แผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจ
ความพึงพอใจของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
กองทุนเพือ่ การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
สานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีบญ
ั ชี 2559

กองวิจัย สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ
สานักงานตารวจแห่งชาติ

คานา
การให้บริการของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาเป็นภารกิจที่สาคัญในการให้บริการ
เจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนและสอบสวน ในฐานะที่เป็นทั้งผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้ า นการสนองประโยชน์ ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของกองทุ น เพื่ อ การสื บ สวนและสอบสวนคดี อ าญา
ให้มีความพึงพอใจ มีความเชื่อมั่น และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือสนับสนุนการทางานของกองทุนเพื่อการ
สืบ สวนและสอบสวนคดี อ าญา นอกจากนี้ บัน ทึ ก ข้ อ ตกลงการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานทุ น หมุ น เวี ย น
ประจ าปี บั ญ ชี 2559 ระหว่ า ง กระทรวงการคลั ง กั บ กองทุ น เพื่ อ การสื บสวนและสอบสวนคดี อาญา
ได้ ก าหนดเกณฑ์ วัดการด าเนิ นงานในตั วชี้ วัดที่ 2.3 การด าเนิ น การตามแผนการปรับ ปรุ ง การให้ บ ริ ก าร
จากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พิจารณาแผนการปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจ
ความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปี บัญชี 2558 ที่ผ่านความเห็นชอบคณะอนุกรรมการ
จัดทาข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนประจาปีและกากับดูแลการประเมินผลการดาเนินงาน
ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สาหรับกิจกรรมในการรับฟังความคิดเห็ นและคาดหวังจะต้องดาเนินการให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการรับฟัง ความคิดเห็นและเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง เป็นกิจกรรม
ของการดาเนิ น การในการได้ มาซึ่งข้ อมู ลที่ เกิด จากการสารวจข้อคิ ดเห็น ข้อ เสนอแนะ เพื่ อให้ เกิด ผลที่ จ ะ
น าไปใช้ ในการวางแผนกลยุท ธ์ ของหน่ วยงาน ให้ มี ก ารจั ดลาดั บความสาคั ญ ของการให้ บริ การ โดยอาจ
ดาเนินการออกแบบกระบวนงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานให้เหมาะสม สาหรับความพึงพอใจของ
ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย เป็ น การวั ดผลว่าการบริการที่ม อบให้ นั้ นบรรลุ ได้ สมกั บความหวังของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความไม่พึงพอใจ ถือเป็นเสียงสะท้อนที่ต้องปรับปรุง และพยายามที่จะขจัดความไม่พึงพอใจ
ให้ หมดสิ้ นไป การเรี ยนรู้ความไม่ พึ งพอใจและการด าเนิ น การปรับปรุงพั ฒ นาความไม่ พ อใจให้ ห มดสิ้ น ไป
ย่อ มส่ งผลต่ อ การพั ฒ นาความสั ม พั น ธ์อัน ดี กั บผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสี ยโดยเฉพาะกองทุ น เพื่ อ การสื บสวนและ
สอบสวนคดี อ าญาซึ่ ง เป็ น หน่ วยงานภาครัฐ ซึ่ ง ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย จ าเป็ น ต้ อ งใช้ บริ ก ารโดยไม่ มี โอกาส
เปลี่ยนไปเลือกใช้บริการ และสามารถนาไปกาหนดเป็นเป้าหมายของกองทุน เพื่อการสืบสวนและสอบสวน
คดีอาญาในการปรับปรุงการให้บริการในอนาคต ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
แผนการปรับปรุงคุณภาพการดาเนินการของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาฉบับนี้
ได้นาเสนอประเด็นความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้รับบริการในประเด็นความไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้า นสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาต่อการดาเนินการของกองทุน เพื่อการ
สืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ในปีบัญชี 2558 ประเด็นข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ รวมถึงแผนการศึกษา
หลั กเกณฑ์ และแนวทางการจัดสรรเงินให้กั บสถานี ต ารวจ เพื่ อ น ามาวิเคราะห์ ก าหนดเป็ นแผน/โครงการ/
กิจกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง การให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ เกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น
และบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
กองวิจยั สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ
ประจาปีบญ
ั ชี 2559
แผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวน
คดีอาญา ประจาปีบัญชี 2559
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1. หลักการและเหตุผล

แผนปฏิบตั กิ ารกองทุนเพือ่ การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจาปีบญ
ั ชี 2559
ตาม พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ลักษณะที่ 7 กองทุน เพื่ อการสืบสวนและสอบสวน
คดีอาญา มาตรา 112-117 ได้กาหนดให้ สานักงานตารวจแห่งชาติจัดตั้ งกองทุ นขึ้น มาเรียกว่า กองทุ น
เพื่ อการสืบ สวนและสอบสวนคดีอ าญา พร้ อมทั้ งก าหนดให้ มีก ระบวนการวิ ธีการบริห ารจั ดการขึ้น ในรู ป
คณะกรรมการบริหารซึ่งการดาเนินการกองทุนนั้นได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับแต่ พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ
พ.ศ.2547 มี ผลบั งคั บใช้ วั ต ถุ ประสงค์ ข องการจั ด ตั้ งกองทุ น นี้ เพื่ อ สนั บสนุ น งานสื บสวนและสอบสวน
คดีอาญา โดยการจัดสรรเงินให้กับหน่วยที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวนสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งทาให้หลักฐานในคดีมีคุณภาพมากขึ้น
ค่าตอบแทนบุคคลผู้ให้ ข้อมูลข่ าวสาร เพื่ อการสืบสวนติ ดตามจับกุ มหรือสืบสวนสอบสวนคดีอาญาอันจะ
นาไปสู่ ผลสาเร็จแห่ งคดี และเงินสิน บนแก่ผู้แ จ้งเบาะแสจนสามารถจั บกุ มผู้ ต้องหาตามประกาศสืบจับได้
ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เงิน กองทุ น เพื่ อ สนั บสนุ น การปฏิ บัติ งานของข้ าราชการตารวจในการท าหน้ าที่ เกี่ ยวกั บการสื บสวนและ
สอบสวนคดีอาญา พ.ศ.2558 ซึ่งครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนรับคาร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ และ
ค่าใช้จ่ายในการสืบสวนติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามคาสั่งศาลด้วย
สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา จะมีเงิน
สาหรับกองทุน จานวน 910,000,000 บาท โดยแยกเป็น
1) เงินกองทุนฯ งบประมาณ ปี 2559
จานวน 550,000,000 บาท
2) ประมาณการค่าปรับปีงบประมาณ 2559
จานวน 360,000,000 บาท
ประกอบด้วยแผน 4 ด้าน คือ
๑. แผนด้านการเงิน
๑.๑ นาส่งเงินค่าปรับเข้ากองทุนฯ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามวงรอบที่กาหนด
๑.๒ รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ถูกต้อง ภายในเวลาที่กาหนด
2. แผนด้านการปฏิบัติการ
การบริหารและการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนฯ
3. แผนด้านการสนองประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.๑ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของ
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
3.2 เพื่ อน าปั ญ หา อุ ปสรรค และข้ อ เสนอแนะของผู้ รับบริ การ และผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย
นาผลมาปรับใช้ในการวางแผนการปรับปรุงและการพัฒนางานบริการของกองทุนฯ
๔. แผนด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
๔.๑ พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารงานทุนหมุนเวียน
แผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวน
คดีอาญา ประจาปีบัญชี 2559
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๔.๒ มีแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสารสนเทศกองทุน เพื่อเป็นแนวทางพัฒนา
บุคลากรให้สามารถใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๓ แก้ ไขข้ อ บกพร่อ งในโปรแกรมแบบรายงานผลการวิเคราะห์ แ ละประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ผ่านระบบสารสนเทศ ตร. (POLIS)
4.4 พัฒนาระบบป้องกันผู้บุกรุก หรือผู้ไม่ประสงค์ดีต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.5 เพื่ อ เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ข่ าวสาร ผลงาน ของกองทุ น ฯ เพิ่ ม ช่ อ งทางในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องในกองทุนและประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงและรับทราบข่าวสาร
4.6 เพิ่มแรงจูงใจในการทางาน ทาให้เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และชานาญงาน
ในหน้าที่มากขึ้น ลดปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการทางาน
4.7 การติดตาม ตรวจสอบระบบบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุน
หมุนเวียน
4.8 โครงสร้ า งองค์ ก รและการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของกองทุ น มี ค วามชั ด เจน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และพันธกิจของกองทุนฯ
4.9 ระบบการประเมินผลด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีความชัดเจน เป็น
รูปธรรม และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงการบริหาร
4.10 บุคลากรของกองทุนฯ มีสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กาหนด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน
การติดตามและรายงานผล ประกอบด้วย
๑. การรายงานผลการนาส่งเงินค่าปรับเข้ากองทุนและการรายงานการใช้จ่ายเงิน มอบหมาย
กองการเงิน (กง.)
๒. การรายงานผลการปฏิบัติ มอบหมาย กองวิจยั (วจ.)
๓. การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ การจัดสรรเงิน การใช้จ่ายเงินและผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยบริหารเงินกองทุนฯ มอบหมาย สานักงานตรวจสอบภายใน (สตส.)
๔. การรายงานการดาเนินงานด้านการพัฒนาบุคคลากร มอบหมาย สานักงานกาลังพล (สกพ.)
๕. การรายงานการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง และการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
มอบหมาย กองยุทธศาสตร์ (ยศ.)
5.1 การบริหารความเสี่ยง รายงานผลการดาเนินการ จานวน 2 ครั้ง
- รอบ 6 เดือน : เป็นการรายงานความก้าวหน้าของการดาเนิน การตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง
- รอบ 12 เดื อน : เป็ นการรายงานสรุ ปผลการด าเนิ นการตามแผนบริ หารความเสี่ ยง
ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ สรุปบทเรียน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
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5.2 การควบคุมภายใน รายงานผลการดาเนินการ จานวน 2 ครั้ง
- รอบ 6 เดื อ น : รายงานความก้ า วหน้ า ของการด าเนิ น การตามแผนปรั บปรุ งการ
ควบคุมภายในกองทุนฯ ของปีบัญชี 2558 ที่ดาเนินการในปีบัญชี 2559
- รอบ 12 เดือน :
(1) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย
(แบบ ปย.1)
(2) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย
(แบบ ปย.2)
๖. การรายงานการจั ด ท าแผนบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มอบหมาย กองแผนงาน
อาชญากรรม (ผอ.)
๗. การรายงานการจัดทาแผนปฏิบัติการสารสนเทศ มอบหมาย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (ศทก.)และ
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี (บก.สสท.)
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เกณฑ์วัดผลการดาเนินงาน
ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีบัญชี 2559 ระหว่างกระทรวงการคลัง กับ กองทุนเพื่อการสืบสวนและ
สอบสวนคดี อ าญา สานั ก งานต ารวจแห่ งชาติ ตามตั วชี้ วัด ที่ 2.3 การด าเนิ น การตามแผนปรั บปรุ งการ
ให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กาหนดเกณฑ์วัดผลการดาเนินงานตามแผนการ
ปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพการด าเนิ น การของกองทุ น เพื่ อ การสื บ สวนและสอบสวนคดี อ าญา ในปี บั ญ ชี 2559
แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ

กิจกรรม

1

แต่ ง ตั้ ง คณะท างานเพื่ อ จั ด ท าแผนปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานจากผลส ารวจ
ความพึงพอใจ

๒

แผนปรับ ปรุง การด าเนิ น งานจากผลสารวจความพึ ง พอใจแล้ วเสร็จ และได้ รับ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการจัดทาข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงาน
ทุนหมุนเวียนประจาปีและกากับดูแลการประเมินผลการดาเนินงานด้านการสนอง
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเดือนมีนาคม 2559
สามารถดาเนินการปรับปรุงการดาเนินงานตามเป้าหมายของแผนการปรับปรุงฯ
ได้ร้อยละ 80
สามารถดาเนินการปรับปรุงการดาเนินงานตามเป้าหมายของแผนการปรับ ปรุงฯ
ได้ร้อยละ 100
สามารถดาเนินการปรับปรุงการดาเนินงานได้ตามเป้าหมายของแผนการปรับปรุงฯ
โดยผลสารวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของปีบัญชี 2559 มีค่ามากกว่า
ปีที่ผ่านมา

๓
๔
๕

โดยมีคาจากัดความหรือสูตรการคานวณ ดังนี้
- กองทุนฯ ต้องดาเนินการ กิจกรรม/ โครงการ ตามที่ระบุในแผนการปรับปรุงฯ ให้ได้ผลลัพธ์ ณ
สิ้น ปี บั ญ ชี 2559 ตรงตามเป้ าหมายทั้ งเชิ งปริ มาณ และเชิ งคุ ณ ภาพตามที่ ระบุ ไว้ในแผนการปรั บปรุ งฯ
ประจาปี 2559 จึงจะถือว่า กิจกรรม/ โครงการนั้นๆ แล้วเสร็จ
- หากกิ จ กรรม/ โครงการใดๆ ไม่ สามารถระบุ เป้ าหมายการด าเนิ น งานทั้ ง เชิ ง ปริม าณและ
เชิงคุณภาพ ณ สิ้นปีบัญชี 2559 ได้ ให้ถือว่า กิจกรรม/ โครงการนั้นๆ ไม่แล้วเสร็จ
- กองทุนฯ ต้องจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปรับปรุงฯ เสนอคณะอนุกรรมการ
จัดทาข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนประจาปี และ กากับ ดูแล การประเมิ นผลการ
ดาเนินงานด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อทราบ หากไม่รายงานจะพิจารณาปรับลดคะแนน
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ลง 0.5000 คะแนน
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2. คานิยามกองทุนเพือ่ การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ประจาปีบญ
ั ชี 2558

กองทุน
กองทุน หมายถึง กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ตามพระราชบัญ ญัติตารวจ
แห่งชาติ พ.ศ.2547
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
เลขานุการ
เลขานุ การ หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุ นเพื่ อการสืบสวนและสอบสวน
คดีอาญา
หน่วยงาน
หน่วยงาน หมายถึง หน่วยจัดสรรและหน่วยบริหารเงินกองทุนตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน
เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการตารวจในการทาหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา พ.ศ.2558
หน่วยจัดสรร
หน่วยจัดสรร หมายถึง หน่ วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนจากคณะกรรมการเพื่อน าไป
จัดสรรสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจในการทาหน้าที่เกี่ยวกับการ
สืบสวนและสอบสวนคดีอาญาของหน่วยบริหารเงินกองทุน เช่น กองบังคับการตารวจนครบาล 1 - 9 และ
ตารวจภูธรจังหวัด เป็นต้น เพื่อมีไว้สนับสนุนหน่วยงานในสังกัด (หน่วยบริหารเงินกองทุน)
หน่วยบริหารเงินกองทุน
หน่วยบริหารเงินกองทุน หมายถึง หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนจากคณะกรรมการและ
หน่วยจัดสรร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจในการทาหน้าที่เกี่ยวกับการ
สืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ได้แก่ หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา เช่น สถานีตารวจ
หน่วยปฏิบัติการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา เป็นต้น
คณะอนุกรรมการจัดสรร
คณะอนุกรรมการจัดสรร หมายถึง คณะอนุกรรมการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการสืบสวน และ
สอบสวนคดีอาญาของหน่วยจัดสรร ประกอบด้วย
(1) หัวหน้าหน่วยจัดสรร เป็นประธานอนุกรรมการ
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(2) รองหัวหน้าหน่วยจัดสรร เป็นอนุกรรมการ โดยตาแหน่ง
(3) ผู้ซึ่งประธานอนุกรรมการแต่งตั้ง เป็นอนุกรรมการ
(4) หัวหน้าฝ่ายอานวยการของหน่วยจัดสรรเป็นอนุกรรมการและเลขานุการโดยตาแหน่ง
อนุก รรมการตาม (3) ให้แ ต่งตั้งจากกลุ่มหั วหน้าหน่วยบริหารเงิน กองทุ น ซึ่งให้ เ ลือ กกัน เอง
จานวนไม่เกินสามคน ตามวิธีการที่ ประธานอนุกรรมการกาหนด โดยมีวาระในการดารงตาแหน่งคราวละสองปี
และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
คณะอนุกรรมการบริหารเงินกองทุน
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารเงิ น กองทุ น หมายถึ ง คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารเงิ น กองทุ น
เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาของหน่วยบริหารเงินกองทุน ประกอบด้วย
(1) หัวหน้าหน่วยบริหารเงินกองทุน เป็นประธานอนุกรรมการ
(2) รองหัวหน้าหน่วยบริหารเงินกองทุนและหัวหน้างานสอบสวน เป็นอนุกรรมการโดยตาแหน่ง
(3) ผู้ซึ่งประธานอนุกรรมการแต่งตั้ง เป็นอนุกรรมการ
(4) หัวหน้ าฝ่ ายอานวยการหรือหั วหน้างานอานวยการหรือข้าราชการตารวจชั้ นสัญ ญาบัต ร
ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยบริหารกองทุนให้รับผิดชอบงานอานวยการของหน่วยงานแล้วแต่กรณี
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการโดยตาแหน่ง
อนุก รรมการตาม (3) ให้แ ต่ง ตั้ง จากกลุ่ม ผู้กากับ การ กลุ่ม รองผู้กากับ การ กลุ่ม สารวัต ร
กลุ่ม รองสารวัตร กลุ่มพนักงานสอบสวน กลุ่มละหนึ่งคน และกลุ่มชั้นประทวน จานวนสามคน ซึ่งให้เลือก
กันเองตามวิธีการที่ประธานอนุกรรมการกาหนด โดยมีวาระในการดารงตาแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับ
แต่งตั้งใหม่ได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
กรณีหน่วยบริหารเงินกองทุน ไม่มีอนุกรรมการโดยตาแหน่งตาม (2) หรือ (4) หรือกรณีประธาน
อนุ ก รรมการไม่ สามารถแต่ งตั้งอนุ ก รรมการตาม (3) ตามจ านวนที่ ก าหนดในวรรคสองได้เนื่ อ งจากไม่ มี
ข้าราชการตารวจในกลุ่มนั้นๆ ให้ถือว่าอนุกรรมการบริหารเงินกองทุนเท่าที่มีอยู่เป็นคณะอนุกรรมการบริหาร
เงินกองทุนตามวรรคหนึ่ง
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3. ผลการสารวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าทีต่ ารวจทีป่ ฏิบตั งิ านด้านสืบสวนและสอบสวนของ
กองทุนเพือ่ การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
และ
ประเด็นข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ
ประจาปีบญ
ั ชี 2558
ผลการสารวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าทีต่ ารวจทีป่ ฏิบตั งิ านด้านสืบสวนและสอบสวนของ
กองทุนเพือ่ การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ประจาปีบญ
ั ชี 2558
ในปี บั ญ ชี 2558 กองวิ จั ย ส านั ก งานยุ ท ธศาสตร์ ต ารวจ ได้ จ้ างคณะสั ง คมศาสตร์ แ ละ
มนุษ ยศาสตร์ มหาวิท ยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหน่ วยงานอิ สระ (Third Party) เป็น ที่ ปรึกษาในการดาเนิ น การ
ประเมิ น ระดับความสาเร็จความพึ งพอใจของเจ้ าหน้ าที่ต ารวจที่ ปฏิ บัติงานด้ านสื บสวนและสอบสวน ของ
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ตามโครงการประเมินระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้
จ่ายงบประมาณ (PART) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ผลการสารวจความพึ ง พอใจของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจปฏิ บั ติ งานสื บ สวนและสอบสวนต่ อ การ
ดาเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา จากกลุ่มตัวอย่างจานวน ๗๐๐ คน
ภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 70.18 แยกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้
ผล
สารวจ

ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นคาถาม

1

2

3

4

5

(จานวน) (จานวน) (จานวน) (จานวน) (จานวน)

ภาพรวม
ด้านกระบวนการขัน้ ตอนการจัดสรรเงินของ
หน่วยงานท่าน
1. องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการจัดสรร
เงินกองทุนฯ มีความเหมาะสม
2. การอนุ มั ติ ใช้ จ่ า ยเงิ น กองทุ น ฯ ของคณะ
กรรมการฯ เป็ นไปตามภารกิ จด้ านการสื บ สวน
อย่ างแท้ จริ งและตอบสนองความต้ องการของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้

ร้อยละ
70.18
70.42

19

66

207

311

97

71.40

30

75

219

254

122

70.20
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ประเด็นคาถาม
3. กระบวนการ ขั้น ตอน การจ่ ายเงิน มี ความ
ชัดเจนและมีช่องทางที่เหมาะสม
4. การประชุ ม ชี้ แ จงหรื อ ติ ด ประกาศขั้ น ตอน
การจั ด สรรเงิ น กองทุ นฯ สถานภาพของ
กองทุ น ฯ ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ป ฏิ บั ติ เข้ า ใจมี ค วาม
ชัดเจนและมีช่องทางที่เหมาะสม
5. การด าเนิ น งาน ของกองทุ นฯ มี ความ
น่าเชื่อถือและมีหลักฐานสามารถตรวจสอบได้
6. ระเบี ยบ เงิ น กอ งทุ น ฯ มี ค วามชั ด เจน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน
7. แบบฟอร์มในการเบิกจ่ายเงินเข้าใจง่ายและ
มีความชัดเจน
ด้านสิง่ อานวยความสะดวก
8. คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านเงิ น กองทุ น ฯ มี ค วาม
ชัดเจนเข้าใจง่าย
9. คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านเงิ น กองทุ น ฯ มี ก าร
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
10. มีเวปไซต์หรือช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
กั บ ฝ่ า ยอ านวยการของกองทุ น ฯ ทั้ ง มี ก าร
ประชาสัมพันธ์เข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือแนวทาง
ปฏิบัติของกองทุนฯ ได้ อย่างสะดวก เจ้าหน้าที่
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและทราบอย่างทั่วถึง
11. มีระบบฐานข้อ มูลที่แสดงให้เห็น ยอดการ
จั ด ส รรห รื อ ย อ ด เงิ น ค งเห ลื อ ที่ ส าม ารถ
ตรวจสอบได้โดยสะดวก
ด้านการให้บริการ
12. เจ้าหน้ าที่เบิ กจ่ายเงินกองทุ นฯ มีจานวน
เพียงพอและทาหน้าที่เบิกจ่ายด้วยความรวดเร็ว
13. เจ้ า หน้ า ที่ เ ข้ า ใจระเบี ย บเงิ น กองทุ น ฯ
ซึ่งสามารถลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
14. เจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่เบิกจ่ายเงินกองทุนฯ
สามารถชี้แจงระเบี ยบเกี่ยวกับการเบิ กจ่ายได้
อย่างชัดเจน

ผล
สารวจ

ระดับความพึงพอใจ

1
2
3
4
5
ร้อยละ
(จานวน) (จานวน) (จานวน) (จานวน) (จานวน)

29

66

228

284

93

69.80

29

75

249

276

71

68.00

22

70

208

302

98

70.80

10

74

239

262

115

71.20

6

73

228

293

100

71.60
70.55

8

61

272

278

81

6

66

251

304

73

12

67

268

253

100

70.20

14

73

229

274

110

71.20

70.20
70.60

16

94

251

251

88

71.35
68.60

8

65

240

310

77

70.80

8

72

210

326

84

71.60
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ผล
สารวจ

ระดับความพึงพอใจ

ประเด็นคาถาม
15.. เจ้ าหน้ าที่ ที่ ท าหน้ าที่ เบิ กจ่ ายเงิ นกองทุ นฯ
มี ความรู้ ความสามารถ มี ความสุ ภ าพ มี ค วาม
เอาใจใส่และกระตือรือร้นในการทางาน
ด้านการจัดการความเสีย่ ง
16. เงิน กองทุ น ฯ ที่ ได้รับการจั ดสรรเพีย งพอ
ต่ อ ป ริ ม าณ และความ ต้ อ งการใช้ ใน กา ร
ปฏิบัติงาน
17. กองทุ นฯ มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนที่
ชั ด เจน กรณี การจั ด สรรหรื อ การเบิ ก จ่ า ย
เงินกองทุนฯไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรม
18. เงินกองทุนฯ ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
สืบสวน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1
2
3
4
5
ร้อยละ
(จานวน) (จานวน) (จานวน) (จานวน) (จานวน)

8

48

189

337

118

74.40

34

133

284

192

57

68.40
63.00

8

80

306

241

65

67.80

12

58

209

268

153

74.40

1.1 ด้ า นกระบวนการขั้ น ตอนการจัด สรรเงิ น ของหน่ ว ยงาน ได้ ค่าคะแนนความพึ ง พอใจ
ร้อยละ 70.42 ตามรายละเอียดประเด็นคาถาม ดังนี้
1.1.1 องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการจัดสรรเงิน กองทุ นฯ มีความเหมาะสม ได้ค่า
คะแนนความพึงพอใจร้อยละ 71.40
1.1.2 การอนุมัติใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ของคณะกรรมการฯ เป็น ไปตามภารกิจด้านการ
สืบสวนอย่างแท้ จริง และตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานได้ ได้ค่าคะแนนความพึ งพอใจ
ร้อยละ 70.20
1.1.3 กระบวนการ ขั้ น ตอน การจ่ า ยเงิ น มี ค วามชั ด เจนและมี ช่ อ งทางที่ เหมาะสม
ได้ค่าคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 69.80
1.1.4 การประชุมชี้แจงหรือติดประกาศขั้นตอนการจัดสรรเงินกองทุนฯ สถานภาพของ
กองทุนฯ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจมีความชัดเจนและมีช่องทางที่เหมาะสม ได้ค่าคะแนนความพึงพอใจ
ร้อยละ 68.00
1.1.5 การดาเนินงานของกองทุนฯ มีความน่าเชื่อถือและมีหลักฐานสามารถตรวจสอบได้
ได้ค่าคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 70.80
1.1.6 ระเบี ยบเงินกองทุ นฯ มีความชัดเจน เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องของหน่ วยงาน ได้ค่า
คะแนนความพึงพอใจร้อยละ 71.20
1.1.7 แบบฟอร์ ม ในการเบิ ก จ่ ายเงิน เข้ า ใจง่ ายและมี ความชั ด เจน ได้ ค่าคะแนนความ
พึงพอใจร้อยละ 71.60
แผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวน
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1.2 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ได้ค่าคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 70.55 ตามรายละเอียด
ประเด็นคาถาม ดังนี้
1.2.1 คู่ มื อ การปฏิ บัติ ง านเงิน กองทุ น ฯ มี ความชั ด เจนเข้ าใจง่าย ได้ ค่า คะแนนความ
พึงพอใจร้อยละ 70.20
1.2.2 คู่ มื อ การปฏิ บั ติ งานเงิน กองทุ น ฯ มี การปรั บปรุ งให้ เป็ น ปั จ จุ บัน อยู่ เสมอ ได้ ค่า
คะแนนความพึงพอใจร้อยละ 70.60
1.2.3 มีเวปไซต์หรือช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับฝ่ายอานวยการของกองทุนฯ ทั้งมีการ
ประชาสัมพันธ์เข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือแนวทางปฏิบัติของกองทุนฯ ได้อย่างสะดวก เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงได้
ง่ายและทราบอย่างทั่วถึง ได้ค่าคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 70.20
1.2.4 มีระบบฐานข้ อมูลที่แสดงให้เห็นยอดการจัดสรรหรือยอดเงิน คงเหลือที่สามารถ
ตรวจสอบได้โดยสะดวก ได้ค่าคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 71.20
1.3 ด้านการให้บริก าร ได้ค่าคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 71.35 ตามรายละเอียดประเด็น
คาถาม ดังนี้
1.3.1 เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินกองทุนฯ มีจานวนเพียงพอและทาหน้าที่เบิกจ่ายด้วยความ
รวดเร็ว ได้ค่าคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 68.60
1.3.2 เจ้าหน้าที่เข้าใจระเบียบเงินกองทุนฯ ซึ่งสามารถลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ได้ค่าคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 70.80
1.3.3 เจ้ าหน้ าที่ ที่ ท าหน้ าที่ เบิ ก จ่า ยเงินกองทุ น ฯ สามารถชี้ แจงระเบี ยบเกี่ย วกั บการ
เบิกจ่ายได้อย่างชัดเจน ได้ค่าคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 71.60
1.3.4 เจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่เบิกจ่ายเงินกองทุนฯ มีความรู้ความสามารถ มีความสุภาพ มีความ
เอาใจใส่และกระตือรือร้นในการทางาน ได้ค่าคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 74.40
1.4 ด้ านการจั ดการความเสี่ ยง ได้ค่าคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 68.40 ตามรายละเอีย ด
ประเด็นคาถาม ดังนี้
1.4.1 เงิน กองทุนฯ ที่ได้รับการจัดสรรเพียงพอต่อปริมาณและความต้องการใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ได้ค่าคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 63.00
1.4.2 กองทุนฯ มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนที่ชัดเจน กรณีการจัดสรรหรือการเบิกจ่าย
เงินกองทุนฯ ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรม ได้ค่าคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 67.80
1.4.3 เงิน กองทุน ฯ ช่วยสนับสนุน การปฏิบัติงานสืบสวน ให้มีประสิทธิภ าพมากยิ่ งขึ้ น
ได้ค่าคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 74.40
ประเด็ น ที่ ไ ด้ ค ะแนนความพึ ง พอใจมากที่ สุ ด คื อ ด้ า นการให้ บ ริ ก าร ในประเด็ น เจ้ า หน้ า ที่
ที่ทาหน้าที่เบิกจ่ายเงินกองทุนฯ มีความรู้ความสามารถ มีความสุภาพ มีความเอาใจใส่และกระตือรือร้นในการ
ท า ง า น แ ล ะ ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม เสี่ ย ง ใ น ป ร ะ เด็ น เงิ น ก อ ง ทุ น ฯ ช่ ว ย ส นั บ ส นุ น
การปฏิ บัติ งานสืบสวน ให้มี ประสิ ทธิภ าพมากยิ่งขึ้ น โดยได้ค่าคะแนนความพึ งพอใจเฉลี่ย เท่ ากับ 3.72
คิดเป็นร้อยละ 74.40
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ประเด็นทีไ่ ด้คะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด คือด้านการจัดการความเสี่ยงในประเด็นเงินกองทุนฯ
ที่ได้รับการจัดสรรเพียงพอต่อปริมาณและความต้องการใช้ในการปฏิบัติงาน โดยได้ค่าคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย เท่ากับ 3.15 คิดเป็นร้อยละ 63.00
ประเด็นไม่พึงพอใจมากที่สุด ในการให้บริการของกองทุนสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
1. งบประมาณของกองทุนสืบสวนสอบสวนที่ได้รับการจัดสรรยังไม่เ พียงพอและเหมาะสมต่อ
การปฏิบัติงานในปัจจุบัน นอกจากนี้การจัดสรรทุนตามจุดประสงค์แต่ละข้อยังไม่ชัดเจน
2. เจ้าหน้ าที่ ผู้ปฏิบัติ ไม่ เข้ าใจระเบี ยบหลัก เกณฑ์ ก ารเบิ กจ่ ายอย่างชัด เจน ในบางครั้งก็ แจ้ ง
รายละเอียดข้อมูลไม่ครบ
3. การจัดสรรเงินไม่เป็นธรรม รวมถึงการใช้งบประมาณของกองทุนสืบสวนสอบสวนไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์
4. การเบิ ก จ่ า ยล่ า ช้ า ไม่ ทั น ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านการจั ด สรรงบประมาณอาจล่ า ช้ า ไม่ ทั น
การปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะ ในการให้บริการของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
1. ควรเปิดกว้างช่องทางในการใช้เงิน กองทุนให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ
และหลังเกิดเหตุ
2. เงินกองทุ น สืบสวนสอบสวนควรได้ใช้ประโยชน์ ในการสืบสวนสอบสวนอย่างแท้ จริงตาม
จุดประสงค์ของกองทุน
3. ควรมีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ในงานสืบสวนแต่ละหน่วยของกองทุน
4. การบริ ห ารเงิ น กองทุ น เพื่ อ การสื บ สวนและสอบสวนคดี อ าญา ควรมี ค วามโปร่ ง ใส
ตรงไปตรงมา ชี้แจงรายละเอียดการใช้เงินกองทุนได้
5. ควรจัดให้มี การอบรมเจ้าหน้าที่ ตารวจและผู้บังคับบั ญ ชาทุก ระดับให้ ทราบถึงการบริห าร
เงิ น กองทุ น ฯ ระเบี ย บการเบิ ก จ่ ายเงิ น กองทุ น ฯ ควรจั ด อบรมบุ ค คลอย่ า งน้ อ ยสถานี ต ารวจละ 2 นาย
ในการจัดทาการเบิกจ่าย
6. ควรเพิ่มวงเงินกองทุนฯ ให้มากกว่าปัจจุบันเพื่อรองรับเศรษฐกิจที่ค่าครองชีพและรายจ่าย
และราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะ ที่ต้องการให้พัฒนาเว็บไซต์กองทุนฯ www.criminalfund.police.go.th
1. ควรประชาสัมพันธ์การเข้าถึงข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ โดยการประกาศลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้
เป็น ระบบที่ ทัน สมัย ทัน ยุค ทัน เหตุก ารณ์ เนื่อ งจากข้าราชการตารวจผู้ปฏิ บัติส่วนมากยั งไม่รู้จักเว็บไซต์
กองทุนฯ แต่อย่างใด
2. ปรับปรุงระบบเชื่อมต่อของข้อมูล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปรับให้เป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ
3. ควรมี ก ารปรั บ ปรุง การเข้ า ใช้ ระบบ เนื่ อ งจากช่ วงเวลาที่ จ ะต้ อ งมี ก ารรายงานกองทุ น ฯ
พร้อมๆ กัน การเข้าถึงเว็บไซต์มักมีปัญหา
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ประเด็นข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ
ประจาปีบญ
ั ชี 2558
กองวิจัย สานั กงานยุทธศาสตร์ตารวจ ได้รวบรวมข้ อมูลข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ ประจาปี
บัญชี 2558 ปรากฏตามรายละเอียด ดังนี้
1. ข้อร้องเรียนจากสานักงานจเรตารวจ
- ไม่พบว่ามีเรื่องร้องเรียน
2. ข้ อ ร้ อ งเรี ย นจากคณะอนุ ก รรมการจั ด ท าระบบการควบคุ ม ภายใน และก ากั บ ดู แ ลการ
ประเมินผลด้านการควบคุมภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยง ตามคาสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุ นเพื่อการ
สืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ที่ 4/2558 ลง วันที่ 8 กรกฎาคม 2558
– พบว่ามีเรื่องร้องเรียน จานวน 3 เรื่อง คือ
2.1 ผกก.ฝอ.บก.สส.ศชต. น าเงิ นงบประมาณเหลื อจ่ ายไปใช้ ผิดประเภทและใช้ เงิ นกองทุ นฯ
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผลการดาเนินการยุติเรื่อง (ไม่มีมูล)
2.2 พงส.ผทค. ร้องเรียน ผกก.สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช ไม่ แบ่งจ่ายเงินกองทุนสืบสวนฯ
ให้แก่งานสอบสวน งวดแรกข้างต้น 170,000 บ. ผลการดาเนินการยุติเรื่อง (พนักงานสอบสวนไม่ทาเรื่องเบิก)
2.3 ข้าราชการตารวจ สภ.คุระบุ รี จว.พั งงา ร้องเรียน ผกก.สภ.คุ ระบุ รี ทุ จริตในการเบิ กจ่าย
เงินกองทุนฯ ผลการดาเนินการยุติเรื่อง (ไม่มีมูล)
3. ข้ อ ร้อ งเรี ย นจากคณะอนุ ก รรมการก ากั บ ดู แ ล การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานด้ านการ
ปฏิบัติการและด้านการตรวจสอบภายใน
3.1 ผลการตรวจสอบพบหน่ วยงานที่ ได้ รับ จั ด สรรเงิน กองทุ น ฯ รวม 616 หน่ วยงาน
จากการตรวจสอบไม่พบข้อตรวจพบที่มีนัยสาคัญ
3.2 ผลการตรวจสอบพบหน่ วยงานที่ ได้ รับ จั ด สรรเงิ น กองทุ น ฯ รวม 616 หน่ วยงาน
พบกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จานวน 1 หน่วยงาน คือ
– สภ.ปากตะโก จว.ชุมพร โดยอนุกรรมการหรือผู้มีสิทธิ์ขอเบิกเงินซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียได้
เข้าร่วมประชุมพิจารณาในที่ประชุม จานวน 2 นาย ได้แก่ ร.ต.ท.อธิวัฒน์ บุญลอย และ ร.ต.ท.เกรียงศักดิ์
เมืองแดง โดย สตส. ได้มีข้อเสนอแนะให้ สภ.ปากตะโก ไปดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ซึ่งได้มีการ
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตส.เรียบร้อยแล้ว
4. ข้อร้องเรียนจากทางเว็บไซต์ WWW.CRIMINALFUND.POLICE.GO.TH
– ไม่พบว่ามีเรื่องร้องเรียน
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ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ บรรลุ วัต ถุ ประสงค์ แ ละเป้ าหมายตามตั วชี้ วัด ที่ 2 ด้ า นการสนองประโยชน์ ต่ อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามตัวชี้วัดที่ 2.3 การดาเนินการตามแผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจ
ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กองวิ จั ย ส านั ก งานยุ ท ธศาสตร์ ต ารวจ จึ ง ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนปรั บ ปรุ ง
การให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากผลสารวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่
ตารวจที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนและสอบสวน ในปีบัญชี 2558 จากผลสารวจความคิดเห็นและความคาดหวัง
ของผู้ มี ส่วนได้ ส่วนเสี ย ในประเด็ น ความไม่ พึ งพอใจ ข้อ เสนอแนะต่ างๆ ข้ อ ร้อ งเรี ย นจากช่อ งทางต่ างๆ
รวมถึ ง แผนการศึ ก ษาหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางการจั ด สรรเงิ น ให้ กั บสถานี โดยสอดรั บกั บแผนปรั บปรุ ง
การให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อไป

4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ให้มีความรู้ในการ
ปฏิบัติงานของกองทุน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยบริหารเงินกองทุน เพื่อให้
กระบวนการบริหารเงินกองทุนของหน่วยมีความน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้
4.3 เพื่ อ เป็ นแหล่งข้ อมู ลสารสนเทศเกี่ ยวกั บกองทุ น โดยใช้ เทคโนโลยี เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ
ในกระบวนการปฏิบัติงาน

5. ขอบเขต
ขอบเขตของแผนการปรับปรุงการให้บริ การจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จะดาเนินการกาหนด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวน
และสอบสวนคดีอาญา โดยพิจารณาจากประเด็น ดังนี้
5.1 ความไม่พึงพอใจและประเด็นข้อเสนอแนะต่างๆ จากผลการสารวจความพึงพอใจของ
เจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวนต่อการดาเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวน
คดีอาญา ประจาปีบัญชี ๒๕๕8
5.2 ประเด็นข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ
5.3 แผนการศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดสรรเงินให้กับสถานี
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6. แนวทางการดาเนินการ
6.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรกองทุน เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ให้มีความรู้ในการ
ปฏิบัติงานของกองทุน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
(1) โครงการสั มมนาเพื่ อพั ฒนาบุ คลากรกองทุ นเพื่ อการสื บสวนและสอบสวนคดี อ าญา
ประจาปีบัญชี 2559 กองการเงิน (กง.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
(2) โครงการฝึ ก อบรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งบริ ห ารความเสี่ ย ง
การควบคุ ม ภายในของกองทุ น เพื่ อ การสื บสวนและสอบสวนคดี อ าญาให้ กั บหน่ วยบริ ห ารเงิน กองทุ น ฯ
กองยุทธศาสตร์ (ยศ.) เป็นหน่วยรับผิดชอบ
(3) ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายในกองทุน
เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจาปีบัญชี 2559 กองยุทธศาสตร์ (ยศ.) เป็นหน่วยรับผิดชอบ
(4) การตรวจสอบให้ คาแนะน าและก าชั บในการปฏิ บัติ ด้ านการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ของ
คณะอนุกรรมการบริหารเงินกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยบริหารเงิ นกองทุน สานักงานตรวจสอบภายใน
(สตส.) เป็นหน่วยรับผิดชอบ
(5) การเพิ่มเติมหัวข้อวิชาหรือเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนในหลักสูตร
ต่างๆ ของ ตร. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานกาลังพล (สกพ.) เป็นหน่วยรับผิดชอบ
(6) การกาชับการรายงานผลการปฏิ บัติงานกองทุ น เพื่ อ การสืบสวนและสอบสวน
คดีอาญาฯ กองวิจัย (วจ.) เป็นหน่วยรับผิดชอบ
6.2 เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยบริหารเงินกองทุน เพื่อให้
กระบวนการบริหารเงินกองทุนของหน่วยมีความน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ โดยมีกิจกรรมทบทวนแผนการ
ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรเงินให้กับสถานีตารวจ กองงบประมาณ (งป.) เป็นหน่วยรับผิดชอบ
6.3 เพื่ อ เป็ นแหล่ งข้อมูลสารสนเทศเกี่ ยวกั บกองทุ น โดยใช้ เทคโนโลยีเพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิภาพ
ในกระบวนการปฏิบัติงาน โดยมีกิจกรรม ดังนี้
(1) โครงการจั ด หาระบบป้ อ งกั น ภั ย คุ ก คามส าหรั บ เครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต
ศู น ย์ เทคโนโลยี สารสนเทศกลาง (ศทก.) และกองบั ง คั บ การสนั บ สนุ น ทางเทคโนโลยี (บก.สสท.) เป็ น
หน่วยงานรับผิดชอบ
(2) ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น และเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ก องทุ น
ศู น ย์ เทคโนโลยี สารสนเทศกลาง (ศทก.) และกองบั ง คั บ การสนั บ สนุ น ทางเทคโนโลยี (บก.สสท.) เป็ น
หน่วยงานรับผิดชอบ
(3) การปรับ ปรุงโปรแกรมแบบรายงานผลการวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผ่าน POLIS ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ศทก.) และกองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี (บก.สสท.)
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
(4) การตอบคาถามปัญ หาด้านการเงินผ่านทาง www.criminalfund.police.go.th
กองการเงิน (กง.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
แผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวน 14
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7. การนาแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
7.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ให้มีความรู้ในการปฏิบัติงาน
ของกองทุน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
แผนงาน/โครงการ

เป้าประสงค์

เป้าหมาย
ที่ท้าทาย

(1) โครงการสัมมนา
เพื่อพัฒนาบุคลากร
กองทุนเพื่อการ
สืบสวนและสอบสวน
คดีอาญา ประจาปี
บัญชี 2559

เพื่อให้บุคลากร
กองทุนเพื่อการ
สืบสวนและ
สอบสวน
คดีอาญา
มีความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบ
ข้อบังคับและ
หลักเกณฑ์การ
ใช้จ่าย
เงินกองทุนฯ
ใหม่ ได้อย่าง
ถูกต้อง สามารถ
ลดข้อผิดพลาด
จากการ
ปฏิบตั ิงานได้

(2) โครงการฝึกอบรม ภารกิจที่ได้รับ
เพื่อเสริมสร้างความรู้ มอบหมาย
ความเข้าใจเรื่องการ เกิดผลสัมฤทธิ์
บริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายในของ
กองทุนเพื่อการ
สืบสวนและสอบสวน
คดีอาญาให้กับ
หน่วยงานบริหาร
เงินกองทุน

ตัวชี้วัด /
ระยะเวลา
ค่าเกณฑ์วัดที่มี ดาเนินการ
คุณภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

บุคลากรกองทุน
เพื่อการสืบสวน
และสอบสวน
คดีอาญา
ปฏิบัติงาน
กองทุนฯ ให้
ถูกต้องตาม
ระเบียบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ความรู้ความ
เข้าใจก่อนการ
ฝึกอบรมและ
ความรู้ความ
เข้าใจหลังการ
ฝึกอบรม

ต.ค.ธ.ค.58

กองการเงิน งบประมาณ
(กง.)
ของสานักงาน
ตารวจ
แห่งชาติ

กองทุนเพื่อการ
สืบสวนและ
สอบสวนคดีอาญา
สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เพื่อฝึกอบรม
ให้กับ
ข้าราชการ
ตารวจที่
ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับ
กองทุนฯของ
หน่วยบริหาร
เงินกองทุน
อย่างน้อย 1
ครั้งต่อปี

ก.พ.-ส.ค.59

กอง
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ของสานักงาน
(ยศ.)
ตารวจ
แห่งชาติ

แผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวน 15
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แผนงาน/โครงการ

เป้าประสงค์

(3) ทบทวนคู่มือการ เพื่อใช้เป็นคู่มือการ
ปฏิบัติงานในการ
บริหารความเสี่ยง
และการประเมินผล สนับสนุนการ
การควบคุมภายใน ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารความเสี่ยง
กองทุนเพื่อการ
สืบสวนและสอบสวน และการประเมินผล
คดีอาญา ประจาปี การควบคุมภายใน
ของข้าราชการ
บัญชี 2559
ตารวจในการทา
หน้าที่เกี่ยวกับ
กองทุนเพื่อการ
สืบสวนและ
สอบสวนคดีอาญา
ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประชาชนได้รับ
ความเป็นธรรม
อย่างเสมอภาคและ
มีความเชื่อมั่น
ศรัทธาต่อ
สานักงานตารวจ
แห่งชาติ
(4) การตรวจสอบ
ให้คาแนะนาและ
กาชับในการปฏิบัติ
ด้านการเบิกจ่ายเงิน
ของคณะอนุกรรมการ
บริหารเงินกองทุนฯ
และเจ้าหน้าที่หน่วย
บริหารเงินกองทุน

เป้าหมาย
ที่ท้าทาย

ตัวชี้วัด /
ระยะเวลา
ค่าเกณฑ์วัดที่มี ดาเนินการ
คุณภาพ

สามารถ
ร้อยละของการ
ดาเนินการได้
ดาเนินการตาม
อย่างครบถ้วน
แผน
และสอดคล้อง
ตามกรอบ
หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลและ
เพื่อให้บรรลุ
ความสาเร็จ
วัตถุประสงค์และ
ตามเป้าหมายที่
กาหนด

ดาเนินการ
ดาเนินการได้
ตรวจสอบตาม
เสร็จสิ้นตามแผน
แผนการตรวจสอบ
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2559

-ไม่ดาเนินการ
0 คะแนน
-ดาเนินการ
เสร็จสิ้น
1 คะแนน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

พ.ย.5๘มี.ค.5๙

กอง
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ของสานักงาน
(ยศ.)
ตารวจ
แห่งชาติ

พ.ย.58ก.ค.59

สานักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน
(สตส.)

งบประมาณ
ของสานักงาน
ตารวจ
แห่งชาติ

แผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวน 16
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แผนงาน/โครงการ

เป้าประสงค์

เป้าหมาย
ที่ท้าทาย

ตัวชี้วัด /
ระยะเวลา
ค่าเกณฑ์วัดที่มี ดาเนินการ
คุณภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

(5) การเพิ่มเติมหัวข้อ
วิชาหรือเนื้อหา
เกีย่ วกับการบริหาร
จัดการกองทุนใน
หลักสูตรต่างๆ ของ
ตร.

ข้าราชการตารวจ
ทุกระดับชั้น มีการ
พัฒนาความรู้
ความสามารถและ
สามารถนาไปเป็น
ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องได้อย่าง
ทั่วถึงและ
ครอบคลุมทุกด้าน

บุคลากรกองทุน
มีความรู้ในการ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จานวนหลักสูตร
ที่มีการเพิ่มเติม
วิชา9หลักสูตร

กลุ่มงาน
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล
สานักงาน
กาลังพล
(สกพ.)

งบประมาณ
ของสานักงาน
ตารวจ
แห่งชาติ

(6) การกาชับการ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานกองทุนเพื่อ
การสืบสวนและ
สอบสวนคดีอาญาฯ

เพื่อให้หน่วยบริหาร
เงินกองทุนรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน
ตามระยะเวลาที่
กาหนดและมีข้อมูล
ครบถ้วน

หน่วยบริหาร
เงินกองทุน
รายงานผลตาม
ระยะเวลาที่
กาหนด

ร้อยละของการ มี.ค.-พ.ค.59
ดาเนินการตาม
แผน

กองวิจัย
(วจ.)

งบประมาณ
ของสานักงาน
ตารวจ
แห่งชาติ

ต.ค.58ก.ย.59

แผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวน 17
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7.2. เพื่ อ สนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในหน่ ว ยบริ ห ารเงิ น กองทุ น เพื่ อ ให้

กระบวนการบริหารเงินกองทุนของหน่วยมีความน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด /
ระยะเวลา หน่วยงาน
ที่ท้าทาย
ค่าเกณฑ์วัดที่มี ดาเนินการ รับผิดชอบ
คุณภาพ
ทบทวนแผนการศึกษา
หลักเกณฑ์และแนว
ทางการจัดสรรเงิน
ให้กับสถานีตารวจ

เพื่อสารวจความ
จัดสรรเงิน
ร้อยละของการ
เหมาะสมของ
กองทุนฯ ให้
ดาเนินการตาม
เกณฑ์การ
เพียงพอกับการใช้ แผน
จัดสรร
จ่ายเงินของหน่วย
เงินกองทุนฯ
บริหารกองทุนให้
และประเมิน
มากที่สดุ ตามความ
ความเพียงพอให้
เหมาะสม
สอดคล้องกับ
ความจาเป็นใน
การใช้จ่ายเงิน
เพื่อการ
ปฏิบัติงาน
สืบสวนและ
สอบสวนของ
หน่วยบริหาร
เงินกองทุน

ต.ค.๕๘ก.ย.5๙

งบประมาณ

กอง
งบประมาณ
งบประมาณ ของสานักงาน
(งป.)
ตารวจ
แห่งชาติ

7.3 เพื่ อ เป็ นแหล่ งข้ อมู ลสารสนเทศเกี่ ยวกั บกองทุ น โดยใช้ เทคโนโลยี เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพใน
กระบวนการปฏิบัติงาน โดยมีกิจกรรม ดังนี้
แผนงาน/โครงการ
(1) โครงการจัดหา
ระบบป้องกันภัย
คุกคามสาหรับ
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต

เป้าประสงค์
พัฒนาระบบ
ป้องกันผู้บุกรุก
หรือไม่ประสงค์
ดีต่อเครือข่าย

เป้าหมาย
ที่ท้าทาย
ป้องกันผู้บุกรุก
หรือไม่ประสงค์ดี
ต่อเครือข่ายได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด /
ระยะเวลา
ค่าเกณฑ์วัดที่มี ดาเนินการ
คุณภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ระดับ
ความสาเร็จใน
การจัดหาระบบ
ป้องกันภัย
คุกคามสาหรับ
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต

กองบังคับ
การสนับสนุน
ทาง
เทคโนโลยี
(บก.สสท.)
และศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กลาง (ศทก.)

งบประมาณ
ของสานักงาน
ตารวจ
แห่งชาติ

ม.ค.- มิ.ย.
59
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แผนงาน/โครงการ

เป้าประสงค์

เป้าหมาย
ที่ท้าทาย

ตัวชี้วัด /
ระยะเวลา
ค่าเกณฑ์วัดที่มี ดาเนินการ
คุณภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

(2) ปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันและ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์กองทุน

เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร ผลงาน
เพิ่มช่องทาง
ประชาสัมพันธ์
ให้ผู้เกี่ยวข้อง
และประชาชน
ได้เข้าถึงและ
รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร

ปรับปรุงเว็บไซต์ให้
มีข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัย น่าสนใจ
ง่ายต่อการเข้าถึง

ร้อยละของผู้เข้า
ชมเว็บไซต์
กองทุนฯ เมื่อ
เทียบกับปีที่
ผ่านมา

ต.ค.58ก.ย.59

กองบังคับ
การสนับสนุน
ทาง
เทคโนโลยี
(สสท.)
และศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กลาง (ศทก.)

งบประมาณ
ของสานักงาน
ตารวจ
แห่งชาติ

(3) การปรับปรุง
โปรแกรมแบบรายงาน
ผลการวิเคราะห์และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ผ่าน
POLIS

แก้ไข
ข้อบกพร่องใน
โปรแกรมแบบ
รายงานและ
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ ตร.
รองรับการ
เปลี่ยนแปลงใน
อนาคต

โปรแกรมแบบ
รายงานฯ มี
ประสิทธิภาพ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล
ในอนาคต

ระดับ
ความสาเร็จใน
การปรับปรุง
โปรแกรม

ต.ค.58ก.ย.59

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กลาง (ศทก.)
และกอง
บังคับการ
สนับสนุนทาง
เทคโนโลยี
(บก.สสท.)

งบประมาณ
ของสานักงาน
ตารวจ
แห่งชาติ

(4) การตอบคาถาม
ปัญหาด้านการเงิน
ผ่านทาง
www.criminalfund.
police.go.th

เพื่อตอบคาถาม สามารถตอบ
หรือปัญหา
คาถามได้รวดเร็ว
เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานด้าน
การเงินของ
กองทุนเพื่อการ
สืบสอบสวนและ
สอบสวน
คดีอาญา

ร้อยละของการ
ดาเนินงานตาม
แผน

ต.ค.5๘ก.ย.5๙

กองการเงิน งบประมาณ
(กง.)
ของสานักงาน
ตารวจ
แห่งชาติ
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8. การติดตามและประเมินผล
กองวิ จั ย สานั ก งานยุ ท ธศาสตร์ ตารวจ เป็ น หน่ ว ยงานเจ้ า ภาพในการติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลการปฏิบัติตามแผน โดยกาหนดให้มีการรายงานผลการดาเนินการ ดังนี้
8.๑ ห้วงระยะเวลาในการรายงาน ให้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของกิ จ กรรมรายงานผลการปฏิ บั ติ
ตามแผนในรอบ ๙ เดือน (๓๐ มิถุนายน) และ ๑๒ เดือน (๓๐ กันยายน)
** ตามแบบรายงาน ที่กองวิจัย สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ กาหนด
** เนื่องจากบันทึกข้อตกลงฯ ระบุ จัดทาแผนปรับปรุงฯ แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2559 และต้องผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการจัดทาข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนประจาปี และ
กากับ ดูแล การประเมินผลการดาเนินงานด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
8.๒ เกณฑ์การประเมินผล
การคานวณเกณฑ์การให้คะแนน ให้คานวณรายกิจกรรม ตามแนวทางการดาเนินงาน ได้แก่
มี ก ารดาเนิ น การตามกิ จ กรรมหรื อ ไม่ ถ้ า มี ใ ห้ ไ ด้ ๑ กิ จ กรรม ถ้ า ไม่ มี ใ ห้ ๐ กิ จ กรรม และให้ ใ ช้
เกณฑ์ ก ารประเมินผล ดังนี้
8.๒.๑ การคานวณร้อยละการดาเนินงานตามแผน
ใช้สูตร จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จ x 1๐๐
จานวนกิจกรรม (11 กิจกรรม)
จานวน
จานวน
ร้อยละของ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
กิจกรรมที่
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการแล้ว
ตามแผน
เสร็จ
(1) เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรกองทุ น เพื่ อ การ
6
สืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ให้มีความรู้ใน
การปฏิ บั ติ ง านของกองทุ น เพื่ อ ให้ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) เพื่อสนับสนุนการมี ส่วนร่วมของผู้มีส่วน
1
ได้ส่วนเสียในหน่วยบริหารเงินกองทุน เพื่อให้
กระบวนการบริหารเงิน กองทุ น ของหน่วยมี
ความน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้
(3) เพื่ อ เป็ นแหล่ งข้ อมู ลสารสนเทศเกี่ ยวกั บ
4
กองทุน โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการปฏิบัติงาน
รวม

11
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8.๒.๒ การคานวณระดับความสาเร็จของแผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ช่วงคะแนนที่ 1 - ๕ คะแนน ดังนี้
คะแนน

กิจกรรม

1

แต่ ง ตั้ ง คณ ะท างานเพื่ อ จั ด ท าแผนปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานจากผลส ารวจ
ความพึงพอใจ
แผนปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานจากผลส ารวจความพึ ง พอใจแล้ วเสร็ จ และได้ รั บ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการจัดทาข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงาน
ทุนหมุนเวียนประจาปีและกากับดูแลการประเมินผลการดาเนินงานด้านการสนอง
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเดือนมีนาคม 2559
สามารถดาเนิน การปรับปรุงการด าเนิ นงานตามเป้ าหมายของแผนการปรับปรุงฯ
ได้ร้อยละ 80
สามารถดาเนิน การปรับปรุงการด าเนิ นงานตามเป้ าหมายของแผนการปรับปรุงฯ
ได้ร้อยละ 100
สามารถดาเนินการปรับปรุงการดาเนินงานได้ตามเป้าหมายของแผนการปรับปรุงฯ
โดยผลสารวจความพึ งพอใจผู้ มี ส่วนได้ ส่วนเสี ย ของปี บั ญ ชี 2559 มี ค่า มากกว่ า
ปีที่ผ่านมา

๒

๓
๔
๕
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ผนวก ก. แบบรายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามแผนปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก ารจากผลส ารวจความพึ งพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจาปีบัญชี ๒๕๕9
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงรอบ ( ) 9 เดือน
( ) 12 เดือน
ชื่อกิจกรรม :
ผู้รับผิดชอบ :
หน่วยที่รับผิดชอบ :
หมายเลขโทรศัพท์ :
รายละเอียดของการดาเนินการ :
ชื่อกิจกรรม

ผลการดาเนินการ

เกณฑ์การให้คะแนน :
๐ คะแนน

๑ คะแนน

ไม่ได้ดาเนินการ

ดาเนินการเสร็จสิ้น

เอกสารประกอบการปฏิบัติที่ได้ดาเนินการ :
๑.
๒.
๓.
๔.
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หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนเพือ่ การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ประจาปีบญ
ั ชี ๒๕๕9
หลั ก เกณฑ์ การจัด สรรเงินกองทุ น เพื่ อ การสื บสวนและสอบสวนคดี อาญา ปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ จัด สรรให้ สาหรั บหน่ วยบริห ารเงิ น กองทุ น จ านวนทั้ งสิ้ น ๑,๖๖๔ หน่ วย ได้ แ ก่ สถานี ต ารวจ
๑,๔๖๗ สถานี และหน่วยปฏิบัติการสืบสวนและสอบสวนในสังกัด บช.ต่ าง ๆ จานวน ๑๙๗ หน่วย โดยมี
หลักเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้
๑. หน่วยสถานีตารวจ
เกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาให้กับสถานีตารวจ จานวน
๑,๔๖๗ สถานี คิดเกณฑ์การจัดสรรให้ตามโครงสร้างสถานีตารวจ และคิดเกณฑ์การจัดสรรให้ตามจานวนคดี
ที่เกิดขึ้น รวมถึงคิดเกณฑ์การจัดสรรให้ตามร้อยละของผลการจับกุมดังนี้
๑.๑ เกณฑ์การจัดสรรตามโครงสร้างสถานี
ตร. มีหน่วยระดับสถานีตารวจ จานวน ๑,๔๖๗ สถานี มีการจัดแบ่งโครงสร้างสถานีตารวจ
เป็น ๖ รูปแบบ (รายละเอียดตามผนวก ก.) ดังนี้
โครงสร้างสถานีตารวจ
- รูปแบบที่ ๑ สถานีตารวจที่มีปริมาณงานสูงมาก มีผู้กากับการเป็นหัวหน้า มีรองผู้กากับการ
ท าหน้ า ที่ ช่ ว ยเหลื อ การปฏิ บั ติ ง าน ๓ ด้ า น (ด้ า นป้ อ งกั น ปราบปราม ด้ า นสื บ สวน และด้ า นจราจร)
งานสอบสวน และหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
- รูปแบบที่ ๒ สถานีตารวจที่มีปริมาณงานสูง มีผู้กากับการเป็นหัวหน้า มีรองผู้กากับการ
ทาหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ๒ ด้าน (ด้านป้องกันปราบปราม และด้านสืบสวน ), งานสอบสวน และ
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
- รูปแบบที่ ๓ สถานีตารวจที่มีปริมาณงานรองลงมา มีสารวัตรใหญ่เป็นหัวหน้า มีสารวัตร
ท าหน้ า ที่ ช่ ว ยเหลื อ การปฏิ บั ติ ง าน ๓ ด้ า น (ด้ า นป้ อ งกั น ปราบปราม ด้ า นสื บ สวน และด้ า นจราจร)
งานสอบสวน และหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
- รูปแบบที่ ๔ สถานีตารวจที่มีปริมาณงานรองลงมาอีก มีสารวัตรใหญ่เป็นหัวหน้า มีสารวัตร
ทาหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ๒ ด้าน (ด้านป้องกันปราบปราม และด้านสืบสวน), งานสอบสวน และ
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
- รูปแบบที่ ๕ สถานีตารวจที่มีปริมาณงานน้อย มีสารวัตรเป็นหัวหน้า มีรองสารวัตรทาหน้าที่
ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ๓ ด้าน (ด้านป้องกันปราบปราม ด้านสืบสวน และด้านจราจร), งานสอบสวน และ
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
- รูปแบบที่ ๖ สถานีตารวจที่มีปริมาณงานน้อยที่สุด มีสารวัตรเป็นหัวหน้า มีรองสารวัตร
ทาหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ๒ ด้าน (ด้านป้องกันปราบปราม และด้านสืบสวน), งานสอบสวน และ
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
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เกณฑ์การจัดสรร
จากการจัดแบ่งโครงสร้างสถานีตามรูปแบบที่ ๑-๖ ตร. จึงได้ใช้โครงสร้างดังกล่าวเป็นเกณฑ์
ในการแบ่งกลุ่มสถานีตารวจ โดยแบ่งเกณฑ์ในการจัดสรรเงิน เป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มที่ ๑ ระดับ ผกก.(สน.ตามรูปแบบที่ ๑, ๒) ๕๐๗ สถานี เดือนละ ๓๓,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๒ ระดับ ผกก.(สน.ตามรูปแบบที่ ๒) ๖๘๘ สถานี เดือนละ ๒๖,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๓ ระดับ สวญ. (สน.ตามรูปแบบที่ ๔) ๑๔๔ สถานี เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๔ ระดับ สว. (สน.ตามรูปแบบที่ ๕, ๖) ๑๒๘ สถานี เดือนละ ๑๓,๐๐๐ บาท
๑.๒ เกณฑ์การจัดสรรตามจานวนคดีที่เกิดขึ้น
ตร. ได้ใช้จานวนคดีที่หน่วยสถานีได้บันทึกข้อมูลในระบบ POLIS ตั้งแต่ ต.ค.๒๕๕๗ ถึง ก.ย.
๒๕๕๘ รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน เป็นเกณฑ์ในการจัดสรร โดยแบ่งเกณฑ์ในการจัดสรรเงินเป็น ๗ กลุ่มดังนี้
- กลุ่มที่ ๑ ( ๑ – ๕๐ คดี)
จานวน ๘๖ สถานี เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๒ (๕๑ – ๑๕๐ คดี)
จานวน ๔๒๕ สถานี เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๓ (๑๕๑ – ๓๕๐ คดี)
จานวน ๔๗๕ สถานี เดื อ นละ ๙,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๔ (๓๕๑ – ๖๐๐ คดี)
จานวน ๒๓๕ สถานี เดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๕ (๖๐๑ – ๑,๑๐๐ คดี)
จานวน ๑๓๙ สถานี เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๖ (๑,๑๐๑ – ๒,๐๐๐ คดี)
จานวน ๗๘ สถานี เดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๗ (๒,๐๐๑ คดีขึ้นไป)
จานวน ๒๙ สถานี เดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท
๑.๓ เกณฑ์การจัดสรรตามร้อยละของผลการจับกุม ที่หน่วยสามารถจับกุมได้
ตร. ได้ ใช้ จานวนผลการจั บกุ ม ที่ ห น่ วยสถานี ได้ บัน ทึ ก ข้ อ มู ลในระบบ POLIS ตั้ งแต่ ต.ค.
๒๕๕๗ ถึง ก.ย. ๒๕๕๘ รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน เป็นเกณฑ์ในการจัดสรร โดยแบ่งเกณฑ์ในการจัดสรรเงิน
เป็น๔ กลุ่มดังนี้
- กลุ่มที่ ๑ (ร้อยละ ๔๑ – ร้อยละ ๕๐) จานวน ๑๐ สถานี เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๒ (ร้อยละ ๕๑ – ร้อยละ ๘๐) จานวน ๘๔ สถานี เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๓ (ร้อยละ ๘๑ – ร้อยละ ๙๙) จานวน ๒๕๔ สถานี เดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๔ (ร้อยละ ๑๐๐ ขึ้นไป)
จานวน ๑,๐๙๙ สถานี เดือนละ ๑๗,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ – หน่วยสถานีที่มีผลการจับกุมไม่ถึงร้อยละ ๔๐ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ
จานวน ๒๐ สถานี
๒. หน่วยปฏิบัตกิ ารสืบสวนสอบสวน
เกณฑ์ ก ารจั ด สรรเงิ น กองทุ น เพื่ อ การสื บ สวนและสอบสวนคดี อ าญาให้ กั บ หน่ ว ยปฏิ บั ติ
การสืบสวนสอบสวน จานวน ๑๙๗ หน่วย แบ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการสืบสวนสอบสวน บก.สส.สังกัด บช.น.,
ภ.๑-๙,ศชต., บช.ปส., สตม. และ บช.ส.และหน่วยปฏิบัติการสื บสวนสอบสวน กก.สส. สัง กัด บช.น. ภ.๑-๙
ศชต. บช.ก. บช.ปส. และ บช.ตชด.คิดเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้
๒.๑ หน่วยปฏิบัตกิ ารสืบสวนสอบสวน สังกัด บช.น. (ยกเว้น กก.ดส.) และ ภ.๑-๙ ใช้เกณฑ์
การจัดสรรดังนี้
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๒.๑.๑ เกณฑ์การจัดสรรตามจานวนคดีที่เกิดขึ้น
ตร. ได้ ใช้ จานวนคดีที่ ห น่ วยสถานี ไ ด้บัน ทึ ก ข้ อมู ลในระบบ POLIS ตั้ งแต่ ต.ค.
๒๕๕๗ ถึง ก.ย. ๒๕๕๘ รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน เป็นเกณฑ์ในการจัดสรร โดยแบ่งเกณฑ์ในการจัดสรรเงิน
เป็น๓ กลุ่มดังนี้
ระดับ บก.สส. ภ.๑-๙ และ บช.น.
- กลุ่มที่ ๑ (๑– ๘๐,๐๐๐ คดี) จานวน ๘ หน่วย เดือนละ ๑๐๐,๐๐๐บาท
- กลุ่มที่ ๒ (๘๐,๐๐๑ คดีขึ้นไป) จานวน ๒ หน่วย เดือนละ ๑๒๐,๐๐๐บาท
ระดับ กก.สส. ภ.๑-๙ และ บช.น.
- กลุ่มที่ ๑ (๑ – ๕,๐๐๐ คดี) จานวน ๓๗ หน่วย เดือนละ ๓๒,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๒ (๕,๐๐๑ – ๘,๐๐๐ คดี) จานวน ๒๙ หน่วย เดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๓ (๘,๐๐๑ คดีขึ้นไป) จานวน ๑๖ หน่วย เดือนละ ๔๘,๐๐๐ บาท
๒.๑.๒ เกณฑ์การจัดสรรตามจานวนผลการจับกุม ที่หน่วยสามารถจับกุมได้
ตร. ได้ใช้จานวนผลการจับกุมที่หน่วยสถานีได้บันทึกข้อมูลในระบบ POLIS ตั้งแต่
ต.ค.๒๕๕๗ ถึง ก.ย. ๒๕๕๘ รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน เป็นเกณฑ์ในการจัดสรร โดยแบ่งเกณฑ์ในการจัดสรร
เงินเป็น๓ กลุ่มดังนี้
ระดับ บก.สส. ภ.๑-๙ และ บช.น.
- กลุ่มที่ ๑ (๑ – ๘๐,๐๐๐ คดี) จานวน ๗ หน่วย เดือนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๒ (๘๐,๐๐๑ คดีขึ้นไป) จานวน ๓ หน่วย เดือนละ ๑๘๐,๐๐๐ บาท
ระดับ กก.สส. ภ.๑-๙ และ บช.น.
- กลุ่มที่ ๑ (๑ – ๕,๐๐๐ คดี) จานวน ๒๙ หน่วย เดือนละ ๔๘,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๒ (๕,๐๐๑ – ๘,๐๐๐ คดี) จานวน ๓๖ หน่วย เดือนละ ๖๐,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๓ (๘,๐๐๑ คดีขึ้นไป) จานวน ๑๗ หน่วย เดือนละ ๗๒,๐๐๐ บาท
๒.๒ หน่วยปฏิบัติการสืบสวนสอบสวน สังกัด ศชต., บช.ปส., สตม., บช.ส. บช.น.(กก.ดส.)
บช.ก. และ บช.ตชด.แบ่งเกณฑ์ในการจัดสรรเงินเป็น๔ กลุ่มดังนี้
- กลุ่มที่ ๑ มี ๑ หน่วย (บก.สส.สังกัด ศชต.)
เดือนละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๒ มี ๑๐ หน่วย (กก.สส. สังกัด ศชต. บก.ป.บช.ก.) เดือนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๓ มี ๑ หน่วย (กก.ดส.)
เดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๔ มี ๙๓ หน่วย
เดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท
(กก.สส.๗๗ หน่วย สังกัด บช.ก. ๖๐ หน่วย บช.ปส. ๑ หน่วย บช.ตชด. ๑๖ หน่วย
บก.สส. ๑๖ หน่วย สังกัด บช.ปส. ๖ หน่วย สตม. ๗ หน่วย บช.ส. ๓ หน่วย)
ตามหลั ก เกณ ฑ์ ก ารจั ด สรรเงิ น กองทุ น เพื่ อ การสื บ สวนและสอบสวนคดี อ าญ า
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จัดสรรให้หน่วยบริหารเงินกองทุน จานวนทั้งสิ้น ๑,๖๖๔ หน่วย รวมเป็นเงิน
ทั้ง สิ้น ปีล ะ ๑,๑๔๐,๙๖๐,๐๐๐ บาท หรือใช้จ่ายเดือ นละ ๙๕,๐๘๐,๐๐๐ บาท หรือ ใช้จ่า ยไตรมาสละ
๒๘๕,๒๔๐,๐๐๐ บาท
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แผนยุทธศาสตร์ดา้ นหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินให้กับหน่วยบริหารเงิน
กองทุนเพือ่ การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ประจาปีบญ
ั ชี 2559

กลยุทธ์

เป้ า ประสงค์ : เพื่ อ ศึ ก ษาหลั ก เกณฑ์
และก าหนดแนวทางการจั ด สรรเงิ น ตั ว ชี้ วั ด : ระดั บ ความส าเร็ จ ของการ
ให้กับสถานีตารวจให้มีความเหมาะสม ดาเนินการตามแผน
และมีปริมาณเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
หน่วย
งบประมาณ ระ ย ะ เว ล า
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

รับผิดชอบ
ดาเนินการ
กอง
แผนการศึกษาหลักเกณฑ์ 1.ศึ ก ษาหลั ก เกณ ฑ์ ก ารจั ด สรรเงิ น
งบประมาณ ต.ค.58 งบประมาณ ของ
และแนวทางการจั ดสรรเงิ น ให้กับสถานีตารวจ
ก.ย.59
(งป.)
ให้กับสถานีตารวจ
สานักงาน

2. จัดทาร่างหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน

3. นาร่างหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินเข้า
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ

ตารวจ
แห่งชาติ

4. นาร่างหลักเกณฑ์ที่ผ่านการพิจารณา
ข อ ง ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ฯ แ ล้ ว
เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ห ารกองทุ น เพื่ อ การสื บ สวนและ
สอบสวนคดีอาญา
5.ประเมิ น ความพึ ง พอใจของหน่ ว ย
บริหารกองทุนฯ
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