๑

บทที่ ๑
ความเป็นมาและกรอบการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
๑. ความเป็นมาของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ตาม พ.ร.บ.ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ลักษณะที่ ๗ กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
มาตรา ๑๑๒ - ๑๑๗ ได้กําหนดให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติจัด ตั้งกองทุนขึ้นมาเรียกว่า “กองทุนเพื่อการ
สืบสวนและสอบสวนคดีอาญา” พร้อมทั้งกําหนดให้มีกระบวนการวิธีการบริหารจัดการขึ้นในรูปคณะกรรมการ
บริ ห ารซึ่ ง การดํ า เนิ น การของกองทุ น ฯ นั้ น ได้ ดํ า เนิ น การมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งนั บ แต่ พ.ร.บ.ตํ า รวจแห่ งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๗ มีผลบังคั บใช้ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ นี้ เพื่อสนับสนุนงานสืบสวนและสอบสวน
คดีอาญาโดยการจัดสรรเงินให้กับหน่วยที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวน สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค่ าใช้ จ่ ายในการสนับ สนุน และรวบรวมพยานหลั กฐาน ทํ าให้ หลั กฐานในคดี มีคุณภาพมากขึ้ น
รวมทั้งเป็น ค่ า ตอบแทนบุคคลภายนอกผู้ให้ ข้อมู ล ข่า วสาร อัน เป็น ประโยชน์ แก่การสื บ สวนหรือสอบสวน
คดีอาญา เงินสินบนแก่ผู้แจ้งเบาะแสจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามประกาศสืบจับและให้สินบนของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติได้ หรือนํามาหรือนํามาสู่การจับกุมผู้กระทําความผิดได้
ที่มาของเงินกองทุนที่ให้กับหน่วยต่าง ๆ มีดังนี้
๑) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
๒) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น
หรือมูลนิธิ
๓) ดอกผลที่เกิดจากกองทุน
๔) เงินค่าเปรียบเทียบปรับคดีอาญาที่เป็นอํานาจของข้าราชการตํารวจและเงินค่าปรับ
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจราจรทางบกเฉพาะส่ ว นที่ ต้ อ งนํ า ส่ ง คลั ง เป็ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น ตามอั ต ราที่
กระทรวงการคลังกําหนด
หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน
สถานี ตํ า รวจ, หน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารสื บ สวนในสั ง กั ด กองบั ญ ชาการตํ า รวจนครบาล กองบั ญ ชาการ
ตํารวจภูธรภาค ๑ - ๙ ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
และกองบัญชาการต่าง ๆ และกองบังคับการในสังกัดกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล ตํารวจภูธรจังหวัด โดยจํานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ กําหนด

๒
เนื่องจากเงินในกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญานี้เป็นเงินทุนหมุนเวียนประเภทที่ ๕
เป็นทุนหมุนเวียนเพื่อการสนับสนุนและส่งเสริม มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เงินในการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม
ที่จะสร้างประโยชน์สุขโดยรวมของประชาชน ประโยชน์ของรัฐที่พึงจะได้ โดยที่ไม่มุ่งหวังแสวงหากําไร เป็นเงิน
นอกงบประมาณ ดังนั้น ในการใช้ จ่า ยเงิน ดังกล่ าวต้ องมีการประเมิน ผลการดํ าเนิน งาน ซึ่งเป็ นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ ที่กําหนดให้หน่วยที่มีเงินนอกงบประมาณ ต้องจัดทําระบบ
ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานทุ น หมุ น เวี ย นที่ เ ป็ น มาตรฐานสากล และมี ก ารกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด การดํ า เนิ น งาน
เพื่ อ ใช้ วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการดํ า เนิ น งานอย่ า งเป็ น ระบบ สามารถติ ด ตามตรวจสอบ
การดําเนินงานได้
๒. การบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ในการดํ า เนิ น การของกองทุ น เพื่ อการสื บสวนและสอบสวนคดี อาญานั้ น ได้ ถูกกํ า หนดขึ้ น ภายใต้
บทบัญญั ติของกฎหมาย พ.ร.บ.ตํารวจแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ในมาตรา ๑๑๕ กํ าหนดให้มีคณะกรรมการ
บริ ห ารกองทุ น ประกอบด้ ว ย ผู้ บั ญ ชาการตํ า รวจแห่ ง ชาติ เ ป็ น ประธานกรรมการ ผู้ แ ทนสํ า นั ก งานปลั ด
สํานักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทน
กรมบั ญ ชี กลาง ผู้ แทนกรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ น และรองผู้ บั ญ ชาการตํ า รวจแห่ งชาติ ห รื อ ผู้ ช่ ว ย
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย จํานวน ๒ คน และให้ประธานกรรมการแต่งตั้งข้าราชการ
ตํารวจเป็นเลขานุการคนหนึ่งและผู้ช่วยเลขานุการไม่เกิน ๒ คน
มาตรา ๑๑๖ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และตามนโยบายที่ ก.ต.ช. กําหนด
(๒) ออกระเบี ย บกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยเงิ น กองทุ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน
ของข้าราชการตํารวจในการทําหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ระเบียบดังกล่าวเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจาก ก.ต.ช. แล้ว ให้ใช้บังคับได้
(๓) จัดวางระบบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสํานักงบประมาณ
และผู้แทนกรมบัญชีกลางเสนอแนะ
(๔) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับ เก็บรักษา และจ่ายเงินของกองทุน
(๕) ออกระเบียบกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย
(๗) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่งในการบริหารกองทุน
(๘) รายงานสถานะการเงินและบริหารกองทุนต่อ ก.ต.ช.

๓
โครงสร้างการบริหารงานกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการ จํานวน ๑๐ คณะ
๑. คํา สั่ งคณะกรรมการบริ หารฯ ที่ ๑/๒๕๕๕ ลง ๒๖ เม.ย.๕๕ เรื่อง แต่ งตั้งคณะอนุกรรมการ
กําหนดหลักเกณฑ์จัดสรรเงินกองทุน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจ ในการ
ทําหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
๒. คํา สั่ งคณะกรรมการบริ หารฯ ที่ ๒/๒๕๕๕ ลง ๒๖ เม.ย.๕๕ เรื่อง แต่ งตั้งคณะอนุกรรมการ
กําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจ ในการ
ทําหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
๓. คําสั่งคณะกรรมการบริหารฯ ที่ ๑/๒๕๕๘ ลง ๔ ส.ค.๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
บู ร ณาการ การกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ จั ด สรร หลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยเงิ น และการประเมิ น ผลการ
ดําเนินงาน กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
๔. คําสั่งคณะกรรมการบริหารฯ ที่ ๒/๒๕๕๘ ลง ๘ ก.ค.๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํา
ข้อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนประจําปี และกํากับ ดูแล การประเมินผล
การดําเนินงานด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๕. คําสั่งคณะกรรมการบริหารฯ ที่ ๓/๒๕๕๘ ลง ๘ ก.ค.๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํางบ
การเงินและบัญชี และกํากับ ดูแล การประเมินผลการดําเนินงานด้านการปฏิบัติการ
๖. คําสั่งคณะกรรมการบริหารฯ ที่ ๔/๒๕๕๘ ลง ๘ ก.ค.๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํา
ระบบการควบคุมภายใน และกํากับ ดูแล การประเมินผลด้านการควบคุมภายใน ด้านการบริหาร
ความเสี่ยง
๗. คําสั่งคณะกรรมการบริหารฯ ที่ ๕/๒๕๕๘ ลง ๘ ก.ค.๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกํากับ
ดูแล การประเมินผลการดําเนินงานด้านปฏิบัติการและด้านการตรวจสอบภายใน
๘. คําสั่งคณะกรรมการบริหารฯ ที่ ๖/๒๕๕๘ ลง ๘ ก.ค.๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกํากับ
ดูแล การประเมินผลการดําเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๙. คําสั่งคณะกรรมการบริหารฯ ที่ ๗/๒๕๕๘ ลง ๘ ก.ค.๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ และกํากับ ดูแล การประเมินผลการดําเนินงานด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
๑๐. คําสั่งคณะกรรมการบริหารฯ ที่ ๘/๒๕๕๘ ลง ๘ ก.ค.๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกํากับ
ดูแล การประเมินผลการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ

๔
มาตรา ๑๑๗ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จัดทํางบการเงินและบัญชี ส่งผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินทุกปี
ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนฯ ทุกรอบปี แล้วทํารายงานผล
การสอบบัญชีของกองทุนฯ เสนอต่อ ก.ต.ช. และกระทรวงการคลัง
๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
หน่ วยจั ด สรร หมายถึ ง หน่ ว ยงานที่ ได้ รั บ การจั ด สรรเงิ น กองทุ น จากคณะกรรมการกองทุ น
เพื่ อ การสื บ สวนและสอบสวนคดี อ าญา เพื่ อ นํ า ไปจั ด สรรเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน
ของข้าราชการตํารวจในการทําหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาของหน่วยบริหารเงินกองทุน
หน่วยบริหารเงินกองทุน หมายถึง หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนจากคณะกรรมการ
กองทุ น เพื่ อ การสื บ สวนและสอบสวนคดี อ าญาและหน่ ว ยจั ด สรร เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการสนั บ สนุ น
การปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจในการทําหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
๓.๑ หน่วยที่ได้รับการจัดสรรเงิน ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติ ได้แก่
๑) หน่วยบริหารเงินกองทุน ได้แก่ สถานีตํารวจ และหน่วยปฏิบัติการสืบสวนและสอบสวน
ในสังกัดกองบัญชาการต่าง ๆ โดยหน่วยบริหารเงินกองทุนต้องตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเงินกองทุนขึ้นมา
เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินที่ได้รับการจัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจ
ในการทําหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
๒) หน่วยจัดสรร ได้แก่ หน่วยงานระดับกองบัญชาการและ กองบังคับการ/ตํารวจภูธรจังหวัด
ทํา หน้ า ที่ ส นั บ สนุ น หน่ วยบริ ห ารเงิ น กองทุ นโดยหน่ ว ยจั ด สรรต้ องตั้ งคณะอนุ กรรมการจั ด สรรขึ้ น มา เพื่ อ
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนให้แก่หน่วยบริหารเงินกองทุนเพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของตํารวจ ในการทําหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
๓.๒ หน่ วยสนั บสนุ น การจั ด สรรเงิ น ได้ แก่ สํ า นั กงานงบประมาณและการเงิ น (กองงบประมาณ
และกองการเงิน) สํานักงานตรวจสอบภายใน กองยุทธศาสตร์ กองแผนงานอาชญากรรม และกองวิจัย

๕
โครงสร้างขั้นตอนการจัดสรรเงินและใช้จ่ายเงิน
กองทุน
เพื่อการ
สืบสวน
และสอบสวน
คดีอาญา

บก./ภ.จว.
หน่วยจัดสรร

อนุกรรมการจัดสรร
ระดับ บก./ภ.จว.

กก./สถานีตํารวจ
หน่วยบริหารเงิน

ผู้มีสิทธิ
รับเงิน

อนุกรรมการบริหาร
เงินกองทุนระดับสถานีตาํ รวจ

๔. หลักการและเหตุผล
จากการที่กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาถูกกําหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนงานสืบสวนและ
สอบสวนคดีอาญาโดยการจัดสรรเงินให้กับหน่วยที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวน สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและรวบรวมพยานหลักฐาน ทําให้หลักฐานในคดีมีคุณภาพมาก
ขึ้น รวมทั้งเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร อันเป็นประโยชน์แก่การสืบสวนหรือสอบสวน
คดีอาญา เงินสินบนแก่ผู้แจ้งเบาะแสจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามประกาศสืบจับและให้สินบนของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติได้ หรือนํามาหรือนํามาสู่การจับกุมผู้กระทําความผิดได้นั้น จะเกี่ยวข้องกับระบบการเงินและ
งบประมาณ ซึ่งมีวิธีการหรือขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับที่กําหนดไม่ว่าจะ
เป็นระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ คําสั่งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ความรู้
ที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกองทุนจะต้องรู้และเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ เพราะจะต้องถูกตรวจสอบและถูก
ประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจั ด ทํ า ข้ อมู ล อย่ า งเป็ น ระบบและทั น สมั ย เป็ น สิ่ งจํ า เป็ น อย่ า งยิ่ งสํ า หรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ที่เ กี่ ย วข้ อ ง
ที่จะทําให้การดําเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง มีทิศทาง มีเป้าหมายที่ชัดเจน
๕. แนวคิดและวัตถุประสงค์ในการวางแผนแม่บทสารสนเทศ
การวางแผนแม่บทสารสนเทศ โดยทั่วไปแล้วจะมีวิธีการคล้ายกับแผนทั่วไป โดยผู้วางแผนต้องเข้าใจ
วัตถุประสงค์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ของกองทุนฯ ให้ชัดเจน โดยต้องศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
ระเบี ย บปฏิ บั ติ การสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง แล้ ว นํ า มาประมวลประกอบกั บ ข้ อ มู ล สภาพแวดล้ อ ม
ของกองทุนฯ เช่น ข้อกฎหมาย เศรษฐกิจ งบประมาณ การแข่งขัน เพื่อทําให้เราได้ทราบว่าเรานั้นอยู่ในจุดใด
ต้องทําอะไร นอกจากนี้ในการจัดทําแผนแม่บทต้องเข้าใจระบบสารสนเทศของกองทุนฯ ว่าเป็นอย่างไรต้อง
เน้นการพัฒนาในส่วนใด จัดทําแผนและโครงการสอดรับกับยุทธศาสตร์หรือไม่อย่างไร
จากแนวความคิดดังกล่าวข้างต้น คณะอนุกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการ
ประจําปีในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

๖
ให้ดําเนินการจัดทําแผนแม่บทสารสนเทศของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ได้กําหนดเป้าหมายของแผนแม่บทสารสนเทศนี้ขึ้นมาเพื่อ
๕.๑ สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
โดยจัดทําแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศที่เป็นรูปแบบที่สามารถนําไปใช้ได้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
๕.๒ สนับสนุนงานบริหารจัดการ โดยจัดทําแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ (Management Information System) จัดทําแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร
(Executive Information System) รวมทั้งการจัดทําแนวทางการพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจ (Decision
Support System)
๕.๓ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศร่วมกัน โดยการจัดตั้งเครือข่าย
สารสนเทศ พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) และระบบอินทราเน็ต (Intranet)
๕.๔ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ เ ป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
๖. คําจํากัดความ
๖.๑ แผนแม่บท (Master Plan) หมายถึง แผนรวมขององค์กรที่จัดทําขึ้นโดยฝ่ายบริหารขององค์กร
ที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย กลยุทธ์ เป็นแผนที่มีหลักการ ที่มีการจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้
องค์ ก รก้ า วหน้ าไปด้ ว ยดี แผนแม่ บ ทเป็ น แผนที่ รั ด กุ มและใช้ ใ นทางปฏิ บั ติ ได้ ดี เนื่ อ งจากได้ มีก ารเน้ น ถึ ง
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก ร พร้ อ มกั บ ทิ ศ ทางและสิ่ ง ที่ ต้ อ งการในอนาคตเหมื อ นกั บ การวางแผนกลยุ ท ธ์
แต่จะดีกว่าการวางแผนกลยุทธ์เพราะมีการแสดงออกมาเป็นตัวแผนงานที่จะนําไปสู่การปฏิบัติได้ และเป็นแผน
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ขององค์กร
๖.๒ สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมีการประมวล
หรือวิเคราะห์ผลสรุปด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กันมีความหมาย มีคุณค่าเพิ่มขึ้นและมี
วัตถุประสงค์ในการใช้งานโดยข้อมูลนั้นสามารถสื่อความหมายให้เกิดการเข้าใจกับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลนั้น และ
สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้การที่จะได้มาซึ่งสารสนเทศที่ต้องการนั้นจะต้องนําข้อมูล (Data) ที่
เกี่ ย วข้ องกั บ เรื่ องที่ ส นใจมาทํ า การประมวลผลเสี ย ก่ อ น โดยข้ อมู ล ที่ นํ า มาประมวลผลนั้ น อาจจะมาจาก
แหล่งข้อมูลทั้งภายในหรือภายนอกองค์การ
๖.๓ ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง ขบวนการประมวลผลข่าวสารที่มีอยู่
ให้อยู่ในรูปของข่าวสารที่เป็นประโยชน์สูงสุดเพื่อเป็นข้อสรุปที่ใช้สนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจทั้งใน
ระดับปฏิบัติการระดับกลาง และระดับสูง ระบบสารสนเทศจึงเป็นระบบที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ข้อมูลดังต่อไปนี้
๑) รวบรวมข้อมูลทั้งภายใน ภายนอก ซึ่งจําเป็นต่อหน่วยงาน
๒) จัดทําเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อให้เป็นสารสนเทศที่พร้อมจะใช้ประโยชน์ได้

๗
๓) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกต่อการค้นหาและนําไปใช้
๔) มีการปรับปรุงข้อมูลเสมอ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ถูกต้องทันสมัย
๖.๔ แผนแม่บทสารสนเทศ หมายถึง แผนที่ใช้เป็นหลักในการพัฒนางานโดยนําเอาระบบสารสนเทศ
มาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กร
ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นแผนที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ในการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงาน
และสภาพแวดล้อม
๗. ระบบสารสนเทศของกองทุนฯ ที่ใช้ในปัจจุบัน
๗.๑ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทั่วไป เป็นการจัดทําระบบในเรื่องของ
๑) ระบบสารบรรณ และระบบหนังสือเวียน
๒) ระบบบริหารบุคลากร
๓) ระบบบริหารงบประมาณการเงิน และบัญชี
๔) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ (E-Government Procurement :
E-GP)
๕) ระบบสารสนเทศเพื่อการทําฐานข้อมูลคดีอาญา
๗.๒ ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บ ริ การข้อมู ลข่ า วสารแก่ ผู้ป ฏิ บัติ งานในกองทุ น ฯ โดยผ่ านทาง
Internet ในเรื่องของ
๑) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Website
๒) เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านทาง E-Mail
๓) แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ผ่านทาง Web Board

๘
บทที่ ๒
ยุทธศาสตร์สารสนเทศกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
๑. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
(Organizational Environment Analysis)
จากการที่ ก องทุ น เพื่ อ การสื บ สวนและสอบสวนคดี อ าญาอยู่ ภ ายใต้ สิ่ ง แวดล้ อ มภายในองค์ ก ร
ทั้งบุคลากร โครงสร้าง ระเบียบข้อบังคับ เทคโนโลยี และระบบการบริหารจัดการ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาวะเพื่ อ ให้ อ ยู่ ใ นหลั ก การสมดุ ล ไปตามภาวะแวดล้ อ มรอบข้ า ง ในการวิ เ คราะห์ ส ภาวการณ์
การดําเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา จะเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร เพื่อตรวจสอบจุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์กรว่ามีขีดความสามารถมากน้อยเพียงใด มีสิ่งใดที่จะต้อง
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็จะดําเนินการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้เพื่อตรวจสอบหาปัจจัยที่เป็นโอกาส
และภัยคุกคามต่างๆ ว่าเอื้อต่อการพัฒนาและดําเนินการของกองทุนฯ หรือไม่ อย่างไร โดยมีหลักการในการ
วิเคราะห์ดังนี้
๑) เครื่องมือในการวิเคราะห์ได้แก่ หลักการทํา SWOT Analysis
๒) จุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์การดําเนินงานของกองทุนเพื่อนําไป
กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสมต่อไป
๓) แนวคิดในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมองค์กรมีหลักการดําเนินการ ดังนี้
๓.๑) จุ ด แข็ ง (Strengths) ปั จ จั ย เชิ ง บวกอะไรที่ ทํ า ให้ ก ารดํ า เนิ น งาน
ของกองทุนฯ ประสบความสําเร็จ
๓.๒) จุดอ่อน (Weaknesses) ปัจจัยในเชิงลบอะไรที่ทําให้การดําเนินงาน
ของกองทุนฯ ไม่ประสบผลสําเร็จ
๓.๓ โอกาส (Opportunities) ปั จ จั ย ภายนอกเชิ ง บวกอะไรที่ ส นั บ สนุ น
การดําเนินการของกองทุนฯ จนประสบผลสําเร็จ
๓.๔ อุปสรรค (Threats) ปัจจัยภายนอกเชิงลบอะไรที่ส่งผลให้การดําเนินงาน
กองทุนฯ ไม่ประสบผลสําเร็จ

๙
การจับคู่การวิเคราะห์เพื่อนําไปสู่การกําหนดยุทธศาสตร์ แสดงได้ดังนี้
สิ่งแวดล้อมภายใน
สิ่งแวดล้อมภายนอก

จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)

SO Strategy
ใช้จุดแข็งฉวยโอกาสจากภายนอก

อุปสรรค (Threats)

ST Strategy
ใช้จุดแข็งลดข้อจํากัดจากภายนอก

WO Strategy
ใช้โอกาสจากภายนอก
มาช่วยลดจุดอ่อนภายใน
WT Strategy
ลดหรือป้องกันจุดอ่อนภายใน
และข้อจํากัดภายนอก

๑.๑ สภาวะแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) เป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายในองค์ กร ได้ แก่ โครงสร้ า ง ระบบบริ ห ารจั ด การ ระเบี ย บข้ อบั ง คั บ บุ คลากร ซึ่ ง ในองค์ กรกองทุ น ฯ
สามารถสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ได้ดังนี้
ปัจจัยวิเคราะห์
จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ (Strengths) จุดอ่อน/ปัญหา (Weaknesses)
๑. ด้านข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน - มีระบบข้อมูลและเทคโนโลยี
- เครือ่ งมือและอุปกรณ์ เช่น
สารสนเทศพื้นฐาน สําหรับรองรับ เครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
การพัฒนาระบบและเว็บไซต์
โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ
ยังไม่เพียงพอและทันสมัย และ
ขาดการจัดหาให้เหมาะสมกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน
๒. ด้านฐานข้อมูล
และระบบงานสารสนเทศ

- มีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับบุคลากร โครงสร้าง
ระเบียบข้อบังคับ ข้อมูลทางด้าน
คดีอาญา และการบริหารจัดการ

- ระบบฐานข้อมูล
ที่จะสนับสนุนต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร/ระบบข้อมูล
บางหน่วยงานไม่เป็นระบบ
มีความซ้ําซ้อน ไม่ถูกต้อง
ไม่เป็นเอกภาพ/ไม่มีมาตรฐาน
- การประสานงานกับหน่วย
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
ยังไม่ดีเพียงพอ เนื่องจาก
มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๐
ปัจจัยวิเคราะห์
๓. ด้านบุคลากร

๔. ด้านงบประมาณ

๕.ด้านบริหารจัดการสารสนเทศ

จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ (Strengths) จุดอ่อน/ปัญหา (Weaknesses)
- บุคลากรมีความรู้ขั้นต้นเพียงพอ - มีจํานวนบุคลากรไม่เพียงพอ
พร้อมที่จะได้รับการพัฒนา
ต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ไม่มี
ศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ที่จะรับผิดชอบงานด้าน
กองทุน โดยตรง
- บุคลากรได้รับการสนับสนุน
- บุคลากรยังขาดความรู้
ด้านการพัฒนาศักยภาพ
ความเข้าใจ ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่กําหนดไว้ในเรื่องการใช้จ่าย
เงินกองทุน
- ได้รับการผลักดันและสนับสนุน
- ใช้เงินจากงบประมาณปกติ
งบประมาณจากหน่วยงาน
เพียงเล็กน้อย การพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ยังขาดงบประมาณ
- มีผู้บริหารสูงสุดของหน่วยเป็นหลัก - การนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ยังไม่ชัดเจน
- มีการบริหารงานกองทุน
- การมอบหมายเจ้าหน้าที่
ในรูปคณะกรรมการ ประกอบด้วย ที่รับผิดชอบในเรื่องกองทุนฯ
ผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ยังไม่มีความชัดเจน
- มีระเบียบ คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
และคําแนะนํา
สําหรับใช้ในการปฏิบัติที่ชัดเจน
- มีการจัดทําแผนแม่บทสารสนเทศ
และแผนปฏิบัติการสารสนเทศ
ประจําปี

๑๑
๑.๒ สภาวะแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนอกองค์กร
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ ด้านการเมือง เศรฐกิจ สังคม ระเบียบ/กฎหมาย เทคโนโลยี มลภาวะ การแข่งขัน
สามารถสรุปวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกได้ดังนี้
ปัจจัยวิเคราะห์
โอกาส (Opportunities)
๑. นโยบายและการบริหารจัดการ - รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน
การใช้งานระบบสารสนเทศ
- คณะกรรมการบริหาร
ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากหน่ายงานภายนอก
และภายใน ตร. สามารถ
ให้การช่วยเหลือ กํากับดูแล
การดําเนินงานของกองทุนฯ
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ชัดเจน
๒. มาตรการ ข้อกําหนด ระเบียบ - มีกฎหมายและระเบียบรองรับ
และกฎหมาย
อย่างชัดเจน เช่น พ.ร.บ.ตํารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

๓. เทคโนโลยี

มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมาย
สําหรับการติดต่อสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์ ทําให้เกิดการ
เรียนรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ

อุปสรรค (Threats)
- การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
ระดับสูงของหน่วยงาน
ส่งผลต่อการบริหารจัดการ
ทั้งระบบ
- ขาดมาตรฐาน มาตรการ
ด้านระบบสารสนเทศ
ที่จะใช้งานร่วมกัน

- ขั้นตอนการปฏิบัติซ้ําซ้อน
และใช้เวลาค่อนข้างมาก
ในการปฏิบัติ
- ยังมีกฎ ระเบียบ
ของทางราชการที่ทําให้
กระบวนงานทํางานมีความล่าช้า
- การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ที่รวดเร็ว ทําให้ใช้เวลา
ในการศึกษาและตัดสินใจ
เลือกใช้มากขึ้น
- เกิดภัยคุกคามต่อความปลอดภัย
ของข้อมูลสารสนเทศ
- ระบบข้อมูลโครงข่าย
ของแต่ละหน่วยไม่เชื่อมโยงกัน
บางหน่วยงานมีการสร้างระบบ
เป็นของตนเอง
ขาดการบูรณาการ

๑๒
การวิเคราะห์/ทบทวน SWOT (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (STRENGTHS)

จุดอ่อน (WEAKNESS)

๑. มี ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและข้ อ มู ล
พื้นฐานสําหรับการรองรับการพัฒนาระบบ
และเว็บไซต์
๒. มีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบุคลากร
โครงสร้าง ระเบียบข้อบังคับ ข้อมูลทางด้าน
คดี และการบริหารจัดการ
๓. บุคลากรมีความรู้ขั้นต้นเพียงพอพร้อมที่จะ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
๔. มีการบริหารงานกองทุนในรูปคณะกรรมการ
ประกอบด้ ว ยผู้ แ ทนจากส่ ว นราชการที่
เกี่ย วข้ องมีนโยบายสนับ สนุ นในการพั ฒนา
ระบบเว็บไซต์ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
๕. มี ร ะ เ บี ย บ คู่ มื อ / แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ แ ล ะ
คําแนะนําสําหรับใช้ในการปฏิบัติที่ชัดเจน
๖. มี น โยบายสนั บ สนุ น ในการพั ฒ นาระบบ
เว็บไซต์ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
โอกาส (OPPORTUNITIES)

๑. โปรแกรมประยุกต์ยังไม่ทันสมัยและตรงกับ
ความต้ อ งการเทคโนโลยี ส ารสนเทศใน
ปัจจุบัน
๒. ระบบฐานข้ อ มู ล ที่ จ ะสนั บ สนุ น ต่ อ การ
ตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห าร/ระบบข้ อ มู ล บาง
หน่วยงานไม่เป็นระบบ มีความซ้ําซ้อน ไม่
ถูกต้อง ไม่มีมาตรฐาน
๓. ขาดการประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลงานอย่ า งทั่ ว ถึ ง
ต่อเนื่อง
๔. บุ ค ลากรยั ง ขาดการพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการ
พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนอย่างต่อเนื่อง
๕. เครื่องมื อและอุป กรณ์ไม่ทันสมัย เกิด ความ
เสียหาย และขาดการจัดหาให้เหมาะสมกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

๑. มี น โยบายส นั บ สนุ น การใช้ ง านระบบ
สารสนเทศ และระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
(Infrastructure)
๒. มีกฏหมายและระเบียบรองรับอย่างชัดเจน
เช่ น พ.ร.บ.ตํ า รวจแห่ ง ชาติ ระเบี ย บการ
จัดสรรเงินกองทุน
๓. มีเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย และก้าวหน้า
เป็ น โอกาสในการเรี ย นรู้ และพั ฒ นาการ
ทํางาน

๑. ยังมีกฏ ระเบียบ ของทางราชการที่ส่งผลต่อ
การทํางาน
๒. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ทํา
ให้ใช้เวลาในการศึกษา ตัดสินใจเลือกใช้มาก
ขึ้น
๓. เกิ ดภั ยคุ กคามต่อความปลอดภัย ของข้ อมู ล
สารสนเทศมากขึ้นในปัจจุบัน

ภาวะคุกคาม (THREATES)

๑๓
๒. วิสัยทัศน์ด้านสารสนเทศ
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
สนับสนุน และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ ในการดําเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุนได้
๓. วัตถุประสงค์ด้านสารสนเทศ
๓.๑ มีระบบสารสนเทศที่ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งานตลอดเวลา
๓.๒ มีระบบฐานข้อมูลกลางที่สามารถให้การสนับสนุนการใช้งานได้ทั้งในกองทุนฯ และผู้เกี่ยวข้อง
๓.๓ ผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ และประชาชนโดยทั่วไปได้รับการบริการ ข้อมูลและข่าวสาร
๔. พันธกิจด้านสารสนเทศ
จัดทําและปรับปรุงพัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัยเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
๕. ยุทธศาสตร์
เพื่อให้เป็นการบรรลุซึ่งเป้าหมายของการจัดทําและปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่มีทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม แผนแม่บทฉบับนี้ได้กําหนดยุทธศาสตร์หลัก
ในการจัดทําและปรับปรุงพัฒนาไว้ ๕ ด้าน เพื่อให้กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาดําเนินการ
ในช่วง ๔ ปี เพื่อนําระบบสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการบริการจัดการ
ยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศกองทุ น เพื่ อ การสื บ สวนและสอบสวน
คดีอาญา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการทั่วไป
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาเครือข่ายและการเชื่อมโยงข้อมูล
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการให้บริการกับผู้เกี่ยวข้องในกองทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาบุคคลากรให้สามารถใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
เป้ า ประสงค์ การจั ด ทํ า ข้ อมู ล สารสนเทศ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติงานของเจ้ า หน้ าที่ มีความ
ถูกต้อง รวดเร็ว รองรับการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลในอนาคต
แผนงาน/โครงการ
๑) พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลของ ตร.ให้เป็นปัจจุบันและ
มีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลคดีอาญา
ความเชื่อมโยงและสนับสนุนยุทธศาสตร์หลักของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและจัดการด้านการเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน

๑๔
การระบุโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการทั่วไป
เป้าประสงค์ เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและพร้อมสําหรับ
ให้บริการ สนับสนุน ป้องกันภัยคุกคามหรือใช้เป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
แผนงาน/โครงการ
๑) ปรั บ ปรุ งโปรแกรมแบบรายงานผลการวิ เคราะห์ และประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งาน
กองทุน ผ่านระบบสารสนเทศ ตร. ให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน
๒) กําชับการนําข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ ตร.
๓) ปรับปรุงระบบการรายงานของหน่วยบริหารให้เป็นปัจจุบันและมีมาตรฐาน
๔) พัฒนาระบบป้องกันภัยคุกคามจากผู้บุกรุกหรือไม่ประสงค์ดีต่อระบบ
ความเชื่อมโยงและสนับสนุนยุทธศาสตร์หลักของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการปฏิบัติการกองทุน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการสนองประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
การระบุโครงการ : การจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาเครือข่ายและการเชื่อมโยงข้อมูล
เป้าประสงค์ มีการปรับปรุงระบบเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานด้วยกัน
และหน่วยงานภายนอกอื่นๆ
แผนงาน/โครงการ
๑) ปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานระหว่างหน่วยงานร่วมกัน
ความเชื่อมโยงและสนับสนุนยุทธศาสตร์หลักของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการสนองประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การระบุโครงการ : จัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการให้บริการกับผู้เกี่ยวข้องในกองทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป้าประสงค์ มีช่องทางการติดต่อสื่ อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล เผยแพร่ป ระชาสัมพันธ์ข้อมู ล
ข่าวสาร ผลงาน ของกองทุนฯ
แผนงาน/โครงการ
๑) ปรับปรุงเว็บไซต์กองทุนฯ ให้สามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกองทุน
ให้มีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย น่าสนใจ ง่ายต่อการเข้าถึง
ความเชื่อมโยงและสนับสนุนยุทธศาสตร์หลักของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการสนองประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑๕
การระบุโครงการ : สําหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับ การตอบสนองความต้องการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบสารสนเทศที่เหมาะสม
มีความชํานาญในหน้าที่เพื่อตอบสนองต่อภารกิจของตนได้
แผนงาน/โครงการ
๑) จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสารสนเทศกองทุน
๒) จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเชื่อมโยงและสนับสนุนยุทธศาสตร์หลักของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารและจัดการด้านการเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
การระบุโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑๖

บทที่ ๓
การสนองตอบและสนับสนุนของแผนแม่บทสารสนเทศต่อแผนยุทธศาสตร์
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
๑. การสนองตอบและสนับสนุนด้าน วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายต่อแผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
เป็นเครื่องมือในการบังคับใช้กฎหมาย
และกระตุ้นจิตวิญญาณความเป็นตํารวจ
ในการนําผู้กระทําผิดมาลงโทษ

ภารกิจ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสืบสวนและสอบสวน
คดีอาญาตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
กําหนด

แผนแม่บทสารสนเทศ
วิสัยทัศน์ด้านสารสนเทศ
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
มีการจัดทําและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุน
และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง
กับกองทุนฯ ในการดําเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุนได้
พันธกิจด้านสารสนเทศ
จัดทําและปรับปรุงพัฒนาข้อมูลและกระบวนงาน
สารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
วัตถุประสงค์ด้านสารสนเทศ
๑. มีระบบสารสนเทศที่ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
และพร้อมใช้งานตลอดเวลา
๒. มีระบบฐานข้อมูลกลางที่สามารถให้การสนับสนุน
การใช้งานได้ทั้งในกองทุนและผู้เกี่ยวข้อง
๓. ผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนและประชาชนโดยทั่วไป
ได้รับการบริการ ข้อมูลและข่าวสาร

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา โดย
จัดสรรเงินให้กับหน่วยปฏิบัติงานด้านการสืบสวน
สอบสวน สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและ
รวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งทําให้หลักฐานในคดีมี
คุณภาพมากขึ้น เพื่อการสืบสวนติดตามจับกุมหรือ
สืบสวนสอบสวนคดีอาญาอันจะนําไปสู่ผลสําเร็จแห่ง
คดีและเงินสินบนแก่ผู้แจ้งเบาะแสจนสามารถจับกุม
ผู้ต้องหาตามประกาศสืบจับได้
เป้าหมาย
เป้าหมาย
๑. พัฒนาระบบวิธีการจัดทําคําของบประมาณ
๑. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุน
ของกองทุนฯ เงินและทรัพย์สินของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
เพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา โดยจัดทํา
ราชการท้องถิ่น และมูลนิธิให้เพียงพอ
แนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศที่เป็นรูปแบบ
๒. นําส่งเงินค่าเปรียบเทียบปรับคดีเข้ากองทุนฯ
ที่สามารถนําไปใช้ได้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ถูกต้อง ครบถ้วนตามวงรอบที่กําหนด
๒. สนับสนุนงานบริหารจัดการ โดยจัดทํา
๓. มีเกณฑ์การจัดสรรที่เหมาะสมต่อการสืบสวน
แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สอบสวนคดีอาญา
เพื่อการบริหารจัดการ (Management

๑๗
แผนยุทธศาสตร์
แผนแม่บทสารสนเทศ
๔. ผู้ปฏิบัติสามารถนําเงินกองทุนไปใช้ในการสืบสวน
Information System) จัดทําแนวทางการพัฒนา
สอบสวนคดีอาญาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (Executive
ทันเวลา
Information System) รวมทั้งการจัดทําแนว
๕. การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุน
ทางการพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
(Decision Support System)
๖. เจ้าหน้าที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวน
๓. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
มีความพอใจต่อการดําเนินงานของกองทุนฯ
และสารสนเทศร่วมกัน โดยการจัดตั้งเครือข่าย
๗. พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ
สารสนเทศ พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)
ยิ่งขึ้น
และระบบอินทราเน็ต (Intranet)
๔. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. การสนองตอบและสนับสนุนด้านยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารและจัดการ
ด้านการเงิน
แผนงาน
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการนําส่งเงินค่าปรับ
เข้ากองทุนฯ
๒. พัฒนาเกณฑ์การจัดสรรที่เหมาะสมให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของตํารวจสืบสวนสอบสวนได้
๓. พัฒนาระบบวิธีการจัดทําคําของบประมาณ
ของกองทุนฯ
๔. เพิ่มช่องทางในการขอรับการสนับสนุนเงิน
และทรัพย์สินของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
ท้องถิ่น และมูลนิธิให้เพียงพอต่อภารกิจ
๕. สร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับกองทุนฯ
๖. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรกองทุน
เพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
๗. พัฒนาคู่มือการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศกองทุนเพื่อการสืบสวน
และสอบสวนคดีอาญา
แผนงาน/โครงการ
๑. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและระบบ
ฐานข้อมูลของ ตร. ให้เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ
รองรับการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลในอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาบุคคลากรให้สามารถ
ใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงาน/โครงการ
๑. จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ด้านสารสนเทศกองทุน
๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๘
แผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสนองประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แผนงาน
๑. สํารวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนและด้านการสอบสวน
๒. จัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพผลการดําเนินงาน
กองทุนฯ จากผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของเจ้าหน้าที่ตํารวจฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการปฏิบัติการกองทุนฯ
แผนงาน
๑. ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ของกองทุนฯ
๒. แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
ของกองทุนฯ
๓. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานด้านการเงิน
๔. จัดทํารายงานผลการวิเคราะห์
และผลการปฏิบัติงาน

แผนแม่บทสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศ
สําหรับการบริหารจัดการทั่วไป
แผนงาน/โครงการ
๑. ปรับปรุงโปรแกรมแบบรายงานผลการวิเคราะห์
และประเมินผลการปฏิบัติงานกองทุน ผ่านระบบ
สารสนเทศ ตร. ให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
๒. ปรับปรุงระบบการรายงานของหน่วยบริหารให้
เป็นปัจจุบันและมีมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาเครือข่ายและ
การเชื่อมโยงข้อมูล
แผนงาน/โครงการ
๑. ปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานระหว่าง
หน่วยงานร่วมกัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการให้บริการ
กับผู้เกี่ยวข้องในกองทุนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แผนงาน/โครงการ
๑. ปรับปรุงเว็บไซต์กองทุนฯ ให้สามารถเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกองทุน ให้มีข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัย น่าสนใจ ง่ายต่อการเข้าถึง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศ
สําหรับการบริหารจัดการทั่วไป
แผนงาน/โครงการ
๑. ปรับปรุงโปรแกรมแบบรายงานผลการวิเคราะห์
และประเมินผลการปฏิบัติงานกองทุน ผ่านระบบ
สารสนเทศ ตร.ให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
๒. กําชับการนําข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ ตร.
๓. ปรับปรุงระบบการรายงานของหน่วยบริหารให้
เป็นปัจจุบันและมีมาตรฐาน
๔. พัฒนาระบบป้องกันภัยคุกคามจากผู้บุกรุกหรือไม่
ประสงค์ดีต่อระบบ

๑๙
แผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
แผนงาน
๑. จัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกองทุน
เพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
๒. จัดทําแผนปฏิบัติการสารสนเทศประจําปี
๓. วิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
๔. แผนการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๕. จัดทําแผนพัฒนาบริหารทรัพยากรบุคคล
๖. สร้างระบบบุคลากรรองรับการบริหารจัดการ
กองทุนฯ
๗. การตรวจสอบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดสรร การรับและส่ง และการจ่ายเงิน
สนับสนุนการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

แผนแม่บทสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศ
สําหรับการบริหารจัดการทั่วไป
แผนงาน/โครงการ
๑. ปรับปรุงระบบการรายงานของหน่วยบริหารให้
เป็นปัจจุบันและมีมาตรฐาน
๒. พัฒนาระบบป้องกันภัยคุกคามจากผู้บุกรุกหรือไม่
ประสงค์ดีต่อระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาบุคคลากรให้สามารถ
ใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงาน/โครงการ
๑. จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ด้านสารสนเทศกองทุน
๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๒๐
บทที่ ๔
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
การขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามยุ ท ธศาสตร์ ข องแผนแม่ บ ทสารสนเทศกองทุ น
เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ นับเป็นกลไกที่มีความสําคัญยิ่งที่จะส่งผลทําให้
แผนแม่บทเป็นที่รับรู้ เข้าใจ ยอมรับและมีส่วนร่วมจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ
และการดําเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังตามภารกิจความรับผิดชอบของแต่ละหน่วย ควบคู่ไปกับการ
จัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งการปรับปรุงกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เอื้ออํานวย นําไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
๑. การประชาสั มพั นธ์ สร้ างความรู้ความเข้ าใจร่ว มกั นในเนื้ อหาสาระของแผนแม่ บทสารสนเทศ
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา โดยผ่านกลไกในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชุม การสัมมนา
เว็บไซต์ สื่ออื่นๆ เพื่อให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องรับรู้ เข้าใจ ยอมรับ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดําเนินการตาม
บทบาท ภารกิจและความรับผิดชอบ
๒. พัฒนากลไกการประสานความร่วมมือในการดําเนินงาน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยหนึ่ง
เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานการดําเนินงานความร่วมมือจากหน่วยที่เกี่ยวข้องในองค์กร เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติ วางแผน อํานวยการ และการติดตามประเมินผลร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
๓. บูร ณาการแผนงานโครงการต่า งๆ ของหน่ ว ยงานที่ส อดคล้ องตามยุ ทธศาสตร์ ของแผนแม่ บ ท
สารสนเทศกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา โดยประสานกับหน่วยงานที่รับการสนับสนุนเงิน
จากกองทุ น ซึ่ ง มี แ ผนการดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การสื บ สวนสอบสวนคดี อ าญา เพื่ อ ให้ แ ผนงานดํ า เนิ น การ
ไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ําซ้อนสิ้นเปลือง
การกําหนดดัชนีชี้วัดและการติดตามประเมินผล
เพื่อให้การติดตามความคืบหน้าในการดําเนินงานตามแผนแม่บทสารสนเทศกองทุนเพื่อการสืบสวน
และสอบสวนคดีอาญา ทั้งปั ญหาอุ ป สรรค ข้ อจํ ากั ด และความสํ าเร็ จที่ เ กิด ขึ้น จึงกํ าหนดดั ชนี ชี้ วัด ผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๔.๔ การบริหารจัดการสารสนเทศ กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงานทุน
หมุนเวียน ประจําปีบัญชี ๒๕๖๐ กรมบัญชีกลาง และกําหนดแนวทางการติดตามประเมินผล โดยใช้
ระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ กําหนดเกณฑ์ประเมินผล
จากประเด็นหลักที่สําคัญ ๒ ด้าน ได้แก่
๑. แผนแม่บ ทสารสนเทศและแผนปฏิบั ติการสารสนเทศ (ร้อยละ ๑๐) พิจ ารณาจากการจัด ทํา /
ทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของทุนหมุนเวียนทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และยุทธศาสตร์ที่สําคัญ โดยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของทุนหมุนเวียนได้อย่างครบถ้วน และการ
จัดให้มีแผนปฏิบัติการสารสนเทศที่มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน ทั้งนี้ หากทุนหมุนเวียนไม่มีโครงสร้างทุน
หมุนเวียน (หน่วยงาน/ฝ่าย) ที่รับผิดชอบด้าน IT ของทุนหมุนเวียนโดยตรง และ/หรือใช้หน่วยงาน/ฝ่ายของ
ต้ น สั งกั ด ทุ น หมุ น เวี ย น สามารถใช้ แผนฯ ของต้ น สั งกั ดได้ อย่ า งไรก็ ต าม ทุ น หมุ น เวี ย นต้ องสรุ ป แผนฯ ที่

๒๑
เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียนที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของทุนหมุนเวียนทั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์สําคัญ และต้องสรุปแผนปฏิบัติการสารสนเทศที่สามารถให้เห็นถึงการมี
องค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน
๒. การบริหารจัดการสารสนเทศ (ร้อยละ ๙๐) พิจารณาจาก
๒.๑ การจัดให้มีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
(EIS/MIS) (ร้อยละ ๔๐)
๒.๒ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน (ร้อยละ ๒๕)
๒.๓ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน (ร้อยละ ๒๕)

๒๒
โดยมีรายละเอียดเกณฑ์ประเมินผลในแต่ละด้านดังนี้
๑. แผนแม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศ
ประเด็นย่อยที่ใช้ น้ําหนัก
พิจารณา
(%)
(๑) การจัดทํา/
ทบทวนแผนแม่บท
สารสนเทศที่มีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ทั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และยุทธศาสตร์ที่
สําคัญ

(๒) แผนปฏิบตั ิการ
สารสนเทศประจําปี
๒๕๖๑
มีองค์ประกอบหลัก
ที่ดีครบถ้วน

๑๐

๑

๒

ระดับคะแนน
๓

๔

ไม่มีการจัดทํา/ มีการจัดทํา/
มีการจัดทํา/
มีการจัดทํา/
ทบทวนแผน
ทบทวนแผน
ทบทวนแผน
ทบทวนแผน
แม่บท
แม่บทฯ แต่ไม่
แม่บทฯ ที่
แม่บทฯ ที่
สารสนเทศ ตอบสนองและ ตอบสนองและ ตอบสนองและ
สนับสนุนต่อ
สนับสนุนต่อ
สนับสนุนต่อ
แผน
แผน
แผน
ยุทธศาสตร์ทั้ง ยุทธศาสตร์ทั้ง ยุทธศาสตร์ทั้ง
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
ภารกิจ รวมทั้ง ภารกิจ รวมทั้ง ภารกิจ รวมทั้ง
กลยุทธ์ของทุน กลยุทธ์ของทุน กลยุทธ์ของทุน
หมุนเวียน
หมุนเวียน
หมุนเวียน และ
มีการระบุ
โครงการที่
เกี่ยวข้อง๑ ๒
ประเด็น
ไม่มีการจัดทํา
มีการจัดทํา
มีการจัดทํา
มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ
ประจําปี ที่มี
ประจําปี ที่มี
ประจําปี ที่มี
องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ
หลัก๒ ที่ดี แต่
หลัก๒ ที่ดี
หลัก๒ ที่ดี
ไม่ครบถ้วน ครบถ้วนตามที่ ครบถ้วนตามที่
ตามที่กําหนด
กําหนด
กําหนดและมี
องค์ประกอบ
เพิ่มเติม๓ ๑
ประเด็น

๕
มีการจัดทํา/
ทบทวนแผน
แม่บทฯ ที่
ตอบสนองและ
สนับสนุนต่อ
แผนแผน
ยุทธศาสตร์ทั้ง
วิสัยทัศน์
ภารกิจ รวมทั้ง
กลยุทธ์ของทุน
หมุนเวียนและ
มีการระบุ
โครงการที่
เกี่ยวข้อง๑ ๔
ประเด็น
มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ประจําปี ที่มี
องค์ประกอบ
หลัก๒ ที่ดี
ครบถ้วนตามที่
กําหนดและมี
องค์ประกอบ
เพิ่มเติม๓ ๒
ประเด็น

หมายเหตุ :
๑

โครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ๑ .โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒. โครงการสําหรับประชาชน/

ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ ๓. โครงการการจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุน
หมุนเวียน ๔. โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน
๒

องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ๑. แผนงาน/โครงการ ๒. เป้าหมาย ๓. ขั้นตอนการดําเนินงาน ๔. ระยะเวลา ๕. งบประมาณ ๖. ผู้รับผิดชอบ

๓

องค์ประกอบเพิ่มเติม ได้แก่ ๑. การจัดกลุ่มและลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ และ ๒. ตัวชี้วัดทีแ่ สดงความสําเร็จและ

ผลลัพธ์ที่คาดหวังครบทุกกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการ

๒๓
๒. การบริหารจัดการสารสนเทศ
๒.๑ ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)
(กรณีที่ ๒ – ทุนอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ)
ระดับคะแนน
ประเด็นย่อยที่ใช้ น้ําหนัก
พิจารณา
(%)
๑
๒
๓
๔
๕
สามารถ
สามารถ
สามารถ
สามารถ
สามารถ
๘๐
ดําเนินงานได้
ดําเนินงานได้
ดําเนินงานได้
ดําเนินงานได้
ดําเนินงานได้
(๑) การดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนา ตามแผนพัฒนา ตามแผนพัฒนา ตามแผนพัฒนา ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนาระบบ
หรือแผนการ
หรือแผนการ
หรือแผนการ
หรือแผนการ
หรือแผนการ
การบริหารจัดการ
จัดซื้อจัดหา ร้อย จัดซื้อจัดหา ร้อย จัดซื้อจัดหาทุก จัดซื้อจัดหาทุก
จัดซื้อจัดหาทุก
ละ ๘๐
ละ ๙๐
แผนงาน/
ประการ และ
ประการ และ
สารสนเทศที่
๒
โครงการ
บรรลุตาม
ดีกว่าเป้าหมายที่
สนับสนุนการตัดสินใจ
เป้าหมายที่
กําหนดทุก
ของผู้บริหาร
กําหนดทุก
แผนงาน/
๑
แผนงาน/
โครงการ๒
(EIS/MIS)
โครงการ๒

หมายเหตุ
๑

ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) ที่มีการนําเสนอใน
รูปแบบของสารสนเทศ (Information มิใช่ Data) ที่ง่ายต่อการตัดสินใจ โดยมีนําเสนอในรูปแบบของอินโฟ
กราฟฟิก (Info graphic) เช่น รูปภาพ กราฟ ฯลฯ ทั้งที่อยู่บนระบบ IT และ/หรือ บนเอกสาร
๒
การประเมินผลในระดับ ๔ และ ๕ หากมีการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแผนงาน/โครงการ จะ
พิจารณาถ่วงน้ําหนักตามความสําคัญของแผนงาน/โครงการ หากไม่มีการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของ
แผนงาน/โครงการ จะพิจารณาโดยให้ความสําคัญของแผนงาน/โครงการเท่ากัน
๒.๒ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน
(กรณีที่ ๒ – ทุนอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ)
ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา
๑
๑.การดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนา
สามารถดําเนินงานได้
ระบบสารสนเทศ
ตามแผนพัฒนาหรือ
ที่สนับสนุน
แผนการจัดซือ้ จัดหา
ผู้ใช้บริการ
ร้อยละ ๖๐
ภายในทุน
หมุนเวียน
๑

๒
สามารถดําเนินงานได้
ตามแผนพัฒนาหรือ
แผนการจัดซื้อจัดหา
ร้อยละ ๘๐

ระดับคะแนน
๓
สามารถดําเนินงานได้
ตามแผนพัฒนาหรือ
แผนการจัดซื้อจัดหาทุก
แผนงาน/โครงการ ร้อย
ละ ๑๐๐

๔

๕
สามารถดําเนินงานได้
สามารถดําเนินงานได้
ตามแผนพัฒนาหรือ
ตามแผนพัฒนาหรือ
แผนการจัดซื้อจัดหา
แผนการจัดซื้อจัดหาทุก
ทุกประการ และ
ประการ และบรรลุตาม
ดีกว่าเป้าหมายที่
เป้าหมายทีก่ ําหนดทุก
กําหนดทุกแผนงาน/
แผนงาน/โครงการ๑
โครงการ๑

การประเมินผลในระดับ ๔ และ ๕ หากมีการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณา
ถ่วงน้ําหนักตามความสําคัญของแผนงาน/โครงการ หากไม่มีการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแผนงาน/
โครงการ จะพิจารณาโดยให้ความสําคัญของแผนงาน/โครงการเท่ากัน

๒๔
๒.๓ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน
(กรณีที่ ๒ – ทุนอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ)
ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา
๑
๑.การดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนา
สามารถดําเนินงานได้
ระบบสารสนเทศ
ตามแผนพัฒนาหรือ
ที่สนับสนุน
แผนการจัดซือ้ จัดหา
ผู้ใช้บริการ
ร้อยละ ๖๐
ภายนอกทุน
หมุนเวียน

๒
สามารถดําเนินงานได้
ตามแผนพัฒนาหรือ
แผนการจัดซื้อจัดหา
ร้อยละ ๘๐

ระดับคะแนน
๓
สามารถดําเนินงานได้
ตามแผนพัฒนาหรือ
แผนการจัดซื้อจัดหาทุก
แผนงาน/โครงการ ร้อย
ละ ๑๐๐

๔

๕
สามารถดําเนินงานได้
สามารถดําเนินงานได้
ตามแผนพัฒนาหรือ
ตามแผนพัฒนาหรือ
แผนการจัดซื้อจัดหา
แผนการจัดซื้อจัดหาทุก
ทุกประการ และ
ประการ และบรรลุตาม
ดีกว่าเป้าหมายที่
เป้าหมายทีก่ ําหนดทุก
กําหนดทุกแผนงาน/
แผนงาน/โครงการ๑
โครงการ๑

๑

การประเมินผลในระดับ ๔ และ ๕ หากมีการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณา
ถ่วงน้ําหนักตามความสําคัญของแผนงาน/โครงการ หากไม่มีการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแผนงาน/
โครงการ จะพิจารณาโดยให้ความสําคัญของแผนงาน/โครงการเท่ากัน
การระบุโครงการที่เกี่ยวข้อง
๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ได้แก่
- พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้ อมู ล ของ ตร. ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น และมี
ประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลคดีอาญา
- ปรับปรุงระบบการรายงานของหน่วยบริหารให้เป็นปัจจุบันและมีมาตรฐาน
๒. โครงการสําหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับ การตอบสนองความต้องการตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
- ปรั บปรุ งเว็ บไซต์ กองทุ นฯ ให้ ส ามารถเผยแพร่ ความรู้เ กี่ ยวกั บ การปฏิ บั ติ งานกองทุ นให้ มีข้อมู ล
ข่าวสารที่ทันสมัย น่าสนใจ ง่ายต่อการเข้าถึง
๓. โครงการการจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร
- พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้ อมู ล ของ ตร. ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น และมี
ประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลในอนาคต
- ปรั บปรุ งเว็ บไซต์ กองทุ นฯ ให้ ส ามารถเผยแพร่ ความรู้เ กี่ ยวกั บ การปฏิ บั ติ งานกองทุ นให้ มีข้อมู ล
ข่าวสารที่ทันสมัย น่าสนใจ ง่ายต่อการเข้าถึง
๔. โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับองค์กร
- ปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานระหว่างหน่วยงานร่วมกัน
- ปรับปรุงเว็บไซต์กองทุนฯ ให้สามารถเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย น่าสนใจ ง่ายต่อการ
เข้าถึง

๒๕
การติดตามและประเมินผล โดย
การดํ า เนิ น การให้ ป ระสบผลสํ า เร็ จ ตามเป้ า หมายของแผนแม่ บ ทสารสนเทศของกองทุ น เพื่ อการ
สื บ สวนและสอบสวนคดี อ าญา จํ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลและสร้ า งเครื่ อ งมื อ ให้ เ ป็ น มาตรวั ด
ตรวจสอบสภาพความเป็นจริงของแผนงาน/โครงการต่างๆ ที่กําลังดําเนินการ มีความก้าวหน้า บรรลุเป้าหมาย
ตามที่ตั้งไว้หรือไม่โดยอาศัยตัวชี้วัดหลายมิติหลายระดับ
๑. การบริหารจัดการ
โดยในการบริห ารจั ดการแผนแม่ บทสารสนเทศกองทุ น เพื่ อการสื บ สวนและสอบสวน
คดี อ าญา เน้ น ในประเด็ น การสร้ า งความเข้ า ใจ การยอมรั บ การให้ ค วามร่ ว มมื อ นํ า ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
โดยคณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น จะเป็ น ผู้ บ ริ ห ารแผน และให้ มีห น่ ว ยงานที่ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ในกองทุ น ฯ
รับผิดชอบดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้เพื่อนําไปสู่การบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด
การรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การประเมินตามแผนนี้รับผิดชอบในการนําเสนอผลการประเมิน
๒. การติดตามประเมินผล
เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยปฏิ บั ติ ส อดคล้ อ งและครอบคลุ ม เป้ า หมาย
และยุ ท ธศาสตร์ หน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วข้ อ งในการบริ ห ารจั ด การกองทุ น ได้ แ ก่ กองการเงิ น
กองงบประมาณ กองแผนงานอาชญากรรม กองวิ จั ย กองยุ ท ธศาสตร์ สํ า นั ก งานตรวจสอบภายใน
สํ า นั ก งานกํ า ลั งพล และสํ า นั กงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ต้ องมี ส่ ว นในการพั ฒ นาระบบ
การติดตามประเมินผล ภายใต้กรอบความสัมพันธ์เชื่อมโยงของวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีการติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการทุกปี และมีการประเมินผลอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลนี้ จะได้นําไปใช้ในการพิจารณาปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการหรือปรับแผนของหน่วยงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ต่อไป

