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คํานํา
ในปบัญชี ๒๕๕๘ กรมบัญชีกลาง รวมกับบริษัท เอฟ พี อาร ไอ แอดไวเซอรี่
จํากัด (FPRI ADVISORY) ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษา ไดกําหนดใหกองทุนเพื่อการสืบสวน
และสอบสวนคดีอาญา ดําเนินการตามตัวชีว้ ดั ที่ ๔.๒ : การบริหารความเสีย่ ง (กรณีที่ ๑
ทุนมีอํานาจหนาที่บริหารจัดการดานการบริหารความเสี่ยงดวยตนเอง) ซึ่งจะตอง
จัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยงของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ประจําปบัญชี ๒๕๕๘ แจกจายใหกับผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษา
รายละเอียดและดําเนินการตามคูม อื การบริหารความเสีย่ งฯ ใหเปนไปตามกรอบหลักเกณฑ
การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปบัญชี ๒๕๕๘ ที่กําหนด
กลุมงานบริหารความเสี่ยง กองยุทธศาสตร สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ
ซึ่งไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบตัวชี้วัดดังกลาว ไดจัดพิมพคูมือการบริหารความเสี่ยง
และการประเมินผลการควบคุมภายในของกองทุนเพือ่ การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ประจําปบัญชี ๒๕๕๘ เพื่อแจกจายใหกับผูบริหาร และหนวยงานที่เกี่ยวของสําหรับ
ใชเปนคูมือในการปฏิบัติงาน หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้ จะชวยใหคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ คณะอนุกรรมการ ผูบริหาร ผูตรวจสอบ และผูที่สนใจสามารถใชเปน
แนวทางในการศึกษา และปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กลุมงานบริหารความเสี่ยง กองยุทธศาสตร
สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
มีนาคม ๒๕๕๘
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สวนที่ ๑
บทนํา
หลักการและเหตุผล
สภาพแวดลอมการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ
วัตถุประสงคในการบริหารความเสี่ยงของกองทุน
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โครงสรางคณะอนุกรรมการจัดทําระบบการควบคุมภายในและกํากับ
ดูแลการประเมินผลดานการควบคุมภายใน ดานการบริหารความเสี่ยง
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สวนที่ ๒
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ
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การดําเนินการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ
ตามมาตรฐาน COSO ERM
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สวนที่ ๑
บทนํา

หลักการและเหตุผล
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา เปนทุนหมุนเวียนของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติที่มีภารกิจหลัก เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการสืบสวนและ
สอบสวนคดีอาญาตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด ทั้งนี้ กรม
บัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไดจัดทําบันทึกความตกลงกับกองทุนฯ ในแตละปบัญชี
เพือ่ ประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ดวยเกณฑวดั ผลการดําเนินการ ๔ ดาน คือ
ดานที่ ๑ วัดผลดานการเงิน ดานที่ ๒ วัดผลดานการสนองประโยชนของผูมีสวนได
สวนเสีย ดานที่ ๓ วัดผลดานการปฏิบตั กิ าร และดานที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
ซึง่ ในดานที่ ๔ มีตวั ชีว้ ดั ภาคบังคับทัง้ สิน้ ๖ ตัวชีว้ ดั โดยตัวชีว้ ดั ที่ ๔.๒ การบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ไดมอบหมาย
ใหสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ โดยกลุมงานบริหารความเสี่ยง กองยุทธศาสตร เปน
หนวยงานรับผิดชอบหลัก ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุน ไดมีคําสั่ง ที่ ๗/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําระบบการควบคุมภายใน
และกํากับ ดูแล การประเมินผลดานการควบคุมภายใน ดานการบริหารความเสี่ยงของ
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา โดยมีผูกํากับการกลุมงานบริหาร
ความเสีย่ ง กองยุทธศาสตร เปนเลขานุการและมีอาํ นาจหนาทีเ่ สนอแนะและใหคาํ ปรึกษา
แกคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการปฏิบตั หิ นาที่ จัดทําระบบการควบคุมภายในของ
กองทุนฯ จัดสงรายงานระบบการควบคุมภายในของกองทุนฯ กํากับ ดูแล การประเมินผล
ดานการควบคุมภายใน และดานการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ รายงานผล
การดําเนินงาน ตามรูปแบบที่กําหนด และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ ผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติ หรือคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มอบหมาย
ในการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การบริหารความเสี่ยง ประจําปบัญชี
๒๕๕๘ ตามขอตกลงตัวชี้วัดจะตองประกอบดวย ๑) การระบุความเสี่ยงระดับองคกร
ไดครบถวนตามองคประกอบความเสี่ยง ๔ ดาน ตามหลักเกณฑของ COSO ERM
๒) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองคกร ๓) การกําหนด
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แผนงานการบริหารความเสีย่ งระดับองคกร ครบทุกปจจัยเสีย่ ง โดยมีการวิเคราะหตน ทุน
ตอหนวยผลผลิต (Cost – Beneﬁt Analysis) ๔) การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ ง
จะตองดําเนินการไดครบถวนทุกกิจกรรม และระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยงที่มี
ระดับความรุนแรงสูงลดลงไดตามเปาหมายที่กําหนด และ ๕) ใหจัดทําคูมือการบริหาร
ความเสีย่ งและเผยแพรคมู อื การบริหารความเสีย่ งใหกบั ผูบ ริหารและพนักงานในองคกร
ดังนัน้ การดําเนินการเรือ่ งการบริหารความเสีย่ งของกองทุนเพือ่ การสืบสวนและสอบสวน
คดีอาญา จึงตองเปนไปในทิศทางที่ถูกตอง ครบถวนตามองคประกอบของหลักเกณฑ
ดังกลาว รวมทั้งการจัดทําคูมือบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ ไปปฏิบัติจะตองใหเกิด
ผลไดจริงอยางเปนรูปธรรม ดังนั้นการจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยงของกองทุน
เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา จึงมีความจําเปนตองดําเนินการใหเปนไปตาม
กรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปบัญชีที่กรม
บัญชีกลางและบริษัท เอฟ พี อาร ไอ แอดไวเซอรี่ จํากัด (FPRI ADVISORY) กําหนด
สภาพแวดลอมการบริหารความเสีย่ งของกองทุนเพือ่ การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ตระหนักถึงความสําคัญ ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงอยางเปนระบบและ
มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ นโยบายการบริหารความเสี่ยงจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบ ญั ชาการตํารวจแหงชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน เพือ่ การสืบสวน
และสอบสวนคดีอาญาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย โดยการนําเสนอจากคณะอนุกรรมการ
เพื่อดําเนินการ เรื่องการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ของ
กองทุนฯ ซึง่ จัดใหมกี ารระบุความเสีย่ ง (Risk Identiﬁcation) ทีต่ อบสนองวัตถุประสงค
ตอองคกร (Corporate Objectives) และวัตถุประสงคตอ กระบวนการทํางาน (Process
Objectives) ภายใตวิธีการที่เหมาะสม นอกจากนี้ กองทุนฯ ยังใหความสําคัญกับ
การสรางวัฒนธรรมองคกรเพือ่ ให “การบริหารความเสีย่ ง” เปนสวนหนึง่ ของการทํางาน
ของบุคลากรทุกคนในองคกร (Risk culture) รวมถึงการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยง และการอบรมพัฒนาใหบุคลากรไดมีความรู ความเขาใจ
ความระมัดระวังและตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอองคกร
และตอผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด

หนา ๓

วัตถุประสงคในการบริหารความเสี่ยงของกองทุน
๑. เพื่อใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจในการทํา
หนาที่เกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตาม
ระเบียบ หลักเกณฑทกี่ าํ หนด เพือ่ ใหประชาชนไดรบั ความเปนธรรมอยางเสมอภาค และมี
ความเชื่อมั่น ศรัทธา ตอสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒. เพือ่ กํากับดูแลระบบการบริหารงานกองทุนเพือ่ การสืบสวนและสอบสวน
คดีอาญา ใหมีการดําเนินงานและการบริหารงบประมาณ รวมถึงการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. เพื่ อ ประเมิ น ระดั บ ความเสี่ ย งในการบริ ห ารและดํ า เนิ น งานของ
กองทุนฯ ทบทวนและเสนอแนะมาตรการปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุงขอบกพรองของระบบการควบคุมภายใน
เพื่อลดความเสี่ยงในการดําเนินงาน การบริหารงาน และการปองปรามการทุจริต
รั่วไหลในขั้นตอนการดําเนินงาน
๔. เพือ่ สอบทานและวิเคราะหงบการเงินของกองทุนฯ โดยพิจารณาความเสีย่ ง
ความถูกตอง และเชือ่ ถือไดของงบการเงิน เสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุง และปองกัน
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
โครงสรางการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
กองทุนเพือ่ การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา มีโครงสราง และองคประกอบ
ตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ที่เกี่ยวของ ดังนี้
๑. พระราชบัญญัตติ าํ รวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ ลักษณะ ๗ กองทุนเพือ่ การ
สืบสวนและสอบสวนคดีอาญา มาตรา ๑๑๕ กําหนดใหคณะกรรมการบริหารกองทุน
คณะหนึง่ ประกอบดวย ผูบ ญั ชาการตํารวจแหงชาติเปนประธานกรรมการ ผูแ ทนสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูแ ทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแ ทนกระทรวงยุตธิ รรม ผูแ ทน
สํานักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และ
รองผูบ ญ
ั ชาการตํารวจแหงชาติหรือผูช ว ยผูบ ญ
ั ชาการตํารวจแหงชาติทไี่ ดรบั มอบหมาย
จากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติจํานวนสองคน เปนกรรมการ ใหประธานกรรมการ
แตงตั้งขาราชการตํารวจเปนเลขานุการคนหนึ่ง และผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน

หนา ๔

๒. คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
มีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการในดานตางๆ เพื่อดําเนินการ เรื่อง กองทุนเพื่อการ
สืบสวนและสอบสวนคดีอาญา รวม ๑๐ คําสั่ง ดังนี้
๒.๑ คําสัง่ ที่ ๑/๒๕๕๕ ลง ๒๖ เม.ย.๕๕ เรือ่ ง แตงตัง้ คณะอนุกรรมการ
กําหนดหลักเกณฑจดั สรรเงินกองทุน เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของขาราชการตํารวจ
ในการทําหนาที่เกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
๒.๒ คําสัง่ ที่ ๒/๒๕๕๕ ลง ๒๖ เม.ย.๕๕ เรือ่ ง แตงตัง้ คณะอนุกรรมการ
กําหนดหลักเกณฑการจายเงินกองทุน เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของขาราชการตํารวจ
ในการทําหนาที่เกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
๒.๓ คําสัง่ ที่ ๓/๒๕๕๕ ลง ๒๖ เม.ย.๕๕ เรือ่ ง แตงตัง้ คณะอนุกรรมการ
จัดทําขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนประจําปและกํากับ ดูแล
การประเมินผลการดําเนินงานดานการสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย
๒.๔ คําสัง่ ที่ ๔/๒๕๕๕ ลง ๒๖ เม.ย.๕๕ เรือ่ ง แตงตัง้ คณะอนุกรรมการ
จัดทํางบการเงินและบัญชี และกํากับ ดูแล การประเมินผล การดําเนินงานดานการเงิน
๒.๕ คําสัง่ ที่ ๕/๒๕๕๕ ลง ๒๖ เม.ย.๕๕ เรือ่ ง แตงตัง้ คณะอนุกรรมการ
จัดทํารายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณ (PART) และกํากับ ดูแล การประเมินผลการดําเนินงานดานบทบาท
คณะกรรมการทุนหมุนเวียน
๒.๖ คําสัง่ ที่ ๖/๒๕๕๕ ลง ๒๖ เม.ย.๕๕ เรือ่ ง แตงตัง้ คณะอนุกรรมการ
กํากับ ดูแล การประเมินผลการดําเนินงานดานปฏิบตั กิ ารและแผนยุทธศาสตร (ยกเลิก)
๒.๗ คําสัง่ ที่ ๗/๒๕๕๕ ลง ๒๖ เม.ย.๕๕ เรือ่ ง แตงตัง้ คณะอนุกรรมการ
จัดทําระบบการควบคุมภายใน และกํากับ ดูแล การประเมินผล ดานการควบคุมภายใน
ดานการบริหารความเสี่ยง
๒.๘ คําสัง่ ที่ ๘/๒๕๕๕ ลง ๒๖ เม.ย.๕๕ เรือ่ ง แตงตัง้ คณะอนุกรรมการ
กํากับ ดูแล การประเมินผลการดําเนินงานดานการปฏิบัติการและดานการตรวจสอบ
ภายใน
๒.๙ คําสัง่ ที่ ๙/๒๕๕๕ ลง ๒๖ เม.ย.๕๕ เรือ่ ง แตงตัง้ คณะอนุกรรมการ
กํากับ ดูแล การประเมินผลการดําเนินงานดานการบริหารจัดการสารสนเทศ (ยกเลิก)

หนา ๕

๒.๑๐ คํ า สั่ ง ที่ ๑๐/๒๕๕๕ ลง ๒๖ เม.ย.๕๕ เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการกํากับ ดูแล การประเมินผลการดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล
๒.๑๑ คําสัง่ ที่ ๑๑/๒๕๕๕ ลง ๒๙ ก.ค.๕๕ เรือ่ ง แตงตัง้ คณะอนุกรรมการ
กํากับ ดูแล การประเมินผลการดําเนินงานดานปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร
๒.๑๒ คําสัง่ ที่ ๑๒/๒๕๕๖ ลง ๑๘ ก.ย.๕๖ เรือ่ ง แตงตัง้ คณะอนุกรรมการ
กํากับ ดูแล การประเมินผลการดําเนินงานดานการบริหารจัดการสารสนเทศ

หนา ๖

โครงสรางกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ผบ.ตร./ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
คณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑจัดสรรเงินกองทุน
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ
ในการทําหนาที่เกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

ผบก.งป./
เลขานุการ

รอง ผบ.ตร. (ปป ๑)/
กรรมการ

คณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑการจายเงิน
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ
ในการทําหนาที่เกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

ผบก.กง./
ผูชวยเลขานุการ

รอง ผบ.ตร. ( บร )/
กรรมการ

คณะอนุกรรมการจัดทําขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงาน
ทุนหมุนเวียนประจําปและกํากับ ดูแล การประเมินผลการ
ดําเนินงานดานการสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย

ผบก.กม./
ผูชวยเลขานุการ

ผูแทนสํานักปลัดสํานักนายก
รัฐมนตรี/กรรมการ

คณะอนุกรรมการจัดทํางบการเงินและบัญชี และกํากับดูแล
การประเมินผลการดําเนินงานดานการเงิน

ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด/
กรรมการ

คณะอนุกรรมการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) และกํากับ ดูแล
การประเมินผลการดําเนินงานดานบทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน

ผูแทนกระทรวงยุติธรรม /
กรรมการ

คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการประเมินผลการดําเนินงาน
ดานปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร

ผูแทนสํานักงบประมาณ /
กรรมการ

คณะอนุกรรมการจัดทําระบบการควบคุมภายใน และกํากับ ดูแล
การประเมินผลดานการควบคุมภายใน ดานการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการประเมินผลการดําเนินงาน
ดานการปฏิบัติการและดานการตรวจสอบภายใน
คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการประเมินผลการดําเนินงาน
ดานการบริหารจัดการสารสนเทศ
คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการประเมินผลการดําเนินงาน
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ผูแทนกรมบัญชีกลาง/
กรรมการ
ผูแทนกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น/กรรมการ
สถานีตํารวจ
๑,๔๖๕ สถานี

หนวยปฏิบัติการ
๑๗๖ หนวย

หนา ๗

โครงสรางคณะอนุกรรมการจัดทําระบบการควบคุมภายใน และกํากับ ดูแล
การประเมินผลดานการควบคุมภายใน ดานการบริหารความเสี่ยง
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ/ประธานกรรมการบริหารกองทุน
เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ผูบัญชาการ สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ
ประธาน/คณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ (ที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงกองทุนฯ)
ผูบังคับการ กองยุทธศาสตร
ผูบังคับการ กองแผนงานอาชญากรรม
ผูบังคับการ กองวิจัย
ผูบังคับการ กองงบประมาณ
ผูบังคับการ กองการเงิน
ผูบังคับการ กองกฎหมาย
ผูบังคับการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนผูบังคับการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตํารวจนครบาล
ตํารวจภูธรภาค ๗
รองผูบังคับการ กองงบประมาณ
รองผูบังคับการ กองการเงิน
รองผูบังคับการ สํานักงานตรวจสอบภายใน
ผูกํากับการ กองแผนงานอาชญากรรม
ผูกํากับการ กองวิจัย
ผูกํากับการ สํานักงานกําลังพล
ผูกํากับการ กองงบประมาณ
ผูกํากับการ กองการเงิน
ผูกํากับการ กองการเงิน
(ที่รับผิดชอบกฎหมายและระเบียบการเงิน)
ผูกํากับการ สํานักงานตรวจสอบภายใน
ผูกํากับการ กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี ผูกํากับการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง
รองผูกํากับการ กองงบประมาณ
สารวัตร กองงบประมาณ
ผูกํากับการ กองยุทธศาสตร (เลขานุการ/อนุกรรมการ)
รองผูกํากับการ กองยุทธศาสตร (ผูชวยเลขานุการ/อนุกรรมการ)
สารวัตร กองยุทธศาสตร (ผูชวยเลขานุการ/อนุกรรมการ)
(ที่รับผิดชอบเงินกองทุนฯ)

หนา ๘

คณะอนุกรรมการจัดทําระบบการควบคุมภายในและกํากับ ดูแล การประเมินผล
ดานการควบคุมภายใน ดานการบริหารความเสี่ยง มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
๑. เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการบริหารกองทุนในการ
ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๑๖ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
๒. จัดทําระบบการควบคุมภายใน ของกองทุนเพือ่ การสืบสวนและสอบสวน
คดีอาญา
๓. จัดสงรายงานระบบการควบคุมภายใน ของกองทุนเพือ่ การสืบสวนและ
สอบสวนคดีอาญา ให กรมบัญชีกลาง คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน คณะกรรมการ
ตรวจสอบประเมินผลภาคราชการ เลขานุการกองทุนและหนวยที่เกี่ยวของ
๔. กํากับ ดูแล การประเมินผล ดานการควบคุมภายใน และดานการบริหาร
ความเสี่ยง ของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
๕. รายงานผลการดําเนินงานตามรูปแบบที่กําหนด
๖. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือคณะกรรมการ
บริหารกองทุนมอบหมาย
นโยบายการบริหารความเสี่ยงกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
เพือ่ ใหกองทุนเพือ่ การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา มีระบบในการบริหาร
ความเสีย่ งโดยการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทัง้ กระบวนการดําเนินงานตางๆ
ลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่กองทุนฯ จะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน และ
ไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง ความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น การฟองรองจาก การไมปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา) ใหระดับ
ความเสีย่ ง และขนาด ของความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต อยูใ นระดับทีย่ อมรับได
โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายของกองทุนฯ ตามกลยุทธ จึงกําหนดนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง ดังนี้
๑. การบริหารความเสีย่ งเปนความรับผิดชอบของผูบ ริหาร บุคลากรกองทุน
และเจาหนาที่การเงินกองทุนทุกคนและทุกระดับ
๒. ใหมีการบริหารความเสี่ยงของกองทุนทั่วทั้งองคกรแบบบูรณาการ
โดยมีการจัดการอยางเปนระบบและตอเนือ่ งตามมาตรฐาน COSO : The Committee
of Sponsoring Organizations of the Trade way Commission
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๓. ใหมีการกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เปนระบบมาตรฐาน
เดียวกันทั่วทั้งองคกร ( ERM : Enterprise Risk Management )
๔. ใหมีการติดตาม ประเมินผล และสอบทาน กระบวนการบริหารความ
เสีย่ งอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหมคี วามเหมาะสม เปนปจจุบนั และสอดคลองกับสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไป
๕. ใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการบริหารจัดการที่ดี
๖. ใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานตามปกติ
ประเด็นยุทธศาสตรของกองทุนเพือ่ การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประกอบดวย
๔ ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรดานการเงิน
ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรดา นการสนองประโยชนของผูม สี ว นไดสว นเสีย
ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรดานการปฏิบัติการกองทุน
ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน

หนา ๑๐

ประเภทความเสี่ยง ความหมายและวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง
ของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ประเภท
ความเสี่ยง

ความหมายหรือ
ขอบเขตการดําเนินงาน

วัตถุประสงค
ของการบริหารความเสี่ยง

ครอบคลุ ม ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด
จากการกําหนดนโยบาย ระเบียบ
หลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติ ที่
ไมสอดคลองตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคขององคกร ความเสี่ยง
ทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพ
แวดลอมภายนอกทีส่ ง ผลกระทบตอ
กลยุทธของกองทุนไมเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนดไว รวมถึงการ
กําหนดกลยุทธกองทุนที่ขาดการมี
สวนรวมจากผูที่มีสวนไดสวนเสีย
สงผลใหเกิดชองวาง ขาดการยอมรับ
และไมตอบสนองตอความตองการ
ที่แทจริงของกลุมเปาหมาย

เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ดวยการทบทวน ปรับปรุง แผนยุทธศาสตร
แผนปฏิบตั กิ าร การกําหนดนโยบายระเบียบ
หลักเกณฑตางๆ ใหมีความเหมาะสม
และสอดคลองกับภารกิจและเปาหมาย
หลักของกองทุน เพือ่ มุง สูก ารบรรลุตาม
วิสัยทัศนของกองทุนอยางแทจริง

ครอบคลุมความเสี่ยงที่เกิดจาก
๒. ความเสี่ยง
ดานการดําเนินงาน ความไมเพียงพอ หรือความลมเหลว
(Operational Risk) ของกระบวนการการดําเนินงานภายใน
บุคลากร ระบบงาน ดานเทคโนโลยี
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศทีเ่ กีย่ วของ
รวมถึงผลกระทบตอชื่อเสียงอันเกิด
จากความเสี่ยงดานการดําเนินงาน

เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ดวยการสรางความเขาใจตอผูบริหาร
และบุคลากรกองทุน วาความเสี่ยงดาน
การดําเนินงานเกิดขึ้นไดที่ไหน อยางไร
เพือ่ ใหสามารถดําเนินการแกไขไดอยาง
เหมาะสมและตระหนักในความรับผิดชอบ
ตอความเสี่ยงมากขึ้น

๑. ความเสี่ยง
ดานกลยุทธ
(Strategy Risk)
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ประเภท
ความเสี่ยง

ความหมายหรือ
ขอบเขตการดําเนินงาน

วัตถุประสงค
ของการบริหารความเสี่ยง

เปนความเสีย่ งเกีย่ วกับการบริหาร
๓. ความเสี่ยง
งบประมาณและการเงิน เชน การ
ดานการเงิน
(Financial Risk) บริหารการเงินไมถกู ตอง ไมเหมาะสม
ทําใหขาดประสิทธิภาพ และไมทนั ตอ
สถานการณ รวมถึงเปนความเสีย่ งที่
เกีย่ วของกับการเงินขององคกร เชน
การประมาณการงบประมาณไมเพียงพอ
และไมสอดคลองกับขั้นตอน การ
ดําเนินงาน ในขัน้ ตอนตางๆ เชน การ
จัดเก็บ การรักษา การนําสง การจาย
เงิน และการจัดทํารายงานดานการ
เงิน ตลอดจนการติดตาม ประเมิน
ผลการบริหารและดําเนินการในเรือ่ ง
การเงินของกองทุนทัง้ หมด เนือ่ งจาก
การขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห
การวางแผน การควบคุม และการจัด
ทํารายงานเพือ่ นํามาใชในการบริหาร
งบประมาณและการเงินดังกลาว

เพือ่ รักษามาตรฐานของวิธกี ารในการ
ดําเนินการดาน การเงินกองทุน ใหเปนไป
อยางถูกตอง ชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบ
ได ลดจํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
การเงิน และขาราชการตํารวจ รวมทั้ง
ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจใน
การดําเนินการกองทุน สงผลใหบรรลุ
ความสําเร็จตามเปาหมายของกองทุน
ที่ไดกําหนดไว

๔. ความเสี่ยง
เกีย่ วของกับการปฏิบตั ติ าม กฎ
ดานการปฏิบัติตาม ระเบียบ หลักเกณฑ และแนวทาง
กฎระเบียบ
ปฏิบตั ติ า งๆ โดยความเสีย่ งทีอ่ าจเกิด
(Compliance Risk) ขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากความไม
ชัดเจน ความไมทนั สมัย หรือความไม
ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ
ขอบังคับ หลักเกณฑตางๆ รวมทั้ง
การกํ า หนดแนวทางปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑที่กําหนดไมครอบคลุม
การดําเนินงานของกองทุน

เพือ่ ใหการบริหารและดําเนินงานใน
กระบวนการตางๆ ของกองทุน มีความ
ชัดเจน โปรงใส เปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ หลักเกณฑตางๆ ที่กําหนดไว
ไมเกิดขอรองเรียน และเกิดการอาศัย
ชองวางของระเบียบ หลักเกณฑ แสวงหา
ผลประโยชนจากกลุมใดกลุมหนึ่ง ที่ไม
สอดคลองกับเปาหมายของกองทุน
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ประเภทของความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ดาน
กลยุทธ
(Strategic
Risk)

ความเสี่ยง
ดานการ
ปฏิบัติงาน
(Operational
Risk)

ความเสี่ยง
ดาน
การเงิน
(Financial
Risk)

ความเสี่ยง
ดานการ
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ
(Compliance
Risk)
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สวนที่ ๒

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
การบริหารความเสี่ยงของกองทุนเพื่อการสืบสวน
และสอบสวนคดีอาญา
นิยามศัพท
ความเสีย่ ง (Risk) หมายถึง ความเปนไปไดทจี่ ะเกิดเหตุการณ ทีเ่ ปนอุปสรรค
ตอการบรรลุเปาหมายขององคกร ความเสี่ยงวัดไดจากผลกระทบ ที่ไดจากเหตุการณ
และโอกาสที่จะเกิดเหตุการณนั้น
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการ
ทีจ่ ดั ทําขึน้ เพือ่ ระบุเหตุการณความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ และสงผลกระทบกับองคกร และ
มีการจัดการความเสีย่ งใหอยูใ นระดับทีอ่ งคกรยอมรับไดเพือ่ ใหมนั่ ใจอยางสมเหตุสมผล
ในการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
โอกาสทีจ่ ะเกิดความเสีย่ ง (Likelihood) หมายถึง การพิจารณาวามีโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยงมากหรือนอยเพียงใด โดยแบงออกเปน ๕ ระดับ ไดแก
ระดับ ๕ หมายถึง โอกาสเกิดสูงมาก
ระดับ ๔ หมายถึง โอกาสเกิดสูง
ระดับ ๓ หมายถึง โอกาสเกิดปานกลาง
ระดับ ๒ หมายถึง โอกาสเกิดนอย
ระดับ ๑ หมายถึง โอกาสเกิดนอยมาก
ระดับของผลกระทบ (Impact) หมายถึง การพิจารณาจากระดับความรุนแรง
และมูลคาความเสียหายที่จะเกิดตอองคกรในกรณีทคี่ วามเสี่ยงนัน้ เกิดขึน้ สามารถแบง
ระดับของผลกระทบออกเปน ๕ ระดับ ไดแก
ระดับ ๕ หมายถึง ผลกระทบสูงมาก
ระดับ ๔ หมายถึง ผลกระทบสูง
ระดับ ๓ หมายถึง ผลกระทบปานกลาง
ระดับ ๒ หมายถึง ผลกระทบนอย
ระดับ ๑ หมายถึง ผลกระทบนอยมาก
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โดยการกําหนดระดับของผลกระทบจะพิจารณาจากความเสียหายเมือ่ ความ
เสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Risk Exposure) หมายถึง คาระดับของความ
เสียหายที่เกิดจากความเสี่ยง ซึ่งไดจากความสัมพันธระหวางระดับของโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงและระดับของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) หมายถึง ระดับหรือมูลคาของ
ความเสี่ยงที่องคกรยอมรับความเสี่ยงได เพื่อชวยใหองคกร บรรลุวิสัยทัศนและภารกิจ
ขององคกร โดยฝายบริหารและผูที่เกี่ยวของจะพิจารณาความเสี่ยงในเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณในแตละประเภทวาสูง ปานกลาง หรือตํ่า เทาใดที่องคกรจะยอมรับได
คาระดับชวงเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Tolerance)
หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนจากมูลคาของความเสี่ยงที่องคกรยอมรับความเสี่ยงได
ผูรับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) หมายถึง หัวหนาหนวยงานระดับ
สํานัก/กอง ซึ่งมีความรับผิดชอบโดยตรงตอการบริหารความเสี่ยงนั้น ๆ โดยอาจระบุ
ทีม่ าของความเสีย่ ง รวมทัง้ ทําหนาทีต่ ดั สินใจหรือใหขอ เสนอแนะในการลด หรือควบคุม
ความเสี่ยง
ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบทั้งทาง
บวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางออมจากการดําเนินการของกองทุนสืบสวนและ
สอบสวนคดีอาญา เชน ผูตองหา ผูเสียหาย พยาน อัยการ ศาล ประชาชน ชุมชนใน
ทองถิ่น บุคลากรในสวนราชการ รวมทั้งผูรับบริการดวย
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Proﬁle) หมายถึง แผนภูมิที่แสดงสถานะของ
ระดับความรุนแรงของปจจัยเสีย่ งโดยรวม โดยแสดงเปนพิกดั ของโอกาสและผลกระทบ
โดยใชระดับสีแทนระดับความรุนแรงที่ใช Risk Proﬁle จะแสดงใหเห็นภาพการ
กระจายตัวของปจจัยเสี่ยงขององคกร และแสดงใหเห็นถึงขอบเขตของความรุนแรง
ที่องคกรยอมรับได (Risk Boundary) เพื่อใหองคกรไดกําหนดเปาหมายในภาพรวมวา
จะตองบริหารความเสี่ยงจนมีระดับความรุนแรงลดลงจนอยูในระดับดังกลาว
แผนทีค่ วามเสีย่ ง (Risk Map) หมายถึง แผนภูมทิ แี่ สดงความเชือ่ มโยงของ
ความเสีย่ งโดยรวมทัง้ หมดขององคกร ซึง่ ผูบ ริหารจะใชในการติดตามการบริหารความเสีย่ ง

หนา ๑๕

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร (Enterprise Risk Management)
หมายถึง กระบวนการทีป่ ฏิบตั โิ ดยคณะกรรมการ ผูบ ริหาร และบุคลากรทุกคนในองคกร
เพื่อชวยในการกําหนดกลยุทธ และการดําเนินงาน ซึ่งกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ไดรับการออกแบบไวใหสามารถบงชี้เหตุการณที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใหไดรับความมั่นใจ
อยางสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงคที่องคกรกําหนดไว
ระบบบริหารความเสีย่ ง หมายถึง (Risk Management System) ระบบ
การบริหารปจจัยและควบคุม กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตางๆ โดยลด
มูลเหตุแตละโอกาสทีจ่ ะทําใหเกิดความเสียหายเพือ่ ใหระดับของความเสีย่ งและผลกระทบ
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตอยูใ นระดับทีส่ ามารถรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบ
ไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้ง
กองทุนฯ และเปาหมายตามแผนปฏิบตั ิ และประเด็นยุทธศาสตรของกองทุนฯ เปนสําคัญ
“กองทุน” หมายถึง กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาตาม
พ.ร.บ. ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวน
และสอบสวนคดีอาญา
“หนวยงาน” หมายถึง หนวยจัดสรรและหนวยบริหารเงินกองทุนตามระเบียบ
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
“หนวยจัดสรร” หมายถึง หนวยงานที่ไดรับการจัดสรรเงินกองทุนจาก
คณะกรรมการ เพื่อนําไปจัดสรรสมทบเปนคาใชจายในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของขาราชการตํารวจในการทําหนาที่เกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาของ
หนวยบริหารเงินกองทุน
“หนวยบริหารเงินกองทุน” หมายถึง หนวยงานทีไ่ ดรบั การจัดสรรเงินกองทุน
จากคณะกรรมการและหนวยจัดสรร เพื่อเปนคาใชจายในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของขาราชการในการทําหนาที่เกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
“คณะอนุกรรมการจัดสรร” หมายถึง คณะอนุกรรมการจัดสรรเงินกองทุน
เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาของหนวยจัดสรร
“คณะอนุกรรมการบริหารเงินกองทุน” หมายถึง คณะอนุกรรมการบริหาร
เงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาของหนวยบริหารเงินกองทุน
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องคประกอบการบริหารความเสี่ยงขององคกร ตามมาตรฐาน COSO
COSO :The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission
(องคกรพิเศษ ทีป่ ระกอบดวยคณะกรรมการจากสมาคมตางๆ ทีม่ ารวมประชุม
เปนคณะทํางานเกีย่ วกับการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ของประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาองคกรตางๆ ใหประกอบธุรกิจ
อยางมีจริยธรรม (Business ethics) มีการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีการดําเนินการ
ตามหลักธรรมาภิบาลและดําเนินกระบวนการบริหารความเสีย่ งทีม่ คี ณ
ุ ภาพ) ประกอบดวย
๑. สมาคมผูส อบบัญชีรบั อนุญาตแหงสหรัฐอเมริกา (American Institute
of Certiﬁed Public Accountants : AICPA)
๒. สมาคมผูตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors :
IIA )
๓. สมาคมผูบริหารการเงิน (Financial Executives Institute : FEI)
๔. สมาคมนั ก บั ญ ชี แ ห ง สหรั ฐ อเมริ ก า (American Accounting
Association : AAA)
๕. สมาคมนักบัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of Management
Accountants : IMA)

หนา ๑๗

องคประกอบการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางมาตรฐาน COSO
๑. สภาพแวดลอมในองคกร (Internal Environment)
๒. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting)
๓. การบงชี้เหตุการณ (Event Identiﬁcation)
๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
๘. การติดตามผล (Monitoring)
๑. สภาพแวดลอมในองคกร (Internal Environment)
เปนองคประกอบพืน้ ฐานของการบริหารความเสีย่ งทีส่ ง ผลตอวิธกี ารกําหนด
กลยุทธและเปาหมายของการดําเนินงาน
๒. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting)
๒.๑ องคกรตองกําหนดวัตถุประสงค / เปาหมายการดําเนินธุรกิจ กอนที่
จะระบุเหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค /เปาหมายนั้นๆ
๒.๒ วัตถุประสงคตอ งสอดรับกับการยอมรับในความเสีย่ ง (Risk Appetite)
๓. การบงชี้เหตุการณ (Event Identiﬁcation)
เปนการระบุเหตุการณความเสี่ยงหรือความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้น
โดยพิจารณาจากปจจัยทั้งภายในและภายนอก
๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยงจะชวยใหองคกรทราบวา เหตุการณความเสี่ยง /
ความไมแนนอนที่เกิดขึ้นสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายขององคกรเปนอยางไร
โดยการวิเคราะหจากโอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุการณและผลกระทบ หากเกิดเหตุการณนนั้ ขึน้
๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
การคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยจะ
ตองเลือกทางเลือกทีค่ าดวาจะสามารถทําใหโอกาสและผลกระทบของความเสีย่ งใหอยู
ในระดับที่องคกรยอมรับไดการตอบสนองความเสี่ยง (การจัดการความเสี่ยง)
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กลยุทธในการจัดการความเสี่ยง
กลยุทธที่ใชสําหรับจัดการแตละความเสี่ยง ดังนี้
(๑) Terminate – การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)
คือ ปฏิเสธและหลีกเลีย่ งโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสีย่ ง โดยการหยุด ยกเลิก
หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนําไปสูเหตุการณที่เปนความเสี่ยง
(๒) Treat – การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction/Control)
คือ พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอน
บางสวนของกิจกรรมหรือโครงการที่นําไปสูเหตุการณที่เปนความเสี่ยง
(๓) Take - การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)
คือ การยอมรับความเสีย่ ง เนือ่ งจากตนทุนการจัดการความเสีย่ งสูงกวา
ประโยชนที่จะไดรับ แตควรมีมาตรการติดตามอยางใกลชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
(๔) Transfer – การกระจาย/โอนความเสี่ยง (Risk Sharing/Spreading)
คือ การยกภาระในการเผชิญหนากับเหตุการณที่เปนความเสี่ยงและ
การจัดการความเสี่ยงใหผูอื่น
๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
นโยบาย มาตรการ และวิธีการตางๆ ที่ฝายบริหารกําหนด หรือนํามาใช
ที่ทําใหมั่นใจไดวา การจัดการความเสี่ยงที่จะทําขึ้นไดถูกนําไปปฏิบัติอยางทั่วถึงทั้ง
องคกรอยางเหมาะสม
เปาหมาย ความเสี่ยง และการควบคุม
เปาหมาย

สิ่งที่หนวยงานตองการ

ความเสี่ยง

สิ่งที่ทําใหไมสามารถ
บรรลุเปาหมาย

การควบคุม

สิ่งที่ชวยใหสามารถ
บรรลุเปาหมาย

หนา ๑๙

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
การระบุสารสนเทศที่จําเปนทั้งจากแหลงขอมูลภายในและภายนอกองคกร
และมีระบบการสื่อสารไปถึงบุคลากรในองคกร เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่
ความรับผิดชอบไดอยางถูกตอง
๘. การติดตามผล (Monitoring)
การบริหารความเสีย่ งขององคกร จะมีความสมบูรณครบถวนได จะตองมีการ
ทบทวน ติดตาม และปรับปรุงแกไขการบริหารความเสีย่ งตามความจําเปนและเหมาะสม
การติดตามผลสามารถจะบรรลุความสําเร็จไดโดยอาศัยกิจกรรมการจัดการระหวางการ
ปฏิบตั งิ านอยางตอเนือ่ ง (Ongoing Management Activities) และ/หรือ การประเมินผล
อยางอิสระ (Separate Evaluations) รวมถึงเปนการทบทวนประสิทธิภาพของ
แนวการบริหารความเสีย่ งในทุกขัน้ ตอน เพือ่ พัฒนาระบบใหดยี งิ่ ขึน้ โดยมีแผนผังภาพรวม
ของแนวการบริหารความเสี่ยง ดังแสดงในภาพ
การสื่อสาร

๖. การรายงาน

๒. การระบุความเสี่ยง
๓. การประเมินความเสี่ยง
๔. การประเมินมาตรการควบคุม

๗. การติดตามผลและทบทวน

๑. กําหนดวัตถุประสงค

๕. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศ
ที่มา : คูมือการบริหารความเสี่ยงองคกร สํานักงานตํารวจแหงชาติ ๒๕๕๓
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ประเภทความเสี่ยง
ในการวิเคราะหเพื่อระบุความเสี่ยงตางๆ บงชี้ความเสี่ยงตามมาตรฐาน
COSO ERM ไดกําหนดประเภทความเสี่ยงไว ๔ ดาน ดังนี้
๑. ความเสีย่ งดานกลยุทธ (Strategic Risk : S) เกีย่ วของกับการบรรลุเปาหมายและ
พันธกิจในภาพรวม โดยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ เปนความเสีย่ งเนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลง
ของสถานการณและเหตุการณภายนอก สงผลตอกลยุทธที่กําหนดไวมาสอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตร/วิสัยทัศน หรือเกิดจากการกําหนดกลยุทธที่ขาดการมีสวนรวม
จากภาคประชาชน หรือการรวมมือกับองคกรอิสระที่ทําใหโครงการขาดการยอมรับ
และโครงการไมไดนาํ ไปสูก ารแกไขปญหาหรือการตอบสนองตอความตองการของผูร บั
บริการ หรือผูมีสวนไดเสียอยางแทจริง หรือเปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
ผิดพลาด หรือนําการตัดสินใจนั้นมาใชอยางไมถูกตอง
๒. ความเสีย่ งดานการดําเนินงาน (Operational Risk : O) เกีย่ วของกับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
เปนความเสีย่ งเนือ่ งจากระบบงานภายในองคกร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ที่ใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดําเนินโครงการ
๓. ความเสีย่ งทางดานการเงิน (Financial Risk : F) หรือความเสีย่ งทาง
ดานการรายงาน (Reporting Risk : R) เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน เชน การบริหารการเงิน ไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทําใหขาดประสิทธิภาพ
และไมทันตอสถานการณ หรือเปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเงินขององคกร เชน
การประมาณการงบประมาณไมเพียงพอ และไมสอดคลองกับขั้นตอน การดําเนินการ
เปนตน เนือ่ งจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห การวางแผน การควบคุมและการจัดทํารายงาน
เพื่อนํามาใชในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกลาว
๔. ความเสีย่ งดานการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance
Risk : C) เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
เปนความเสี่ยงเนื่องจากความไมชัดเจน ความไมทันสมัย หรือความไมครอบคลุมของ
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา การรางสัญญา
ที่ไมครอบคลุมการดําเนินงาน
ในการวิเคราะหความเสี่ยงนั้น นอกจากกองทุนฯ จะพิจารณาปจจัยเสี่ยง
จากดานตางๆ แลว กองทุนฯ ตองนําแนวคิด เรือ่ ง ธรรมาภิบาลทีเ่ กีย่ วของในแตละดาน
มาเปนปจจัยในการวิเคราะหความเสี่ยง เชน
• ดานยุทธศาสตร โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงตอเรื่อง
ประสิทธิผล และการมีสวนรวม
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• ดานการดําเนินการ อาจมีความเสี่ยงตอดานประสิทธิภาพ และ
ความโปรงใส
• ดานการเงิน อาจมีความเสี่ยงตอเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ
• ดานกฎ ระเบียบ อาจมีความเสีย่ งตอเรือ่ งนิตธิ รรม และความเสมอภาค
ทัง้ นี้ ความเสีย่ งเรือ่ งธรรมาภิบาลทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการดําเนินแผนงาน/โครงการ เพือ่ ให
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ไดแก
๑. ประสิทธิผล (Effectiveness)
๒. ประสิทธิภาพ (Efﬁciency)
๓. การมีสวนรวม (Participation)
๔. ความโปรงใส (Transparency)
๕. การตอบสนอง (Responsiveness)
๖. ภาระรับผิดชอบ (Accountability)
๗. นิติธรรม (Rule of Law)
๘. การกระจายอํานาจ (Decentralization)
๙. ความเสมอภาค (Equity)
๑๐. คุณธรรม/จริยธรรม (Moral and Ethical)
ความหมายองคประกอบตามหลักธรรมาภิบาล
๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ตองมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร
เพือ่ ตอบสนองความตองการของประชาชนและผูม สี ว นไดสว นเสียทุกฝาย ปฏิบตั หิ นาที่
ตามพันธกิจใหบรรลุวตั ถุประสงคขององคการ มีการวางเปาหมายการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน
และอยูใ นระดับทีต่ อบสนองตอความคาดหวังของประชาชน สรางกระบวนการปฏิบตั งิ าน
อยางมีระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุงเนนผลการปฏิบัติงาน
ที่เปนเลิศ รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น
อยางตอเนื่อง
๒. หลักประสิทธิภาพ (Efﬁciency) : ในการปฏิบตั งิ านตองมีการใชทรัพยากร
อยางประหยัด เกิดประสิทธิภาพ คุม คาการลงทุนและบังเกิดประโยชนสงู สุดตอสวนรวม
รวมทั้งตองมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออํานวยความสะดวก
และลดภาระคาใชจายตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ลาสมัยและไมมีความจําเปน
๓. หลักการมีสวนรวม (Participation) : ตองรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน รวมทั้งเปดใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ
รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ
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๔. หลักความโปรงใส (Transparency) : ตองปฏิบตั งิ านดวยความซือ่ สัตย
สุจริตตรงไปตรงมา
๕. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : ตองสามารถใชบริการไดอยาง
มีคุณภาพสามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่น
ไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม
๖. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : ในการปฏิบตั งิ านตองสามารถ
ตอบคําถามและชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย รวมทั้งตองมีการจัดวางระบบการรายงาน
ความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไวตอสาธารณะ
๗. หลักนิตธิ รรม (Rule of Law) : ตองใชอาํ นาจของกฎหมาย กฎระเบียบ
ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และ
คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ
๘. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) : ในการปฏิบัติงาน
ควรมีการมอบอํานาจและการกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการ
ใหแกผูปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
๙. หลักความเสมอภาค (Equity) : ตองใหบริการอยางเทาเทียมกัน
ไมมีการแบงแยกดานชาย/หญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษาอบรม และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงโอกาสความทัดเทียมกันของ
การเขาถึงบริการสาธารณะของกลุมบุคคลผูดอยโอกาสในสังคม
๑๐. หลักคุณธรรมและจริยธรรม (Moral and Ethical)
คุณธรรม คือ ความดีงามที่ถูกปลูกฝงขึ้นในจิตใจ มีความกตัญู ขยัน
ประหยัด ซือ่ สัตย สามัคคี มีวนิ ยั มีนาํ้ ใจ และ เปนสุภาพชน เปนตน จนเกิดจิตสํานึกทีด่ ี
รูสึกรับผิดชอบ ชั่ว ดี เกรงกลัวตอการกระทําความชั่ว โดยประการตางๆ เมื่อจิตเกิด
คุณธรรมขึ้นแลว จะทําใหเปนผูมีจิตใจดี และคิดแตสิ่งที่ดี
จริยธรรม คือ การประพฤติปฏิบัติ การกระทําดี ตามคุณธรรมที่มีอยู
ในจิตใจ ปรากฏเปนความดีงาม ทั้งทางกาย ทางวาจา และ ทางใจ เมื่อความดีงาม
มีความกตัญู ขยัน ประหยัด ซือ่ สัตย สามัคคี มีวนิ ยั มีนาํ้ ใจ และ เปนสุภาพชน เปนตน
ถูกแสดงออกทางจรรยา มารยาท การประพฤติปฏิบตั ิ และการกระทําทีด่ ี ตามคุณธรรม
ที่มีในจิตใจนั้น จึงไดชื่อวา “เปนผูมีจริยธรรม
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สวนที่ ๓

การดําเนินการบริหารความเสี่ยงของกองทุน
เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ตามมาตรฐาน COSO ERM
การดําเนินการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ ตามมาตรฐาน COSO ERM
ขั้นตอนที่ ๑ การกําหนดเปาหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective
Setting)
เพือ่ ใหการบริหารและการดําเนินงานของกองทุนเพือ่ การสืบสวนและสอบสวน
คดีอาญา บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว ดังนี้
๑. พัฒนาระบบวิธกี ารจัดทําคําของบประมาณของกองทุน เงินและทรัพยสนิ
ของรัฐใหเพียงพอ
๒. นําสงเงินคาเปรียบเทียบปรับคดีเขากองทุน ถูกตอง ครบถวนตาม
วงรอบที่กําหนด
๓. มีเกณฑการจัดสรรที่เหมาะสมตอการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
๔. ผูปฏิบัติสามารถนําเงินกองทุนไปใชในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา
๕. การบริหารและใชจายเงินกองทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล
๖. เจาหนาทีต่ าํ รวจทีป่ ฏิบตั งิ านสืบสวนสอบสวนมีความพอใจตอการดําเนินงาน
ของกองทุน
๗. พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ขั้นตอนที่ ๒ การระบุความเสี่ยง (Event Identiﬁcation)
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ระบุความเสี่ยงตามมิติ
ธรรมาภิบาล ๑๐ องคประกอบ ดังนี้
กิจกรรมหลัก
ตามประเด็น
ยุทธศาสตร
ดานการเงิน

ประเภท
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

องคประกอบ
ธรรมาภิบาล

ความเสีย่ งทางดานการเงิน การปฏิบตั ติ ามระเบียบฯ ยังไมถกู ตอง ประสิทธิผล
(Financial Risk : F)
และไมครบถวนสมบูรณ
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติ การใชจายเงินกองทุนและการจัด ประสิทธิภาพ
ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ทําเอกสารหรือหลักฐานประกอบ
(Compliance Risk : C) การเบิกจายเงินกองทุนฯ ของหนวย
ยังมีขอบกพรองไมสมบูรณ และไม
ครบถวนตามระเบียบหลักเกณฑ
ที่กําหนด
ความเสี่ยง
ดานกลยุทธ
Strategic Risk : S

ดานการสนอง ความเสี่ ย งด า นการ
ผลประโยชน ดําเนินงาน
ของผูม สี ว นได (Operational Risk : O)
สวนเสีย

หลักเกณฑการใชจายเงินกองทุนไม ตอบสนอง
ครอบคลุมรายการใชจายเงินตามที่
หนวยบริหารเงินกองทุนตองการและ
ตามความจําเปนในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาทีต่ าํ รวจฝายสืบสวนและ
สอบสวน เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมายของกองทุนไดอยางแทจริง
การรายงานผลการปฏิบตั งิ านกองทุน รับผิดชอบ
เพือ่ การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ลาชา ไมตรงตามกําหนด และไม
ครบตรงประเด็น รวมทั้งไมสามารถ
รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ
POLIS ได สงผลใหไมสามารถสะทอน
ถึงผลสัมฤทธิก์ ารปฏิบตั งิ านจากการ
ใชเงินกองทุน
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กิจกรรมหลัก
ตามประเด็น
ยุทธศาสตร

ประเภท
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

องคประกอบ
ธรรมาภิบาล

ดานปฏิบตั กิ าร ความเสี่ยงดาน
ผูบ ริหารและ/หรือเจาหนาทีข่ าดความรู ประสิทธิภาพ
กองทุน
การดําเนินงาน
ความเขาใจในการปฏิบตั ติ ามระเบียบ
(Operational Risk : O)
ผูบ ริหารขาดความเปนธรรม และ โปรงใส
ความโปรงใสในการใชจา ยเงินกองทุนฯ
บุคลากรไดรบั มอบหมายใหรบั ผิดชอบ ประสิทธิภาพ
งานกองทุนของหนวยขาดความรู
ความเขาใจในระเบียบ หลักเกณฑ/
วิธีการเบิกจายเงินกองทุน
ดานการบริหาร ความเสี่ยงดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐาน ประสิทธิภาพ
พัฒนา
การดําเนินงาน
ขอมูลยังไมครอบคลุมและทันสมัย
ทุนหมุนเวียน (Operational Risk : O) รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
การบูรณาการขอมูลจากหนวยงาน ประสิทธิภาพ
ทีเ่ กีย่ วของกับกองทุนฯ ยังไมครบถวน
สมบูรณ
ผูบ ริหารและบุคลากรทีร่ บั ผิดชอบงาน ประสิทธิภาพ
กองทุนฯ ยังไมทราบถึงเว็บไซตกองทุน
ทําใหไมไดเขาใชงานไดอยางทั่วถึง
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ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

๓.๑ หลักเกณฑการใหคะแนนโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสียหาย ( L ) และความ
รุนแรงของผลกระทบ ( I )
ประเด็น /
องคประกอบ
ที่พิจารณา

๑ = นอยมาก

๒ = นอย

๓ = ปานกลาง

๔ = สูง

๕ = สูงมาก

ความถีใ่ นการฝกอบรม
หรื อ ประชุ ม ชี้ แ จง
เกีย่ วกับการดําเนินงาน
กองทุนใหกับหนวย
บริหารเงินกองทุนฯ
(L๑)

มากกวา
ปละ ๒ ครั้ง

ปละ ๒ ครั้ง

ปละ ๑ ครั้ง

๒ ป ตอครั้ง

มากกวา
๒ ป ตอครั้ง

โอกาสทีห่ นวยบริหาร
เงินกองทุน จะใชเงิน
กองทุ น ฯ ไม เ ป น
ไปตามหลักเกณฑที่
กําหนด (L๒)

รอยละ ๕๐
ลงมา

รอยละ
๕๑-๖๐

รอยละ
๖๑-๗๐

รอยละ
๗๑-๘๐

มากกวา
รอยละ ๘๐

โอกาสทีห่ นวยบริหาร
เงิ น กองทุ น จะจั ด
ทําเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจาย
เงินกองทุนไมถูกตอง
(L๓)

รอยละ
๕๐ ลงมา

รอยละ
๕๑-๖๐

รอยละ
๖๑-๗๐

รอยละ
๗๑-๘๐

มากกวา
รอยละ ๘๐

จํานวนหนวยบริหารเงิน
กองทุนทีถ่ กู รองเรียน
เกี่ยวกับการจายเงิน
กองทุ น ในป บั ญ ชี
๒๕๕๖ (L๔)

ไมมี

๑ – ๕ หนวย

๖ – ๑๐
หนวย

๑๑ – ๑๕
หนวย

มากกวา
๑๕ หนวย

โอกาสที่จะเกิด
ความเสียหาย (L)

หนา ๒๗
ประเด็น /
องคประกอบ
ที่พิจารณา
๑ = นอยมาก
โอกาสที่จะเกิด
ความเสียหาย (L)
มากกวา
การมอบหมายใหมี
หนวยงาน/ผูร บั ผิดชอบ รอยละ ๘๐
ในการดําเนินงานเรือ่ ง ของหนวย
กองทุนฯ ทั้งระบบ บริหารเงิน
ที่ชัดเจน (L๕)
กองทุน
มากกวา
ความสามารถในการ
ประเมินการใชจาย รอยละ ๘๐
เงินกองทุนฯ กับผล
สําเร็จในการปฏิบตั งิ าน
(L๖)
การปองกันและการ
มากกวา
บู ร ณาการข อ มู ล รอยละ ๘๐
รวมทัง้ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
รายงานผลและ
ประเมิ น ผล การ
ดําเนินงานกองทุน (L๗)
ความสมบูรณของระบบ
มากกวา
เทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ ๘๐
ทีใ่ ชในการรายงานผล
และประเมินผลการ
ดําเนินงานกองทุน (L๘)
มากกวา
ค ว า ม ถี่ ใ น ก า ร
ตรวจสอบ สอบทาน ปละ ๒ ครั้ง
ติ ด ตามประเมิ น ผล ทุกหนวย
การดําเนินงานกองทุน
ของผูต รวจสอบภายใน
หนวยบริหารกองทุน
ตอป (L๙)

๒ = นอย

๓ = ปานกลาง

๔ = สูง

๕ = สูงมาก

รอยละ
๗๑-๘๐
ของหนวย
บริหารเงิน
กองทุน
รอยละ
๗๑-๘๐

รอยละ
๖๑-๗๐
ของหนวย
บริหารเงิน
กองทุน
รอยละ
๖๑-๗๐

รอยละ
๕๑-๖๐
ของหนวย
บริหารเงิน
กองทุน
รอยละ
๕๑-๖๐

รอยละ ๕๐
ลงมา
ของหนวย
บริหารเงิน
กองทุน
รอยละ
๕๐ ลงมา

รอยละ
๗๑-๘๐

รอยละ
๖๑-๗๐

รอยละ
๕๑-๖๐

รอยละ
๕๐ ลงมา

รอยละ
๗๑-๘๐

รอยละ
๖๑-๗๐

รอยละ
๕๑-๖๐

รอยละ
๕๐ ลงมา

ปละ ๒ ครั้ง
ทุกหนวย

ปละ ๑ ครั้ง
ทุกหนวย

ปละ ๑ ครั้ง นอยกวา
บางหนวย ปละ ๑ ครั้ง

หนา ๒๘
ประเด็น /
องคประกอบ
ที่พิจารณา

๑ = นอยมาก

๒ = นอย

๓ = ปานกลาง

๔ = สูง

๕ = สูงมาก

มากกวา
รอยละ ๘๐

รอยละ
๗๑-๘๐

รอยละ
๖๑-๗๐

รอยละ
๕๑-๖๐

รอยละ
๕๐ ลงมา

ผลการปฏิ บั ติ ง าน สูงกวาเปาหมาย
๑๐ %
เที ย บกั บ เป า หมาย
ที่กําหนด (I๒)

สูงกวา
เปาหมาย
๕%

เทากับ
เปาหมาย
ที่กําหนด

ตํ่ากวา
เปาหมาย
๕%

ตํ่ากวา
เปาหมาย
๑๐ %

การตรวจสอบเงิ น
กองทุนจากผูต รวจสอบ
ภายใน พบการไม
ปฏิบัติตามระเบียบฯ
ในปบญั ชี ๒๕๕๖ (I๓)

ไมพบ
ขอบกพรอง

พบขอ
บกพรอง
ที่เปนการ
ปฏิบัติ
ที่สอไปใน
ทางทุจริต
หรืออาจสง
ผลกระทบ
ใหเกิดความ
เสียหายตอ
ทางราชการ
จํานวน
๑-๒ หนวย

พบขอบกพรอง
ที่เปนการ
ปฏิบัติที่สอไป
ในทางทุจริต
หรืออาจสงผล
กระทบใหเกิด
ความเสียหาย
ตอทางราชการ
จํานวน ๓-๔
หนวย

พบขอ
บกพรอง
ที่เปนการ
ปฏิบัติที่สอ
ไปในทาง
ทุจริต หรือ
อาจสงผล
กระทบให
เกิดความ
เสียหายตอ
ทางราชการ
จํานวน
๔-๕ หนวย

พบขอ
บกพรอง
ที่เปนการ
ปฏิบัติที่สอ
ไปในทาง
ทุจริต หรือ
อาจสงผล
กระทบให
เกิดความ
เสียหายตอ
ทางราชการ
จํานวน
มากกวา
๕ หนวย

จํานวนหนวยบริหาร
เงินกองทุนที่รายงาน
ทางการเงิน และ/หรือ
ผลการปฏิบัติงาน ไม
ครบถวน ไมถูกตอง
ตามระเบียบ และเวลา
ที่กําหนด (I๔)

ไมมี

นอยกวา ๕
หนวย

๕-๑๐ หนวย

๑๑-๑๕
หนวย

มากกวา ๑๕
หนวย

ความรุนแรงของ
ผลกระทบ (I)
ความสํ า เร็ จ ในการ
บริ ห ารจั ด การด า น
การเงิ น และงบ
ประมาณของ
กองทุน (I๑)

หนา ๒๙
ประเด็น /
องคประกอบ
ที่พิจารณา
ความรุนแรงของ
ผลกระทบ (I)
กระทบตอความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามเป า หมายของ
กองทุน (I๕)

๑ = นอยมาก
ไมกระทบ

๒ = นอย

๓ = ปานกลาง

๔ = สูง

๕ = สูงมาก

กระทบ
กระทบตอ กระทบตอ กระทบตอผล
เฉพาะ
หนวยบริหาร
ผลการ
การดําเนิน
หนวยบริหาร กองทุน และ ดําเนินงาน
งานใน
กองทุน
เจาหนาที่ ในภาพรวม ภาพรวม
สืบสวน
ของกองทุน ของกองทุน
สอบสวนของ
และสงผล
หนวยงานนั้น
ตอความ
สําเร็จของ
งานสืบสวน
สอบสวน
คดีอาญา

หนา ๓๐

ความเสี่ยงระดับองคกร ประจําปบัญชี ๒๕๕๘
ความเสี่ยง

วัตถุประสงคความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

สาเหตุ

ความเสีย่ งดาน
การปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย/
กฎระเบียบ
(Compliance
Risk : C)

เพื่อใหการบริหารและ
ดําเนินงานในกระบวนการ
ตางๆ ของกองทุน มีความ
ชัดเจน โปรงใส เปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ หลัก
เกณฑตางๆ ที่กําหนดไว
ไมเกิดขอรองเรียน และ
เกิดการอาศัยชองวางของ
ระเบียบ หลักเกณฑ แสวงหา
ผลประโยชนจากกลุมใด
กลุมหนึ่ง ที่ไมสอดคลอง
กับเปาหมายของกองทุน

C๑ : การใชจายเงินกองทุน
และการจัดทําเอกสาร หรือ
หลักฐานประกอบการเบิกจาย
เงินกองทุนฯ ของหนวยยังมี
ขอบกพรองไมสมบูรณ และ
ไม ค รบถ ว นตามระเบี ย บ
หลักเกณฑที่กําหนด

๑. ผูบ ริหาร เจาหนาที่
สืบสวนสอบสวนและ
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
ขาดความรู ความเขาใจ
ในการดํ า เนิ น การให
ถูกตองตามระเบียบ
๒. ผูบ ริหาร เจาหนาที่
สืบสวนสอบสวนและ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ไมใสใจตอการปฏิบัติ
ใหเปนไปตามแนวทาง
ที่กองทุนกําหนดไว

ความเสีย่ งทาง เพื่ อ รั ก ษามาตรฐาน F๑ : การปฏิบตั ิตามระเบียบฯ
ดานการเงิน ของวิธีการในการดําเนิน ยังไมถูกตองและไมครบถวน
(Financial การดานการเงินกองทุน สมบูรณ
Risk : F)
ให เ ป น ไปอย า งถู ก ต อ ง
ชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบ
ได ลดจํานวนเรือ่ งรองเรียน
เกี่ ย วกั บ การเงิ น และ
ขาราชการตํารวจ รวมทั้ง
ผูมีสวนไดสวนเสียมีความ
พึงพอใจในการดําเนินการ
กองทุน สงผลใหบรรลุความ
สําเร็จตามเปาหมายของ
กองทุนที่ไดกําหนดไว

๑. ผูบ ริหารและเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบของหนวย
บริหารเงินกองทุนและ
หนวยงานตนสังกัดของ
หนวยบริหารเงินกองทุน
ยังขาดความรูค วามเขาใจ
ในการดําเนินการใหเปนไป
ตามระเบียบและแนวทาง
ที่กองทุนกําหนด
๒. หน ว ยบริ ห ารเงิ น
กองทุ น และหน ว ยต น
สังกัดของหนวยบริหาร
เงินกองทุน ไมมเี จาหนาที่
รับผิดชอบทีช่ ดั เจนในการ
ดําเนินการเรื่องกองทุน

หนา ๓๑
ความเสี่ยง

วัตถุประสงคความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

สาเหตุ

ความเสีย่ งดาน เพื่อลดความเสียหายที่
กลยุทธ
อาจเกิดขึน้ ดวยการทบทวน
(Strategic ปรับปรุง แผนยุทธศาสตร
Risk : S)
แผนปฏิบตั กิ าร การกําหนด
นโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑ
ตางๆ ใหมีความเหมาะสม
และสอดคลองกับภารกิจ
และเป า หมายหลั ก ของ
กองทุน เพือ่ มุง สูก ารบรรลุ
ตามวิสัยทัศนของกองทุน
อยางแทจริง

S๑ : หลักเกณฑการใชจา ยเงิน
กองทุนไมครอบคลุมรายการใช
จายเงินตามทีห่ นวยบริหารเงิน
กองทุนตองการและตามความ
จําเปนในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ตํารวจฝายสืบสวน
และสอบสวน เพื่อใหเกิดผล
สั ม ฤทธิ์ ต ามเป า หมายของ
กองทุนไดอยางแทจริง

ไมมกี ารทบทวน ปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร แผน
ปฏิบัติการ การกําหนด
นโยบาย ระเบี ย บ/
หลั ก เกณฑ ต  า งๆ ให
มี ค วามเหมาะสมและ
สอดคลองกับภารกิจและ
เปาหมายหลักของกองทุน

ความเสีย่ งดาน เพื่อลดความเสียหายที่
การดําเนินงาน อาจเกิดขึ้น ดวยการสราง
(Operational ความเขาใจตอผูบ ริหารและ
Risk : O)
บุคลากรกองทุน วาความ
เสี่ยงดานการดําเนินงาน
เกิดขึ้นไดท่ีไหน อยางไร
เพื่อใหสามารถดําเนินการ
แกไขไดอยางเหมาะสม และ
ตระหนักในความรับผิดชอบ
ตอความเสี่ยงมากขึ้น

O๑ : การรายงานผลการปฏิบตั ิ
งานกองทุนเพือ่ การสืบสวนและ
สอบสวนคดีอาญา ลาชา ไม
ตรงตามกําหนด และไมครบ
ตรงประเด็น รวมทัง้ ไมสามารถ
รายงานผลการปฏิบัติงานใน
ระบบ POLIS ได สงผลใหไม
สามารถสะทอนถึงผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงานจากการใชเงิน
กองทุน

๑. ผูบ ริหารและเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบของหนวย
บริหารเงินกองทุนและ
หนวยงานตนสังกัดของ
หนวยบริหารเงินกองทุน
ยังขาดความรูค วามเขาใจ
ในการดําเนินการใหเปนไป
ตามระเบียบและแนวทาง
ที่กองทุนกําหนด
๒. ระบบการรายงานผล
การปฏิบัติงานในระบบ
สารสนเทศ (Polis) ไมมี
ประสิทธิภาพเทาทีค่ วรและ
การบํารุงรักษาโปรแกรม
รายงานผล ไมสามารถ
รวบรวมขอมูลและนํา
ขอมูลไปใชประโยชนได
ทันที

O๒ : ผู  บ ริ ห ารและ/หรื อ ผูบริหารไมไดใหความ
เจาหนาที่ขาดความรู ความ สําคัญกับเรือ่ งการดําเนิน
เขาใจในการปฏิบตั ติ ามระเบียบ การใหเปนไปตามระเบียบ
หลักเกณฑของกองทุน

หนา ๓๒
ความเสี่ยง

วัตถุประสงคความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

สาเหตุ

O๓ : ผูบริหารขาดความเปน ผูบริหารไมยึดหลัก
ธรรมและความโปรงใสในการ ธรรมาภิบาล
ใชจายเงินกองทุนฯ
O๔ : บุคลากรไดรบั มอบหมาย
ใหรบั ผิดชอบงานกองทุน ของ
หนวยขาดความรู ความเขาใจ
ในระเบียบ หลักเกณฑ/วิธกี าร
เบิกจายเงินกองทุน

บุคลากรไมไดศกึ ษาและ
ทําความเขาใจการดําเนิน
การใหถกู ตองตามระเบียบ
รวมทั้งไมใสใจตอการ
ปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตาม
แนวทางทีก่ องทุนกําหนด

O๕ : เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบฐานขอมูลยังไมครอบคลุม
และทันสมัยรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน

งบประมาณในการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมีจาํ นวนจํากัด
จึงทําใหการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบฐานข อ มู ล
พัฒนาไดชา

O๖ : การบูรณาการขอมูล ขาดการประชาสัมพันธ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของกับ ขอมูล ขาวสาร เพื่อให
กองทุนฯ ยังไมครบถวนสมบูรณ การบูรณาการขอมูลจาก
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับ
กองทุน
O๗ : ผูบริหารและบุคลากร
ทีร่ บั ผิดชอบงานกองทุนฯ ยัง
ไมทราบถึงเว็บไซตกองทุน ทําให
ไมไดเขาใชงานไดอยางทั่วถึง

การประชาสัมพันธขอ มูล
ขาวสารที่เกี่ยวของกับ
เรือ่ งกองทุน ยังไมครบถวน
เพียงพอ

ระดับความเสี่ยง ณ ปจจุบัน
๓x๔

ระดับความเสี่ยงเปาหมาย
๒x๓

ผลกระทบ (I๒)
พบขอบกพรองทีเ่ ปนการปฏิบตั ทิ สี่ อ ไปในทางทุจริต หรืออาจสงผลกระทบใหเกิดความเสียหาย
ตอทางราชการ จํานวนมากกวา ๕ หนวย
พบขอบกพรองทีเ่ ปนการปฏิบตั ทิ สี่ อ ไปในทางทุจริต หรืออาจสงผลกระทบใหเกิดความเสียหาย
ตอทางราชการ จํานวน ๔ - ๕ หนวย
พบขอบกพรองทีเ่ ปนการปฏิบตั ทิ สี่ อ ไปในทางทุจริต หรืออาจสงผลกระทบใหเกิดความเสียหาย
ตอทางราชการ จํานวน ๓ – ๔ หนวย
พบขอบกพรองทีเ่ ปนการปฏิบตั ทิ สี่ อ ไปในทางทุจริต หรืออาจสงผลกระทบใหเกิดความเสียหาย
ตอทางราชการ จํานวน ๑ – ๒ หนวย
ไมพบขอบกพรอง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite)
ชวงเบี่ยงแบนความเสี่ยง (Risk Tolerance)
พบขอบกพรองทีเ่ ปนการปฏิบตั ทิ สี่ อ ไปในทางทุจริต พบขอบกพรองทีเ่ ปนการปฏิบตั ทิ สี่ อ ไปในทางทุจริต หรือ
หรืออาจสงผลกระทบใหเกิดความเสียหายตอทาง อาจสงผลกระทบใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ
ราชการ จํานวน ๓ – ๔ หนวย
จํานวน ๔ - ๕ หนวย

คะแนน
โอกาส (L๓)
๕ โอกาสที่หนวยบริหารเงินกองทุนจัดทําเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจาย
กองทุนไมถูกตอง มากกวารอยละ ๘๐
๔ โอกาสที่หนวยบริหารเงินกองทุนจัดทําเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจาย
กองทุนไมถูกตอง รอยละ ๗๑ - ๘๐
๓ โอกาสที่หนวยบริหารเงินกองทุนจัดทําเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจาย
กองทุนไมถูกตอง รอยละ ๖๑ – ๗๐
๒ โอกาสที่หนวยบริหารเงินกองทุนจัดทําเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจาย
กองทุนไมถูกตอง รอยละ ๕๑ – ๖๐
๑ โอกาสที่หนวยบริหารเงินกองทุนจัดทําเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจาย
กองทุนไมถูกตอง รอยละ ๕๐ ลงมา

๓.๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
เกณฑการประเมินโอกาสและผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง
ปจจัยเสี่ยง C๑ การใชจา ยเงินกองทุนและการจัดทําเอกสารหรือหลักฐานประกอบการเบิกจายเงินกองทุนฯ ของหนวยยังมีขอ บกพรอง
ไมสมบูรณ และไมครบถวนตามระเบียบหลักเกณฑที่กําหนด
สาเหตุ
: ผูบริหาร เจาหนาที่สืบสวนสอบสวนและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบขาดความรู ความเขาใจ ไมใสใจตอการปฏิบัติ
ใหเปนไปตามแนวทางที่กองทุนกําหนด
วัตถุประสงค : เพื่อใหการบริหารและดําเนินงานของกองทุน มีความชัดเจน โปรงใส เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ
ผูรับผิดชอบ : สงป. ยศ. สตส. กง. บช. บก. และหนวยบริหารเงินกองทุน
มิติธรรมาภิบาล : ประสิทธิผล กลยุทธที่ใชจัดการกับความเสี่ยง : ควบคุมความเสี่ยง

หนา ๓๓

:

วัตถุประสงค

ระดับความเสี่ยง ณ ปจจุบัน
๓x๔

ระดับความเสี่ยงเปาหมาย
๒x๓

ความสําเร็จในการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณของกองทุน มากกวารอยละ ๘๐

ความสําเร็จในการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณของกองทุน รอยละ ๗๑ – ๘๐

ความสําเร็จในการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณของกองทุน รอยละ ๖๑ – ๗๐

ความสําเร็จในการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณของกองทุน รอยละ ๕๑ – ๖๐

ผลกระทบ (I๑)
ความสําเร็จในการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณของกองทุน รอยละ ๕๐ ลงมา

ความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite)
ชวงเบี่ยงแบนความเสี่ยง (Risk Tolerance)
ความสําเร็จในการบริหารจัดการดานการเงินและ ความสําเร็จในการบริหารจัดการดานการเงินและ
งบประมาณของกองทุน รอยละ ๖๑ – ๗๐
งบประมาณของกองทุน รอยละ ๕๑ – ๖๐

คะแนน
โอกาส (L๒)
๕ โอกาสที่หนวยบริหารเงินกองทุนจะใชเงินกองทุนไมเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด มากกวารอยละ ๘๐
๔ โอกาสที่หนวยบริหารเงินกองทุนจะใชเงินกองทุนไมเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด รอยละ ๗๑ - ๘๐
๓ โอกาสที่หนวยบริหารเงินกองทุนจะใชเงินกองทุนไมเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด รอยละ ๖๑ – ๗๐
๒ โอกาสที่หนวยบริหารเงินกองทุนจะใชเงินกองทุนไมเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด รอยละ ๕๑ – ๖๐
๑ โอกาสที่หนวยบริหารเงินกองทุนจะใชเงินกองทุนไมเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด รอยละ ๕๐ ลงมา

ผูรับผิดชอบ :
มิติธรรมาภิบาล :

:

สาเหตุ

เกณฑการประเมินโอกาสและผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง
ปจจัยเสี่ยง F๑ การปฏิบัติตามระเบียบฯ ยังไมถูกตองและไมครบถวนสมบูรณ
ผูบ ริหารและเจาหนาทีผ่ รู บั ผิดชอบของหนวยบริหารเงินกองทุนและหนวยงานตนสังกัดของหนวยบริหารเงินกองทุน
ยังขาดความรูความเขาใจ ในการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบและไมมีเจาหนาที่รับผิดชอบที่ชัดเจนในการ
ดําเนินการเรื่องกองทุน
เพื่อรักษามาตรฐานของวิธีการในการดําเนินการดานการเงินกองทุน ใหเปนไปอยางถูกตอง ชัดเจน โปรงใส
ตรวจสอบได
กง.
ประสิทธิภาพ กลยุทธที่ใชจัดการกับความเสี่ยง : ควบคุมความเสี่ยง

หนา ๓๔

:

วัตถุประสงค

ระดับความเสี่ยง ณ ปจจุบัน
๓x๔

ระดับความเสี่ยงเปาหมาย
๒x๓

ความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite)
ชวงเบี่ยงแบนความเสี่ยง (Risk Tolerance)
กระทบตอหนวยบริหารกองทุนและเจาหนาทีส่ บื สวน กระทบตอผลการดําเนินงานในภาพรวมของกองทุน
สอบสวนของหนวยงานนั้น

ไมกระทบ

กระทบเฉพาะหนวยบริหารกองทุน

กระทบตอหนวยบริหารกองทุนและเจาหนาที่สืบสวนสอบสวนของหนวยงานนั้น

ผลกระทบ (I๒)
กระทบตอผลการดําเนินงานในภาพรวมของกองทุนและสงผลตอความสําเร็จของงาน
สืบสวนคดีอาญา
กระทบตอผลการดําเนินงานในภาพรวมของกองทุน

เกณฑการประเมินโอกาสและผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง
หลักเกณฑการใชจา ยเงินกองทุนไมครอบคลุมรายการใชจา ยเงินตามทีห่ นวยบริหารเงินกองทุนตองการและตามความ
จําเปนในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจฝายสืบสวนและสอบสวน เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของ
กองทุนไดอยางแทจริง
ไมมีการทบทวน ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ การกําหนดนโยบาย ระเบียบ/หลักเกณฑตางๆ ใหมี
ความเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจและเปาหมายหลักของกองทุน
เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ดวยการทบทวน ปรับปรุง หลักเกณฑตางๆ ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับ
ภารกิจและเปาหมายหลักของกองทุน
กง.
การตอบสนอง กลยุทธที่ใชจัดการกับความเสี่ยง : ควบคุมความเสี่ยง

คะแนน
โอกาส (L๓)
๕ การปองกันและบูรณาการขอมูล รวมทัง้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผล
และประเมินผลการคํานวณงาน รอยละ ๕๐ ลงมา
๔ การปองกันและบูรณาการขอมูล รวมทัง้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผล
และประเมินผลการคํานวณงาน รอยละ ๕๑ – ๖๐
๓ การปองกันและบูรณาการขอมูล รวมทัง้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผล
และประเมินผลการคํานวณงาน รอยละ ๖๑ – ๗๐
๒ การปองกันและบูรณาการขอมูล รวมทัง้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผล
และประเมินผลการคํานวณงาน รอยละ ๗๑ –๘๐
๑ การปองกันและบูรณาการขอมูล รวมทัง้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผล
และประเมินผลการคํานวณงาน มากกวารอยละ ๘๐

ผูรับผิดชอบ :
มิติธรรมาภิบาล :

:

สาเหตุ

ปจจัยเสี่ยง S๑

หนา ๓๕

ระดับความเสี่ยง ณ ปจจุบัน
๓x๔

ระดับความเสี่ยงเปาหมาย
๒x๓

ผลกระทบ (I๓)
จํานวนหนวยบริหารเงินกองทุนทีร่ ายงานทางการเงินและ/หรือผลการปฏิบตั งิ านไมครบถวน
ไมถูกตองตามระเบียบและเวลาที่กําหนด มากกวา ๑๕ หนวย
จํานวนหนวยบริหารเงินกองทุนทีร่ ายงานทางการเงินและ/หรือผลการปฏิบตั งิ านไมครบถวน
ไมถูกตองตามระเบียบและเวลาที่กําหนด ๑๑ – ๑๕ หนวย
จํานวนหนวยบริหารเงินกองทุนทีร่ ายงานทางการเงินและ/หรือผลการปฏิบตั งิ านไมครบถวน
ไมถูกตองตามระเบียบและเวลาที่กําหนด ๖ – ๑๐ หนวย
จํานวนหนวยบริหารเงินกองทุนทีร่ ายงานทางการเงินและ/หรือผลการปฏิบตั งิ านไมครบถวน
ไมถูกตองตามระเบียบและเวลาที่กําหนด นอยกวา ๕ หนวย
ไมมีหนวยบริหารเงินกองทุนที่รายงานทางการเงินและ/หรือผลการปฏิบัติงาน
ไมครบถวน ไมถูกตองตามระเบียบและเวลาที่กําหนด

ความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite)
ชวงเบี่ยงแบนความเสี่ยง (Risk Tolerance)
จํานวนหนวยบริหารเงินกองทุนที่รายงานทาง จํานวนหนวยบริหารเงินกองทุนที่รายงานทางการเงิน
การเงินและ/หรือผลการปฏิบตั งิ านไดครบถวน ไมถกู ตอง และ/หรือผลการปฏิบัติงานไมครบถวน ไมถูกตองตาม
ตามระเบียบและเวลาที่กําหนด ๖ – ๑๐ หนวย ระเบียบและเวลาที่กําหนด ๑๑ – ๑๕ หนวย

คะแนน
โอกาส (L๖)
๕ การปองกันและบูรณาการขอมูล รวมทัง้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผล
และประเมินผลการคํานวณงาน รอยละ ๕๐ ลงมา
๔ การปองกันและบูรณาการขอมูล รวมทัง้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผล
และประเมินผลการคํานวณงาน รอยละ ๕๑ – ๖๐
๓ การปองกันและบูรณาการขอมูล รวมทัง้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผล
และประเมินผลการคํานวณงาน รอยละ ๖๑ – ๗๐
๒ การปองกันและบูรณาการขอมูล รวมทัง้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผล
และประเมินผลการคํานวณงาน รอยละ ๗๑ –๘๐
๑ การปองกันและบูรณาการขอมูล รวมทัง้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผล
และประเมินผลการคํานวณงาน มากกวารอยละ ๘๐

เกณฑการประเมินโอกาสและผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง
ปจจัยเสี่ยง O๑ การรายงานผลการปฏิบัติงานกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ลาชา ไมตรงตามกําหนด และไมครบตรงประเด็น
รวมทั้งไมสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ POLIS ได สงผลใหไมสามารถสะทอนถึงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานจากการใชเงินกองทุน
สาเหตุ
: ๑.ผูบริหารและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบขาดความรูความเขาใจในการดําเนินการ ๒.ระบบการรายงานผล
การปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศ (Polis) ไมมีประสิทธิภาพและการบํารุงรักษาโปรแกรมรายงานผลไมสามารถ
รวบรวมขอมูลและนําขอมูลไปใชประโยชนไดทันที
วัตถุประสงค : เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ดวยการทบทวน ปรับปรุง หลักเกณฑตางๆ ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับ
ภารกิจและเปาหมายหลักของกองทุน
ผูรับผิดชอบ : วจ. มิติธรรมาภิบาล : รับผิดชอบ กลยุทธที่ใชจัดการกับความเสี่ยง : ควบคุมความเสี่ยง

หนา ๓๖

:
:

ระดับความเสี่ยง ณ ปจจุบัน
๓x๕

ความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite)
ชวงเบี่ยงแบนความเสี่ยง (Risk Tolerance)
กระทบตอหนวยบริหารกองทุนและเจาหนาทีส่ บื สวน กระทบตอผลการดําเนินงานในภาพรวม
สอบสวนของหนวยงานนั้น
ของกองทุน

ไมเปนไปตามหลักเกณฑ ไมกระทบ

ไมเปนไปตามหลักเกณฑ กระทบเฉพาะหนวยบริหารกองทุน

ไมเปนไปตามหลักเกณฑ กระทบตอหนวยบริหารกองทุนและเจาหนาที่สืบสวนสอบสวนของหนวยงานนั้น

ผลกระทบ (I๕)
ไมเปนไปตามหลักเกณฑ กระทบตอผลการดําเนินงานในภาพรวมของกองทุนและสงผลตอความสําเร็จของงาน
สืบสวนสอบสวนคดีอาญา
ไมเปนไปตามหลักเกณฑ กระทบตอผลการดําเนินงานในภาพรวมของกองทุน

ระดับความเสี่ยงเปาหมาย
๒x๔

คะแนน
โอกาส (L๒)
๕ โอกาสที่หนวยบริหารเงินกองทุนจะใชเงินกองทุนฯ
ที่กําหนด มากกวารอยละ ๘๐
๔ โอกาสที่หนวยบริหารเงินกองทุนจะใชเงินกองทุนฯ
ที่กําหนด รอยละ ๗๑ - ๘๐
๓ โอกาสที่หนวยบริหารเงินกองทุนจะใชเงินกองทุนฯ
ที่กําหนด รอยละ ๖๑ – ๗๐
๒ โอกาสที่หนวยบริหารเงินกองทุนจะใชเงินกองทุนฯ
ที่กําหนด รอยละ ๕๑ – ๖๐
๑ โอกาสที่หนวยบริหารเงินกองทุนจะใชเงินกองทุนฯ
ที่กําหนด รอยละ ๕๐ ลงมา

ผูรับผิดชอบ :
มิติธรรมาภิบาล :

สาเหตุ
วัตถุประสงค

เกณฑการประเมินโอกาสและผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง
ปจจัยเสี่ยง O๒ ผูบริหารและ/เจาหนาที่ขาดความรู ความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ
ผูบริหารไมไดใหความสําคัญกับเรื่องการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑของกองทุน
เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ดวยการทบทวน ปรับปรุง หลักเกณฑตางๆ ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับ
ภารกิจและเปาหมายหลักของกองทุน
กง.
ประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ใชจัดการกับความเสี่ยง : ควบคุมความเสี่ยง

หนา ๓๗

:
:

ระดับความเสี่ยง ณ ปจจุบัน
๓x๔

ความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite)
ชวงเบี่ยงแบนความเสี่ยง (Risk Tolerance)
พบขอบกพรองทีเ่ ปนการปฏิบตั ทิ สี่ อ ไปในทางทุจริต พบขอบกพรองที่เปนการปฏิบัติที่สอไปในทางทุจริต
หรืออาจสงผลกระทบใหเกิดความเสียหายตอทาง หรืออาจสงผลกระทบใหเกิดความเสียหาย
ราชการ จํานวน ๓ – ๔ หนวย
ตอทางราชการ จํานวน ๔ - ๕ หนวย

ผลกระทบ (I๓)
ไมเปนไปตามหลักเกณฑ พบขอบกพรองทีเ่ ปนการปฏิบตั ทิ สี่ อ ไปในทางทุจริต หรืออาจสงผลกระทบใหเกิดความเสียหาย
ตอทางราชการ จํานวนมากกวา ๕ หนวย
ไมเปนไปตามหลักเกณฑ พบขอบกพรองทีเ่ ปนการปฏิบตั ทิ สี่ อ ไปในทางทุจริต หรืออาจสงผลกระทบใหเกิดความเสียหาย
ตอทางราชการ จํานวน ๔ - ๕ หนวย
ไมเปนไปตามหลักเกณฑ พบขอบกพรองทีเ่ ปนการปฏิบตั ทิ สี่ อ ไปในทางทุจริต หรืออาจสงผลกระทบใหเกิดความเสียหาย
ตอทางราชการ จํานวน ๓ – ๔ หนวย
ไมเปนไปตามหลักเกณฑ พบขอบกพรองทีเ่ ปนการปฏิบตั ทิ สี่ อ ไปในทางทุจริต หรืออาจสงผลกระทบใหเกิดความเสียหาย
ตอทางราชการ จํานวน ๑ – ๒ หนวย
ไมเปนไปตามหลักเกณฑ ไมพบขอบกพรอง

ระดับความเสี่ยงเปาหมาย
๒x๓

คะแนน
โอกาส (L๒)
๕ โอกาสที่หนวยบริหารเงินกองทุนจะใชเงินกองทุนฯ
ที่กําหนด มากกวารอยละ ๘๐
๔ โอกาสที่หนวยบริหารเงินกองทุนจะใชเงินกองทุนฯ
ที่กําหนด รอยละ ๗๑ - ๘๐
๓ โอกาสที่หนวยบริหารเงินกองทุนจะใชเงินกองทุนฯ
ที่กําหนด รอยละ ๖๑ – ๗๐
๒ โอกาสที่หนวยบริหารเงินกองทุนจะใชเงินกองทุนฯ
ที่กําหนด รอยละ ๕๑ – ๖๐
๑ โอกาสที่หนวยบริหารเงินกองทุนจะใชเงินกองทุนฯ
ที่กําหนด รอยละ ๕๐ ลงมา

ผูรับผิดชอบ :
มิติธรรมาภิบาล :

สาเหตุ
วัตถุประสงค

เกณฑการประเมินโอกาสและผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง
ปจจัยเสี่ยง O๓ ผูบริหารขาดความเปนธรรมและความโปรงใสในการใชจายเงินกองทุนฯ
ผูบริหารไมยึดหลักธรรมาภิบาล
เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ดวยการทบทวน ปรับปรุง หลักเกณฑตางๆ ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับ
ภารกิจและเปาหมายหลักของกองทุน
สตส.
ความโปรงใส กลยุทธที่ใชจัดการกับความเสี่ยง : ควบคุมความเสี่ยง

หนา ๓๘

:

วัตถุประสงค

ระดับความเสี่ยง ณ ปจจุบัน
๓x๔

ระดับความเสี่ยงเปาหมาย
๒x๔

ความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite)
ชวงเบี่ยงแบนความเสี่ยง (Risk Tolerance)
จํานวนหนวยบริหารเงินกองทุนทีร่ ายงานทางการเงิน จํานวนหนวยบริหารเงินกองทุนที่รายงานทางการเงิน
และ/หรือผลการปฏิบัติงานไมครบถวน ไมถูกตอง และ/หรือผลการปฏิบัติงานไมครบถวน ไมถูกตองตาม
ตามระเบียบและเวลาที่กําหนด ๖ – ๑๐ หนวย ระเบียบและเวลาที่กําหนด ๑๑ – ๑๕ หนวย

ผลกระทบ (I๔)
จํานวนหนวยบริหารเงินกองทุนทีร่ ายงานทางการเงินและ/หรือผลการปฏิบตั งิ านไมครบถวน
ไมถูกตองตามระเบียบและเวลาที่กําหนด มากกวา ๑๕ หนวย
จํานวนหนวยบริหารเงินกองทุนทีร่ ายงานทางการเงินและ/หรือผลการปฏิบตั งิ านไมครบถวน
ไมถูกตองตามระเบียบและเวลาที่กําหนด ๑๑ – ๑๕ หนวย
จํานวนหนวยบริหารเงินกองทุนทีร่ ายงานทางการเงินและ/หรือผลการปฏิบตั งิ านไมครบถวน
ไมถูกตองตามระเบียบและเวลาที่กําหนด ๖ – ๑๐ หนวย
จํานวนหนวยบริหารเงินกองทุนทีร่ ายงานทางการเงินและ/หรือผลการปฏิบตั งิ านไมครบถวน
ไมถูกตองตามระเบียบและเวลาที่กําหนด นอยกวา ๕ หนวย
ไมมีหนวยบริหารเงินกองทุนที่รายงานทางการเงินและ/หรือผลการปฏิบัติงาน
ไมครบถวน ไมถูกตองตามระเบียบและเวลาที่กําหนด

เกณฑการประเมินโอกาสและผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง
บุคลากรไดรบั มอบหมายใหรบั ผิดชอบงานกองทุนของหนวยขาดความรู ความเขาใจในระเบียบหลักเกณฑ/วิธกี าร
เบิกจายเงินกองทุน
บุคลากรไมไดศกึ ษาและทําความเขาใจการดําเนินการใหถกู ตองตามระเบียบ รวมทัง้ ไมใสใจตอการปฏิบตั ใิ หเปนไป
ตามแนวทางที่กองทุนกําหนด
เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ดวยการทบทวน ปรับปรุง หลักเกณฑตางๆ ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับ
ภารกิจและเปาหมายหลักของกองทุน
สงป. สตส. ยศ. และหนวยงานที่รับผิดชอบกองทุนฯ
ประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ใชจัดการกับความเสี่ยง : ควบคุมความเสี่ยง

คะแนน
โอกาส (L๑)
๕ ความถี่ในการฝกอบรมหรือประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุนใหกับ
หนวยบริหารเงินกองทุน มากกวา ๒ ปตอครั้ง
๔ ความถี่ในการฝกอบรมหรือประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุนใหกับ
หนวยบริหารเงินกองทุน ๒ ปตอครั้ง
๓ ความถี่ในการฝกอบรมหรือประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุนใหกับ
หนวยบริหารเงินกองทุนปละ ๑ ครั้ง
๒ ความถี่ในการฝกอบรมหรือประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุนใหกับ
หนวยบริหารเงินกองทุนปละ ๒ ครั้ง
๑ ความถี่ในการฝกอบรมหรือประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุนใหกับ
หนวยบริหารเงินกองทุน มากกวาปละ ๒ ครั้ง

ผูรับผิดชอบ :
มิติธรรมาภิบาล :

:

สาเหตุ

ปจจัยเสี่ยง O๔

หนา ๓๙

ระดับความเสี่ยง ณ ปจจุบัน
๔x๔

ระดับความเสี่ยงเปาหมาย
๓x๓

ผลกระทบ (I๑)
ความสําเร็จในการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณของกองทุน
รอยละ ๕๐ ลงมา
ความสําเร็จในการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณของกองทุน
รอยละ ๕๑ – ๖๐
ความสําเร็จในการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณของกองทุน
รอยละ ๖๑ – ๗๐
ความสําเร็จในการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณของกองทุน
รอยละ ๗๑ – ๘๐
ความสําเร็จในการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณของกองทุน
มากกวารอยละ ๘๐

ความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite)
ชวงเบี่ยงแบนความเสี่ยง (Risk Tolerance)
ความสําเร็จในการบริหารจัดการดานการเงินและ ความสําเร็จในการบริหารจัดการดานการเงินและ
งบประมาณของกองทุน รอยละ ๖๑ – ๗๐
งบประมาณของกองทุน รอยละ ๕๑ – ๖๐

คะแนน
โอกาส (L๗)
๕ การปองกันและบูรณาการขอมูล รวมทัง้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผล
และประเมินผลการคํานวณงานกองทุน รอยละ ๕๐ ลงมา
๔ การปองกันและบูรณาการขอมูล รวมทัง้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผล
และประเมินผลการคํานวณงานกองทุน รอยละ ๕๑ – ๖๐
๓ การปองกันและบูรณาการขอมูล รวมทัง้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผล
และประเมินผลการคํานวณงานกองทุน รอยละ ๖๑ – ๗๐
๒ การปองกันและบูรณาการขอมูล รวมทัง้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผล
และประเมินผลการคํานวณงานกองทุน รอยละ ๗๑ – ๘๐
๑ การปองกันและบูรณาการขอมูล รวมทัง้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผล
และประเมินผลการคํานวณงานกองทุน มากกวารอยละ ๘๐

เกณฑการประเมินโอกาสและผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง
ปจจัยเสี่ยง O๕ เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอมูลยังไมครอบคลุมและทันสมัยรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
สาเหตุ
: งบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีจาํ นวนจํากัด จึงทําใหการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบฐานขอมูลพัฒนาไดชา
วัตถุประสงค : เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ดวยการทบทวน ปรับปรุง หลักเกณฑตางๆ ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับ
ภารกิจและเปาหมายหลักของกองทุน
ผูรับผิดชอบ : ศทก. และ บก.สสท.
มิติธรรมาภิบาล : ประสิทธิภาพ กลยุทธที่ใชจัดการกับความเสี่ยง : ควบคุมความเสี่ยง

หนา ๔๐

ระดับความเสี่ยง ณ ปจจุบัน
๓x๔

ระดับความเสี่ยงเปาหมาย
๒x๓

ผลกระทบ (I๑)
ความสําเร็จในการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณของกองทุน
รอยละ ๕๐ ลงมา
ความสําเร็จในการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณของกองทุน
รอยละ ๕๑ – ๖๐
ความสําเร็จในการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณของกองทุน
รอยละ ๖๑ – ๗๐
ความสําเร็จในการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณของกองทุน
รอยละ ๗๑ – ๘๐
ความสําเร็จในการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณของกองทุน
มากกวารอยละ ๘๐

ความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite)
ชวงเบี่ยงแบนความเสี่ยง (Risk Tolerance)
ความสําเร็จในการบริหารจัดการดานการเงินและ ความสําเร็จในการบริหารจัดการดานการเงิน
งบประมาณของกองทุน รอยละ ๖๑ – ๗๐
และงบประมาณของกองทุน รอยละ ๕๑ – ๖๐

คะแนน
โอกาส (L๘)
๕ ความสมบูรณของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีใ่ ชในการรายงานผลและประเมินผล
การดําเนินงานกองทุน รอยละ ๕๐ ลงมา
๔ ความสมบูรณของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีใ่ ชในการรายงานผลและประเมินผล
การดําเนินงานกองทุน รอยละ ๕๑ – ๖๐
๓ ความสมบูรณของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีใ่ ชในการรายงานผลและประเมินผล
การดําเนินงานกองทุน รอยละ ๖๑ – ๗๐
๒ ความสมบูรณของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีใ่ ชในการรายงานผลและประเมินผล
การดําเนินงานกองทุน รอยละ ๗๑ – ๘๐
๑ ความสมบูรณของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีใ่ ชในการรายงานผลและประเมินผล
การดําเนินงานกองทุน มากกวารอยละ ๘๐

เกณฑการประเมินโอกาสและผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง
ปจจัยเสี่ยง O๖ การบูรณาการขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับกองทุนฯ ยังไมครบถวนสมบูรณ
สาเหตุ
: ขาดการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร เพื่อใหการบูรณาการขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับกองทุน
วัตถุประสงค : เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ดวยการทบทวน ปรับปรุง หลักเกณฑตางๆ ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับ
ภารกิจและเปาหมายหลักของกองทุน
ผูรับผิดชอบ : บก.สสท. ศทก. และทุกคณะอนุกรรมการ
มิติธรรมาภิบาล : ประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ใชจัดการกับความเสี่ยง : ควบคุมความเสี่ยง

หนา ๔๑

ระดับความเสี่ยง ณ ปจจุบัน
๓x๔

ระดับความเสี่ยงเปาหมาย
๒x๓

ผลกระทบ (I๑)
ความสําเร็จในการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณของกองทุน
รอยละ ๕๐ ลงมา
ความสําเร็จในการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณของกองทุน
รอยละ ๕๑ – ๖๐
ความสําเร็จในการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณของกองทุน
รอยละ ๖๑ – ๗๐
ความสําเร็จในการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณของกองทุน
รอยละ ๗๑ – ๘๐
ความสําเร็จในการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณของกองทุน
มากกวารอยละ ๘๐

ความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite)
ชวงเบี่ยงแบนความเสี่ยง (Risk Tolerance)
ความสําเร็จในการบริหารจัดการดานการเงินและ ความสําเร็จในการบริหารจัดการดานการเงินและ
งบประมาณของกองทุน รอยละ ๖๑ – ๗๐
งบประมาณของกองทุน รอยละ ๕๑ – ๖๐

คะแนน
โอกาส (L๘)
๕ ความถี่ในการฝกอบรมหรือประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุนใหกับ
หนวยบริหารเงินกองทุน มากกวา ๒ ปตอครั้ง
๔ ความถี่ในการฝกอบรมหรือประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุนใหกับ
หนวยบริหารเงินกองทุน ๒ ปตอครั้ง
๓ ความถี่ในการฝกอบรมหรือประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุนใหกับ
หนวยบริหารเงินกองทุนปละ ๑ ครั้ง
๒ ความถี่ในการฝกอบรมหรือประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุนใหกับ
หนวยบริหารเงินกองทุนปละ ๒ ครั้ง
๑ ความถี่ในการฝกอบรมหรือประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุนใหกับ
หนวยบริหารเงินกองทุน มากกวาปละ ๒ ครั้ง

เกณฑการประเมินโอกาสและผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง
ปจจัยเสี่ยง O๗ ผูบริหารและบุคลากรที่รับผิดชอบงานกองทุนฯ ยังไมทราบถึงเว็บไซตกองทุน ทําใหไมไดเขาใชงานไดอยางทั่วถึง
สาเหตุ
: การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับเรื่องกองทุน ยังไมครบถวนเพียงพอ
วัตถุประสงค : เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ดวยการทบทวน ปรับปรุง หลักเกณฑตางๆ ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับ
ภารกิจและเปาหมายหลักของกองทุน
ผูรับผิดชอบ : สงป. บก.สสท. และหนวยบริหารกองทุน
มิติธรรมาภิบาล : ประสิทธิภาพ กลยุทธที่ใชจัดการกับความเสี่ยง : ควบคุมความเสี่ยง

หนา ๔๒

หนา ๔๓

๓.๓ จัดทําแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Proﬁle)
การจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง เพื่อชวยใหสามารถตัดสินใจวางแผนบริหาร
ไดอยางเหมาะสม และสามารถมองเห็นภาพวาเมื่อรวมทุกปจจัยเสี่ยงขององคกรและ
สาเหตุความเสี่ยงแลว ปจจัยเสี่ยงใดควรไดรับการจัดการกอนหลัง ดวยวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงที่เหมาะสม
กองทุนฯ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวน
คดีอาญา กําหนดใหคะแนนประเมินความเสี่ยงที่จะตองนํามาดําเนินการจัดการ
ความเสีย่ งในปบญ
ั ชี ๒๕๕๘ คือ ความเสีย่ งทีม่ รี ะดับคะแนน (โอกาสทีจ่ ะเกิดความเสีย่ ง x
ผลกระทบของความเสี่ยง) ตั้งแต ๑๒ คะแนนขึ้นไป สวนปจจัยเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงตํ่ากวา ๑๒ คะแนน ถือวามีความเสี่ยงคอนขางตํ่า ใชวิธีการควบคุมภายใน
สามารถบริหารจัดการได ไมนํามากําหนดแนวทางจัดการความเสี่ยงในแผนบริหาร
ความเสี่ยงของกองทุน ในปบัญชี ๒๕๕๘

ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงปานกลาง
ความเสี่ยงตํ่า

หนา ๔๔

ขั้นตอนที่ ๔ กลยุทธที่ใชในการจัดการความเสี่ยง (Risk Response)
กลยุทธที่ใชสําหรับการจัดการแตละความเสี่ยง
กองทุนฯ พิจารณาใชกลยุทธการควบคุมความเสี่ยง : คือ พยายามลด
ความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางสวนรวมทั้งกําหนดกิจกรรม
การบริหารความเสี่ยงเพื่อควบคุมกิจกรรมหรือโครงการที่นําไปสูเหตุการณที่เปน
ความเสี่ยง รวมถึงลดความนาจะเปนที่เหตุการณที่เปนความเสี่ยงจะเกิดขึ้น

กิจกรรมตาม
ประเด็น
ความเสี่ยง จัดแนวทางการ
การความเสี่ยง
C๑
- ทบทวน/ปรับปรุง
คูมือเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ติ ามระเบียบ/
หลักเกณฑ และจัด
ทําตัวอยางการปฏิบตั ิ
ในดานตางๆ ของ
กองทุน
- กําชับแนวทางการ
ปฏิบตั ติ ามระเบียบ/
ห ลั ก เ ก ณ ฑ  ใ ห 
ผู  บ ริ ห ารกองทุ น
เจ า หน า ที่ และ
บุคลากรทีเ่ กีย่ วของ
ทราบ
- จัดทําระบบการ
ควบคุ ม ภายใน
เกี่ ย วกั บ การจ า ย
เงินกองทุนทีค่ รบถวน
เพียงพอและมีการ
ประเมิ น ผลการ
ควบคุมภายใน เพือ่
นําไปสูก ารปรับปรุง
อยางสมํ่าเสมอ
สงป.

ยศ.

เจาหนาทีแ่ ละบุคลากรทีเ่ กีย่ วของ
ทุกระดับทราบและปฏิบัติตาม
ระเบียบและหลักเกณฑทกี่ าํ หนด

กองทุนฯ มีการจัดทําระบบการ
ควบคุมภายในที่ครบถวนและ
เพียงพอ มีการประเมินตนเอง และ
นําสูก ารปรับปรุงอยางสมํา่ เสมอ

เปาหมาย/ผลสําเร็จของ
ป พ.ศ.๒๕๕๗
ป พ.ศ.๒๕๕๘
ผูรับผิดชอบ งบ
การดําเนินการกิจกรรมตาม
Risk
แนวทางการจัดการความเสี่ยง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Owner ประมาณ
เจาหนาที่มีคูมือแนวทางปฏิบัติ
สงป.
ตร.
ที่ชัดเจนจึงปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ครบถวน ถูกตอง
และมีความตอเนื่อง

ขั้นตอนที่ ๕ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)

หนา ๔๕

กิจกรรมตาม
ประเด็น
ความเสี่ยง จัดแนวทางการ
การความเสี่ยง
- มีการสอบทาน
รายงานทางการเงิน
ใหครบทุกไตรมาส
และมีการตรวจสอบ
การใช จ  า ยเงิ น
กองทุนใหเปนไปตาม
ระเบียบ/หลักเกณฑ
ที่ กํ า ห น ด โ ด ย
เครงครัด โดยคณะ
กรรมการติดตามผล
การดําเนินงานของ
หนวย และผูต รวจสอบ
ภายใน
F๑
- การจั ด ทํ า คู  มื อ
แนวทางการปฏิบตั ิ
และใหความรู โดย
จั ด การฝ ก อบรม
เชิงปฏิบัติการ
S๑
- ศึ ก ษาแนวทาง
ความเปนไปได และ
ดํ า เนิ น การแก ไข
เพิ่มเติมหลักเกณฑ
การจายเงินกองทุน
ใหสามารถใชจายได
ครอบคลุมตามภารกิจ
และความจําเปนใน
การปฏิบัติงาน
กง.

กง.

เจาหนาที่มีคูมือแนวทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจนจึงปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ครบถวน ถูกตอง
และมีความตอเนื่อง

การปฏิบัติงานของขาราชการ
ตํารวจทีเ่ กีย่ วของมีประสิทธิภาพ
สามารถนํ า เงิ น ไปใช ไ ด อ ย า ง
เหมาะสมตามภารกิ จ ทํ า ให
การดํ า เนิ น งานของกองทุ น
มีประสิทธิภาพ

เปาหมาย/ผลสําเร็จของ
ป พ.ศ.๒๕๕๗
ป พ.ศ.๒๕๕๘
ผูรับผิดชอบ งบ
การดําเนินการกิจกรรมตาม
Risk
แนวทางการจัดการความเสี่ยง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Owner ประมาณ
ตร.
การใชจา ยเงินมีความถูกตองเปนไป
สตส. กง.
บช. /บก.
ตามระเบียบ/หลักเกณฑและตาม
และหนวย
วัตถุประสงคที่กองทุนฯ กําหนด
บริหาร
เงินกองทุน

หนา ๔๖

กิจกรรมตาม
ประเด็น
ความเสี่ยง จัดแนวทางการ
การความเสี่ยง
O๑
- วจ. มี ห นั ง สื อ
แจงเวียนกําชับการ
รายงานผลปฏิบตั งิ าน
ของกองทุนเพือ่ การ
สืบสวนและสอบสวน
คดีอาญา ตามแบบ
กส.๒ ของหนวย
บริหารเงินกองทุน
- วจ. ประสาน ศทก.
ปรับปรุงโปรแกรม
ใหหนวยปฏิบตั งิ าน
ฝ า ยสื บ สวนของ
ก อ ง กํ า กั บ ก า ร
สื บ สวนสามารถ
รายงานผลการปฏิบตั ิ
งานกองทุนเพือ่ การ
สืบสวนและสอบสวน
คดีอาญา ในระบบ
POLIS

การรายงานผลมีประสิทธิภาพ
ถูกตอง รวดเร็ว สงผลใหการ
ดําเนินงานกองทุนฯ มีประสิทธิภาพ

เปาหมาย/ผลสําเร็จของ
ป พ.ศ.๒๕๕๗
ป พ.ศ.๒๕๕๘
ผูรับผิดชอบ งบ
การดําเนินการกิจกรรมตาม
Risk
แนวทางการจัดการความเสี่ยง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Owner ประมาณ
วจ.
ตร.
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
มี ค วามครบถ ว นและถู ก ต อ ง
ตรงตามความเปนจริง สงผล
ใหการประเมินผลมีประสิทธิภาพ

หนา ๔๗

กิจกรรมตาม
ประเด็น
ความเสี่ยง จัดแนวทางการ
การความเสี่ยง
O๒
- การเผยแพร
ความรู  ท างสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสรวมทัง้
เพิ่ ม ช อ งทางการ
ติ ด ต อ สื่ อ สารให
ผูที่ตองการขอมูล
สามารถเขาถึงได
งาย สะดวก ผาน
ทางเว็บไซตกองทุน
- การให ค วามรู 
คําแนะนํา กรณีพบ
ขอมูลการปฏิบตั ทิ ไี่ ม
ถูกตอง ครบถวนใน
ขณะเขาตรวจสอบ
- ตรวจสอบการ
O๓
เบิกจายเงินกองทุน
หากพบกรณีใชเงิน
กองทุนไมถูกตอง
ตามระเบียบ ใหเสนอ
ตร. พิจารณาสัง่ การ
ผูเกี่ยวของ
สตส.

สตส.

เจาหนาทีท่ รี่ บั ผิดชอบงานกองทุน
สามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง
ครบถวน

การใชจายเงินกองทุน มีความ
ถูกตองและเปนไปตามระเบียบ
หลักเกณฑวาดวยการใชจาย
เงินกองทุน

ตร.

ป พ.ศ.๒๕๕๗
ป พ.ศ.๒๕๕๘
ผูรับผิดชอบ งบ
เปาหมาย/ผลสําเร็จของ
Risk
การดําเนินการกิจกรรมตาม
แนวทางการจัดการความเสี่ยง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Owner ประมาณ
บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งาน
กง.
ตร.
กองทุนฯ ทุกระดับตลอดจน
ผูท่ีมีความสนใจสามารถศึกษา
ขอมูลและนําไปใชประโยชน
ไดงาย สะดวก และทั่วถึง

หนา ๔๘

กิจกรรมตาม
ประเด็น
ความเสี่ยง จัดแนวทางการ
การความเสี่ยง
O๔
- การอบรมหรื อ
สัมมนาเพื่อพัฒนา
บุ ค ลากรกองทุ น
เพือ่ การสืบสวนและ
สอบสวนคดีอาญา
ใหมีความรูความ
เขาใจในระเบียบและ
หลักเกณฑวิธีการ
เบิกจายเงินกองทุน
- ก า ร เ พิ่ ม เ ติ ม
หั ว ข อ วิ ช าหรื อ
เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ
การบริหารจัดการ
กองทุนในหลักสูตร
ตางๆ ของ ตร. ทั้ง
ในระดับชั้นสัญญา
บั ต รและระดั บ
ชั้นประทวน เชน
หลั ก สู ต รการเงิ น
และงบประมาณ
หลักสูตรการสงกําลัง
บํารุง หลักสูตรงาน
ธุรการและกําลังพล
หลักสูตรสืบสวนคดี

เปาหมาย/ผลสําเร็จของ
ป พ.ศ.๒๕๕๗
ป พ.ศ.๒๕๕๘
ผูรับผิดชอบ งบ
การดําเนินการกิจกรรมตาม
Risk
แนวทางการจัดการความเสี่ยง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Owner ประมาณ
ผู  บ ริ ห าร คณะกรรมการ
สงป. และ
ตร.
อนุกรรมการ และเจาหนาที่ที่
หนวยงานที่
เกี่ยวของสามารถปฏิบัติงานได
รับผิดชอบ
อยางถูกตองตามระเบียบวาดวย
กองทุนฯ
หลักเกณฑการเบิกจายเงินกองทุน
ประกอบ
ดวย
สยศ.ตร.
สทส. สตส.
และ พท.
พท.
ขาราชการตํารวจทุกระดับชัน้ มี
รร.นรต.,
การพัฒนาความรู ความสามารถ
บช.ศ.
และสามารถนําไปเปนขอมูล
เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
(ศฝร. ตางๆ)
ที่เกี่ยวของไดอยางทั่วถึง และ
และ
ครอบคลุมทุกดาน
ทุกหนวยใน
สังกัด ตร.

หนา ๔๙

กิจกรรมตาม
ประเด็น
ความเสี่ยง จัดแนวทางการ
การความเสี่ยง
อาญา หลักสูตร สว.
หลักสูตร ฝอ.ตร.
หลั ก สู ต ร ผกก.
หลักสูตร บตส. ฯลฯ
รวมทั้ง หลักสูตร
การฝกอบรมอื่นๆ
ที่หนวยงานจัดขึ้น
นอกเหนื อ จาก
หลักสูตร ของ ตร.
- ตรวจสอบการ
เบิกจายเงินกองทุน
หากพบกรณีใชเงิน
กองทุนไมถูกตอง
ตามระเบียบ ใหเสนอ
ตร. พิจารณาสัง่ การ
ผูเกี่ยวของ

การใชจายเงินกองทุนมีความ
ถูกตอง และเปนไปตามระเบียบ
หลักเกณฑวาดวยการใชจาย
เงินกองทุน

สตส.

เปาหมาย/ผลสําเร็จของ
ป พ.ศ.๒๕๕๗
ป พ.ศ.๒๕๕๘
ผูรับผิดชอบ งบ
การดําเนินการกิจกรรมตาม
Risk
แนวทางการจัดการความเสี่ยง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Owner ประมาณ

หนา ๕๐

กิจกรรมตาม
ประเด็น
ความเสี่ยง จัดแนวทางการ
การความเสี่ยง
O๕
- ดําเนินการเสนอ
โครงการ เพือ่ พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบฐานขอมูล
ใหถูกตอง ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ
รองรับการทํางาน
O๖
- พั ฒ นาเว็ บ ไซต
และเว็บบอรดของ
กองทุนฯ ใหสามารถ
บูรณาการและเปน
ศูนยกลางของขอมูล
ทีเ่ กีย่ วของกับกองทุน
เพือ่ การสืบสวนและ
สอบสวนคดีอาญา
O๗
- ประชาสัมพันธ
ชองทางการเขาถึง
ขอมูลของกองทุนฯ ที่
บรรจุไวในเว็บไซตให
ผูบ ริหารและบุคลากร
ของหนวยบริหาร
กองทุน ทราบอยาง
ทั่วถึง
บก.สสท.
ศทก. และ
ทุกคณะ
อนุกรรมการ

สงป.
บก.สสท.
และหนวย
บริหาร
กองทุน

กองทุนฯ มีเว็บไซตและเว็บบอรด
ทีม่ ขี อ มูลทุกดานทีเ่ กีย่ วของ มีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน
เขาถึงงาย สะดวก รวดเร็ว สามารถ
นําไปใชประโยชนไดอยางสูงสุด

ผู  บ ริ ห าร คณะกรรมการ
อนุกรรมการ และเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารและนําไปใชปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย/ผลสําเร็จของ
ป พ.ศ.๒๕๕๗
ป พ.ศ.๒๕๕๘
ผูรับผิดชอบ งบ
การดําเนินการกิจกรรมตาม
Risk
แนวทางการจัดการความเสี่ยง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Owner ประมาณ
กองทุนมีเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศทก.
และ
และระบบผานขอมูลที่ถูกตอง
บก.สสท.
ทั น สมั ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในการทํางาน

หนา ๕๑

หนา ๕๒

การวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชน (Cost-Beneﬁt Analysis)
กองทุนเพือ่ การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ไดมกี ารระบุความเสีย่ งระดับ
องคกรครบทั้ง ๔ ดาน ตามหลักเกณฑของ COSO ERM คือ ความเสี่ยงดานกลยุทธ
(Strategic Risk : S) ความเสีย่ งดานการดําเนินงาน (Operational Risk : O) ความเสีย่ ง
ดานการเงิน (Financial Risk : F) และความเสี่ยงดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
(Compliance Risk : C) พรอมทั้งมีการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
ระดับองคกร โดยประเมินทัง้ โอกาส และผลกระทบ ครบทุกความเสีย่ งของกองทุน และ
มีการจัดทําแผนภาพความเสี่ยงของกองทุน (Risk Proﬁle) แลวจึงจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงของกองทุน โดยมีการกําหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการตอความเสี่ยงที่ระบุไว
โดยทําการวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชน (Cost-Beneﬁt Analysis) เพื่อพิจารณาถึง
ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดคาใชจายและผลประโยชนที่ได ดังนี้
ประเด็น
ความเสี่ยง

กิจกรรมตามแนวทาง
การจัดการความเสี่ยง

การวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชน
(Cost-Beneﬁt Analysis)

C๑

- ทบทวน/ปรับปรุงคูมือเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ติ ามระเบียบ/หลักเกณฑ
และจัดทําตัวอยางการปฏิบตั ใิ นดาน
ตางๆ ของกองทุน
- กําชับแนวทางการปฏิบัติตาม
ระเบียบ/หลักเกณฑใหผูบริหาร
กองทุนเจาหนาที่ และบุคลากร
ที่เกี่ยวของทราบ

- การพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานและรวบรวม
ระเบียบการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑการใชจา ยเงิน
กองทุนฯ โดยการพัฒนาคูม อื ฯ แจกจายผูบ ริหาร
คณะกรรมการ อนุกรรมการ สถานีตํารวจ บช.
และ บก. จะกอใหเกิดประโยชน ดังนี้
๑) ลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินกองทุนฯ
๒) ความผิดพลาดในการจัดทํารายงานผล
การใชจายเงิน และผลการปฏิบัติงานมีจํานวน
นอยลง
๓) เปนการยกระดับองคกร
๔) เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
๕) สรางมาตรฐานเดียวกันทุกหนวยที่ไดรับ
เงินจัดสรรเงินกองทุนฯ
๖) แกปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน
๗) ประหยัดงบประมาณในการฝกอบรม เพราะ
หัวหนาหนวยสามารถใชคมู อื เพือ่ สอนงานเองได

หนา ๕๓
ประเด็น
ความเสี่ยง

กิจกรรมตามแนวทาง
การจัดการความเสี่ยง

การวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชน
(Cost-Beneﬁt Analysis)
ดังนั้น กิจกรรมนี้จึงถือวามีความคุมคากับ
งบประมาณทีไ่ ดตงั้ ไว และทําใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สงผลใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอทางราชการ

- จัดทําระบบการควบคุมภายใน
เกีย่ วกับการจายเงินกองทุนทีค่ รบถวน
เพียงพอและมีการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน เพื่อนําไปสูการ
ปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอ
- มีการสอบทานรายงานทางการเงิน
ใหครบทุกไตรมาส และมีการตรวจสอบ
การใชจายเงินกองทุน ใหเปนไป
ตามระเบียบ/หลักเกณฑ ทีก่ าํ หนด
โดยเครงครัด โดยคณะกรรมการติดตาม
ผลการดําเนินงานของหนวย และ
ผูตรวจสอบภายใน
F๑

- การจัดทําระบบการควบคุมภายในของกองทุนฯ
ที่ครบถวนเพียงพอ และมีการประเมินตนเอง
อยูเสมอ เพื่อคนหาขอบกพรองหรือจุดออน
ซึง่ จะนําไปสูก ารปรับปรุงแกไข เพือ่ ควบคุมหรือ
ลดจุดออนนัน้ ๆ ใหลดลงหรือหมดไป รวมทัง้ การ
สอบทานรายงานทางการเงินและรายงานทีไ่ มใช
ทางการเงินใหมีความครบถวน ถูกตอง มีการ
ตรวจสอบและสามารถติดตามประเมินผลการใช
จายเงินกองทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ จากคณะ
กรรมการติดตามผลการดําเนินงานของหนวยและ
ผูท มี่ หี นาทีเ่ กีย่ วของ สงผลใหการดําเนินงานของ
กองทุนฯ มีประสิทธิภาพ

- การจัดทําคูม อื แนวทางการปฏิบตั ิ - หน ว ยงานที่ ไ ด รั บ จั ด สรรเงิ น กองทุ น
และใหความรู โดยจัดการฝกอบรม ผู  บ ริ ห าร ผู  ต รวจสอบเกิ ด ความรู  ความ
เชิงปฏิบัติการ
เข า ใจ ปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งถู ก ต อ ง เป น ไป
ตามระเบียบและหลักเกณฑที่กําหนด และ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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S๑

- ศึกษาแนวทางความเปนไปได และ
ดําเนินการแกไขเพิม่ เติมหลักเกณฑ
การจายเงินกองทุนใหสามารถใชจา ย
ไดครอบคลุมตามภารกิจ และความ
จําเปนในการปฏิบัติงาน

- การดําเนินกิจกรรมนี้ เพือ่ ตองการใหไดมาซึง่ ขอมูล
ความตองการ และความจําเปนในการปฏิบตั งิ าน
ทีต่ อ งการใชเงินกองทุน เพือ่ ใหเกิดความคุม คา และ
ไดมาซึง่ ประสิทธิภาพของงานใหมากทีส่ ดุ โดยขอมูล
สวนหนึง่ จะไดมาจากกิจกรรมสํารวจความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ เกณฑ ก ารใช จ  า ยเงิ น กองทุ น ของ
เจาหนาทีต่ าํ รวจสืบสวนสอบสวน และผูม สี ว นได
สวนเสียเพือ่ ใหมคี วามสอดคลองกับความจําเปน
ครอบคลุมภารกิจที่สามารถเบิกจายไดในการ
ปฏิบตั งิ านตามความเปนจริง นําไปวิเคราะหและ
ประเมิน โดยใชขอ มูลผลการปฏิบตั งิ าน (จํานวน
คดี) และรายงานการใชจา ยเงินในรอบปทผี่ า นมา
ซึ่งการดําเนินกิจกรรมดังกลาว จะชวยใหการ
เบิกจายเงินกองทุนตอบสนองความตองการตรง
กับความจําเปนและความตองการไดครอบคลุม
ยิง่ ขึน้ ถือวาไดผลประโยชนคมุ คากับการดําเนินการ

O๑

- การเผยแพร ค วามรู  ท างสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสรวมทั้งเพิ่มชองทาง
การติดตอสื่อสารใหผูที่ตองการ
ขอมูลสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก
ผานทางเว็บไซตกองทุน

- ในภาวะปจจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาท
สําคัญในชีวติ ประจําวันมาก โดยเฉพาะความสําคัญ
ในเรื่อง ชองทางในการติดตอสื่อสาร และการ
เขาถึงแหลงขอมูล ซึ่งกิจกรรมนี้คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ เห็นความสําคัญยิ่ง จึงไดมีการ
พัฒนาเพิม่ ชองทางในการติดตอสือ่ สาร และการ
เขาถึงแหลงขอมูลของเจาหนาทีต่ าํ รวจฯ ใหมาก
ที่สุด อาทิ เว็บไซต(Website) อีเมล (E-mail)
โทรศัพท กระดานสนทนาขาวสาร(Webboard)
บอรดประชาสัมพันธ หนังสือเวียนและติดตอ
ประสานงานโดยตรงโดยจัดเจาหนาทีร่ บั ผิดชอบ
เรื่องนี้ไว รวมทั้งเจาหนาที่ยังไดตอบขอซักถาม
เพื่อชี้แจงเรื่องปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย
จริยธรรมขาราชการตํารวจไวดวย
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การวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชน
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เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านไดอยางถูกตอง รวดเร็ว
ไมเกิดผลเสียหายตอทางราชการ และเปนเครือ่ งมือ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาทีใ่ หดยี งิ่ ขึน้ สิง่ สําคัญทีส่ ดุ ก็คอื ตอบสนอง
ความตองการของเจาหนาที่ตํารวจฯ ไดอยาง
ตรงจุด และทันทวงที โดยชองทางตางๆ ไดรับ
การพัฒนาและมีอยูใ นทุกหนวยงานแลว ถือเปน
ตนทุนตํ่า แตใหผลประโยชนมากมาย

- การใหความรู คําแนะนํา กรณี - หนวยงานทีม่ หี นาทีต่ รวจสอบ เมือ่ เขาตรวจสอบ
พบขอมูลการปฏิบัติที่ไมถูกตอง พบมีขอบกพรอง จะทราบขอมูลและสาเหตุที่
ครบถวนในขณะเขาตรวจสอบ
แทจริง การใหความรูและคําแนะนําในขณะนั้น
จะสามารถแกไขไดทันทีและถูกตองตรงจุด
และหนวยงานไดประโยชนมาก จึงมีความคุม คา
และเกิดประโยชนสูงสุด
O๒

- ตรวจสอบการเบิกจายเงินกองทุน
หากพบกรณีใชเงินกองทุนไมถกู ตอง
ตามระเบียบ ใหเสนอ ตร. พิจารณา
สั่งการผูเกี่ยวของ

- การรายงานใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบถึง
ปญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางการแกไข เพือ่
ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาสั่งการใหผูรับผิดชอบ
หรือผูที่เกี่ยวของดําเนินการตามสั่งการ ทําให
สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได และการใชเงิน
มีความระมัดระวังใหถกู ตองตามระเบียบมากขึน้
จึงมีความคุมคา สงผลใหการดําเนินงานของ
กองทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

O๓

- ดําเนินการเสนอโครงการ เพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบฐานขอมูลใหถูกตอง ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพรองรับการทํางาน

- ควรพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
ฐานขอมูลใหมีความถูกตอง ทันสมัย จะทําให
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ
สงผลใหการปฏิบัติงานกองทุนมีประสิทธิภาพ
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O๔

- พัฒนาเว็บไซตและเว็บบอรดของ
กองทุนฯ ใหสามารถบูรณาการและ
เปนศูนยกลางของขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับ
กองทุนเพือ่ การสืบสวนและสอบสวน
คดีอาญา

- การบูรณาการขอมูลทีเ่ กีย่ วของและเปนปจจุบนั
ในทุกๆ ดาน ลงในระบบอินเตอรเน็ต เว็บไซต
จะเปนประโยชนตอการประสานงานซึ่งกัน
และกันจะสงผลใหผูที่เกี่ยวของ ผูบริหารและ
เจาหนาที่ หรือผูท ม่ี คี วามสนใจสามารถศึกษาและ
เขาถึงไดงาย รวมทั้งสามารถนําขอมูลตางๆ มา
ใชประโยชนในการปฏิบตั งิ านไดอยางครอบคลุม
และทัว่ ถึง โดยไมจาํ เปนตองใชงบประมาณในการ
จัดสงขอมูลเขาระบบแตอยางใด

O๕

- ประชาสัมพันธชองทางการเขา
ถึงขอมูลของกองทุนฯ ที่บรรจุไวใน
เว็บไซตใหผบู ริหารและบุคลากรของ
หนวยบริหารกองทุน ทราบอยาง
ทั่วถึง

- การประชาสัมพันธใหผบู ริหาร ผูป ฏิบตั หิ นวยงาน
ในสังกัด ตร. ทราบ และสามารถเขาถึงขอมูล
ทีเ่ กีย่ วของไดงา ย และทําใหผปู ฏิบตั งิ านสามารถ
หาความรูห รือศึกษาเพิม่ เติมได ดวยตนเองหรือมี
ขอสงสัยสอบถามไดจากเว็บบอรด กระดานขาว
ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบแตละเรื่องจะตอบคําถาม
ขอสงสัย จะทําใหปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
ไม ผิ ด พลาด ทํ า ให ก ารดํ า เนิ น งานกองทุ น
มีประสิทธิภาพ

O๖

- ก า ร อ บ ร ม ห รื อ สั ม ม น า
เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรกองทุ น
เพื่ อ การสื บ สวนและสอบสวน
คดีอาญาใหมีความรูความเขาใจ
ในระเบียบและหลักเกณฑวิธีการ
เบิกจายเงินของกองทุน

- โครงการอบรมขาราชการตํารวจ หนวยงาน
ละ ๑ คน จํานวนทั้งสิ้น ๑,๖๕๘ คน เมื่ออบรม
แลวผูบ ริหารและเจาหนาทีท่ เี่ กีย่ วของงานกองทุน
จะมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น และสามารถ
ปฏิบตั งิ านกองทุนไดอยางถูกตอง ลดขอผิดพลาด
การดําเนินงานกองทุน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด

หนา ๕๗
ประเด็น
ความเสี่ยง

O๗

กิจกรรมตามแนวทาง
การจัดการความเสี่ยง

การวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชน
(Cost-Beneﬁt Analysis)

- การเพิม่ เติมหัวขอวิชาหรือเนือ้ หา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน
ในหลักสูตรตางๆ ของ ตร. ทั้งใน
ระดับชั้นสัญญาบัตรและระดับชั้น
ประทวน เชน หลักสูตรการเงินและ
งบประมาณ หลักสูตรการสงกําลัง
บํารุง หลักสูตรงานธุรการและกําลังพล
หลักสูตรสืบสวนคดีอาญา หลักสูตร
สว. หลักสูตร ฝอ.ตร. หลักสูตร ผกก.
หลักสูตร บตส. ฯลฯ

- ทําใหผอู บรมหลักสูตรตางๆ ตระหนักถึงความ
สําคัญ เนือ่ งจากเปนเนือ้ หาวิชาทีอ่ ยูใ นหลักสูตร
ซึง่ จะทําใหผอู บรมมีความรูค วามเขาใจครอบคลุม
ทุกหลักสูตรทุกระดับอยางทั่วถึง ทําใหผูเขารับ
การอบรมมีความรูและความสามารถนําไปใช
ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ตรวจสอบการเบิกจายเงินกองทุน
หากพบกรณีใชเงินกองทุนไมถกู ตอง
ตามระเบียบ ใหเสนอ ตร. พิจารณา
สั่งการผูเกี่ยวของ

- การรายงานใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบถึง
ปญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางการแกไข เพือ่
ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาสั่งการใหผูรับผิดชอบ
หรือผูที่เกี่ยวของดําเนินการตามสั่งการ ทําให
สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได และการใชเงิน
มีความระมัดระวังใหถกู ตองตามระเบียบมากขึน้
จึงมีความคุมคา สงผลใหการดําเนินงานของ
กองทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- วจ. มีหนังสือแจงเวียนกําชับการ
รายงานผลปฏิบัติงานของกองทุน
เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดี
อาญา ตามแบบ กส.๒ ของหนวย
บริหารเงินกองทุน
- วจ. ประสาน ศทก. ปรับปรุง
โปรแกรมใหหนวยปฏิบัติงานฝาย
สืบสวนของกองกํากับการสืบสวน
สามารถรายงานผลการปฏิบัติงาน
กองทุนเพือ่ การสืบสวนและสอบสวน
คดีอาญา ในระบบ POLIS

- การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
งานฯ เพื่อใหสามารถวัดผลสัมฤทธิ์จากการใช
จายเงินกองทุนไดอยางแทจริง ดวยการวิเคราะห
ผลการปฏิบัติงานที่ใชเงินกองทุน โดย
๑. ประเมินรอยละผลการจับกุมจากการใช
เงินกองทุนฯ ในคดีอาญา
๒. ประเมินผลรอยละการออกหมายจับจาก
การใชเงินกองทุนในคดีอาญา
๓. ประเมินผลรอยละการทราบตัวคนราย
จากการใชเงินกองทุนในคดีอาญา
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การจัดการความเสี่ยง

การวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชน
(Cost-Beneﬁt Analysis)
ซึ่งการประเมินผลดังกลาว จะสะทอนใหเห็น
ถึงผลสัมฤทธิ์ของการใชจายเงินกองทุน และ
ผูบ ริหารกองทุนสามารถนําขอมูลการประเมินไป
ใชเปนเครื่องมือในการกํากับ ดูแล และติดตาม
เรงรัดในการเพิม่ ประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ าน
ด า นสื บ สวนและสอบสวนคดี อ าญาได แต
ขอจํากัดเปนการใชการประเมินผลแบบเดิม คือ
ติดตามจากผลการรายงานคดีอาญา ๕ กลุม และ
จํานวนหมายจับคดีคางเกา โดยไมไดแยกวาใช
งบประมาณจากสวนไหน ทําใหไมสามารถวัดผล
การใชจายเงินกองทุนไดอยางชัดเจนเทาที่ควร
ทัง้ นี้ ในการพัฒนาระบบการประเมินผลดังกลาว
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ไดมอบหมาย
ให วจ. เปนหนวยรับผิดชอบในการพัฒนาดวย
วิธีการนําขอมูลจากการสัมมนากับขาราชการ
ตํ า รวจที่ ทํ า หน า ที่ สื บ สวนสอบสวนและผล
สํารวจความคิดเห็นของเจาหนาทีท่ เี่ กีย่ วของมา
วิเคราะห และศึกษาขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ
เพิ่มเติม นํามาสรุปเปนระบบการประเมินผล
เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ และเสนอคณะกรรมการบริ
หารฯ พิจารณาพรอมประกาศใช จึงเห็นวา การ
ดําเนินการตามแนวทางดังกลาวจะมีผลประโยชน
ตอกองทุนอยางชัดเจน คุม คาตอการดําเนินการ
โดยใชตนทุนตํ่า

หนา ๕๙

ขั้นตอนที่ ๖ ขอมูลและการสื่อสารดานการบริหารความเสี่ยง
(Information and Communication)
ขอมูลที่ตองการ
ชองทางการสื่อสาร
กลุมเปาหมาย
แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบตั ิ แจ ง เวี ย น เอกสารแจกจ า ย ผูบริหาร คณะกรรมการบริหาร
การกองทุนเพือ่ การสืบสวน และ Website
กองทุน คณะอนุกรรมการดําเนิน
สวนสวนคดีอาญา
การเรื่องการบริหารความเสี่ยง
กองทุน หนวยบริหารเงินกองทุน
บุ ค ลากรกองทุ น ผู  มี ส  ว นได
สวนเสีย หนวยงานตรวจสอบ
ภายใน และกรมบัญชีกลาง
หลักเกณฑ คูมือ การเบิกจาย เอกสารแจกจาย อบรมชี้แจง
เงินกองทุน
เกณฑชวี้ ดั และวิธกี ารประเมินผล เอกสารแจกจาย การประชุม
การดําเนินงานกองทุน
ชี้แจง Website
ผลการตรวจสอบการบริหาร เอกสาร
แ ล ะ จั ด ก า ร ก อ ง ทุ น จ า ก
หนวยงานภายนอก
ผลการสํารวจความพึงพอใจ

เอกสาร

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุน เอกสาร การแจงเวียน Website

หนา ๖๐

ขั้นตอนที่ ๗ การติดตามและเฝาระวังความเสี่ยง (Monitoring)
เพื่อทราบความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ที่กําหนด นําไปสูการทบทวน แกไข ปรับปรุงแผนและวิธีการดําเนินการกองทุนให
บรรลุผลสําเร็จ ตามเปาหมายของการบริหารความเสีย่ งกองทุน และตามเปาหมายของ
กองทุน จึงกําหนดการติดตามรายงานผล และเฝาระวังความเสี่ยง โดยใหทุกหนวยงาน
ทีไ่ ดรบั การจัดสรรเงินกองทุน นําแนวทางและกิจกรรมทีก่ าํ หนดไวในแผนบริหารความเสีย่ ง
ของกองทุนไปปฏิบตั ิ เพือ่ ใหบรรลุเปาประสงคขององคกร พรอมกําหนดการรายงานผล
การดําเนินการ ในหวงระยะเวลาประจําปบัญชี ๒๕๕๘ เพื่อใหเกิดความมั่นใจไดวา
แผนบริหารความเสี่ยงถูกนําไปใชอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ
ทราบถึงขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหลังจากใชแผนบริหารความเสี่ยง
สามารถปรับปรุงแกไขแผนบริหารความเสีย่ งใหสอดคลองกับสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไป
มีการรายงานผลตอผูบ ริหารทีไ่ ดรบั มอบหมาย เพือ่ ทราบ และปรับปรุง
แกไขไดอยางทันทวงที
ทัง้ นี้ ในสวนการติดตามรายงานผล ใหหนวยงานผูร บั ผิดชอบหลักระดับ ตร.
และหนวยงานระดับ บช./ภ. รวบรวมขอมูลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ของกองทุนฯ ตามกิจกรรมที่กําหนดในขั้นตอนที่ ๕ ของแผนฯ ในสวนที่รับผิดชอบ
หรือในสวนที่เกี่ยวของจากหนวยระดับ บก./ภ.จว. และ กก./สถานีตํารวจ แลวจัดทํา
รายงานตามแบบฟอรมที่กําหนด สงไปยัง ตร.(ผาน สยศ.ตร.) จํานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
รอบ ๖ เดือน
๑. กก./สถานีตาํ รวจทีไ่ ดรบั จัดสรรเงินกองทุนฯ รายงานความกาวหนาของ
การดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ สงให บก./ภ.จว. ภายในวันที่ ๓๑ มี.ค.๕๘
๒. บก./ภ.จว. รายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงฯ สงให บช./ภ. ภายในวันที่ ๒ เม.ย.๕๘
๓. บช./ภ. และหนวยรับผิดชอบหลักตามแผนฯ (สงป. (กง., งป.) สกพ.
(พท.) สทส.(ศทก.และ บก.สสท.) สตส. สยศ.ตร.(วจ.) รายงานความกาวหนาของ
การดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ สงให ตร. ภายในวันที่ ๙ เม.ย.๕๘
รอบ ๑๒ เดือน
๑. กก./สถานีตํารวจ ที่ไดรับจัดสรรเงินกองทุนฯ รายงานสรุปผลการ
■
■
■

■

หนา ๖๑

ดําเนินการตามแผนบริหารความเสีย่ งฯ ความเสีย่ งทีย่ งั คงเหลืออยู สรุปบทเรียน ปญหา
อุปสรรค และขอเสนอแนะ สงให บก./ภ.จว. ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๘
๒. บก./ภ.จว. รายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสีย่ งฯ
ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู สรุปบทเรียน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ สงให
บช./ภ. ภายในวันที่ ๒ ต.ค.๕๘
๓. บช./ภ. และหนวยรับผิดชอบหลักตามแผนฯ (สงป. (กง., งป.) สกพ.
(พท.) สทส.(ศทก.และ บก.สสท.) สตส. สยศ.ตร.(วจ.) รายงานสรุปผลการดําเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู สรุปบทเรียน ปญหา อุปสรรค
และขอเสนอแนะ สงให ตร. ภายในวันที่ ๙ ต.ค. ๕๘
ตร. โดย สยศ.ตร. จัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินการเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และจัดสงรายงานผลการดําเนินการ พรอมเอกสาร/
หลักฐานสําคัญที่เกี่ยวของ ใหกรมบัญชีกลาง ภายในสิ้นปบัญชี ๒๕๕๘ ตอไป
ตรวจแลวถูกตอง
พ.ต.อ.

( ฉัตรา พาสุวรรณ )
ผกก.กลุมงานบริหารความเสี่ยง ยศ./เลขานุการคณะอนุกรรมการ
จัดทําระบบการควบคุมภายใน และกํากับ ดูแล การประเมินผล ดานการควบคุม
ภายใน ดานการบริหารความเสีย่ งของกองทุนเพือ่ การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
- เห็นชอบ
พล.ต.ท.

( รุงฤทธิ์ ซุมทรัพย )
ผบช.สยศ.ตร./ประธานอนุกรรมการจัดทําระบบการควบคุม
ภายใน และกํากับ ดูแล การประเมินผล ดานการควบคุมภายใน
ดานการบริหารความเสี่ยงของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

C๑ : การใช จ  า ย
เงินกองทุนและการ
จัดทําเอกสารหรือ
หลั ก ฐานประกอบ
การเบิกจายเงินกอง
ทุนฯ ของหนวยยังมี
ขอบกพรอง

ประเด็น
ความเสี่ยง

รอบ ๖ เดือน
รอบ ๑๒ เดือน

สงป.

ยศ.

กําชับแนวทางการปฏิบัติตาม
ระเบียบ/หลักเกณฑใหผบู ริหารกองทุน
เจาหนาที่ และบุคลากรที่เกี่ยวของ
ทราบ

จัดทําระบบการควบคุมภายใน
เกีย่ วกับการจายเงินกองทุนทีค่ รบถวน
เพียงพอและมีการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน เพือ่ นําไปสูก ารปรับปรุง
อยางสมํ่าเสมอ

กิจกรรมตามแนวทาง
การจัดการความเสี่ยง

ผลการดําเนินการ
ระยะเวลา
เอกสาร/
ปญหา
และอธิ
ยด หลัระบุ
การดําเนินการ หนวยรับผิดชอบ การดําบเนิายรายละเอี
ก
ฐานประกอบ
อุ
ปสรรค
นการแตละ การดําเนินการ ขอเสนอแนะ
ในแตละกิจกรรม
กิจกรรม
ทบทวน/ปรับปรุงคูมือเกี่ยวกับ
สงป.
การปฏิบัติตามระเบียบ/หลักเกณฑ
และจัดทําตัวอยางการปฏิบัติในดาน
ตางๆ ของกองทุน

แบบฟอรม
รายงานผลการดําเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ของ .................... (ชื่อหนวยงาน)

หนา ๖๒

มีการสอบทานรายงานทางการเงิน
ใหครบทุกไตรมาส และมีการตรวจสอบ
การใชจายเงินกองทุนใหเปนไปตาม
ระเบียบ/หลักเกณฑที่กําหนดโดย
เครงครัด โดยคณะกรรมการติดตาม
ผลการดําเนินงานของหนวย และ
ผูตรวจสอบภายใน

กิจกรรมตามแนวทาง
การจัดการความเสี่ยง

F๑ : การปฏิบัติตาม
การจัดทําคูม อื แนวทางการปฏิบตั ิ
ระเบียบฯ ยังไมถูก และใหความรู โดยจัดการฝกอบรม
ตองและไมครบถวน เชิงปฏิบตั ิการ
สมบูรณ

ประเด็น
ความเสี่ยง

กง.

ผลการดําเนินการ
เอกสาร/
ปญหา
ระยะเวลา
และอธิ
ยด หลัระบุ
ก
ฐานประกอบ
อุ
ปสรรค
การดําเนินการ หนวยรับผิดชอบ การดําบเนิายรายละเอี
นการแตละ การดําเนินการ ขอเสนอแนะ
ในแตละกิจกรรม
กิจกรรม
สตส. กง.
บช. บก.
และหนวย
บริหารเงิน
กองทุน

หนา ๖๓

S๑ : หลักเกณฑการ
ใชจายเงินกองทุนไม
ครอบคลุมรายการ
ใช จ  า ยเงิ น ตามที่
หน ว ยบริ ห ารเงิ น
กองทุนตองการและ
ตามความจําเปนใน
การปฏิบัติงานของ
เจาหนาทีต่ าํ รวจฝาย
สืบสวนและสอบสวน
เพือ่ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมายของ
กองทุนไดอยางแทจริง

ประเด็น
ความเสี่ยง

ผลการดําเนินการ
เอกสาร/
ปญหา
ระยะเวลา
และอธิ
ยด หลัระบุ
ก
ฐานประกอบ
อุ
ปสรรค
การดําเนินการ หนวยรับผิดชอบ การดําบเนิายรายละเอี
นการแตละ การดําเนินการ ขอเสนอแนะ
ในแตละกิจกรรม
กิจกรรม
กง.
ศึ ก ษาแนวทางความเป น ไป
ได และดํ า เนิ น การแก ไขเพิ่ ม เติ ม
หลักเกณฑการจายเงินกองทุนใหสามารถ
ใชจายไดครอบคลุมตามภารกิจ และ
ความจําเปนในการปฏิบัติงาน

กิจกรรมตามแนวทาง
การจัดการความเสี่ยง

หนา ๖๔

O๑ : การรายงานผล
การปฏิบตั งิ านกองทุน
เพื่อการสืบสวนและ
สอบสวนคดีอาญา
ล า ช า ไม ต รงตาม
กําหนดและไมครบ
ตรงประเด็น รวมทั้ง
ไมสามารถรายงานผล
การปฏิบตั งิ านในระบบ
POLIS ได สงผลใหไม
สามารถสะทอนถึงผล
สัมฤทธิก์ ารปฏิบตั งิ าน
จากการใชเงินกองทุน

ประเด็น
ความเสี่ยง

วจ. ประสาน ศทก. ปรับปรุง
โปรแกรมใหหนวยปฏิบัติงานฝาย
สืบสวนของกองกํากับการสืบสวน
สามารถรายงานผลการปฏิบัติงาน
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวน
คดีอาญา ในระบบ POLIS

วจ.

ผลการดําเนินการ
เอกสาร/
ปญหา
ระยะเวลา
และอธิ
ยด หลัระบุ
ก
ฐานประกอบ
อุ
ปสรรค
การดําเนินการ หนวยรับผิดชอบ การดําบเนิายรายละเอี
นการแตละ การดําเนินการ ขอเสนอแนะ
ในแตละกิจกรรม
กิจกรรม
วจ. มีหนังสือแจงเวียนกําชับ
วจ.
การรายงานผลปฏิบตั งิ านของกองทุน
เพือ่ การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ตามแบบ กส.๒ ของหนวยบริหาร
เงินกองทุน

กิจกรรมตามแนวทาง
การจัดการความเสี่ยง

หนา ๖๕

O๓ : ผูบริหารขาด
ความเปนธรรมและ
ความโปรงใสในการ
ใชจายเงินกองทุนฯ

O๒ : ผูบริหารและ/
หรือเจาหนาที่ขาด
ความรู ความเขาใจ
ในการปฏิ บั ติ ต าม
ระเบียบ

ประเด็น
ความเสี่ยง

ผลการดําเนินการ
เอกสาร/
ปญหา
ระยะเวลา
และอธิ
ยด หลัระบุ
ก
ฐานประกอบ
อุ
ปสรรค
การดําเนินการ หนวยรับผิดชอบ การดําบเนิายรายละเอี
นการแตละ การดําเนินการ ขอเสนอแนะ
ในแตละกิจกรรม
กิจกรรม
การเผยแพร ค วามรู  ท างสื่ อ
กง.
อิเล็กทรอนิกสรวมทัง้ เพิม่ ชองทางการ
ติดตอสื่อสารใหผูที่ตองการขอมูล
สามารถเขาถึงไดงาย สะดวก ผาน
ทางเว็บไซตกองทุน
การใหความรู คําแนะนํา กรณีพบ
สตส.
ขอมูลการปฏิบตั ทิ ไี่ มถกู ตอง ครบถวน
ในขณะเขาตรวจสอบ
สตส.
ตรวจสอบการเบิกจายเงินกองทุน
หากพบกรณีใชเงินกองทุนไมถูกตอง
ตามระเบียบ ใหเสนอ ตร. พิจารณา
สั่งการผูเกี่ยวของ

กิจกรรมตามแนวทาง
การจัดการความเสี่ยง

หนา ๖๖

การอบรมหรือสัมมนาเพือ่ พัฒนา
บุคลากรกองทุนเพื่อการสืบสวนและ
สอบสวนคดีอาญาใหมีความรูความ
เข า ใจในระเบี ย บและหลั ก เกณฑ
วิธีการเบิกจายเงินของกองทุน

O๔ : บุ ค ลากร
ได รั บ มอบหมาย
ใ ห  รั บ ผิ ด ช อ บ
งานกองทุ น ของ
หน ว ยขาดความรู 
ความเขาใจในระเบียบ
หลักเกณฑ/วิธกี ารเบิก
จายเงินกองทุน

การเพิม่ เติมหัวขอวิชาหรือเนือ้ หา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน
ในหลักสูตรตางๆ ของ ตร. ทัง้ ในระดับ
ชั้นสัญญาบัตรและระดับชั้นประทวน
เชน หลักสูตรการเงินและงบประมาณ
หลักสูตรการสงกําลังบํารุง หลักสูตรงาน
ธุรการและกําลังพล หลักสูตรสืบสวนคดี
อาญา หลักสูตร สว. หลักสูตร ฝอ.ตร.
หลักสูตร ผกก. หลักสูตร บตส. ฯลฯ
รวมทั้ง หลักสูตรการฝกอบรมอื่นๆ
ที่หนวยงานจัดขึ้น นอกเหนือจาก
หลักสูตรของ ตร.

กิจกรรมตามแนวทาง
การจัดการความเสี่ยง

ประเด็น
ความเสี่ยง

พท. รร.นรต.,
บช.ศ.,
(ศฝร. ตางๆ)
และ
ทุกหนวยในสังกัด
ตร.

ผลการดําเนินการ
เอกสาร/
ปญหา
ระยะเวลา
และอธิ
ยด หลัระบุ
ก
ฐานประกอบ
อุ
ปสรรค
การดําเนินการ หนวยรับผิดชอบ การดําบเนิายรายละเอี
นการแตละ การดําเนินการ ขอเสนอแนะ
ในแตละกิจกรรม
กิจกรรม
สงป. และ
หนวยงานที่รับ
ผิดชอบกองทุนฯ
ประกอบดวย
สยศ.ตร. สทส.
สตส. และ พท.

หนา ๖๗

ศทก. และ
บก.สสท.

บก.สสท., ศทก.
และทุกคณะ
อนุกรรมการ

ดํ า เนิ น การเสนอโครงการ
เพื่ อ พั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และระบบฐานข อ มู ล ให ถู ก ต อ ง
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพรองรับ
การทํางาน

พัฒนาเว็บไซตและเว็บบอรดของ
กองทุนฯ ใหสามารถบูรณาการและ
เปนศูนยกลางของขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับ
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวน
คดีอาญา

O๕ : เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ระบบฐานข อ มู ล
ยังไมครอบคลุมและ
ทันสมัยรองรับการเขา
สูประชาคมอาเซียน

O๖ : การบูรณาการ
ขอมูลจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับกอง
ทุนฯ ยังไมครบถวน
สมบูรณ

ผลการดําเนินการ
เอกสาร/
ปญหา
ระยะเวลา
และอธิ
ยด หลัระบุ
ก
ฐานประกอบ
อุ
ปสรรค
การดําเนินการ หนวยรับผิดชอบ การดําบเนิายรายละเอี
นการแตละ การดําเนินการ ขอเสนอแนะ
ในแตละกิจกรรม
กิจกรรม
ตรวจสอบการเบิกจายเงิน
สตส.
กองทุน หากพบกรณีใชเงินกองทุน
ไมถกู ตองตามระเบียบ ใหเสนอ ตร.
พิจารณาสั่งการผูเกี่ยวของ

กิจกรรมตามแนวทาง
การจัดการความเสี่ยง

ประเด็น
ความเสี่ยง

หนา ๖๘

กิจกรรมตามแนวทาง
การจัดการความเสี่ยง

ผลการดําเนินการ
เอกสาร/
ปญหา
ระยะเวลา
และอธิ
ยด หลัระบุ
ก
ฐานประกอบ
อุ
ปสรรค
การดําเนินการ หนวยรับผิดชอบ การดําบเนิายรายละเอี
นการแตละ การดําเนินการ ขอเสนอแนะ
ในแตละกิจกรรม
กิจกรรม
สงป.
บก.สสท. และ
หนวยบริหาร
กองทุน

(ลงชื่อ) .......................................
(.....................................)
(ตําแหนง) .....หัวหนาหนวยงาน......
วัน เดือน ป

- รับทราบ/เห็นชอบ

(ลงชื่อ) .......................................
(.....................................)
(ตําแหนง) .....................................
วัน เดือน ป

ตรวจแลวถูกตอง

หมายเหตุ : ใหแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบการดําเนินการในแตละกิจกรรมที่สําคัญพรอมกับการจัดสงรายงานดวย

O๗ : ผูบริหารและ
ประชาสัมพันธชองทางการเขา
บุคลากรทีร่ บั ผิดชอบ ถึงขอมูลของกองทุนฯ ที่บรรจุไวใน
งานกองทุ น ฯ ยั ง เว็บไซตใหผูบริหารและบุคลากรของ
ไมทราบถึงเว็บไซต หนวยบริหารกองทุนทราบอยางทัว่ ถึง
กองทุน ทําใหไมไดเขา
ใชงานไดอยางทั่วถึง

ประเด็น
ความเสี่ยง

หนา ๖๙

หนา ๗๐

บรรณานุกรม
กลุมงานบริหารความเสี่ยง กองยุทธศาสตร สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ. ๒๕๕๗
แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการประเมินผลการควบคุมภายในของ
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจําปบัญชี ๒๕๕๗.
สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. ๒๕๕๓. คูมืออธิบายตัวชี้วัด
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
สํานักงานตํารวจแหงชาติ. ๒๕๕๓. คูมือการบริหารความเสี่ยงองคกร.
สํานักงานตํารวจแหงชาติ.

หนา ๗๑

การประเมินผลการควบคุมภายใน
ของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ประจําปบัญชี ๒๕๕๘
สํานักงานตํารวจแหงชาติ

หนา ๗๒

หนา ๗๓

แผนการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจําปบัญชี ๒๕๕๘
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
หลักการและเหตุผล
กองทุนเพือ่ การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา เปนทุนหมุนเวียนของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ที่มีภารกิจหลักเพื่อสนับสนุนคาใชจายในการสืบสวนและสอบสวน
คดีอาญาตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด ทั้งนี้สืบเนื่องจากกรม
บัญชีกลางรวมกับที่ปรึกษา บริษัท เอฟ พี อาร ไอ แอดไวเซอรี่ จํากัด (FPRI Advisory)
ไดดําเนินการกําหนดกรอบหลักเกณฑประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจําปบัญชี ๒๕๕๘ สําหรับทุนหมุนเวียน ประเภท A ตองจัดทําตัวชี้วัดที่ ๔.๓
เรือ่ ง การควบคุมภายในของกองทุนเพือ่ การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา แนวทางการ
กําหนดตัวชีว้ ดั ในกรณีที่ ๒ ทุนทีไ่ มมอี าํ นาจหนาทีบ่ ริหารจัดการดานการควบคุมภายใน
ดวยตนเอง ซึง่ เปนตัวชีว้ ดั ภาคบังคับทีก่ าํ หนดใหดาํ เนินการ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ไดมคี าํ สัง่ ที่ ๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ แตงตัง้ คณะอนุกรรมการ
จัดทําระบบ การควบคุมภายในและกํากับ ดูแล การประเมินผล ดานการควบคุมภายใน
ดานการบริหารความเสี่ยงของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา โดยมี
ผูกํากับการกลุมงานบริหารความเสี่ยง กองยุทธศาสตร เปนเลขานุการและมีอํานาจ
หนาที่เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการบริหารกองทุนในการปฏิบัติหนาที่
จัดทําระบบการควบคุมภายในของกองทุนฯ จัดสงรายงานระบบการควบคุมภายใน
ของกองทุนฯ กํากับ ดูแล การประเมินผล ดานการควบคุมภายใน และดานการบริหาร
ความเสี่ยงของกองทุนฯ รายงานผลการดําเนินงานตามรูปแบบที่กําหนด และปฏิบัติ
หนาทีอ่ นื่ ตามทีผ่ บู ญั ชาการตํารวจแหงชาติหรือคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มอบหมาย
ในตัวชีว้ ดั ที่ ๔.๓ การควบคุมภายใน (กรณีที่ ๒ – ทุนไมมอี าํ นาจบริหารจัดการ
ดานการควบคุมภายในดวยตนเอง) จะตองดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑการประเมินผล
ในแตละดานใหครบถวนตามองคประกอบของหลักเกณฑ รวมทั้งนําแผนการควบคุม
ภายในของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ไปปฏิบัติจะตองใหเกิดผล

หนา ๗๔

ไดจริงอยางเปนรูปธรรม การจัดทําแผนการประเมินผลการควบคุมภายในของกองทุน
เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจําปบัญชี ๒๕๕๘ จึงมีความจําเปนตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามกรอบ ที่กรมบัญชีกลางรวมกับที่ปรึกษา บริษัท เอฟ พี อาร
ไอ แอดไวเซอรี่ จํากัด (FPRI Advisory) กําหนดไว
สภาพแวดลอมการควบคุมภายในของกองทุนเพือ่ การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดวางระบบการควบคุมภายในใหไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนไปตามระเบียบ จึงใหสาํ นักงานยุทธศาสตรตาํ รวจ จัดทําแนวทางการจัดระบบ
การควบคุมภายใน การติดตามผล และการจัดทํารายงานการควบคุมภายในของกองทุน
เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาของสํานักงานตํารวจแหงชาติขึ้น ทั้งนี้ นโยบาย
การควบคุมภายในของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา จะตองไดรับ
ความเห็นชอบจาก ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ซึ่งประกอบดวย การจัดใหองคกรมี
สภาพแวดลอมการควบคุมภายในที่ครบถวนเพียงพอ เชน จะตองจัดใหมีการรายงาน
ระบบขอรองเรียน การจัดทํารายงานสรุปพรอมเสนอแนวทางแกไขเกีย่ วกับขอรองเรียน
เรื่องกองทุนฯ การสอบทานกรณีความขัดแยงทางผลประโยชน การกําหนดขอบเขต
ระดับอํานาจในการอนุมัติที่ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร เปนตน การจัดใหมีกิจกรรม
การควบคุมภายในที่ดี เชน การสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานที่ไมใชทาง
การเงิน รวมทัง้ การติดตามและการประเมินผลการควบคุมภายในดวยตนเอง (Control
Self – Assessment : CSA) ทั้งนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวย
การกําหนดมาตรการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๖ โดยดําเนินการประเมินการ
ควบคุมภายในตามมาตรฐานของ COSO
นโยบายการควบคุมภายในของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
เพื่อใหกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญามีการควบคุมภายใน
เปนกระบวนการที่รวมไวหรือเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติงานตามปกติ และเกิดขึ้นได
โดยบุคลากรของหนวยงานเปนผูม บี ทบาทสําคัญในการสนับสนุนระบบการควบคุมภายใน

หนา ๗๕

ของกองทุนฯ ใหมีประสิทธิผล ผูบริหารระดับสูงจะเปนผูรับผิดชอบในการกําหนดและ
จัดใหมรี ะบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผลดวยการสรางบรรยากาศสภาพแวดลอม
การควบคุม กําหนดทิศทาง กลไกการควบคุม และกิจกรรมตางๆ รวมทั้งติดตามผล
การควบคุมภายในสวนบุคลากรอืน่ ของหนวยงานทีม่ หี นาทีร่ บั ผิดชอบ โดยการปฏิบตั ติ าม
ระบบการควบคุมภายในทีฝ่ า ยบริหารกําหนดขึน้ และการควบคุมภายในใหความมัน่ ใจ
อยางสมเหตุสมผลไดในระดับหนึง่ วาการปฏิบตั งิ านจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
ที่กําหนด สําหรับผูบริหารระดับรองลงมาทุกระดับมีหนาที่กําหนดหรือออกแบบ
การควบคุมภายในของกองทุนฯ ที่แตละคนรับผิดชอบ และสอบทานการปฏิบัติงาน
ภายในระบบการควบคุมภายในที่นํามาใชการประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง
(Control Self – Assessment : CSA) ซึ่งจะเปนการปลูกฝงใหผูใตบังคับบัญชา
มีความเขาใจ มองเห็นความสําคัญ มีวินัย และจิตสํานึกที่ดี และเปนสิ่งสําคัญที่ชวย
ใหการควบคุมภายในมีประสิทธิผลอยางตอเนื่อง
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
๑. เพือ่ ใหการบริหารจัดการการใชทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมถึงดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด
ความเสียหาย การรัว่ ไหล การสิน้ เปลืองหรือการทุจริตของหนวยงานทีไ่ ดรบั การจัดสรร
เงินกองทุนฯ
๒. เพื่ อ ให ก ารรายงานทางการเงิ น ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น เป น ไปอย า งถู ก ต อ ง
เชื่อถือได และทันเวลา
๓. เพื่อใหการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของกองทุนฯ ที่ได
กําหนดขึ้นมีความถูกตอง และครบถวน

หนา ๗๖

แผนการประเมินและแนวทางปฏิบัติ ตามตัวชี้วัดที่ ๔.๓ : การควบคุมภายใน (กรณี
ที่ ๒ ทุนไมมีอํานาจบริหารจัดการดานการควบคุมภายในดวยตนเอง) ของกองทุน
เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจําปบัญชี ๒๕๕๘
คําจํากัดความ :
ระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการควบคุมภายใน กําหนดประเมินผล
จากประเด็นหลักที่สําคัญ ดังนี้
๑. การจัดใหองคกรมีสภาพแวดลอมการควบคุมภายในที่ครบถวน
เพียงพอ (รอยละ ๔๐) พิจารณาจากระบบการควบคุมและ/หรือการตรวจสอบเกีย่ วกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร ไดแก ระบบขอรองเรียนและการสอบทานหรือ
การตรวจสอบการปฏิบตั งิ านตามกฎระเบียบขอบังคับขององคกรและความขัดแยงทาง
ผลประโยชน/การกําหนดขอบเขตของอํานาจในการอนุมตั ทิ ชี่ ดั เจนเปนลายลักษณอกั ษร
และสื่อสารใหพนักงานทราบทั้งองคกร
๒. การจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมภายในที่ดี (รอยละ ๔๐) พิจารณาจาก
ผูบริหารสูงสุดและผูบริหารระดับรองขององคกรมีการสอบทานรายงานทางการเงิน
และไมใชทางการเงิน
๓. การติดตามและการประเมินผล (รอยละ ๒๐) พิจารณาจากการ
ประเมินผลการควบคุมดวยตนเอง (Control Self – Assessment : CSA)

๑. ระบบขอรองเรียน
โดยการจัดทํารายงาน
สรุปเกีย่ วกับขอรองเรียน
ภายในองคกร นําเสนอ
ผูบริหารองคกร

๑. การจัดใหองคกร
มี ส ภาพแวดล อ ม
การควบคุมภายใน
ที่ครบถวนเพียงพอ

รายละเอียด/ขั้นตอนการดําเนินการ/ หนวยรับผิดชอบ
แนวทางการดําเนินการ
หลัก

๑. มีการระบุชองทางรับขอรองเรียน
จต. และ
และเสนอแนวทางการแกไขพรอมทัง้ มีการ
หนวยงาน
จัดทํารายงานสรุป นําเสนอเปนรายเดือน ตนสังกัดของ
ใหผูบริหารครบทุกเดือน โดยชองทางรับ หนวยที่ไดรับ
ขอรองเรียน เชน
การจัดสรรเงิน
(๑) รองเรียนตอผูบริหารโดยตรง
กองทุนฯ
(website/จดหมาย)
ประกอบดวย
(๒) ศู น ย รั บ ข อ ร อ งเรี ย น (Call
บช.น. ก.
Center/E-mail/Web Board)
ภ.๑–๙ ศชต.
(๓) ตูแสดงความคิดเห็น
ตชด. ปส. และ
(๔) หัวหนาหนวยงาน (ตนสังกัด) และ
สตม.
(๕) หนวยงานภายนอก
๒. การสอบทานและผล ๒. มีการสอบทานและไมพบความขัดแยง
สตส.
การสอบทาน กรณีความ ทางผลประโยชน โดย
ขัดแยงทางผลประโยชน
- การสอบทาน หมายถึง การตรวจสอบ
การพิจารณาความครบถวน ถูกตอง
ความน า เชื่ อ ถื อ ของข อ มู ล เอกสาร/
หลักฐาน

ประเด็นที่ใช
ในการพิจารณา

เกณฑ
การประเมินผล

ดํ า เนิ น การโดยรายงานเป น
รายเดือนครบทั้ง ๑๒ เดือน
ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน โดย
ทุกหนวยรวบรวมผลของหนวย
งานในสังกัดจัดสง ตร.(ผาน
สยศ.ตร.) ดังนี้

สตส. โดยผูตรวจสอบภายใน
ของ ตร. ทําการสอบทาน กรณี
ความขัดแยงทางผลประโยชนของ
ปบัญชี ๒๕๕๘ ที่หนวยบริหาร
กองทุน โดยวิธีการสุมตรวจ
ตามแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําปบัญชี ๒๕๕๘
หนวยที่ไดรับการ
จัดสรรเงินกองทุนฯ
ในสังกัด บช.น. ก.
ภ.๑–๙ ศชต.
ตชด. ปส. และ
สตม.

การติดตามความกาวหนา
และการรายงานผล

หนวยที่ไดรับการ
จัดสรรเงินกองทุนฯ
ในสังกัด บช.น. ก.
ภ.๑–๙ ศชต.
ตชด. ปส. และ
สตม.

หนวยปฏิบัติ

หนา ๗๗

เกณฑ
การประเมินผล

ประเด็นที่ใช
ในการพิจารณา
- ขอบเขตความขั ด แย ง ทางผล
ประโยชน “การใหขาราชการตํารวจที่
มีรายชื่อเปนคณะอนุกรรมการบริหาร
เงิ น กองทุ น ฯ ของหน ว ยบริ ห ารเงิ น
กองทุน หรือขาราชการตํารวจซึง่ เปนผูท มี่ ี
ส ว นได ส  ว นเสี ย กั บ การพิ จ ารณาจ า ย
เงินกองทุนฯ เขารวมการประชุมและมีมติ
เห็นชอบในวาระที่พิจารณาเรื่องที่ตนเอง
เปนผูมีสวนไดสวนเสียดวย”
- มีการสอบทาน แตพบความขัด
แยงทางผลประโยชน “ผูต รวจสอบภายใน
ไปตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุม
พบวามีอนุกรรมการบริหารเงินกองทุน
หรือขาราชการตํารวจที่มีสวนไดสวนเสีย
ในเรื่องที่พิจารณาเขารวมประชุมและลง
มติทปี่ ระชุมในวาระเพือ่ พิจารณาดังกลาว”

รายละเอียด/ขั้นตอนการดําเนินการ/ หนวยรับผิดชอบ
แนวทางการดําเนินการ
หลัก
หนวยปฏิบัติ
รายงานผลการสอบทานของ
ปบัญชี ๒๕๕๘ ให ตร. (ผาน
สยศ.ตร.) ทราบ ๒ ครั้ง
- รอบ ๖ เดือน ภายใน
วันที่ ๑๐ เม.ย.๕๘
- รอบ ๑๒ เดือน ภายใน
วันที่ ๑๐ ต.ค.๕๘

การติดตามความกาวหนา
และการรายงานผล

หนา ๗๘

เกณฑ
การประเมินผล

๓. การกําหนดขอบเขต
ระดั บ ของอํ า นาจใน
การอนุมัติที่ชัดเจนเปน
ลายลักษณอักษร และ
สื่อสารใหพนักงานทราบ
ทั้งองคกร

ประเด็นที่ใช
ในการพิจารณา
หนวยปฏิบัติ

๓. มีการกําหนดและสอบทานขอบเขต คณะกรรมการบริหาร หนวยที่ไดรับการ
ระดับอํานาจในการอนุมตั อิ ยางเปนทางการ กองทุนฯ โดย งป./ฝาย จัดสรรเงินกองทุนฯ
โดยระบุเปนลายลักษณอกั ษรชัดเจน และมี เลขานุการฯ และ สตส. ในสังกัด บช.น. ก.
การสือ่ สารใหขา ราชการตํารวจทีเ่ กีย่ วของ
ภ.๑–๙ ศชต.
ทราบอยางทัว่ ถึง โดยขอบเขตของอํานาจ
ตชด. ปส
ในการอนุมัติ พิจารณาจากเอกสารการ
และ สตม.
กําหนด/มอบอํานาจตางๆ เชน หนังสือ
มอบอํานาจ และหนังสือกําหนดอํานาจ
อนุมัติ เปนตน
- การสื่อสาร เชน การแจงเวียน
หนังสือ การประชุมชีแ้ จง การอบรมสัมมนา
เปนตน

รายละเอียด/ขั้นตอนการดําเนินการ/ หนวยรับผิดชอบ
แนวทางการดําเนินการ
หลัก

ติดตามจากเอกสารการกําหนด
อํานาจในการอนุมตั ขิ องผูบ ริหาร
ระดับตางๆ
- ระเบี ย บ คํ า สั่ ง หรื อ
แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของ
- รายงานการประชุมคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ
- เอกสาร/หลักฐานการ
จั ด อบรมชี้ แจงโดยให งป./
ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารฯ จัดสงขอมูลให ตร. (ผาน
สยศ.ตร.) ทราบ ในรอบ ๑๒
เดือน ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค.๕๘

การติดตามความกาวหนา
และการรายงานผล

หนา ๗๙

ประเด็นที่ใช
ในการพิจารณา

๒. การจัดใหมกี จิ กรรม ๔. ผูบริหารสูงสุดและ
การควบคุมภายใน ผู  บ ริ ห ารระดั บ รอง มี
ที่ดี
การสอบทานรายงาน
ทางการเงิน

เกณฑ
การประเมินผล
๔. มีการสอบทานรายงานทางการเงิน
ครบทุกไตรมาส โดยการสอบทานของ
ผูบ ริหาร หมายถึง การพิจารณาความครบถวน
ถูกตอง นาเชื่อถือ เชน การรับทราบ
การพิจารณารายงานทางการเงินในการ
ประชุม เปนตน

สงป. (กง.)

รายละเอียด/ขั้นตอนการดําเนินการ/ หนวยรับผิดชอบ
แนวทางการดําเนินการ
หลัก
หนวยที่ไดรับการ
จัดสรรเงินกองทุนฯ
ในสังกัด บช.น.
ก. ภ.๑ – ๙ ศชต.
ตชด. ปส.
และ สตม.

หนวยปฏิบัติ
สงป. (กง.) จั ด ส ง เอกสาร/
หลักฐานทีแ่ สดงใหเห็นวาผูบ ริหาร
สูงสุด (คณะกรรมการบริหารฯ)/
ผบ.ตร. (ประธานกรรมการฯ)
และผูบริหารระดับรอง (คณะ
อนุกรรมการฝายตางๆ)/ งป.
(ฝายเลขาฯ) ไดรบั ทราบและผาน
การสอบทานผลการรายงานทาง
การเงินของกองทุนฯ ให ตร. (ผาน
สยศ.ตร.) ครบ ๔ ไตรมาส ดังนี้
- ไตรมาสที่ ๑ จัดสงภายใน
๑๐ ม.ค.๕๘
- ไตรมาสที่ ๒ จัดสงภายใน
๑๐ เม.ย.๕๘
- ไตรมาสที่ ๓ จัดสงภายใน
๑๐ ก.ค.๕๘
- ไตรมาสที่ ๔ จัดสงภายใน
๑๐ ต.ค.๕๘

การติดตามความกาวหนา
และการรายงานผล

หนา ๘๐

เกณฑ
การประเมินผล

๕. ผูบริหารสูงสุดและ
ผูบริหารระดับรอง มีการ
สอบทานรายงานที่ไมใช
ทางการเงิน

ประเด็นที่ใช
ในการพิจารณา
๕. มีการสอบทานรายงานที่ไมใชทางการ
เงินเปนรายเดือน ครบ ๑๒ เดือน โดย
การสอบทานของผูบริหาร หมายถึง การ
พิจารณาความครบถวน ถูกตอง นาเชือ่ ถือ
เชน การรับทราบ การพิจารณารายงาน
ในการประชุม เปนตน โดยไดรายงานให
ผูบ ริหารระดับสูง (คณะกรรมการบริหารฯ)/
ผบ.ตร. (ประธานคณะกรรมการฯ) และ
ผูบ ริหารระดับรอง (คณะอนุกรรมการตางๆ)
งป. (ฝายเลขานุการฯ) ทราบ

สยศ.ตร.
(ผอ. และ วจ.)

รายละเอียด/ขั้นตอนการดําเนินการ/ หนวยรับผิดชอบ
แนวทางการดําเนินการ
หลัก
หนวยที่ไดรับ
การจัดสรรเงิน
กองทุนฯ
ในสังกัด
บช.น. ก.
ภ.๑ – ๙ ศชต.
ตชด. ปส.
และ สตม.

หนวยปฏิบัติ

สยศ.ตร. (ผอ. และ วจ.)
จัดสงเอกสาร/หลักฐานรายงาน
สรุปเสนอ ตร.(ผาน สยศ.ตร.)
เพื่อสอบทาน ดังนี้
- ผอ.รายงานผลการจับกุม
คดีอาญา ๕ กลุม และรายงาน
ผลการจับกุมคดีคางเกา
- วจ.รายงานผลการวิเคราะห
และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกองทุ น เพื่ อ การสื บ สวน
และสอบสวนคดี อ าญา ยศ.
เสนอรายงานผูบริหารระดับ
สูง (คณะกรรมการบริหารฯ/
ผบ.ตร.) และผูบริหารระดับ
รอง (คณะอนุกรรมการตางๆ)
สอบทานรายงานเปนรายเดือน
ครบทัง้ ๑๒ เดือน ภายในวันที่ ๕
ของเดือน

การติดตามความกาวหนา
และการรายงานผล

หนา ๘๑

ประเด็นที่ใช
ในการพิจารณา

๓. การติดตามและ ๖. ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
การประเมินผล
ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น
ด ว ยตนเอง (Control
Self – Assessment
: CSA) ครบถวนทัง้ องคกร
(ระดับฝาย/หนวยงาน
ภายใน)

เกณฑ
การประเมินผล
๖. มีการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของกองทุนฯ ตามหลักเกณฑและแนวทาง
ทีก่ าํ หนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวย การกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๖
โดยดําเนินการประเมินผล การควบคุม
ภายในตามมาตรฐาน COSO และจัดทํา
ขอมูลตามแบบฟอรมที่ คตง. กําหนด

สยศ.ตร. (ยศ.)

รายละเอียด/ขั้นตอนการดําเนินการ/ หนวยรับผิดชอบ
แนวทางการดําเนินการ
หลัก
หนวยที่ไดรับการ
จัดสรรเงินกองทุนฯ
ในสังกัด บช.น. ก.
ภ.๑–๙ ศชต. ตชด.
ปส. และ สตม.
และหนวย
รับผิดชอบงานกอง
ทุนฯ ประกอบดวย
สยศ.ตร.
(ผอ. วจ. ยศ.)
สทส. สกพ. สตส.
และ สงป.
(กง. งป.) และ
หนวยตนสังกัดของ
หนวยบริหารเงิน
กองทุน

หนวยปฏิบัติ
หนวยตนสังกัดของหนวยทีไ่ ดรบั
การจัดสรรเงินกองทุน และหนวย
รับผิดชอบหลักงานกองทุนฯ
จั ด ส ง เอกสารให ตร. (ผ า น
สยศ.ตร.) จํานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
- รอบ ๖ เดือน ภายใน ๑๐
เม.ย.๕๘ โดยจัดสงรายงานความ
กาวหนาของการดําเนินการตาม
แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน
กองทุนฯ ของปบัญชี ๒๕๕๗
ที่ดําเนินการในปบัญชี ๒๕๕๘
(ตามแบบฟอรมที่แนบ)
- รอบ ๑๒ เดือน ภายใน ๑๐
ต.ค.๕๘ ดังนี้
(๑) รายงานผลการประเมิน
องคประกอบของการควบคุม
ภายในของหน ว ยงานย อ ย
(แบบ ปย.๑)

การติดตามความกาวหนา
และการรายงานผล

หนา ๘๒

เกณฑ
การประเมินผล

ประเด็นที่ใช
ในการพิจารณา

รายละเอียด/ขั้นตอนการดําเนินการ/ หนวยรับผิดชอบ
แนวทางการดําเนินการ
หลัก
หนวยปฏิบัติ

(๒) รายงานการประเมินผล
และการปรับปรุงการควบคุม
ภายในของหนวยงานยอย (แบบ
ปย.๒)
- กองทุนฯ (สยศ.ตร.)
จัดสงรายงานให กรมบัญชีกลาง
ค.ต.ป.และ คตง. ภายใน ๓๐
พ.ย.๕๘ ดังนี้
(๑) หนั ง สื อ รั บ รองการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน
ของกองทุนเพือ่ การสืบสวนและ
สอบสวนคดีอาญา ประจําปบญั ชี
๒๕๕๘ (แบบ ปอ.๑)
(๒) รายงานผลการประเมิน
องคประกอบของการควบคุม
ภายในของกองทุนเพือ่ การสืบสวน
และสอบสวนคดีอาญา ประจําป
บัญชี ๒๕๕๘ (แบบ ปอ.๒)

การติดตามความกาวหนา
และการรายงานผล

หนา ๘๓

ประเด็นที่ใช
ในการพิจารณา

การติดตามความกาวหนา
และการรายงานผล
(๓) รายงานแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในของกองทุน
เพื่อการสืบสวนและสอบสวน
คดีอาญา ประจําปบญั ชี ๒๕๕๘
(แบบ ปอ.๓)
(๔) แบบสอบทานการ
ประเมินผล การควบคุมภายใน
ของกองทุนเพือ่ การสืบสวนและ
สอบสวนคดีอาญา ประจําปบญั ชี
๒๕๕๘ (แบบ ปส.)

ตรวจแลวถูกตอง

หนวยปฏิบัติ

( ฉัตรา พาสุวรรณ )
ผกก.กลุมงานบริหารความเสี่ยง ยศ./เลขานุการคณะอนุกรรมการ
จัดทําระบบการควบคุมภายใน และกํากับ ดูแล การประเมินผล
ดานการควบคุมภายใน ดานการบริหารความเสี่ยง
ของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

พ.ต.อ.

รายละเอียด/ขั้นตอนการดําเนินการ/ หนวยรับผิดชอบ
แนวทางการดําเนินการ
หลัก

( รุงฤทธิ์ ซุนทรัพย )
ผบช.สยศ.ตร./ประธานอนุกรรมการ
จัดทําระบบการควบคุมภายใน และกํากับ ดูแล การประเมินผล
ดานการควบคุมภายใน ดานการบริหารความเสี่ยง
ของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

พล.ต.ท.

เกณฑ
การประเมินผล

หนา ๘๔

หนา ๘๕

ภาคผนวก

หนา ๘๖

คําอธิบาย
แผนการประเมินผลการควบคุมภายใน

หนา ๘๗

ผนวก ก
คําอธิบาย
แผนการประเมินผลการควบคุมภายใน
๑. การควบคุมภายใน หมายถึง
กระบวนการปฏิบตั งิ านทีก่ องทุนฯ จัดใหมขี นึ้ เพือ่ สรางความมัน่ ใจอยางสมเหตุ
สมผลวาการดําเนินงานของหนวยที่เกี่ยวของจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม
ภายใน ดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชจายทรัพยากร
๒. การดําเนินงาน (Operation : O) หมายถึง
การบริหารจัดการ การใชทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด
ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตของหนวยงาน
๓. การรายงานทางการเงิน (Financial : F) หมายถึง
รายงานทางการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อใชภายใน และภายนอกหนวยงาน
เปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือไดและทันเวลา
๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ (Compliance : C)
หมายถึง
การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ทีเ่ กีย่ วของ
กับการดําเนินงานของหนวยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติ
ที่องคกรไดกําหนดขึ้น
๕. ผูบริหารระดับสูง หมายถึง
ผูบังคับบัญชาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนผูมีบทบาทสําคัญใน
การผลักดันใหมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของกองทุนฯ ใหมีประสิทธิผล
อยางตอเนื่อง โดยใหความสําคัญในการกําหนดวัตถุประสงค แนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน และการปรับปรุงจุดออนของการควบคุมภายใน รวมทั้ง

หนา ๘๘

ปฏิบตั ติ นใหเปนแบบอยางทีด่ ใี นเรือ่ งของจริยธรรมและความซือ่ สัตย ไมยดึ ผลประโยชน
ของตนเองเปนสําคัญ ไมใชประโยชนจากตําแหนงหนาที่ของหนวยงานเพื่อประโยชน
ของตนเอง รวมทั้งไมใชโอกาสและชองโหวของกฎ ขอบังคับ แสวงหาผลประโยชนให
กับตนเอง ซึ่งจะทําใหสามารถลดขอจํากัดของการควบคุมภายในลงได สงผลใหเกิด
การพัฒนาและนําพาองคกรไปสูผลสัมฤทธิ์อยางยั่งยืน
๖. ผูบริหารระดับรอง หมายถึง
ประธานคณะอนุกรรมการทั้ง ๑๐ คณะ เปนผูมีบทบาทสําคัญในการ
ผลักดันการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของกองทุนฯ ใหมปี ระสิทธิผลอยางตอเนือ่ ง
โดยใหความสําคัญในการกําหนดวัตถุประสงค แนวทางการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน และการปรับปรุงจุดออนของการควบคุมภายใน ซึ่งจะทําใหสามารถ
ลดขอจํากัดของการควบคุมภายในลงได สงผลใหเกิดการพัฒนาและนําพาองคกรไปสู
ผลสัมฤทธิ์อยางยั่งยืน
๗. ผูตรวจสอบภายใน หมายถึง
ผูตรวจสอบภายในที่มีหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการ
ควบคุมภายใน โดยการประเมินผลการควบคุมภายในอยางเปนระบบและมีแบบแผน
เพื่อชวยใหกองทุนฯ สามารถพัฒนากระบวนการการควบคุมภายใน ใหมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ รวมทัง้ เปนผูท มี่ บี ทบาทในการกระตุน บุคลากรทุกระดับภายใน
หนวยงานใหเห็นความสําคัญของการควบคุมภายใน และปฏิบัติตามระบบดวยความ
เครงครัดอยางมีวินัย
๘. การควบคุมเชิงนามธรรม (Soft Controls) หมายถึง
การควบคุมที่เกิดขึ้นจากจิตสํานึก การกระทํา ทักษะ ความสามารถ
ของบุคลากรทุกระดับที่แสดงออกใหเห็นวาเปนสิ่งที่ดีและเปนประโยชนตอสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ซึ่งไมสามารถจับตองได แตสงเสริมใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของหนวยงาน เชน ความซื่อสัตย ความโปรงใส ความมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ความขยันขันแข็ง ความรับผิดชอบ เปนตน

หนา ๘๙

๙. การควบคุมเชิงรูปธรรม (Hard Controls) หมายถึง
การควบคุมที่ฝายบริหารกําหนดขึ้นเปนลายลักษณอักษรเพื่อเปนแนวทาง
ในการปฏิบตั งิ านสําหรับผูร บั ผิดชอบกิจกรรมใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค และเปน
สิง่ ทีจ่ บั ตองได เชน ผังโครงสรางสํานักงานตํารวจแหงชาติ นโยบาย และคูม อื ปฏิบตั งิ าน
เปนตน

ลําดับที่
(๑)

วัน เดือน ป
ที่รับเรื่อง
(๒)

ชองทาง
การรองเรียน
(๓)

หนวยงาน/
ผูที่ถูกรองเรียน
(๔)

ประเด็น
การรองเรียน
(๕)

ตรวจแลวถูกตอง
(ลงชื่อ) .......................................
(.....................................)
(ตําแหนง) .....หัวหนาหนวยงาน......
วัน เดือน ป

ยุติ

ขอเสนอแนะ หมายเหตุ
(๗)
(๘)
อยูระหวางดําเนินการ (ระบุ)

ผลการดําเนินการ (๖)

ผนวก ข
สรุปเกี่ยวกับขอรองเรียนกรณีเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ประจําเดือน ...................... ปบัญชี ๒๕๕๘
หนวยงาน........................

หนา ๙๐

หนา ๙๑

หมายเหตุ วิธีการกรอกขอมูลแตละชอง
“ ลําดับที่ (๑) ” ใหกรอกลําดับของเรื่องที่รองเรียน
“ วัน เดือน ป ที่รับเรื่อง (๒) ” ใหกรอกวัน เดือน ป ที่รับเรื่องรองเรียน
“ ชองทางการรองเรียน (๓) ” ใหกรอกเปนตัวเลขแทนชองทางการรองเรียน ดังนี้
- รองเรียนตอผูบริหารโดยตรง (Website/จดหมาย) ใหกรอกหมายเลข
“๑”
- ศูนยรับขอรองเรียน (Call center/e-mail/Web Board) ใหกรอก
หมายเลข “๒”
- ตูแสดงความคิดเห็น ใหกรอกหมายเลข “๓”
- หัวหนาหนวยงาน(ตนสังกัด) ใหกรอกหมายเลข “๔”
- หนวยงานภายนอกใหกรอกหมายเลข “๕”
- รองเรียนโดยวิธีอื่น (ถามี) ใหกรอกหมายเลข “๖”
“หนวยงาน/ผูที่ถูกรองเรียน (๔) ” ใหกรอกรายละเอียด ดังนี้
- กรณีรองเรียนการดําเนินการของหนวยงานใหกรอกชื่อหนวยงานนั้นๆ
- กรณีรอ งเรียนขาราชการตํารวจ ใหกรอก ยศ ชือ่ นามสกุล ตําแหนง และ
หนวยงานตนสังกัด
“ ประเด็นการรองเรียน (๕) ” ใหกรอกรายละเอียดที่รองเรียน
“ ผลการดําเนินการเรียน (๖) ” หากเปนกรณีที่ยุติเรื่อง ใหกรอกในชองยุติโดยให
รายละเอียดวาไดดาํ เนินการอยางไรบาง และไดขอ ยุตอิ ยางไร หากเปนกรณีทอี่ ยูร ะหวาง
ดําเนินการ ใหกรอกรายละเอียดวา ผลการดําเนินการทางอาญา วินัย แพง หรือกรณี
อื่นๆ เปนอยางไร
“ ขอเสนอแนะ (๗) ” ใหเสนอแนวทางในการแกไข เฉพาะกรณีที่มีการรองเรียน
“ หมายเหตุ (๘) ” ใหกรอกรายละเอียดในกรณีที่ตองการใหรายละเอียดเพิ่มเติม
นอกเหนือจาก (๑) – (๗)

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
ความเสี่ยงที่มีอยู
กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน
ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗
และวัตถุประสงคของการควบคุม
(๑)
(๒)
๑. การบริหารเงินกองทุนและการเบิก ๑. การบริหารการใชจา ยเงินกองทุน
จายเงินของหนวยบริหารเงินกองทุน ของหนวยบริหารเงินกองทุนบาง
หนวยงานยังไมตรงกับวัตถุประสงค
ของกองทุ น และระเบี ย บว า ด ว ย
หลักเกณฑการจายเงิน
เนื่องจาก
๑) หัวหนาหนวยงานและคณะ
อนุกรรมการของหนวยบริหารเงิน
กองทุนขาดความเขาใจในหลักเกณฑ
การจัดสรรและการใชจา ยเงินกองทุน
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
กองทุน
(๓)
๑. กําชับหัวหนาหนวยและคณะ
อนุกรรมการบริหารเงินกองทุนศึกษา
และทําความเขาใจเกีย่ วกับหลักเกณฑ
การจัดสรรเงินกองทุนและการใช
จายเงินกองทุนอยางจริงจัง เพื่อให
สามารถปฏิบตั ใิ หเปนไปตามระเบียบ
หลักเกณฑที่กําหนดโดยเครงครัด
๒. กําชับใหผบู ริหารระดับสูง/ระดับ
รอง และหนวยตนสังกัดควบคุม
กํากับ ดูแล และตรวจสอบการใช
จายเงินกองทุนฯ ของหนวยบริหาร
เงินกองทุนใหตรงตามวัตถุประสงค
ของกองทุน

แผนการปรับปรุง
การควบคุม

หนวยรับผิดชอบ/
ผล
ปญหา/
หนวยปฏิบัติ การดําเนินงาน อุปสรรค/
ขอแนะนํา
(๔)
(๕)
(๖)
สงป.(งป.)
สตส. และหนวย
ตนสังกัดระดับ
บช./ภ. และ
บก./ภ.จว.

ผนวก ค
รายงานผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจําปบัญชี ๒๕๕๗
ที่ดําเนินการปรับปรุงในปบัญชี ๒๕๕๘
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ (รอบ ๖ เดือน)
ชื่อหนวยรับตรวจ ............................................................

หนา ๙๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของการควบคุม
(๑)

(๒)
๒) หั ว หน า หน ว ยงานและ
คณะอนุกรรมการของหนวยบริหาร
เงินกองทุน ไมดาํ เนินการเรือ่ งกองทุน
ใหเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑ
ที่กําหนด
๓) การสอบทานและการตรวจสอบ
ของผูบ ริหารระดับสูง/ระดับรอง และ
หนวยงานตนสังกัดยังไมมปี ระสิทธิภาพ
เพียงพอ
๒. การปฏิบัติงานดานการจายเงิน
ของหนวยบริหารเงินกองทุน จาก
ผลการสอบทานของผูตรวจสอบ
ภายใน พบวายังมีขอขัดแยงทาง
ผลประโยชนระหวางบุคคลกับหนวยงาน
ในบางหนวย กรณีผมู สี ว นไดเสียในการ
ขอเบิกเงินกองทุนฯ ซึง่ เปนขาราชการ
ตํ า รวจเข า ร ว มเป น อนุ ก รรมการ
บริหารเงินกองทุนฯ ของหนวยและ
เขารวมในการประชุมพิจารณาจายเงิน

ความเสี่ยงที่มีอยู
ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗

หนวยรับผิดชอบ/
ผล
ปญหา/
หนวยปฏิบัติ การดําเนินงาน อุปสรรค/
ขอแนะนํา
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
๓. ให จต. ตรวจสอบผลการปฏิบตั งิ าน
จต.
ใหเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑ
กองทุนหรือไม พรอมทัง้ ใหคาํ แนะนํา
และปรับปรุงแกไขใหมคี วามถูกตอง
และพิจารณาเสนอสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ เพื่อดําเนินการกับหัวหนา
หนวยและเจาหนาทีท่ จี่ งใจไมปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ และระเบียบกองทุน
ที่กําหนดตามสมควรแกกรณี
๑. ให จต. ตรวจสอบผลการปฏิบตั งิ าน
จต.
วาเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑ
กองทุนหรือไม พรอมทัง้ ใหคาํ แนะนํา
และปรับปรุงแกไขใหมีความถูก
ตอง และพิจารณาเสนอสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ เพื่อดําเนินการกับ
หัวหนาหนวยและเจาหนาที่ที่จงใจ
ไม ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ และ
ระเบียบกองทุนทีก่ าํ หนดตามสมควร
แกกรณี

แผนการปรับปรุง
การควบคุม

หนา ๙๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของการควบคุม
(๑)

(๒)
ของคณะอนุกรรมการฯ ดวย อาจ
ส ง ผลต อ ความโปร ง ใส และเกิ ด
ขอรองเรียนได โดยในปบญั ชี ๒๕๕๗
จากการสอบทานหนวยงานที่ไดรับ
การจัดสรรเงินกองทุนฯ รวมทั้งสิ้น
๖๐๗ หนวย พบวามีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน คือ การใชอาํ นาจหนาที่
ของอนุกรรมการบริหารเงินกองทุนฯ
ของหนวยงานบริหารเงินกองทุนฯ จาก
หลักฐานรายงานการประชุมพิจารณา
อนุมตั จิ า ยเงินกองทุนฯ มีอนุกรรมการ
ซึ่ ง เป น ผู  ข อเบิ ก เงิ น กองทุ น ตาม
หลักฐานขอเบิกรวมประชุมพิจารณา
อยูดวย ๑ หนวย
๓. การใชจา ยเงินกองทุนฯ ของหนวย
บริหารเงินกองทุนฯ บางหนวยไมเปน
ไปตามระเบียบหลักเกณฑที่กําหนด
๔. หลักฐานประกอบการจายเงิน
กองทุนฯ ไมสมบูรณ ครบถวน ตาม
ระเบียบที่กระทรวงการคลังและ
ระเบียบกองทุนฯ กําหนด

ความเสี่ยงที่มีอยู
ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗

หนวยรับผิดชอบ/
ผล
ปญหา/
หนวยปฏิบัติ การดําเนินงาน อุปสรรค/
ขอแนะนํา
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
สตส.
๒. ให สตส. ซึง่ เปนผูต รวจสอบภายใน
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติตรวจสอบ
การจัดสรร การใชจายและผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยที่ไดรับการ
จัดสรรเงินกองทุนใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของเงินกองทุน และ
หลักเกณฑการจายเงินที่กําหนด
โดยการตรวจสอบตามแผนการตรวจ
สอบประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
สทส.
๓. ให สทส. จัดใหมกี ารประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารทีเ่ กีย่ วของเพือ่ ใชเปน
ชองทางในการสือ่ สารขอมูลเกีย่ วกับ
กองทุนฯ ใหหนวยปฏิบัติทราบ
อยางทั่วถึงและบูรณาการขอมูล
ขาวสาร เชน ขอมูลสารสนเทศดาน
การเงิน หลักเกณฑ ระเบียบกองทุน
ยุทธศาสตรกองทุน แผนปฏิบัติการ
กองทุน ตัวชีว้ ดั รายงานผลการปฏิบตั ิ
งาน รายงานผลการเบิกจายขอตรวจพบ
จากผูต รวจสอบภายใน (สตส.) และ
ผูตรวจสอบภายนอก (สตง.)

แผนการปรับปรุง
การควบคุม

หนา ๙๔

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของการควบคุม
(๑)

แผนการปรับปรุง
การควบคุม
(๓)
เปนตน ทัง้ นี้ ใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
สงขอมูลให สํานักงานเทคโนโลยีและ
การสื่อสารเพื่อดําเนินการ
๔. ให สยศ.ตร. กําชับการปฏิบัติ
ของหน ว ยบริ ห ารเงิ น กองทุ น ฯ
และกองบั ญ ชาการ/ภาค กอง
บังคับการ/ตํารวจภูธรจังหวัด ตน
สังกัดของหนวยบริหารเงินกองทุน
โดยใหหวั หนาหนวยในทุกระดับและ
เจาหนาทีผ่ รู บั ผิดชอบ ใหความสําคัญ
กับการจัดทําระบบการควบคุมภายใน
ทีเ่ พียงพอและเหมาะสม รวมทัง้ ให
มีการประเมินผลการควบคุมภายใน
และจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุม
ภายในอยางจริงจัง

ความเสี่ยงที่มีอยู
ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗

(๒)
๕. จากการตรวจสอบของผูต รวจสอบ
ภายใน : สํานักงานตรวจสอบภายใน
และผูตรวจสอบภายนอก สํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน ยังพบการเบิกจาย
เงินกองทุนที่ไมถูกตองตามระเบียบ
ที่กําหนด เชน
(๑) เบิ ก จ า ยเงิ น โดยที่ ไ ม มี
เลขคดีหรือเปนความผิดซึ่งหนา
(๒) การเบิกจายเงินคาตอบแทน/
บุคคลผูใหขอมูลขาวสารซํ้าซอน ใช
เลขคดีเดียวกัน แตไมมเี อกสาร/หลัก
ฐานทีแ่ สดงใหเห็นขัน้ ตอนการดําเนิน
งานหรือการสืบสวนทีแ่ ตกตางกันออก
ไปหรือการเบิกคาตอบแทนผูใ หขอ มูล
ขาวสารเกินขาวละ ๕,๐๐๐ บาท หรือ
เบิก ๒๐,๐๐๐ บาท โดยไมมเี หตุผลวา
ไดขาวมาดวย ความยากลําบากตอง
เสี่ยงภัยและตองใชระยะเวลาในการ
ดําเนินงานเปนเวลานาน หรือเบิก
เปนคาใชจายอื่นๆ ที่ไมถูกตองตาม
ที่ระเบียบกําหนด เนื่องจาก
สยศ.ตร.

หนวยรับผิดชอบ/
ผล
ปญหา/
หนวยปฏิบัติ การดําเนินงาน อุปสรรค/
ขอแนะนํา
(๔)
(๕)
(๖)

หนา ๙๕

๒. การประเมินผล การปฏิบตั งิ าน
(การจัดทํารายงานการรับและ
การใชจา ยเงินกองทุน) ของหนวย
บริหารเงินกองทุน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของการควบคุม
(๑)

หนวยรับผิดชอบ/
ผล
ปญหา/
หนวยปฏิบัติ การดําเนินงาน อุปสรรค/
ขอแนะนํา
(๔)
(๕)
(๖)

๑. ให หั ว หน า หน ว ยบริ ห ารเงิ น หนวยตนสังกัด
กองทุนฯ สั่งการและมอบหมายให ระดับ บช./ภ.
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานสืบสวน และ บก./ภ.จว.
สอบสวน ผูข อเบิกเงินกองทุนฯ เปน
ผูจ ดั ทําเอกสาร/หลักฐานประกอบการ
ขอเบิกเงินกองทุนกอนสงเรือ่ งใหฝา ย
การเงินหรือผูท ไี่ ดรบั มอบหมาย ใหจดั
ทํารายงานการเบิกจายเงินตรวจสอบ
ความถู ก ต อ งและดํ า เนิ น การ
เบิกจายตอไป

(๓)

(๒)
๑. ผูบริหารคณะอนุกรรมการและ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบของหนวย
บริหารเงินกองทุนขาดความเขาใจ
ในการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการดําเนินงาน
ของกองทุนฯ
๒. ผูบ ริหารและเจาหนาทีผ่ รู บั ผิดชอบ
ไมใสใจตอการปฏิบัติใหเปนไปตาม
แนวทางที่กองทุนกําหนดไว

๑. จัดทํารายงานทางการเงิน (การนําสง
เงินคาปรับการเบิกจายเงินและการจัด
ทําหลักฐานประกอบการเบิกจายเงิน
กองทุนฯ) ยังมีขอ ผิดพลาดบกพรองไม
ครบถวนตามทีร่ ะเบียบกองทุนกําหนด
เนื่องจาก
- หัวหนาหนวยเจาหนาทีส่ บื สวน
สอบสวนและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
ขาดความรู ความเขาใจในการดําเนิน
การใหถูกตองตามระเบียบ

แผนการปรับปรุง
การควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู
ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗

หนา ๙๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของการควบคุม
(๑)

(๒)
- หัวหนาหนวยเจาหนาทีส่ บื สวน
สอบสวน และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ไมใสใจตอการปฏิบตั ดิ า นการรายงาน
ทางการเงิน (การนําสงคาปรับ การ
เบิกจายเงิน และการจัดทําหลักฐาน
ประกอบการเบิกจาย) ใหเปนไปตาม
แนวทางที่กองทุนกําหนดไว
๒. การจัดทํารายงานที่ไมใชทาง
การเงิน (คดีที่ใชกองทุน) รายงานผล
การดําเนินการตามตัวชี้วัดตางๆ
ของกองทุน ยังไมถูกตองครบถวน
และการจัดสงรายงานไมตรงตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
เนื่องจาก
- หัวหนาหนวยและเจาหนาทีร่ บั ผิดชอบ
ของหนวยบริหารเงินกองทุน และ
หนวยงานตนสังกัดของหนวยบริหาร
เงินกองทุน ยังขาดความรู ความเขาใจ
ในการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ
และแนวทางที่กองทุนกําหนด

ความเสี่ยงที่มีอยู
ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗

หนวยรับผิดชอบ/
ผล
ปญหา/
หนวยปฏิบัติ การดําเนินงาน อุปสรรค/
ขอแนะนํา
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
๒. ใหหัวหนาหนวยบริหารเงิน หนวยตนสังกัด
กองทุนฯ กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจ ระดับ บช./ภ.
สอบ และสอบทานการจัดทํารายงาน และ บก./ภ.จว.
การรับและการใชจายเงินกองทุน
ของหนวยโดยเครงครัด จริงจัง และ
หนวยตนสังกัด
สมํ่าเสมอ
๓. กําชับใหคณะอนุกรรมการบริหาร ระดับ บช./ภ.
เงินกองทุนฯ ใชความละเอียดรอบคอบ และ บก./ภ.จว.
ในการพิจารณาจายเงินกองทุน
ใหเปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ
หนวยตนสังกัด
โดยเครงครัด
๔. ให ค ณะกรรมการติ ด ตาม ระดับ บช./ภ.
ประเมินผล ระดับ กองบัญชาการ/ และ บก./ภ.จว.
ภาค กองบังคับการ/ตํารวจภูธร
จังหวัด ติดตาม ตรวจสอบ และให
คําแนะนําการปฏิบัติที่ถูกตองแก
หนวยบริหารเงินกองทุน

แผนการปรับปรุง
การควบคุม

หนา ๙๗

๓. การติดตามผลการดําเนินงาน
ของหนวยระดับ กองบัญชาการ/
ภาค กองบังคับการ/ตํารวจภูธร
จังหวัดตนสังกัด ของหนวยบริหาร
เงินกองทุนฯ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของการควบคุม
(๑)

ผูบริหารระดับกองบัญชาการ/ภาค
กองบังคับการ/ตํารวจภูธรจังหวัด
ยั ง ขาดความเอาใจใส ที่ จ ะกํ า กั บ
ดูแลและติดตามการดําเนินการเรื่อง
กองทุนของหนวย อยางเพียงพอ
และจริงจัง จึงทําใหเกิดขอบกพรอง
ผิดพลาด เนื่องจากผูบริหารแตละ
ระดับไมมีความรูความเขาใจในหลัก
เกณฑและระเบียบการดําเนินงานของ
กองทุน จึงมอบใหเจาหนาที่เปนผู
ดําเนินการทั้งหมด

(๒)
- หนวยบริหารเงินกองทุน และ
หนวยตนสังกัดของหนวยบริหาร
เงินกองทุนไมมีเจาหนาที่รับผิดชอบ
ทีช่ ดั เจนในการดําเนินงานเรือ่ งกองทุน
- ภาระการจัดทํารายงานขอมูล
ของตัวชี้วัดที่มีจํานวนมากและยุง
ยาก ทําใหจดั สงไมทนั ตามระยะเวลา
ที่กําหนด

ความเสี่ยงที่มีอยู
ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗

๑. ให สกพ. ดําเนินการพัฒนา
บุคลากรกองทุน ดวยการถายทอด
ความรู  ความเข า ใจในระเบี ย บ
หลักเกณฑของกองทุนและแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกตองอยางเปนระบบ
๒. ให สตส. ซึ่งเปนผูตรวจสอบ
ภายในทําการตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘ ใหคําแนะนําแกหนวย
เกีย่ วกับแนวทางการปฏิบตั ทิ ถี่ กู ตอง
ตามระเบียบหลักเกณฑของกองทุนฯ
ในกรณีที่ตรวจพบขอบกพรอง

สตส.

สกพ.

หนวยรับผิดชอบ/
ผล
ปญหา/
หนวยปฏิบัติ การดําเนินงาน อุปสรรค/
ขอแนะนํา
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
๕. ให สตส. ซึง่ เปนผูต รวจสอบภายใน
สตส.
ดําเนินการตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘ ใหคําแนะนําแกหนวย
เกีย่ วกับแนวทางการปฏิบตั ทิ ถี่ กู ตอง
ตามระเบียบหลักเกณฑของกองทุนฯ
ในกรณีที่ตรวจพบขอบกพรอง

แผนการปรับปรุง
การควบคุม

หนา ๙๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของการควบคุม
(๑)
(๒)

ความเสี่ยงที่มีอยู
ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗

หนวยรับผิดชอบ/
ผล
ปญหา/
หนวยปฏิบัติ การดําเนินงาน อุปสรรค/
ขอแนะนํา
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
๓. ให จต. ตรวจสอบผลการปฏิบตั งิ าน
จต.
วาเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑ
กองทุนหรือไม พรอมทัง้ ใหคาํ แนะนํา
และปรับปรุงแกไขใหมคี วามถูกตอง
และพิจารณาเสนอสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ เพื่อดําเนินการกับหัวหนา
หนวยและเจาหนาทีท่ จี่ งใจไมปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ และระเบียบกองทุน
ที่กําหนดตามสมควรแกกรณี
สงป.(งป.)
๔. ให สงป.(งป.) กําชับ บช./ภ.
และ บก./ภ.จว. ใหมกี ารแตงตัง้ คณะ
กรรมการติดตามการดําเนินงานของ
หนวยที่ไดรับจัดสรรเงินกองทุนฯ
ทั้งในระดับ บช./ภ. และ บก./
ภ.จว. ใหครบถวน และกําชับให
คณะกรรมการดังกลาว ดําเนินการ
ตามหนาทีร่ บั ผิดชอบอยางเครงครัด

แผนการปรับปรุง
การควบคุม

หนา ๙๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
ความเสี่ยงที่มีอยู
กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน
ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗
และวัตถุประสงคของการควบคุม
(๑)
(๒)
๔. การประชาสัมพันธขอ มูลขาวสาร การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับเรื่องกองทุนฯ
ทีเ่ กีย่ วของกับเรือ่ งกองทุน ยังไมทวั่ ถึง
ครบถวน เพียงพอตอความตองการ
ใชงาน โดยเฉพาะขอมูลทีส่ อ่ื สารผาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนื่องจาก
การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ทีเ่ กีย่ วของกับเรือ่ งกองทุน ยังไมทวั่ ถึง
ครบถวน เพียงพอตอความตองการ
ใชงาน โดยเฉพาะขอมูลทีส่ อ่ื สารผาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนวยรับผิดชอบ/
ผล
ปญหา/
หนวยปฏิบัติ การดําเนินงาน อุปสรรค/
ขอแนะนํา
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
สงป.(งป.)
๑. ให สงป.(งป.) ปรับปรุงและ
จัดทําคูม อื และแนวทางปฏิบตั ใิ หเปน
ปจจุบันและแจกจายใหกับหนวย
บริหารเงินกองทุนและเจาหนาที่
อยางทั่วถึง
๒. ให คณะอนุกรรมการที่เปน สทส.(บก.สสท.)
หนวยรับผิดชอบหลัก ดานตางๆ นํา
และ
ขอมูลทีจ่ าํ เปน ถายทอดใหกบั หนวย คณะอนุกรรมการ
บริหารเงินกองทุน หนวยตนสังกัด
ทุกคณะ
ของหนวยบริหารเงินกองทุน และ
นําขอมูลดังกลาวไปใสไวในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเว็บไซต
ของกองทุนเพือ่ ใหหนวยบริหารเงิน
กองทุนและหนวยตนสังกัดทราบ และ
มีความสะดวกในการเขาถึงขอมูล
ที่จําเปนตอการใชงาน

แผนการปรับปรุง
การควบคุม

หนา ๑๐๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของการควบคุม
(๑)
(๓)
๓. ให สทส.(บก.สสท.) จัดให
มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ใช เ ป น ช อ งทาง
ในการสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับกอง
ทุนฯ ใหหนวยปฏิบัติทราบอยาง
ทั่วถึงและบูรณาการขอมูลขาวสาร
เชน ขอมูลสารสนเทศดานการเงิน
หลักเกณฑ ระเบียบกองทุน ยุทธศาสตร
กองทุน แผนปฏิบัติการกองทุน
ตัวชี้วัด รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการเบิกจาย ขอตรวจพบจาก
ผูตรวจสอบภายใน (สตส.) และ
ผูต รวจสอบภายนอก (สตง.) เปนตน
ทั้ ง นี้ ให ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
สงขอมูลให สํานักงานเทคโนโลยีและ
การสื่อสารเพื่อดําเนินการ

(๒)

หนวยรับผิดชอบ/
ผล
ปญหา/
หนวยปฏิบัติ การดําเนินงาน อุปสรรค/
ขอแนะนํา
(๔)
(๕)
(๖)
สทส.(บก.สสท.)
และ
คณะอนุกรรมการ
ทุกคณะ

ตรวจแลวถูกตอง
(ลงชื่อ) .......................................
(.....................................)
(ตําแหนง) .....หัวหนาหนวยงาน......
วัน เดือน ป

แผนการปรับปรุง
การควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู
ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗

หนา ๑๐๑

หนา ๑๐๒

คําอธิบาย การจัดทําขอมูล
(๒) ความเสี่ยงที่มีอยูและสาเหตุ ใหระบุเหตุการณเปนความเสี่ยงหรือเปนจุดออน
ของการดําเนินงานตามกระบวนการปฏิบัติงานที่กําหนด
(๓) แผนการปรับปรุงการควบคุม เมือ่ หนวยงานมีจดุ ออนและพบสาเหตุแลว ใหระบุ
วาหนวยงานมีแผนงาน/กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในอะไรบาง เพื่อให
ควบคุมจุดออน และสาเหตุ
(๔) หนวยรับผิดชอบ/หนวยปฏิบัติ คือ กก./บก./บช.
(๕) ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินการตามกิจกรรม/แผนงานที่กําหนดไว
(๖) ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ หนวยงานมีปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ
อะไรบาง ที่อยากนําเสนอใหผูบังคับบัญชารับทราบ

หนา ๑๐๓

ผนวก ฆ
แบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
จุดที่ควรประเมิน
๑. สภาพแวดลอมของการควบคุม
ผูประเมินควรพิจารณาแตละปจจัยที่มีผลกระทบตอสภาพแวดลอม
การควบคุม เพือ่ พิจารณาวากองทุนมีสภาพแวดลอมการควบคุมทีด่ หี รือไม
๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของคณะกรรมการบริหาร
กองทุน
■ กําหนดทิศทางยุทธศาสตร และจัดใหมแ
ี ผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบตั งิ านประจําปทมี่ อี งคประกอบครบถวน มีคณุ ภาพ และสอดคลอง
กับวัตถุประสงคจัดตั้งและพันธกิจของกองทุน
■ มีทศ
ั นคติทดี่ แี ละสนับสนุนการปฏิบตั หิ นาทีภ่ ายในกองทุน
รวมทั้งการติดตามประเมินผลและการตรวจสอบ ทั้งจากการตรวจสอบ
ภายใน และการตรวจสอบภายนอก
■ มี ทั ศ นคติ แ ละการปฏิ บั ติ ที่ เ หมาะสมต อ การจั ด สรร
เงินกองทุน
■ มีทศ
ั นคติทเี่ หมาะสมตอการรายงานทางการเงิน งบประมาณ
การรายงานผลการดําเนินงาน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของ
๑.๒ ความซื่อสัตยและจริยธรรม
■ ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองคกรที่มุงเนน
ความสําคัญของความซื่อสัตยและจริยธรรม
■ ผู  บ ริ ห ารมี ก ารดํ า เนิ น การตามควรแก ก รณี เมื่ อ ไม มี
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติ
■ กองทุนมีระบบการจัดการขอรองเรียนทีช
่ ดั เจน และมีการ
จัดทํารายงานสรุปเสนอผูบริหารกองทุนตามระยะเวลาที่กําหนด
■ ผู  บ ริ ห ารดํ า เนิ น การโดยเร ง ด ว นเมื่ อ มี สั ญ ญาณแจ ง ว า
อาจมีปญหาเรื่องความซื่อสัตยและจริยธรรมของบุคลากรเกิดขึ้น

ความเห็น/คําอธิบาย

หนา ๑๐๔
จุดที่ควรประเมิน
๑.๓ ความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากรกองทุน
■ มีแผนการฝกอบรมตามความตองการและความจําเปนของบุคลากร
ที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม
■ การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปจจัย
ที่มีผลตอความสําเร็จของงาน และมีการระบุอยางชัดเจนในสวน
เจาหนาที่ที่มีผลการปฏิบัติงานดี และสวนที่ตองมีการปรับปรุง
๑.๔ โครงสรางองคกร
■ มีการจัดโครงสรางและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและ
เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดําเนินงานของกองทุน
■ มีการประเมินผลโครงสรางเปนครั้งคราวและมีการปรับเปลี่ยน
ใหสอดคลองกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง
■ มีการแสดงแผนภูมก
ิ ารจัดองคกรทีถ่ กู ตองและทันสมัยใหบคุ ลากร
ทุกคนทราบ
๑.๕ การมอบอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบ
■ มี ก ารกํ า หนดขอบเขตระดั บ ของอํ า นาจในการอนุ มั ติ ที่ ชั ด เจน
เปนลายลักษณอกั ษรและสือ่ สารใหบคุ ลากรทีเ่ กีย่ วของกับกองทุน
ทราบอยางทั่วถึง
■ ผูบ
 ริหารมีวธิ กี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการติดตามผลการดําเนินงาน
ที่มอบหมาย
๑.๖ นโยบายวิธีบริหารดานบุคลากร
■ มีการฝกอบรมชี้แจง ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวของอยางสมํ่าเสมอ
และตอเนื่อง
■ มีการลงโทษทางวินัยและแกไขปญหา เมื่อมีการไมปฏิบัติตาม
นโยบายหรือขอกําหนดดานจริยธรรม
■ มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกผูที่เกี่ยวของที่ครบถวน ถูกตอง
เชื่อถือได และทันเหตุการณ

ความเห็น/คําอธิบาย

หนา ๑๐๕
จุดที่ควรประเมิน
๑.๗ กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
■ มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล กํากับดูแล การปฏิบต
ั งิ าน
ภายในกองทุนใหเปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนด
อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ
■ มีการตรวจสอบ/สอบทานกรณีมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ของกองทุน
■ มีผูตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ตอหัวหนาสวนราชการ
■ คณะกรรมการบริหารกองทุน มีการติดตามผลการปฏิบต
ั งิ านตาม
พันธกิจ และระบบบริหารจัดการทีส่ าํ คัญ ไดแก ระบบการควบคุม
ภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสีย่ ง ระบบ
บริหารจัดการสารสนเทศ และระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของกองทุนอยางครบถวน เพียงพอและสมํ่าเสมอ
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ
สภาพแวดลอมของการควบคุมของกองทุนฯ มี ...
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

ความเห็น/คําอธิบาย

หนา ๑๐๖
จุดที่ควรประเมิน
๒. การประเมินความเสี่ยง
กอนการประเมินความเสีย่ งจะตองสรางความชัดเจนเกีย่ วกับวัตถุประสงค
การดําเนินงานทั้งในระดับหนวยรับตรวจ (กองทุน) และระดับกิจกรรม
(หนวยบริหารเงินกองทุน)
วัตถุประสงคของการประเมินองคประกอบการควบคุมภายในนี้
เพื่อทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห และการบริหาร
ความเสี่ยงวาเหมาะสม เพียงพอหรือไม
๒.๑ วัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจ (กองทุน)
■ มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงาน
ของกองทุนอยางชัดเจนและวัดผลได
■ มีการเผยแพรและชี้แจงใหบุคลากรที่เกี่ยวของทราบและ
เขาใจตรงกัน
๒.๒ วัตถุประสงคระดับกิจกรรม (หนวยบริหารเงินกองทุน)
■ มี ก ารกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ส อดคล อ งและสนั บ สนุ น
วัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจ (กองทุน) มีความชัดเจน
นําไปปฏิบัติได และวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม
■ บุคลากรที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการกําหนดและใหการ
ยอมรับ
๒.๓ การระบุปจจัยเสี่ยง
■ ผู  บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ มี ส  ว นร ว มในการระบุ แ ละประเมิ น
ความเสี่ยงกองทุน
■ มี ก ารระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จาก
การใชจายเงินกองทุน
๒.๔ มีการวิเคราะหความเสี่ยง
■ มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และวิเคราะห
ผลกระทบที่จะเกิดตอกองทุนฯ
■ มีการกําหนดเกณฑในการพิจารณาระดับความสําคัญของ
ความเสี่ยง

ความเห็น/คําอธิบาย

หนา ๑๐๗
จุดที่ควรประเมิน
๒.๕ การกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกันความเสี่ยง
■ มี ก ารวิ เ คราะห ส าเหตุ ข องความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และ
กําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง
■ มีการแจงใหบุคลากรที่เกี่ยวของทราบและปฏิบัติเกี่ยวกับ
วิธีการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง
■ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กําหนด
เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ
การประเมินความเสี่ยงของกองทุนฯ มี..............................................
.......................................................................................................................
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
๓. กิจกรรมการควบคุม
ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน ผูประเมิน
ควรพิจารณาวา มีกิจกรรมการควบคุมที่สําคัญ เหมาะสม เพียงพอและมี
ประสิทธิผลหรือไม
■ กิจกรรมการควบคุมไดกา
ํ หนดขึน้ ตามวัตถุประสงคและผล
การประเมินความเสี่ยง
■ เจ า หน า ที่ ที่ เ กี่ ย วข อ งทราบและเข า ใจวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
กิจกรรมการควบคุม
■ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอนุมัติของ
ผูบริหารแตละระดับไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณ
อักษร
■ มีหลักเกณฑการใชจายเงินกองทุนอยางรัดกุม
■ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบใหการดําเนินงานของ
กองทุนเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
■
ผูบ ริหารสูงสุดและผูบ ริหารระดับรองมีการสอบทานรายงาน
ทางการเงินและรายงานที่ไมใชทางการเงิน

ความเห็น/คําอธิบาย

หนา ๑๐๘
จุดที่ควรประเมิน
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ
กิจกรรมการควบคุมของกองทุนฯ มี....................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
การดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะตองมีสารสนเทศ
ที่เกี่ยวของและเชื่อถือได ผูประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบ
สารสนเทศและการสือ่ สารตอความตองการของผูใ ชและการบรรลุวตั ถุประสงค
ของการควบคุมภายใน
■ จัดใหมีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสําหรับการ
บริหารและตัดสินใจของฝายบริหาร
■ มี ก ารจั ด ทํ า และรวบรวมข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งาน
การเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ
ระเบียบประจําไวอยางถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน
■ มี ก ารจั ด เก็ บ ข อ มู ล /เอกสารประกอบการจ า ยเงิ น และ
การบันทึกบัญชีไวครบถวน สมบูรณ และเปนหมวดหมู
■ มีการรายงานขอมูลที่จําเปนทั้งจากภายในและภายนอก
ใหผูบริหารทุกระดับ
■ มี ร ะบบการติ ด ต อ สื่ อ สารทั้ ง ภายในและภายนอกอย า ง
เพียงพอ เชื่อถือได และทันเวลา
■ มีการสือ
่ สารอยางชัดเจนใหเจาหนาทีท่ เี่ กีย่ วของทราบและ
เขาใจบทบาทหนาที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ปญหาและจุดออนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและ
แนวทางการแกไข
■ มี ก ลไกหรื อ ช อ งทางให ข  า ราชการตํ า รวจสามารถเสนอ
ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงาน
ของกองทุน

ความเห็น/คําอธิบาย

หนา ๑๐๙
จุดที่ควรประเมิน
มีการรับฟงและพิจารณาขอรองเรียน ทั้งจากหนวยงาน
ภายในและหนวยงานภายนอก อาทิ ขาราชการตํารวจ
ประชาชน สื่อมวลชน เปนตน
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกองทุนฯ มี...
......................................................................................
......................................................................................
๕. การติดตามและการประเมินผล
ผูป ระเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในของกองทุนในอันที่จะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของ
การควบคุมภายใน
■ มีการกําหนดใหมีการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ
■
มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุม
ภายในที่กําหนดไวอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ
■ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค
ของกองทุนในลักษณะการประเมินการควบคุมดวยตนเอง
( Control self – assessment : CSA ) และ/หรือ
การประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ อยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง
■ มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบ
ของผูตรวจสอบภายในโดยตรงตอผูกํากับดูแลและ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ
■

ความเห็น/คําอธิบาย

หนา ๑๑๐
จุดที่ควรประเมิน
มีการติดตามผลการแกไขขอบกพรองทีพ่ บจากการประเมินผล
และการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน
■ มีการกําหนดใหผูบริหารตองรายงานตอผูกํากับดูแลทันที
ในกรณีทมี่ กี ารทุจริตหรือสงสัยวามีการทุจริต มีการไมปฏิบตั ิ
ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และ
มี ก ารกระทํ า อื่ น ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต อ กองทุ น
อยางมีนัยสําคัญ
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ
การติดตามและการประเมินผลของกองทุนฯ มี..................................
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
■

(ลงชื่อ) .......................................
(........................................)
(ตําแหนง) .....หัวหนาหนวยงาน......
วัน เดือน ป

ความเห็น/คําอธิบาย

หนา ๑๑๑

ผนวก ง
แบบ ปย. ๑
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่........เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕....
องคประกอบการควบคุมภายใน
๑. สภาพแวดลอมของการควบคุม
๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของคณะกรรมการบริหาร
กองทุน
คณะกรรมการบริหารกองทุนและผูบริหารมีการกําหนดทิศทาง
ยุทธศาสตรและไดจดั ทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบตั งิ านประจําปทสี่ อดคลองกับ
วัตถุประสงคและพันธกิจของกองทุน โดยยึดหลักการบริหารจัดการทีด่ ี แจงให
ทุกหนวยงานทีเ่ กีย่ วของทราบและถือปฏิบตั ติ ามระเบียบ หลักเกณฑทกี่ าํ หนด
รวมทัง้ ใหความสําคัญกับการติดตามประเมินผล การรายงานผลการปฏิบตั ติ าม
ระยะเวลาทีก่ าํ หนด และการตรวจสอบทัง้ จากหนวยงานภายในและหนวยงาน
ภายนอก
๑.๒ ความซื่อสัตยและจริยธรรม
ผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญและสนับสนุน วัฒนธรรมของ
องคกรที่มุงเนนความซื่อสัตย จริยธรรม การปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ
ที่กําหนด และความโปรงใสในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจะตองจัดใหมีชองทาง
การรับฟงขอรองเรียนและจัดระบบ/มาตรการจัดการขอรองเรียนที่เปน
มาตรฐานแจงใหหนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของกับงานกองทุนทราบและ
ถือปฏิบัติอยางทั่วถึง
๑.๓ ความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากร
กําหนดใหมหี นวยรับผิดชอบงานกองทุนฯ และสงเจาหนาทีผ่ รู บั ผิดชอบ
งานกองทุน เขารับการฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของ
งานกองทุนฯ ของ ตร. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดถูกตองตามระเบียบ
หลักเกณฑที่กําหนดอยางถูกตองและมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
อยางสมํ่าเสมอ

ผลการประเมิน/
ขอสรุป

หนา ๑๑๒
องคประกอบการควบคุมภายใน
๑.๔ โครงสรางองคกร
มีการจัดโครงสรางและสายงานการบังคับบัญชาของกองทุนฯ
ที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดําเนินงานของกองทุนฯ
รวมทั้งจะตองประเมินผลโครงสรางกองทุนฯ เปนครั้งคราวเพื่อปรับเปลี่ยน
ใหมคี วามเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณทเี่ ปลีย่ นแปลงและแจงใหบคุ ลากร
ที่เกี่ยวของทราบทั่วกัน
๑.๕ การมอบอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบ
มีการมอบหมายกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ
ที่ชัดเจน เปนลายลักษณอักษร โดยการแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทํางาน เพือ่ รวมกันกําหนดนโยบายและดําเนินการตามหนาทีท่ รี่ บั ผิดชอบ
โดยแจงใหบคุ ลากรทีเ่ กีย่ วของกับกองทุนฯ ทราบอยางทัว่ ถึง และมีการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานตามที่มอบหมายเปนระยะๆ
๑.๖ นโยบายวิธีบริหารดานบุคลากร
มีการจัดอบรมใหกบั เจาหนาทีท่ รี่ บั ผิดชอบงานกองทุนอยางสมํา่ เสมอ
และตอเนือ่ ง มีการติดตามประเมินผลและแกไขปญหา เมือ่ มีการไมปฏิบตั ติ าม
นโยบายหรือขอกําหนดดานจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
๑.๗ กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
มีการกําหนดกลไกในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
กองทุนทุกดาน ทั้งหนวยจัดสรรเงินกองทุนและหนวยบริหารเงินกองทุน
และมีการติดตามตรวจสอบทั้งจากหนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอก
รวมทัง้ นําขอมูลทีไ่ ดจากการตรวจสอบมาปรับปรุงแกไขใหมกี ารปฏิบตั งิ านทีด่ ยี งิ่ ขึน้
๒. การประเมินความเสี่ยง
๒.๑ วัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจ
มีการกําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายของการดําเนินงานกองทุน
ที่ชัดเจน และแจงใหบุคลากรที่เกี่ยวของทราบ

ผลการประเมิน/
ขอสรุป

หนา ๑๑๓
องคประกอบการควบคุมภายใน
๒.๒ วัตถุประสงคระดับกิจกรรม
มีการกําหนดวัตถุประสงค ในระดับกิจกรรมที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจ มีความชัดเจน ปฏิบัติได วัดผลได โดยที่
บุคลากรที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการกําหนด และแจงใหหนวยงานในสังกัด
ดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดไว
๒.๓ การระบุปจจัยเสี่ยง
มีการระบุปจจัยเสี่ยงที่จะสงผลใหการปฏิบัติงานของกองทุน
ไมบรรลุผล โดยใหความสําคัญกับทุกปจจัยเสี่ยงและนําหลักการวิเคราะห
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาเปนองคประกอบในการระบุปจจัยเสี่ยง
๒.๔ การวิเคราะหความเสี่ยง
มีการกําหนดหลักเกณฑที่ใชในการพิจารณาโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดตอกองทุนและจัดระดับความสําคัญของ
ความเสี่ยง แจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบและปฏิบัติ รวมทั้งมีการติดตาม
ประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ
๒.๕ การกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกันความเสี่ยง
มีการวิเคราะหสาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกําหนดวิธี
การควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติ
ตามวิธีการควบคุมที่กําหนดไว
๓. กิจกรรมการควบคุม
กองทุนมีการกําหนดกิจกรรมการควบคุมตามวัตถุประสงคและผลการ
ประเมินความเสี่ยงมีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทําใหมั่นใจวาเมื่อนําไป
ปฏิบัติแลวจะเกิดผลสําเร็จตามที่ผูบริหารกําหนดไว ในแตละกิจกรรมการ
ควบคุมไดกาํ หนดหนาทีค่ วามรับผิดชอบใหบคุ ลากรทีเ่ กีย่ วของกับงานกองทุน
อยางชัดเจน มีขั้นตอนวิธีการปฏิบัติและมาตรการเพื่อปองกันความเสียหาย
มีการสอบทานกิจกรรมการควบคุมอยางสมํ่าเสมอ ซึ่งกิจกรรมการควบคุม
จะทําใหบุคลากรในหนวยงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
เพือ่ ใหเกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบตั งิ านใหสาํ เร็จตามวัตถุประสงคได

ผลการประเมิน/
ขอสรุป

หนา ๑๑๔
องคประกอบการควบคุมภายใน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
มีระบบสารสนเทศที่สามารถสื่อสารขอมูลที่สําคัญและจําเปนทั้งจาก
ภายในและภายนอกกองทุน เพือ่ ประกอบการตัดสินใจของผูบ ริหารและสะดวก
ตอผูใชงาน จะตองมีสารสนเทศที่เกี่ยวของและเชื่อถือได มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางเหมาะสม ครบถวน และทันสมัย
รวมทั้งมีชองทางในการรับฟงขอเสนอ ความคิดเห็น ขอรองเรียน เพื่อนําไปสู
การปรับปรุงการดําเนินงานกองทุนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๕. การติดตามประเมินผล
กองทุนมีการติดตามประเมินผลและประเมินคุณภาพ การปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับเปาหมายหรือตัวชี้วัดที่กําหนดไว เพื่อติดตามการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในอยางตอเนือ่ ง และมีการประเมินผลความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค
ของกองทุนในลักษณะการประเมินการควบคุมดวยตนเอง ( Control selfassessment : CSA ) และมีหนวยงานตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบ
ประเมินผลการควบคุมภายในอยางเปนอิสระ รวมทั้งมีการตรวจสอบ
จากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ซึ่งเปนผูตรวจสอบอิสระภายนอกอีกสวนหนึ่ง
สรุป
..................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

(ลงชื่อ) .......................................
(........................................)
(ตําแหนง) .....หัวหนาหนวยงาน......
วัน เดือน ป

ผลการประเมิน/
ขอสรุป

หนา ๑๑๕

ผนวก จ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
และคําแนะนําการใชแบบสอบถาม

วัตถุประสงค
แบบสอบถามการควบคุมภายในนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหทราบความเสี่ยงทั่วไป
ทีม่ ผี ลกระทบตอการบรรลุวตั ถุประสงคของการควบคุมภายใน และใชประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของกองทุน เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป
แบบสอบถามมี ๓ ชุด ดังนี้
ชุดที่ ๑ สําหรับสอบถามผูบ ริหารทีร่ บั ผิดชอบงานกองทุนเพือ่ การสืบสวน
และสอบสวนคดีอาญา คณะกรรมการบริหารกองทุน และหนวยงานทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ใหรับผิดชอบงานกองทุน
ชุดที่ ๒ สําหรับสอบถามหนวยบริหารเงินกองทุน ระดับ กก./สน./สภ.
และหนวยปฏิบัติการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ในสังกัด บช.น., ภ.๑-๙, ศชต.,
บช.ก., สตม. และ ปส.
ชุดที่ ๓ สําหรับสอบถามหนวยงาน ระดับ บช./ภ. และ บก./ภ.จว.ที่มี
หนวยงานในสังกัดไดรับการจัดสรรเงินกองทุน
การใชแบบสอบถาม
๑. ผูประเมินเปนผูถาม ตามแบบสอบถาม ถามีการปฏิบัติตามคําถาม
แสดงถึงการควบคุมภายในที่ดีใหกรอกเครื่องหมาย “✓” ในชอง “มี/ใช” ถาไมมี
การปฏิบัติตามที่ถาม ใหกรอกเครื่องหมาย “X” ในชอง “ไมมี/ไมใช” ถาไมมีกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับเรื่องที่ถาม ใหกรอกในชอง “ไมมี/ไมใช” โดยใชอักษร “NA” ซึ่งยอมาจาก
Not Applicable และหมายเหตุวา ไมมีเรื่องที่เกี่ยวกับคําถาม
๒. คําตอบวา “ไมมี/ ไมใช” หมายถึง มิไดปฏิบัติตามคําถาม แสดงถึง
จุดออนของระบบการควบคุมภายใน ผูป ระเมินควรทดสอบและหาสาเหตุ และพิจารณา
วามีการควบคุมอื่นทดแทนหรือไม

หนา ๑๑๖

จากคําตอบทีไ่ ดรบั ผูส อบทานหรือผูป ระเมิน ควรสังเกตการณการปฏิบตั งิ าน
จริง การวิเคราะหเอกสารหลักฐาน หรือคําตอบของผูท มี่ คี วามรูใ นเรือ่ งทีถ่ ามและเชือ่ ถือ
ได เพื่อสรุปคําตอบและอธิบายวิธีปฏิบัติในแตละขอของคําถาม ในชอง “คําอธิบาย/
คําตอบ” เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองที่จะนํามาประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในกองทุน
๓. จากขอมูลในชอง “คําอธิบาย/ คําตอบ” จะนํามาพิจารณาประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของแตละดานและแตละเรื่องในดานนั้น ๆ
๔. แบบสอบถาม ชุดที่ ๒ และ ชุดที่ ๓ เปนเพียงแนวทางแบบสอบถาม
การควบคุมภายในของหนวยบริหารเงินกองทุน และหนวยตนสังกัดของหนวยที่ไดรับ
การจัดสรรเงินกองทุนเทานั้น ในการใชงาน หนวยจะตองพิจารณาปรับใชใหเหมาะสม
กับสภาพแวดลอมของหนวย
นิยาม :

“กองทุน” หมายความวา กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการ
สืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
“หนวยงาน” หมายความวา หนวยจัดสรรและหนวยบริหารเงินกองทุน
ตามระเบียบ คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
“หนวยจัดสรร” หมายความวา หนวยงานที่ไดรับการจัดสรรเงินกองทุน
จากคณะกรรมการ เพื่อนําไปจัดสรรสมทบเปนคาใชจายในการสนับสนุนการปฏิบัติ
งานของขาราชการตํารวจในการทําหนาที่เกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ของหนวยบริหารเงินกองทุน
“หนวยบริหารเงินกองทุน” หมายความวา หนวยงานที่ไดรับการจัดสรร
เงินกองทุนจากคณะกรรมการและหนวยจัดสรร เพื่อเปนคาใชจายในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจในการทําหนาที่เกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวน
คดีอาญา
“คณะอนุกรรมการจัดสรร” หมายความวา คณะอนุกรรมการจัดสรร
เงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาของหนวยจัดสรร

หนา ๑๑๗

“คณะอนุกรรมการบริหารเงินกองทุน” หมายความวา คณะอนุกรรมการ
บริหารเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาของหนวยบริหารเงินกองทุน

หนา ๑๑๘

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ชุดที่ ๑ สําหรับสอบถามผูบ ริหารทีร่ บั ผิดชอบงานกองทุนคณะกรรมการ
บริหารกองทุน และหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานกองทุน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน ประกอบดวยกิจกรรมของกองทุน ดังนี้
๑. บริหารเงินกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน และตาม
นโยบายที่ ก.ต.ช. กําหนด
๑.๑ ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑการจายเงินกองทุน
๑.๒ จัดวางระบบบัญชีกองทุน
๑.๓ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรับ เก็บรักษา และจายเงิน
กองทุน
๑.๔ กําหนดเกณฑและวิธกี ารจัดสรรเงินกองทุนและอนุมตั กิ ารจัดสรร
เงินกองทุน
๑.๕ การจัดทํางบการเงินและบัญชี และรายงานสถานะการเงินและ
บริหารกองทุนตอ ก.ต.ช.
๒. การรับเงิน
๒.๑ คาปรับ
๒.๒ เงินงบประมาณ
๓. การโอนเงินใหหนวย
๔. การจัดประชุม
๕. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
๕.๑ จัดทํารายงานการรับและการใชจายเงินกองทุน
๕.๒ จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
๖. การตรวจสอบภายใน

หนา ๑๑๙
คําถาม
๑. บริหารกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน
และตามนโยบายที่ ก.ต.ช.กําหนด (งป. และ กง.)
■
มีการกําหนดภารกิจเปนลายลักษณอกั ษร และประกาศ
ใหผูเกี่ยวของทุกคนทราบ หรือไม
■
มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงาน
ที่สอดคลองกับภารกิจ และสามารถวัดผลสําเร็จได
หรือไม
■
มีการจัดทําคําสัง่ แตงตัง้ คณะกรรมการบริหารกองทุน
เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ตามองค
ประกอบ ครบถวน ถูกตอง หรือไม
■
องคประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน
มีความครบถวน ตามที่ พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ
พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๑๕ กําหนดไวหรือไม
■
มีการกําหนดและสอบทานขอบเขตระดับอํานาจ
ใน การอนุมตั อิ ยางเปนทางการ โดยระบุเปนลายลักษณ
อักษรชัดเจน และมีการสื่อสารใหผูที่เกี่ยวของทราบ
อยางทั่วถึง หรือไม
■
ผูบ ริหารสูงสุดและผูบ ริหารระดับรอง มีการสอบทาน
รายงานทางการเงิน และรายงานที่ไมใชทางการเงิน
ครบถวนตามระยะเวลาที่กําหนด หรือไม
๑.๑ ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑการจายเงินกองทุน
(งป. และ กง.)
■ มีการออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑการจาย
เงินกองทุน ใหเปนไปตามอํานาจหนาทีท่ กี่ าํ หนดไว
ในมาตรา ๑๑๖ (๒) แหง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ
พ.ศ.๒๕๔๗ หรือไม
■ ระเบี ย บดั ง กล า วได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
ก.ต.ช.หรือไม

มี/ใช

ไมมี/ไมใช

คําอธิบาย/
คําตอบ

หนา ๑๒๐
คําถาม
๑.๒ จัดวางระบบบัญชีกองทุน (กง.)
■ มีการจัดวางระบบบัญชีกองทุนใหเปนไปตาม
อํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในมาตรา ๑๑๖ (๓)
แหง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
หรือไม
■ มีการเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร เพือ
่ นําฝากเงิน
กองทุน ถูกตองตามระเบียบฯ หรือไม
■ มีการเปดบัญชีเงินฝากเงินกองทุนแยกตางหาก
จากบัญชีเงินฝากอื่น หรือไม
๑.๓ กําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารในการรับ เก็บรักษา
และจายเงินกองทุน (กง.)
■ มีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรับ
เก็บรักษา และจายเงินกองทุน ใหเปนไปตาม
อํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในมาตรา ๑๑๖ (๔)
แห ง พ.ร.บ.ตํ า รวจแห ง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
หรือไม
■
มีการออกระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน
เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา วาดวย
หลักเกณฑและวิธกี ารในการรับ เก็บรักษา และ
จายเงินกองทุน หรือไม
■ มีคา
ํ สัง่ มอบหมายหนาทีแ่ ละมอบอํานาจอนุมตั ิ
การจายเงินกองทุนเพือ่ การสืบสวนและสอบสวน
คดีอาญา อยางครบถวน ชัดเจน หรือไม
■
มีคมู อื การปฏิบตั ติ ามระเบียบเกีย่ วกับหลักเกณฑ
การจายเงินกองทุน หรือไม

มี/ใช

ไมมี/ไมใช

คําอธิบาย/
คําตอบ

หนา ๑๒๑
คําถาม
๑.๔ กําหนดเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินกองทุนและ
อนุมัติการจัดสรรเงินกองทุน (งป.)
■ มีการดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ พ.ศ.๒๕๕๒ ขอ ๗ หรือไม
■
มีการแตงตัง้ คณะอนุกรรมการจัดสรรเงินกองทุน
หรือไม
■ มีการกําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดสรรเงิน
กองทุน และอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินกองทุนใหกบั
คณะอนุกรรมการจัดสรรที่ชัดเจน หรือไม
■ มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรร และ
เปนไปตามระเบียบฯ ที่กําหนด หรือไม
๑.๕ การจัดทํางบการเงินและบัญชี และรายงานสถานะ
การเงินและบริหารกองทุนตอ ก.ต.ช. (งป.
และ กง.)
■ มีการจัดทํางบการเงินและบัญชี สงผูส
 อบบัญชี
ตรวจสอบ ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวัน
สิ้นปปฏิทิน หรือไม
■ สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ได ส อบบั ญ ชี
ของกองทุ น ทุ ก รอบป แล ว ทํ า รายงานผล
การสอบบัญชีกองทุนเสนอตอ ก.ต.ช.และ
กระทรวงการคลัง หรือไม
๒. การรับเงิน
๒.๑ คาปรับ (กง.)
■ หนวยงานผูเบิก นําสงเงินคาปรับไดถูกตอง
ครบถวน หรือไม
■ มีการตรวจสอบ/สอบทานการนําสงจากระบบ
บัญชี หรือไม

มี/ใช

ไมมี/ไมใช

คําอธิบาย/
คําตอบ

หนา ๑๒๒
คําถาม
๒.๒ เงินงบประมาณ (งป.)
■ มีการวางแผนในการจัดทําคําของบประมาณ
กองทุนที่ชัดเจน ครบถวน หรือไม
■ ในการจัดทําคําของบประมาณ มีการประสาน
ขอมูลกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของครบถวน หรือไม
■ มีการจัดทําแผนการจัดสรรงบประมาณใหกับ
หนวยงานที่จําเปนตองใช อยางครบถวน
เพียงพอ และแลวเสร็จทันตามกําหนดเวลา
หรือไม
■ มีการติดตามสถานการณ ความเปลี่ยนแปลง
และนโยบายของรัฐบาลเพือ่ ปรับเปลีย่ นไดตาม
สถานการณหรือไม
๓. การโอนเงินใหหนวย (งป.)
■ มี ก ารตรวจสอบเอกสาร/หลั ก ฐานที่ ชั ด เจน
กอนที่จะโอนเงินใหหนวย หรือไม
■ สามารถโอนเงิ น ให ห น ว ยได ทั น ตามกํ า หนด
ระยะเวลาหรือไม
๔. การจัดประชุม (งป. และ กง.)
■ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
หรือไม
■
ในการจัดเตรียมการประชุม ไดจดั ทําระเบียบวาระ
การประชุม แจงใหผูที่ตองมาประชุม ทราบ
หรือไม
■ มีการแจงใหผูที่ตองมาประชุมทราบลวงหนา
หรือไม
■
มีการจัดทําเอกสารรายงานการประชุม เพือ่ แจง
ใหคณะกรรมการบริหารทราบ หรือไม

มี/ใช

ไมมี/ไมใช

คําอธิบาย/
คําตอบ

หนา ๑๒๓
คําถาม
๕. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
๕.๑ จัดทํารายงานการรับและการใชจายเงินกองทุน
(งป. และ กง.)
■ มีการกําหนดระเบียบ หลักเกณฑ หรือแนวทาง
ปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดทํารายงานการรับ และ
การใชจายเงินกองทุนไว หรือไม
■ ดํ า เนิ น การตามแนวทางการจั ด ทํ า รายงาน
การรับ และการใชจายเงินกองทุน หรือไม
■ มี ก ารจั ด ทํ า สรุ ป ข อ มู ล รายงานการรั บ และ
การใชจายเงินกองทุน นําเสนอคณะกรรมการ
บริหารกองทุน ทราบอยางถูกตอง ครบถวน
ตามระยะเวลาที่กําหนดไว หรือไม
■
มีการกําหนดแบบฟอรมการรายงาน และตัวอยาง
การรายงานใหกับหนวยบริหารเงินกองทุน
หรือไม
๕.๒ จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน (วจ. และ ผอ.)
■
มีชอ งทางการสือ่ สารใหหนวยบริหารเงินกองทุน
ทราบถึงแนวทางการปฏิบตั ิ ในการจัดทํารายงาน
ผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม
■
มีการกําหนดแบบฟอรมการรายงาน และตัวอยาง
การรายงานใหกับหนวยบริหารเงินกองทุน
หรือไม
■ มีการสรุปขอมูลผลการปฏิบัติงาน เสนอคณะ
กรรมการบริหารกองทุน อยางครบถวน ถูกตอง
ตามระยะเวลาที่กําหนดไว หรือไม

มี/ใช

ไมมี/ไมใช

คําอธิบาย/
คําตอบ

หนา ๑๒๔

สรุป :

……………………………………………………...……………………………….........................................……
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..................................................

ชื่อผูประเมิน..............................................................
( .................................................... )
ตําแหนง..............................................................
วันที่........./........../..........

หนา ๑๒๕

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
หนวยงาน..................................
ชุดที่ ๒ สําหรับสอบถามหนวยบริหารเงินกองทุน (กก./สน./สภ. และ
หนวยปฏิบัติการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา)
แบบสอบถามการควบคุมภายใน ประกอบดวยกระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรมของกองทุน ดังนี้
๑. การบริหารเงินกองทุน
๒. การรับเงิน
๓. การเก็บรักษาเงิน
๔. การจายเงิน
๕. การจัดประชุม
๖. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
๖.๑ จัดทํารายงานการรับและการใชจายเงินกองทุน
๖.๒ จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน

หนา ๑๒๖
คําถาม
๑. การบริหารเงินกองทุน
■ มีการแตงตัง
้ คณะอนุกรรมการบริหารเงินกองทุน
เพือ่ การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาของหนวย
บริหารเงินกองทุน หรือไม
■ องคประกอบของคณะอนุกรรมการฯ ครบถวน
ตามทีก่ าํ หนดไวในระเบียบคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
วาดวยหลักเกณฑการจายเงินกองทุน เพือ่ สนับสนุน
การปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจในการทํา
หนาทีเ่ กีย่ วกับการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
พ.ศ.๒๕๕๒ ขอ ๑๑ หรือไม
■ มีชอ
 งทางรับเรือ่ งรองเรียนและมีการจัดทํารายงาน
สรุปเสนอผูบ ริหารกองทุนทราบครบถวน หรือไม
■ ผู  บ ริ ห ารมี ก ารสอบทานรายงานทางการเงิ น
หรือไม
■ ผูบ
 ริหารมีการสอบทานรายงานทีไ่ มใชทางการเงิน
หรือไม
๒. การรับเงิน
■ มีการจัดเก็บและนําสงเงินคาปรับใหหนวยงาน
ผูเบิก และหนวยงานผูเบิกนําสง กง. ไดถูกตอง
ครบถวนตามระเบียบและหลักเกณฑที่กําหนด
หรือไม
■ มีการเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย
เพื่อนําฝากเงินกองทุน และประเภทกระแส
รายวัน เพือ่ สัง่ จายเงินกองทุน เปนไปอยางถูกตอง
ตามระเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น
เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการในการรับ เก็บรักษา และ
จายเงินกองทุน พ.ศ.๒๕๕๓ ขอ ๑๑ และขอ ๑๖
หรือไม

มี/ใช

ไมมี/ไมใช

คําอธิบาย/
คําตอบ

หนา ๑๒๗
คําถาม
■
■

มีผูลงนามในเช็คสั่งจาย อยางนอย ๒ คน หรือไม
มีการกําหนดแนวทางปฏิบตั ใิ นการรับ – สงเงินไว
เปนลายลักษณอักษรหรือไม

๓. การเก็บรักษาเงิน
■ หน ว ยงานเก็ บ รั ก ษาเงิ น สดไว ณ ที่ ทํ า การ
เพือ่ สํารองจายได หนวยละไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
หรือไม
■ เก็บรักษาเงินเปนหีบหอ ฝากไวในตูนิรภัยของ
หนวยงาน และระบุจาํ นวนเงินในรายงานคงเหลือ
ประจําวัน ในชอง “หมายเหตุ” หรือไม
■ เงินกองทุนนอกเหนือจากวงเงินดังกลาวขางตน
ไดนําฝากไวในบัญชีออมทรัพยของธนาคาร
หรือไม
■ มี ก ารจั ด ทํ า ทะเบี ย นคุ ม เงิ น กองทุ น ได ถู ก ต อ ง
ตามคูมือการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ หรือไม
■ บันทึกรายการรับ–จาย ในทะเบียนคุมเงินกองทุน
ครบถวน เปนปจจุบัน หรือไม
๔. การจายเงิน
■ มีการจัดทําเอกสารขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน
ไปยังคณะอนุกรรมการบริหารเงินกองทุน ถูกตอง
ครบถวน ตามระเบียบที่กําหนด หรือไม
■ มีการจัดทํารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารเงินกองทุน หรือไม
■ การอนุมัติจายเงินกองทุนแตละรายการ ไดผาน
การพิจารณาอนุมตั ขิ องคณะอนุกรรมการบริหาร
เงินกองทุน หรือไม
■ การอนุมต
ั จิ า ยเงินกองทุนในแตละรายการ เปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบตอไปนี้
หรือไม

มี/ใช

ไมมี/ไมใช

คําอธิบาย/
คําตอบ

หนา ๑๒๘
คําถาม
■

■

■

■

■

■

คาตอบแทนบุคคลผูใหขอมูลขาวสาร เพื่อการ
สืบสวน ติดตาม จับกุม ขาวละไมเกิน ๕,๐๐๐.- บาท
เวนแตขา วใดทีเ่ ขาหลักเกณฑการจาย (ไดมาดวย
ความยากลําบากตองเสี่ยงภัยและตองใชระยะ
เวลาในการดําเนินงานเปนเวลานาน) ใหจาย
เพิ่มขึ้นได ไมเกินขาวละ ๒๐,๐๐๐.- บาท
การเบิกจายเงิน เปนไปตามสัญญาการยืมเงิน
และตามเอกสารหลักฐานขอเบิก หรือไม
มีหลักฐานการจายเงินกองทุน ครบถวน ถูกตอง
ตามระเบียบที่กําหนด หรือไม
มีรายงานการประชุมและการอนุมตั จิ า ยเงินกองทุน
เพื่อการสืบสวนของคณะอนุกรรมการฯ หรือไม
วิธีการจายเงินใหกับผูมีสิทธิรับเงินตามใบสําคัญ
มีความถูกตอง ครบถวน ตามที่กําหนดไวในคูมือ
การปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ พ.ศ.๒๕๕๒ ขอ ๑๔ หรือไม
มีการดําเนินการนําเงินเหลือจายสงคืนเปนไปตาม
ระเบียบฯ หรือไม

๕. การจัดประชุม
■ มี ก ารจั ด ประชุ ม ของคณะอนุ ก รรมการบริ ห าร
เงินกองทุน หรือไม
■ องคประกอบการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ
เปนไปอยางครบถวน ถูกตอง ตามระเบียบฯ
ที่กําหนดไว หรือไม
■ มีการจัดทําระเบียบวาระการประชุม และแจงให
ผูที่ตองมาประชุมทราบลวงหนา หรือไม
■ มี ก ารจั ด ทํ า รายงานการประชุ ม และใช เ ป น
หลักฐานประกอบการเบิกจายเงิน หรือไม

มี/ใช

ไมมี/ไมใช

คําอธิบาย/
คําตอบ

หนา ๑๒๙
คําถาม

มี/ใช

ไมมี/ไมใช

คําอธิบาย/
คําตอบ

๖. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
๖.๑ จัดทํารายงานการรับและการใชจายเงินกองทุน
■ มี ก ารรายงานผลการใช จ  า ยเงิ น กองทุ น ต อ
ผูบังคับบัญชาตนสังกัดเปนประจําทุกเดือน
ตามแบบและวิธีการที่กําหนด อยางถูกตอง
ครบถวน ตามหวงเวลาที่กําหนด หรือไม
■ มีการนําสงเงินเขากองทุน เปนไปตามระเบียบฯ
ที่กําหนดหรือไม
๖.๒ จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
■
มีการรายงานผลการปฏิบตั งิ านตอผูบ งั คับบัญชา
ตนสังกัดเปนประจําทุกเดือนตามแบบและ
วิ ธี ก ารที่ กํ า หนด อย า งถู ก ต อ ง ครบถ ว น
ตามหวงเวลาที่กําหนด หรือไม
■ มี ก ารรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านกองทุ น เพื่ อ
การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ตามแบบ
กส.๑ เปนไปอยางถูกตอง ครบถวน ตามหวง
เวลาที่กําหนด หรือไม

สรุป :

……………………………………………………...……………………………….........................................……
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..................................................
ชื่อผูประเมิน..............................................................
( .................................................... )
ตําแหนง..............................................................
วันที่........./........../..........

หนา ๑๓๐

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ชุดที่ ๓ สําหรับสอบถามหนวยงาน ระดับ บช./บก. ของหนวยงาน
ที่ไดรับการจัดสรรเงินกองทุน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน ประกอบดวยกิจกรรมของกองทุน ดังนี้
๑. การติดตามผลการดําเนินงาน
๒. การรายงานผลการใชจายเงิน และผลการปฏิบัติงาน
คําถาม
๑. การติดตามผลการดําเนินงาน
■
มีการแตงตัง้ คณะกรรมการติดตามการดําเนินงาน
ของหนวยที่ไดรับการจัดสรรเงินกองทุน และ
รายงาน ตร.(ผาน งป. และ กง.) ทราบ ภายใน
กําหนดทุกเดือน หรือไม
๒. การรายงานผลการใชจายเงิน และผลการปฏิบัติงาน
■
จัดทํารายงานการจัดเก็บและนําสงเงินเขากองทุน
โดยระบุรายละเอียดทีม่ ขี อ มูลของทุกหนวยงาน
จัดเก็บในสังกัด และรายงานสรุปยอดการ
จัดเก็บ และหนวยงานผูเ บิกในสังกัด และรายงาน
สรุปยอดการจัดเก็บและนําสงเงินเขากองทุน สง ตร.
(กง.) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนที่ไดรับรายงาน
หรือไม
■
รายงานผลการจัดสรรเงิน และการจายเงิน เสนอ
ตร. (ผาน สงป.) อยางถูกตอง ครบถวน ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด หรือไม
■
รายงานการวิเคราะหและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ประจําเดือน ตามแบบ กส.๒ เสนอ ตร. (ผาน วจ.)
อยางถูกตอง ครบถวน ตามระยะเวลาทีก่ าํ หนด
หรือไม

มี/ใช

ไมมี/ไมใช

คําอธิบาย/
คําตอบ

หนา ๑๓๑

สรุป :

……………………………………………………...……………………………….........................................……
………………………………………………………………………………………………………………………………...
ชื่อผูประเมิน..............................................................
( .................................................... )
ตําแหนง..............................................................
วันที่........./........../..........

๕. กําหนดเกณฑและวิธีการจัดสรรเงิน
กองทุนและการจัดสรรเงินกองทุน

๔. กํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารใน
การรับ เก็บรักษา และจายเงินกองทุน

๓. จัดวางระบบบัญชีกองทุน

๒. ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑการจาย
เงินกองทุน

๑. บริหารกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของกองทุน และตามนโยบายที่ ก.ต.ช.
กําหนด

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของการควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู
และสาเหตุ

วัตถุประสงค
ระดับ การควบคุม การประเมินผล
ของการควบคุม
ความเสี่ยง
ที่มีอยู
การควบคุม
ดาน.......

จุดออนและ
สาเหตุ

การปรับปรุง
การควบคุม

ผนวก ฉ
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา สํานักงานตํารวจแหงชาติ
แบบ ปย.๒
แบบประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (ชุดที่ ๑)
ผูบริหารที่รับผิดชอบงานกองทุน คณะกรรมการบริหารกองทุน และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานกองทุน
สําหรับระยะเวลาตั้งแต ๑ ต.ค.๒๕... - ๓๐ ก.ย.๒๕...

หนา ๑๓๒

๑๑. การตรวจสอบภายใน

๑๐. การจัดประชุม

๙. จัดทําคําของบประมาณ

๘. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน

๗. จัดทํารายงานการรับและการใชจาย
เงินกองทุน

๖. การจัดทํางบการเงินและบัญชี และ
รายงานสถานะการเงินและบริหาร
กองทุนตอ ก.ต.ช.

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของการควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู
และสาเหตุ

วัตถุประสงค
ระดับ การควบคุม การประเมินผล
ของการควบคุม
ความเสี่ยง
ที่มีอยู
การควบคุม
ดาน.......
จุดออนและ
สาเหตุ

การปรับปรุง
การควบคุม

หนา ๑๓๓

๖. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
๖.๑ จั ด ทํ า รายงานการรั บ และ
การใชจายเงินกองทุน
๖.๒ จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน

๕. การจัดประชุม

๔. การจายเงิน

๓. การเก็บรักษาเงิน

๒. การรับเงิน

๑. การบริหารเงินกองทุน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของการควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู
และสาเหตุ

(ลงชื่อ) .......................................
(.....................................)
(ตําแหนง) .....หัวหนาหนวยงาน......
วัน เดือน ป

วัตถุประสงค
ระดับ การควบคุม การประเมินผล
ของการควบคุม
ความเสี่ยง
ที่มีอยู
การควบคุม
ดาน.......

กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา สํานักงานตํารวจแหงชาติ
การประเมินผลการควบคุมภายใน (ชุดที่ ๒)
หนวยงาน............................................................
สําหรับระยะเวลาตั้งแต ๑ ต.ค.๒๕... - ๓๐ ก.ย.๒๕...
จุดออนและ
สาเหตุ

การปรับปรุง
การควบคุม

แบบ ปย.๒

หนา ๑๓๔

๒. การรายงานผลการใชจายเงิน และ
ผลการปฏิบัติงาน

๑. การติดตามผลการดําเนินงาน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของการควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู
และสาเหตุ

(ลงชื่อ) .......................................
(.....................................)
(ตําแหนง) .....หัวหนาหนวยงาน......
วัน เดือน ป

วัตถุประสงค
ระดับ การควบคุม การประเมินผล
ของการควบคุม
ความเสี่ยง
ที่มีอยู
การควบคุม
ดาน.......

กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา สํานักงานตํารวจแหงชาติ
การประเมินผลการควบคุมภายใน (ชุดที่ ๓)
หนวยงาน ...........................................................
สําหรับระยะเวลาตั้งแต ๑ ต.ค.๒๕… - ๓๐ ก.ย.๒๕…
จุดออนและ
สาเหตุ

การปรับปรุง
การควบคุม

หนา ๑๓๕

หนา ๑๓๖

คําอธิบายการจัดทําขอมูลในตาราง
- ความเสี่ยงที่ยังมีอยูและสาเหตุ ใหระบุเหตุการณที่เปนความเสี่ยงหรือ
เปนจุดออนของการดําเนินงานตามกระบวนการปฏิบัติงานที่กําหนด
- วัตถุประสงคของการควบคุมดาน………………...ใหระบุวาในการควบคุม
ประเภทความเสี่ยงดานใด O/F/C
- ระดับความเสี่ยง ใหระบุระดับ สูง/ปานกลาง/ตํ่า
- การควบคุมที่มีอยู ใหระบุวากระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม
แตละเรื่อง มีการควบคุมภายในที่มีอยูอะไรบาง
- การประเมินผลการควบคุม ใหระบุวา การควบคุมภายในที่มีอยู
เพียงพอ/ไมเพียงพอ
- จุดออนและสาเหตุ ใหระบุสําหรับกรณีที่การประเมินผลการควบคุม
ไมเพียงพอ วายังมีจุดออนและสาเหตุอะไรบาง
- การปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ให ร ะบุ ว  า จากจุ ด อ อ นและสาเหตุ ที่ พ บ
จะมีกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในอะไรเพิ่มเติมอีกบาง

หนา ๑๓๗

ผนวก ช
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของผูตรวจสอบภายใน
เรียน (หัวหนาหนวยรับตรวจ/ผูบริหารสูงสุดของหนวยรับตรวจ)
ขาพเจาไดสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ.........(ชื่อหนวย
รับตรวจ).......... สําหรับปสิ้นสุดวันที่........เดือน................พ.ศ.............. การสอบทาน
ไดปฏิบัติอยางสมเหตุสมผลและระมัดระวังอยางรอบคอบ ผลการสอบทานพบวา
การประเมินผลการควบคุมภายในเปนไปตามวิธกี ารทีก่ าํ หนด ระบบการควบคุมภายใน
มีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน

ชื่อผูรายงาน.....................................................................
(ชื่อหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน)
ตําแหนง...........................................................................
วันที่..........เดือน…...................พ.ศ..........

หนา ๑๓๘

ผนวก ซ
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปอ. ๑

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง
......................................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

พล.ต.ท.

( .................................. )
ผบช.สยศ.ตร./ประธานคณะอนุกรรมการ
จัดทําระบบการควบคุมภายใน และกํากับ ดูแล การประเมินผล
ดานการควบคุมภายใน ดานการบริหารความเสี่ยง
ของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

หนา ๑๓๙

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปอ. ๑

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
......................................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

พล.ต.ท.

( .................................. )
ผบช.สยศ.ตร./ประธานคณะอนุกรรมการ
จัดทําระบบการควบคุมภายใน และกํากับ ดูแล การประเมินผล
ดานการควบคุมภายใน ดานการบริหารความเสี่ยง
ของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

หนา ๑๔๐

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปอ. ๑

เรียน คณะอนุกรรมการและเลขานุการ อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวงดานบริหารและสวนราชการไมสังกัดฯ
......................................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

พล.ต.ท.

( .................................. )
ผบช.สยศ.ตร./ประธานคณะอนุกรรมการ
จัดทําระบบการควบคุมภายใน และกํากับ ดูแล การประเมินผล
ดานการควบคุมภายใน ดานการบริหารความเสี่ยง
ของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

หนา ๑๔๑

ผนวก ฌ
แบบ ปอ. ๒
ชื่อหนวยรับตรวจ
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่.........เดือน.....................พ.ศ. ..........
องคประกอบของการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน / ขอสรุป

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม
.….........................................................................
……........................................................................
๒. การประเมินความเสี่ยง
.….........................................................................
……........................................................................
๓. กิจกรรมการควบคุม
.….........................................................................
……........................................................................
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
.….........................................................................
……........................................................................
๕. การติดตามประเมินผล
.….........................................................................
……........................................................................
ผลการประเมินโดยรวม
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

ชื่อผูรายงาน.....................................................................
(ชื่อหัวหนาหนวยรับตรวจ)
ตําแหนง...........................................................................
วันที่..........เดือน…...................พ.ศ..........

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของการควบคุม
ความเสี่ยงที่ยัง
มีอยู
การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

ชื่อผูรายงาน..............................................................
(ชื่อหัวหนาหนวยรับตรวจ)
(ตําแหนง)..................................................................
วันที่.........เดือน.....................พ.ศ. .........

งวด/เวลาที่พบจุดออน

ผนวก ญ
ชื่อหนวยรับตรวจ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ............. เดือน............................. พ.ศ. .........
หมายเหตุ

แบบ ปอ. ๓

หนา ๑๔๒

จัดพิมพโดย
โรงพิมพตํารวจ ถ.เศรษฐศิริ ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท ๐-๒๖๖๘-๒๘๑๑-๓ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๔๖๕๘

