเงินกองทุน อยู่ระหว่างดาเนินการ (ตามหนังสือ ฝรท.บก.อก.จต. ที่ 0013.15/194 ลง 31 ต.ค.60)
2. ข้อร้องเรียนจากคณะอนุกรรมการจัดทาระบบการควบคุมภายใน และกากับ ดูแลการประเมินผล
ด้านการควบคุมภายใน ด้ านการบริหารความเสี่ยง ตามคาสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุ นเพื่อการสืบสวน
และสอบสวนคดีอาญา ที่ 4/2558 ลง วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 (ตามหนังสือ กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ยศ.
ที่ 0007.16/139 ลง 1 พ.ย.60)
- ร้องเรียนผ่าน ภ.3 ในประเด็น พ.ต.อ.ไชยยุทธ วงศ์โคกสูง ผกก.สภ.เมืองชัยภูมิ จว.ชัยภูมิ
นาเงินกองทุน ไปใช้จ่ายโดยมิชอบ และบังคับให้คณะกรรมการลงชื่อในการเบิกจ่ายเงินกองทุน ได้ดาเนินการ
ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลปรากฏว่าไม่มีมูล จึงยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว (ตามหนังสือ
ภ.จว.ชัยภูมิ ที่ 0018(ชย).16/4446 ลง 20 ก.ค.60)
3. ข้อร้องเรียนจากคณะอนุกรรมการกากับ ดูแล การประเมินผลการดาเนินงานด้านการปฏิบัติการ
และด้านการตรวจสอบภายใน (ตามหนังสือ พตส. ที่ 0014.02/803 ลง 30 ต.ค.60)
- ร้องเรียนการเบิกจ่ายเงินกองทุนของ พ.ต.อ.ศรีทะนนท์ เรือนมูล ผกก.สภ.เมืองเพชรบูรณ์
ว่ามีการเบิกจ่ายเงินกองทุน แต่ไม่มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้ปฏิบัติ ทั้งนี้ ตร.ได้มอบหมายให้ ตส.2 โดย ฝตส.2
ตส.2 และ ฝตพ.ตส.2 ตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งในขณะตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องไม่ปรากฏว่ามีผู้ใด
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่ตรวจสอบ และ ตร.ได้อนุมัติให้ยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว (ตามอนุมัติ ตร.
ลง 6 ต.ค.60 ท้ายหนังสือ สตส. ลับ ที่ 0014.23/68 ลง 22 ก.ย.60)
4. ข้อร้องเรียนทางเว็บไซต์ http://criminalfund.police.go.th (ตามหนังสือ กลุ่มงานอินเทอร์เน็ต
บก.สสท. ที่ 0033.33/175 ลง 27 ต.ค.60)
- ข้าราชการตารวจ สภ.มะนาวหวาน ภ.จว.ลพบุรี ขอให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินกองทุนใน
สภ.มะนาวหวาน เนื่องจากไม่ได้นาเงินที่เบิกจ่ายมาใช้จ่ายในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา และการเบิกจ่าย
เงินกองทุนดังกล่าว คณะอนุกรรมการไม่ทราบว่าเงินกองทุนได้นามาใช้ในการสืบสวนสอบสวนจริงหรือไม่
5. ข้อร้องเรียนจากคณะอนุกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์จัดสรรเงินกองทุน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการตารวจในการทาหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
- ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนแต่อย่างใด (ตามหนังสือ
ฝงป.5 งป. ที่ 0010.17/3 ลง 19 ต.ค.60)
แผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กองทุนเพื่อการสืบสวน
และสอบสวนคดีอาญา ประจาปีบัญชี 2561
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ดังนั้ น เพื่อให้ บรรลุวั ต ถุป ระสงค์แ ละเป้าหมายตามตัวชี้ วัด ที่ 2 ด้านการสนองประโยชน์ ต่ อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามตัวชี้วัดที่ 2.2 การดาเนินการตามแผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจ
ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กองวิ จั ย ส านั ก งานยุ ท ธศาสตร์ ต ารวจ จึ ง ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนปรั บ ปรุ ง
การให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากผลสารวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่
ตารวจที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนและสอบสวน ในปีบัญชี 2560 จากผลสารวจความคิดเห็นและความคาดหวัง
ของผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย ในประเด็น ความไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะต่างๆ ข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ
รวมถึ งแผนการศึ กษาหลัก เกณฑ์ แ ละแนวทางการจัด สรรเงิน ให้ กับ สถานี โดยสอดรั บกั บแผนปรั บปรุ ง
การให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อไป

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ให้มีความรู้ในการปฏิบัติงาน
ของกองทุน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยบริหารเงินกองทุน เพื่อให้
กระบวนการบริหารเงินกองทุนของหน่วยมีความน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้
5.3 เพื่อ เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกองทุน โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการปฏิบัติงาน

6. ขอบเขต
ขอบเขตของแผนการปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จะดาเนินการกาหนด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวน
และสอบสวนคดีอาญา โดยพิจารณาจากประเด็น ดังนี้
6.1 ความไม่พึง พอใจ ความคิด เห็น และข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับ ความต้องการของผู้ใช้ บริการ
(กองทุน เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา) จากผลการสารวจความพึง พอใจของเจ้าหน้าที่ ตารวจ
ที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวนต่อการดาเนินงานของกองทุน เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ประจาปีบัญชี ๒๕60
6.2 ประเด็นข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ
6.3 แผนการศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดสรรเงินให้กับสถานี
แผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กองทุนเพื่อการสืบสวน
และสอบสวนคดีอาญา ประจาปีบัญชี 2561
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7. แนวทำงกำรดำเนินกำร
7.1 เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรกองทุ น เพื่ อ การสื บ สวนและสอบสวนคดี อ าญา ให้ มี ค วามรู้
ในการปฏิบัติงานของกองทุน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
(1) โครงการสั มมนาเพื่ อพั ฒนาบุคลากรกองทุ นเพื่ อการสื บสวนและสอบสวนคดีอ าญา
ประจาปีบัญชี 2561 กองการเงิน (กง.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
(2) การเพิ่มเติมหัวข้อวิชาหรือเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนในหลักสูตรต่างๆ
ของ ตร. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานกาลังพล (สกพ.) เป็นหน่วยรับผิดชอบ
7.2 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกองทุน โดยใช้ เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการปฏิบัติงาน โดยมีกิจกรรม ดังนี้
(1) พัฒนาช่องทางการสื่อสารทาง Line ให้เข้าถึงง่าย สะดวก และสามารถสนับสนุน
ข้อมู ลผู้ใ ช้งานทั้ง ส่ว นปฏิบั ติแ ละส่ว นกลางได้ กองบังคั บการสนั บสนุ นทางเทคโนโลยี (บก.สสท.) เป็ น
หน่วยงานรับผิดชอบ
(2) จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานโปรแกรมแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงาน
กส.1 และ กส.2 แก่หน่วยที่ได้รับการจัดสรรเครื่อง Crimes ไม่เพียงพอ (บช.ปส. ตชด. และ บช.ส. รวม 100 คน)
ส่ ว นหน่ ว ยอื่ น ให้ ศึ ก ษาคู่ มื อ การใช้ โ ปรแกรมแบบรายงานผ ลการปฏิ บั ติ ง านจากเว็ บ ไซต์ ก องทุ น
(http://criminalfund.police.go.th) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (ศทก.) เป็นหน่วยรับผิดชอบ
(3) การตอบคาถามปัญหาด้านการเงินผ่านทาง Line: criminalfund Facebook: กองทุน
เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา กองการเงิน (กง.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

แผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กองทุนเพื่อการสืบสวน
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8. กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ
8.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ให้มีความรู้ในการปฏิบัติงาน
ของกองทุน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
เป้าหมาย
ที่ท้าทาย

ตัวชีว้ ัด /
ระยะเวลา
ค่าเกณฑ์วดั ที่มี
ดาเนินการ
คุณภาพ

หน่วยงาน
งบประมาณ
รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ

เป้าประสงค์

(1) โครงการสัมมนา
เพื่อพัฒนาบุคลากร
กองทุนเพื่อการสืบสวน
และสอบสวนคดีอาญา
ประจาปีบัญชี 2561

เพื่อให้บุคลากร
กองทุนเพื่อการ
สืบสวนและ
สอบสวนคดีอาญา
มีความรู้ความเข้าใจ
ในระเบียบ
ข้อบังคับและ
หลักเกณฑ์การ
ใช้จ่ายเงิน
กองทุนใหม่
ได้อย่างถูกต้อง
สามารถลด
ข้อผิดพลาด
จากการ
ปฏิบัติงานได้

เจ้าหน้าที่หน่วย
บริหารเงินกองทุน
เพื่อการสืบสวน
และสอบสวน
คดีอาญา
ปฏิบัติงานกองทุน
ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ความรู้ความเข้าใจ
ก่อนการสัมมนา
และความรู้
ความเข้าใจ
หลังการสัมมนา

ธ.ค.60 มิ.ย.61

กองการเงิน งบประมาณ
(กง.)
ของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

(2) การเพิ่มเติมหัวข้อ
วิชาหรือเนื้อหา
เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการกองทุนใน
หลักสูตรต่างๆ ของ ตร.

ข้าราชการตารวจ
ทุกระดับชั้น
มีการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ
และสามารถนาไป
เป็นข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องได้
อย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุมทุกด้าน

บุคลากรกองทุน
มีความรู้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

จานวนหลักสูตร
ที่มีการเพิ่มเติม
วิชา 10
หลักสูตร

ต.ค.60 ก.ย.61

กลุ่มงาน
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล
สานักงาน
กาลังพล
(สกพ.)

แผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กองทุนเพื่อการสืบสวน
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8.2 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกองทุน โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน โดยมีกิจกรรม ดังนี้
แผนงาน/โครงการ

เป้าประสงค์

(1) พัฒนาช่องทาง
การสื่อสารทาง Line
ให้เข้าถึงง่าย สะดวก
และสามารถ
สนับสนุนข้อมูล
ผู้ใช้งานทั้งส่วนปฏิบัติ
และส่วนกลางได้

เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารผลงาน
ของกองทุน
เพิ่มช่องทาง
ในการประชาสัมพันธ์
ผู้เกี่ยวข้องใน
กองทุนและ
ประชาชนทั่วไป
ได้เข้าถึงและ
รับทราบข่าวสาร
เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ผู้ใช้โปรแกรม
สามารถบันทึก
ข้อมูลแบบ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานของ
กองทุนผ่านระบบ
สารสนเทศ
สถานีตารวจ
(CRIMES) ได้

(2) จัดอบรม
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน
โปรแกรมแบบ
รายงานผล
การปฏิบัติงาน
ตามแบบรายงาน
กส.1 และ กส.2

เป้าหมาย
ที่ท้าทาย
การให้ข้อมูล
ข่าวสารที่
ถูกต้องแก่
ผู้ปฏิบัติและ
ผู้เกี่ยวข้อง
โดยสามารถ
อ้างอิง
แหล่งข้อมูล
ที่ได้รับอย่าง
เปิดเผยและ
ถูกต้อง แม่นยา
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้
โปรแกรมมีความรู้
ความเข้าใจใน
ระบบการ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
กองทุนเพื่อการ
สืบสวนและ
สอบสวน
คดีอาญา
ผ่านระบบ
สารสนเทศ
สถานีตารวจ
(CRIMES)
สามารถ
ถ่ายทอดความรู้
ให้ผู้เกี่ยวข้องได้

ตัวชีว้ ัด /
ค่าเกณฑ์วดั ที่มี
คุณภาพ
มีผู้แทนหน่วย
บริหารเงินกองทุน
ระดับ บช. และ
ผู้แทนหน่วย
รับผิดชอบ
ระดับ ตร. เข้าเป็น
สมาชิก Line
กองทุน (ส่วนกลาง)
หน่วยละอย่างน้อย
2 คน เพื่อสนับสนุน
ข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้
โปรแกรมสามารถ
บันทึกข้อมูล
แบบรายงานผล
การปฏิบัติงาน
ของกองทุนผ่าน
ระบบสารสนเทศ
สถานีตารวจ
(CRIMES)
ได้ครบทุกหน่วย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงาน
งบประมาณ
รับผิดชอบ

ต.ค.60 ก.ย.61

กองบังคับ งบประมาณ
การสนับสนุน ของสานักงาน
ทางเทคโนโลยี ตารวจแห่งชาติ
(บก.สสท.)

1.จัดอบรมให้
ศูนย์
งบประมาณ
ความรูแ้ ก่ผู้ใช้
เทคโนโลยี ของสานักงาน
โปรแกรมของ
สารสนเทศกลาง ตารวจแห่งชาติ
หน่วยงาน ได้แก่
(ศทก.)
บช.ปส. บช.ตชด.
และ บช.ส.
รวม 100 คน
(ไตรมาส 1-2)
2.จดทาไฟล์สื่อ
การสอน VDO
การขอสิทธิและ
การเข้าใช้งาน
แบบรายงาน
กส.1 และ
กส.2 ไว้บน
เว็บไซต์กองทุน
เพื่อการสืบสวน
และสอบสวน
คดีอาญา
(https://
criminalfund.
police.go.th)
(ไตรมาสที่ 1-2)
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แผนงาน/โครงการ
(3) การตอบคาถาม
ปัญหาด้านการเงิน
ผ่านทาง
Line: criminalfund
Facebook: กองทุน
เพื่อการสืบสวนและ
สอบสวนคดีอาญา

เป้าประสงค์

เป้าหมาย
ที่ท้าทาย

ตัวชีว้ ัด /
ค่าเกณฑ์วดั ที่มี
คุณภาพ

เพื่อตอบคาถาม สามารถตอบ
ความรู้ความเข้าใจ
หรือปัญหาเกี่ยวกับ คาถามได้รวดเร็ว ก่อนการสัมมนา
การดาเนินงาน
และความรู้
ด้านการเงินของ
ความเข้าใจ
กองทุนเพื่อการ
หลังการสัมมนา
สืบสวนและ
สอบสวนคดีอาญา

ระยะเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงาน
งบประมาณ
รับผิดชอบ

ต.ค.60 ก.ย.61

กองการเงิน งบประมาณ
(กง.)
ของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

แผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กองทุนเพื่อการสืบสวน
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9. กำรติดตำมและประเมินผล
กองวิจัย สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติตามแผน โดยกาหนดให้มีการรายงานผลการดาเนินการ ดังนี้
9.๑ ห้วงระยะเวลาในการรายงาน ให้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของกิ จ กรรมรายงานผลการปฏิ บั ติ
ตามแผนในรอบ ๙ เดือน (๓๐ มิถนุ ายน 2561) และ ๑๒ เดือน (๓๐ กันยายน 2561)
** ตามแบบรายงาน ที่กองวิจัย สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ กาหนด
** เนื่องจากบันทึกข้อตกลงฯ ระบุ จัดทาแผนปรับปรุงฯ แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2560 และต้องผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการจัดทาข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนประจาปี และ
กากับ ดูแล การประเมินผลการดาเนินงานด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9.๒ เกณฑ์การประเมินผล
การคานวณเกณฑ์การให้คะแนน ให้คานวณรายกิจกรรม ตามแนวทางการดาเนิ นงาน ได้แก่
มี ก ารดาเนิ น การตามกิ จ กรรมหรื อ ไม่ ถ้ า มี ใ ห้ ไ ด้ ๑ กิ จ กรรม ถ้ า ไม่ มี ใ ห้ ๐ กิ จ กรรม และให้ ใ ช้
เกณฑ์ ก ารประเมินผล ดังนี้
9.๒.๑ การคานวณร้อยละการดาเนินงานตามแผน
ใช้สูตร จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จ x 1๐๐
จานวนกิจกรรม (5 กิจกรรม)
จำนวน
ร้อยละของ
จำนวน
กิจกรรมที่
ผลกำรดำเนินงำน
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
ดำเนินกำร
ตำมแผน
แล้วเสร็จ
(1) เพื่อพัฒนาบุคลากรกองทุนเพื่อการสืบสวน
2
และสอบสวนคดีอาญา ให้มีความรู้ในการปฏิบัติงาน
ของกองทุน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
(2) เพื่ อ เป็ นแหล่ งข้ อมู ลสารสนเทศเกี่ ยวกั บ
3
กองทุน โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการปฏิบัติงาน
รวม

5

แผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กองทุนเพื่อการสืบสวน
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9.๒.๒ การคานวณระดับความสาเร็จของแผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ช่วงคะแนนที่ 1 - ๕ คะแนน ดังนี้
คะแนน

กิจกรรม

1
๒

แผนปรับปรุงการดาเนินงานจากผลสารวจความพึงพอใจแล้วเสร็จ
แผนฯ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะท างานจั ด ท าข้ อ ตกลงการประเมิ น ผล
การดาเนินงานทุนหมุนเวียนประจาปีและกากับดูแลการประเมินผลการดาเนินงาน
ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายในเดือนมีนาคม 2561
สามารถดาเนิน การปรับปรุงการดาเนินงานตามเป้าหมายของแผนการปรับปรุงฯ
ได้ร้อยละ 80
สามารถดาเนิน การปรับปรุงการดาเนินงานตามเป้าหมายของแผนการปรับปรุงฯ
ได้ร้อยละ 100
สามารถดาเนินการปรับปรุงการดาเนินงานได้ตามเป้าหมายของแผนการปรับปรุงฯ
โดยผลสารวจความพึง พอใจผู้ มีส่ วนได้ส่ว นเสี ยของปีบัญ ชี 2561 มีค่ ามากกว่ า
ปีที่ผ่านมา

๓
๔
๕

แผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กองทุนเพื่อการสืบสวน
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ผนวก ก. แบบรายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามแผนปรั บปรุ ง การให้ บ ริ ก ารจากผลส ารวจความพึ งพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจาปีบัญชี ๒๕61
รายงานผลการปฏิบตั ิตามแผนปรับปรุงรอบ ( ) 9 เดือน
( ) 12 เดือน
ชื่อกิจกรรม :
ผู้รับผิดชอบ :
หน่วยที่รับผิดชอบ :
หมายเลขโทรศัพท์ :
รายละเอียดของการดาเนินการ :
ชื่อกิจกรรม

ผลการดาเนินการ

เกณฑ์การให้คะแนน :
๐ คะแนน

๑ คะแนน

ไม่ได้ดาเนินการ

ดาเนินการเสร็จสิ้น

เอกสารประกอบการปฏิบัติที่ได้ดาเนินการ :
๑.
๒.
๓.
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หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินกองทุนเพื่อกำรสืบสวนและสอบสวนคดีอำญำ
ประจำปีบัญชี ๒๕61
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61
จัดสรรให้สาหรับหน่วยบริหารเงินกองทุน จานวนทั้งสิ้น ๑,๖83 หน่วย ได้แก่ สถานีตารวจ ๑,๔82 สถานี
และหน่วยปฏิบัติการสืบสวนและสอบสวนในสังกัด บช. ต่างๆ จานวน 201 หน่วย โดยมีหลักเกณฑ์การจัดสรร
ดังนี้
๑. หน่วยสถำนีตำรวจ
เกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดี อาญาให้กับสถานีตารวจ จานวน
๑,๔82 สถานี คิดเกณฑ์การจัดสรรให้ตามโครงสร้างสถานีตารวจ และคิดเกณฑ์การจัดสรรให้ตามจานวนคดี
ที่เกิดขึ้น รวมถึงคิดเกณฑ์การจัดสรรให้ตามร้อยละของผลการจับกุมดังนี้
๑.๑ เกณฑ์กำรจัดสรรตำมโครงสร้ำงสถำนี
ตร. มีหน่วยระดับสถานีตารวจ จานวน ๑,๔82 สถานี มีการจัดแบ่งโครงสร้างสถานีตารวจ
เป็น ๖ รูปแบบ ดังนี้
โครงสร้างสถานีตารวจ
- รูปแบบที่ ๑ สถานีตารวจที่มปี ริมาณงานสูงมาก มีผู้กากับการเป็นหัวหน้า มีรองผู้กากับการ
ท าหน้ า ที่ ช่ ว ยเหลื อ การปฏิ บั ติ ง าน ๓ ด้ า น (ด้ า นป้ อ งกั น ปราบปราม ด้ า นสื บ สวน และด้ า นจราจร)
งานสอบสวน และหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
- รูปแบบที่ ๒ สถานีตารวจที่มีปริมาณงานสูง มีผู้กากับการเป็นหัวหน้า มีรองผู้กากับการ
ทาหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ๒ ด้าน (ด้านป้องกันปราบปราม และด้านสืบสวน), งานสอบสวน และ
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
- รูปแบบที่ ๓ สถานีตารวจที่มีปริมาณงานรองลงมา มีสารวัตรใหญ่เป็นหัวหน้า มีสารวัตร
ท าหน้ า ที่ ช่ ว ยเหลื อ การปฏิ บั ติ ง าน ๓ ด้ า น (ด้ า นป้ อ งกั น ปราบปราม ด้ า นสื บ สวน และด้ า นจราจร)
งานสอบสวน และหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
- รูปแบบที่ ๔ สถานีตารวจที่มีปริมาณงานรองลงมาอีก มีสารวัตรใหญ่เป็นหัวหน้า มีสารวัตร
ทาหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ๒ ด้าน (ด้านป้องกันปราบปราม และด้านสืบสวน), งานสอบสวน และ
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
- รูปแบบที่ ๕ สถานีตารวจที่มปี ริมาณงานน้อย มีสารวัตรเป็นหัวหน้า มีรองสารวัตรทาหน้าที่
ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ๓ ด้าน (ด้านป้องกันปราบปราม ด้านสืบสวน และด้านจราจร), งานสอบสวน และ
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
- รูปแบบที่ ๖ สถานีตารวจที่มีปริมาณงานน้อยที่สุด มีสารวัตรเป็นหัวหน้า มีรองสารวัตร
ทาหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ๒ ด้าน (ด้านป้องกันปราบปราม และด้านสืบสวน), งานสอบสวน และ
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
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เกณฑ์กำรจัดสรร
จากการจัดแบ่งโครงสร้างสถานีตามรูปแบบที่ ๑-๖ ตร. จึงได้ใช้โครงสร้างดังกล่าวเป็นเกณฑ์
ในการแบ่งกลุ่มสถานีตารวจ โดยแบ่งเกณฑ์ในการจัดสรรเงิน เป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มที่ ๑ ระดับ ผกก.(สน.ตามรูปแบบที่ ๑, ๒*) 381 สถานี เดือนละ 40,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๒ ระดับ ผกก.(สน.ตามรูปแบบที่ ๒**,3) 886 สถานี เดือนละ 25,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๓ ระดับ สวญ. (สน.ตามรูปแบบที่ ๔)
87 สถานี เดือนละ 20,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๔ ระดับ สว. (สน.ตามรูปแบบที่ ๕, ๖) ๑๒๘ สถานี เดือนละ 15,๐๐๐ บาท
คาอธิบาย * สน. ตามรูปแบบที่ 2 ที่มีคดีตั้งแต่ 401 คดีขึ้นไป จัดให้อยู่กลุ่มที่ 1
** สน. ตามรูปแบบที่ 2 ที่มีคดีตั้งแต่ 400 คดีลงมา
๑.๒ เกณฑ์กำรจัดสรรตำมจำนวนคดีที่เกิดขึ้น
ตร. ได้ใช้จานวนคดีที่หน่วยสถานีได้บันทึกข้อมูลในระบบ CRIMES ตั้งแต่ ต.ค.๒๕๕9 ถึง
ก.ย.๒๕60 รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน เป็นเกณฑ์ในการจัดสรร โดยแบ่งเกณฑ์ในการจัดสรรเงินเป็น ๗ กลุ่ม
ดังนี้
- กลุ่มที่ ๑ ( ๑ – ๕๐ คดี)
จานวน 113 สถานี เดือนละ 4,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๒ (๕๑ – 10๐ คดี)
จานวน 244 สถานี เดือนละ 7,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๓ (10๑ – 20๐ คดี)
จานวน 379 สถานี เดือนละ 10,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๔ (20๑ – 4๐๐ คดี)
จานวน 375 สถานี เดือนละ ๑4,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๕ (4๐๑ – ๑,0๐๐ คดี)
จานวน 292 สถานี เดือนละ ๑8,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๖ (๑,0๐๑ – ๒,๐๐๐ คดี)
จานวน 62 สถานี เดือนละ 23,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๗ (๒,๐๐๑ คดีขึ้นไป)
จานวน 17 สถานี เดือนละ 30,๐๐๐ บาท
๑.๓ เกณฑ์กำรจัดสรรตำมร้อยละของผลกำรจับกุม
ตร. ได้ใช้จานวนผลการจับกุมที่หน่วยสถานีได้บันทึกข้อมูลในระบบ CRIMES ตั้งแต่ ต.ค.๒๕59
ถึง ก.ย.๒๕60 รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน เป็นเกณฑ์ในการจัดสรร โดยแบ่งเกณฑ์ในการจัดสรรเงินเป็น
2 ระดับ ดังนี้
1.3.1 ร้อยละของผลการจับกุม ตั้งแต่ ร้อยละ 50 – ร้อยละ 79 แบ่งตามปริมาณคดี
ที่เกิดขึ้นเป็น 3 กลุ่ม
- กลุ่มที่ ๑ (คดีตั้งแต่ 1 - 200 คดี)
จานวน 104 สถานี เดือนละ 6,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๒ (คดีตั้งแต่ 201 - 1,000 คดี) จานวน 72 สถานี เดือนละ 8,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๓ (ตั้งแต่ 1,001 คดีขึ้นไป)
จานวน 6 สถานี เดือนละ 12,๐๐๐ บาท
1.3.2 ร้ อ ยละของผลการจั บ กุ ม ตั้ ง แต่ ร้ อ ยละ 80 ขึ้ น ไป แบ่ ง ตามปริ ม าณคดี
ที่เกิดขึ้นเป็น 3 กลุ่ม
- กลุ่มที่ ๑ (คดีตั้งแต่ 1 - 200 คดี)
จานวน 621 สถานี เดือนละ 16,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๒ (คดีตั้งแต่ 201 - 1,000 คดี) จานวน 591 สถานี เดือนละ 18,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๓ (ตั้งแต่ 1,001 คดีขึ้นไป)
จานวน 73 สถานี เดือนละ 30,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ – หน่วยสถานีที่มีผลการจับกุมไม่ถึงร้อยละ 5๐ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน
จานวน 15 สถานี
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๒. หน่วยปฏิบัติกำรสืบสวนสอบสวน
เกณฑ์ ก ารจั ด สรรเงิ น กองทุ น เพื่ อ การสื บ สวนและสอบสวนคดี อ าญาให้ กั บ หน่ ว ยปฏิ บั ติ
การสืบสวนสอบสวน จานวน 201 หน่วย แบ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการสืบสวนสอบสวน บก.สส.สังกัด บช.น.
ภ.๑-๙ บช.ปส. สตม. และ บช.ส. และหน่วยปฏิบัติการสื บสวนสอบสวน กก.สส. สังกัด บช.น. ภ.๑-๙
บช.ก. บช.ทท. บช.ปส. และ บช.ตชด. คิดเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้
๒.๑ หน่ว ยปฏิ บัติ ก ำรสื บ สวนสอบสวน สั ง กัด บช.น. (ยกเว้น กก.ดส. กก.สำยตรวจ
บก.สปพ.) และ ภ.1-8 ภ.9 (ยกเว้น บก.สส.จชต. และ กก.สส.3 จชต.) จานวน 92 หน่วย ใช้เกณฑ์การ
จัดสรรดังนี้
๒.๑.๑ เกณฑ์กำรจัดสรรตำมจำนวนคดีที่เกิดขึ้น
ตร. ได้ใช้จานวนคดีที่หน่วยสถานีได้บันทึกข้อมูลในระบบ CRIMES ตั้งแต่ ต.ค.๒๕๕9
ถึง ก.ย.๒๕60 รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน เป็นเกณฑ์ในการจัดสรร โดยแบ่งเกณฑ์ในการจัดสรรเงิน เป็น 2 ระดับ
ดังนี้
1) ระดับ บก.สส. ใน ภ.1-8 ภ.9 (ยกเว้น บก.สส.จชต.) และ บช.น. จำนวน
10 หน่วย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
- กลุ่มที่ ๑ (๑ – 5๐,๐๐๐ คดี) จานวน 6 หน่วย เดือนละ ๑๐๐,๐๐๐บาท
- กลุ่มที่ ๒ (5๐,๐๐๑ คดีขึ้นไป) จานวน 4 หน่วย เดือนละ ๑๒๐,๐๐๐บาท
2) ระดับ กก.สส. สังกัด ภ.จว. ใน ภ.1-8 ภ.9 (ยกเว้น กก.สส.3 จชต.) และ
สังกัด บก.น.1-9 ใน บช.น. จำนวน 82 หน่วย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
- กลุ่มที่ ๑ (๑ – 4,๐๐๐ คดี)
จานวน 30 หน่วย เดือนละ ๓๒,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๒ (4,๐๐๑ – 6,๐๐๐ คดี) จานวน 27 หน่วย เดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๓ (6,๐๐๑ คดีขึ้นไป) จานวน 25 หน่วย เดือนละ ๔๘,๐๐๐ บาท
๒.๑.๒ เกณฑ์กำรจัดสรรตำมจำนวนผลกำรจับกุม ที่หน่วยสามารถจับกุมได้
ตร. ได้ใช้จานวนผลการจับกุมที่หน่วยสถานีได้บันทึกข้อมูลในระบบ CRIMES
ตั้งแต่ ต.ค.๒๕59 ถึง ก.ย.๒๕60 รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน เป็นเกณฑ์ในการจัดสรร โดยแบ่ง เกณฑ์ในการ
จัดสรรเงินเป็น 2 ระดับ ดังนี้
1) ระดับ บก.สส. ใน ภ.1-8 ภ.9 (ยกเว้น บก.สส.จชต.) และ บช.น. จำนวน
10 หน่วย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
- กลุ่มที่ ๑ (๑ – 5๐,๐๐๐ คดี) จานวน 6 หน่วย เดือนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๒ (5๐,๐๐๑ คดีขึ้นไป) จานวน 4 หน่วย เดือนละ ๑๘๐,๐๐๐ บาท
2) ระดับ กก.สส. สังกัด ภ.จว. ใน ภ.1-8 ภ.9 (ยกเว้น กก.สส.3 จชต.) และ
สังกัด บก.น.1-9 ใน บช.น. จำนวน 82 หน่วย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
- กลุ่มที่ ๑ (๑ - 4,๐๐๐ คดี)
จานวน 42 หน่วย เดือนละ ๔๘,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๒ (4,๐๐๑ - 6,๐๐๐ คดี) จานวน 19 หน่วย เดือนละ ๖๐,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๓ (6,๐๐๑ คดีขึ้นไป) จานวน 21 หน่วย เดือนละ ๗๒,๐๐๐ บาท
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๒.๒ หน่วยปฏิบัติกำรสืบสวนสอบสวน สังกัด บช.น. (กก.ดส. กก.สำยตรวจ บก.สปพ.)
ภ.9 (บก.สส.จชต. และ กก.สส.3 จชต.) บช.ปส. สตม. บช.ส. บช.ก. บช.ทท. และ บช.ตชด. จานวน
109 หน่วย แบ่งเกณฑ์ในการจัดสรรเงิน เป็น ๔ กลุ่มดังนี้
- กลุ่มที่ ๑ มี ๑ หน่วย (บก.สส.จชต.ภ.9)
เดือนละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๒ มี ๑๐ หน่วย (บก.ป.บช.ก. กก.สส.3 จชต.ภ.9) เดือนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๓ มี ๑ หน่วย (กก.ดส.)
เดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๔ มี ๙7 หน่วย
เดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท
(บก.สส. 16 หน่ ว ย ประกอบด้ ว ย สั ง กั ด บช.ปส. 6 หน่ ว ย สตม. 7 หน่ ว ย บช.ส.
3 หน่วย กก.สส. 81 หน่วย ประกอบด้วย สังกัด บช.ก. 54 หน่วย บช.ทท. 9 หน่วย บช.ตชด. 16 หน่วย
บช.น. 1 หน่วย บช.ปส. 1 หน่วย)
ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด สรรเงิ น กองทุ น เพื่ อ การสื บ สวนและสอบสวนคดี อ าญา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดสรรให้หน่วยบริหารเงินกองทุน จานวนทั้งสิ้น 1,683 หน่วย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
เดือนละ 100,786,000 บาท หรือใช้จ่ายไตรมาสละ 302,358,000 บาท
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แผนยุทธศำสตร์ด้ำนหลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินให้กับหน่วยบริหำรเงิน
กองทุนเพื่อกำรสืบสวนและสอบสวนคดีอำญำ
ประจำปีบัญชี 2561

กลยุทธ์

เป้ า ประสงค์ : เพื่ อ ศึ ก ษาหลั ก เกณฑ์
และก าหนดแนวทางการจั ด สรรเงิ น ตั ว ชี้ วั ด : ระดั บ ความส าเร็ จ ของการ
ให้กับสถานีตารวจให้มีความเหมาะสม ดาเนินการตามแผน
และมีปริมาณเพียงพอต่อการปฏิบัตงิ าน
หน่วย
งบประมาณ ระยะเว ลา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

รับผิดชอบ
ดาเนินการ
กอง
ทบทวนแผนการศึ ก ษา 1. ศึ ก ษาหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด สรรเงิ น
งบประมาณ ต.ค.60 งบประมาณ ของ
หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทาง ให้กับสถานีตารวจ
ก.ย.61
(งป.)
การจั ดสรร เ งิ น ใ ห้ กั บ
สานักงาน

สถานีตารวจ

2. จัดทาร่างหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน

3. น าร่ า งหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด สรรเงิ น
เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ

ตารวจ
แห่งชาติ

4. นาร่างหลักเกณฑ์ที่ผ่านการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการฯ แล้ว เข้าพิจารณา
ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
กองทุน เพื่อ การสื บสวนและสอบสวน
คดีอาญา
5. ประเมิ น ความพึ ง พอใจของหน่ ว ย
บริหารกองทุน
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