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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

ตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปบัญชี 2560 ระหวางกระทรวงการคลัง
กับกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ไดกําหนดเกณฑวัดการดําเนินงานตัวช้ีวัดดานที่ 2         
การสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ตัวช้ีวัดที่ 2.1 รอยละความพึงพอใจของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงาน
ดานสืบสวนสอบสวนตอการดําเนินงานของกองทุนเพือ่การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจําปบัญชี 2560 
พิจารณาจากคาเฉลี่ยความพึงพอใจของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานดานสืบสวนสอบสวนตอการดําเนินงาน
ของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ซึ่งคํานวณไดจากคาเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของคะแนน        
ความพึงพอใจโดยรวมของกลุมตัวอยาง  

โดยการสํารวจความพึงพอใจควรกําหนดแนวทางการสํารวจที่เปนไปตามหลักการทางสถิติ         
อยางเหมาะสมซึ่งครอบคลุมวิธีการกําหนดกลุมตัวอยาง (Sample Group) การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 
(Sample Size) และการสุมตัวอยางตองกําหนดวิธีการที่ชัดเจน เชน การสุมอยางเปนระบบ (Systematic 
sampling) หรือการสุมตัวอยางใชการสุมตามสัดสวน (Proportional random sampling) เปนตน         
โดยแนวทางการสํารวจจะตองมุงเนนใหขอมูลที่ไดรับจากการสํารวจสามารถสะทอนความตองการ           
หรือความพึงพอใจที่แทจริงของกลุมประชากรได ดังน้ัน เพื่อใหการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวน 
คดีอาญา ประจําปบัญชี 2560 บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดต้ังกองทุน และเปนไป      
ตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปบัญชี 2560 กองวิจัย สํานักงาน
ยุทธศาสตรตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ จึงใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Third Party)          
เปนผู ดําเ นินการสํารวจความพึงพอใจของเจาหนาที่ ตํารวจที่ปฏิบั ติงานดานสืบสวนและสอบสวน               
ตอการดําเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจําปบัญชี 2560 เพื่อใหเปนแนวทาง        
ในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม 
 

ในการศึกษาการศึกษาระดับความพึงพอใจของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานดานสืบสวนสอบสวน       
ตอการดําเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจําปบัญชี 2560 น้ี ผูศึกษาไดทําการ
ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวน
คดีอาญา ซึ่งการทบทวนวรรณกรรมประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังน้ี  

1. แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจําปบัญชี 2560 
2. บันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปบัญชี 2560 
3. กรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปบัญชี 2560  

 

1. แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจําปบัญชี 2560 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ตาม พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 ลักษณะที่ 7 กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 
มาตรา  112-117 ไดกําหนดใหสํานักงานตํารวจแหงชาติจัดต้ังกองทุนข้ึนมาเรียกวา กองทุนเพื่อการสืบสวนและ
สอบสวนคดีอาญา พรอมทั้งกําหนดใหมีกระบวนการวิธีการบริหารจัดการข้ึนในรูปคณะกรรมการบริหาร          
ซึ่งการดําเนินการของกองทุนน้ันไดดําเนินการมาอยางตอเน่ืองนับแต พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 มีผลบังคับใช 

วัตถุประสงคของการจัดต้ังกองทุนน้ีเพื่อสนับสนุนงานสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาโดยการจัดสรรเงิน
ใหกับหนวยที่ปฏิบัติงานดานสืบสวนสอบสวน สําหรับเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาใชจายในการสนับสนุน
และรวบรวมพยานหลักฐาน ทําใหหลักฐานในคดีมีคุณภาพมากข้ึน คาตอบแทนบุคคลภายนอกผูใหขอมูลขาวสาร 
เพื่อการสืบสวนติดตามจับกุมหรือสืบสวนสอบสวนคดีอาญาอันจะนําไปสูผลสําเร็จแหงคดีและเปนเงินสินบน      
แกผูแจงเบาะแสตามประกาศสืบจับและใหสินบนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ จนสามารถจับกุมผูตองหา 

สําหรับในปบัญชี 2560 กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา จะมีเงินสําหรับกองทุน จํานวน 
1,093,081,602.57 บาท โดยแยกเปน 

1) เงินกองทุนฯ คงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2559  จํานวน 59,081,602.57 บาท 
2) เงินกองทุนฯ งบประมาณปบัญชี 2560    จํานวน 550,000,000 บาท 
3) ประมาณการคาปรับปบัญชี 2560    จํานวน 484,000,000 บาท 
ดัง น้ัน เพื่อใหการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจําปบัญชี 2560         

เปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุตามวัตถุประสงคเปาหมายและเจตนารมณของการจัดต้ังกองทุนน้ีข้ึนมา 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจําปบัญชี 
2560 ข้ึน ภายใตกรอบของกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของและสอดคลองรองรับกับแผนยุทธศาสตร
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ปบัญชี 2560-2564 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารและ
ปฏิบัติของกองทุนและหนวยงานที่เกี่ยวของตอไปโดยมีองคประกอบที่สําคัญ คือ 

  
การวิเคราะหสภาพแวดลอม จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis)  

จุดแข็ง (Strengths) หรือขอไดเปรียบภายในองคกร ประกอบดวย 
- ผูบริหารระดับสูงมีความมุงมั่นที่จะพัฒนากองทุนใหไดรับเงินสนับสนุนเพียงพอ 
- ผูบริหารมีความมุงมั่นที่จะพัฒนางานกองทุนใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและตรงตามวัตถุประสงค

ของกองทุน 



3 

 

- มีการบริหารงานกองทุนในรูปคณะกรรมการ ประกอบดวย ผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ         
และมีความรูความสามารถเฉพาะดาน 

- มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
- มีระเบียบ คูมือ/แนวทางปฏิบัติ คําอธิบายมีการฝกอบรมใหความรูแกผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
- มีเครื่องมืออุปกรณสวนกลางและขอมูลพื้นฐานสําหรับการรองรับการพัฒนาระบบเว็ปไซต ตัวอยาง

ประกอบเพื่อใชในการปฏิบัติที่ชัดเจน สะดวก งายตอการปฏิบัติงานกองทุน 
- มีการตรวจสอบหนวยบริหารเงินกองทุนฯ และเสนอแผนการตรวจสอบ ภายในเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรบัรองรบัการพัฒนาระบบงานของกองทุน 

 จุดออน (Weaknesses) หรือ ขอเสียเปรียบภายในองคกร 
- มีการเปลี่ยนตัวเจาหนาที่ผูปฏิบัติของหนวยบรหิารกองทุนบอย เปนเหตุใหเจาหนาที่ที่ไดรบัมอบหมาย

ใหปฏิบัติงานเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
- บุคลากรและเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานกองทุนของหนวยขาดความรูความเขาใจ  

ในระเบียบหลักเกณฑ/วิธีการเบิกจายกองทุน การจัดทํา การตรวจสอบ รวมถึงการจัดเก็บเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการเบิกจาย 

- การเบิกจายเงินกองทุนของหนวยบริหารเงินกองทุนบางหนวยยังมีขอบกพรอง 
- เครื่องมือและอุปกรณ เครื่องแมขาย อุปกรณตอพวงอื่นๆ ไมทันสมัย เกิดความเสียหายและขาดการจัดการ   

ใหเหมาะสมกับเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน                   
โอกาส  (Opportunities) ที่จะดําเนินการไดจากภายนอกองคกร 
- รัฐบาลใหการสนับสนุนเงินกองทุน 
- มีชองทางการไดรับเงินสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ินหรือมูลนิธิ 
- มีกฎหมายรองรับการดําเนินงานของกองทุนอยางชัดเจน คือ พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 
- คณะกรรมการบริหารกองทุนสามารถออกระเบยีบ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แกไขใหเหมาะสมไดตาม

ความจําเปน 
ขอจํากัด/ภาวะคุกคาม (Threats) หรืออุปสรรคจากภายนอกองคกร 
- เงินในกองทุนไมเพียงพอสําหรับใชจายสนับสนุนหนวยปฏิบัติ 
- จํานวนเงินกองทุนที่ไดรับจากชองทางตาง ๆ มีจํานวนไมแนนอน 
- ไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบกองทุนฯ โดยเฉพาะ 

1.2 วิสัยทัศน  
 เปนเครื่องมือในการบังคับใชกฎหมายเพื่อใหการปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนคดีอาญามีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 

1.3 ภารกิจ  
 สนับสนุนคาใชจายในการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
กําหนด 

1.4 วัตถุประสงค  
 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจในการทําหนาที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
ใหมีประสิทธิภาพ   
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1.5 เปาหมาย  
1) นําสงเงินคาเปรียบเทียบปรับคดีและคดีอาญาเขากองทุนฯ ถูกตอง ครบถวนตามวงรอบที่กําหนด 
2) มีเกณฑการจัดสรรที่เหมาะสมตอการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา      
3) ผูปฏิบัติสามารถนําเงินกองทุนไปใชในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา 
4) การบริหารและใชจายเงินกองทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
5) เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนมีความพอใจตอการดําเนินงานของกองทุน 
6) พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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1.6. แผนปฏบิตักิารกองทนุเพือ่การสบืสวนและสอบสวนคดอีาญา ประจาํปบญัช ี2560 
1.6.1 แผนการบริหารและจัดการดานการเงนิ 

เปาประสงค แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวชีว้ดั หนวยรบัผดิชอบ งบประมาณ ตร. 
ระยะเวลา
ดาํเนนิการ 

1.6.1.1 นําสงเงินคาปรับเขากองทุนฯ 
ถูกตอง ครบถวน ตามวงรอบที่กําหนด 

ตรวจสอบรายงานการนําสงเงินกองทุนฯ 
ตามวงรอบที่กําหนด 
 

รอยละของจํานวนหนวยบริหารกองทุนฯ 
นําสงเงินคาปรับเขากองทุนฯ ถูกตอง
ครบถวนตามวงรอบครบทกุหนวย 

กง. - 
 

ต.ค.59-ก.ย.
60 
 

1.6.1.2 รายงานผลการใชจายเงิน 
กองทุนฯ ถูกตอง ภายในเวลาที่กําหนด 

ตรวจสอบรายงานผลการใชจายเงินในระบบ 
www.financecop.com/policenew 

รอยละของจํ านวนหนวยที่ ร ายงาน       
ไ ม ถู ก ต อ ง แ ล ะ ไ ม ทั น เ ว ล า ล ด ล ง          
เมื่อเทียบกับปที่ผานมา 

กง. - ต.ค.59-ก.ย.
60 

1.6.1.3 ผูปฏิบัติสามารถนําเงินกองทุน
ไป ใช ใ นการสื บสวนส อบสวน
คดีอาญาไดอยางถูกตอง รวดเร็ว 
ทันเวลา 

1. สรางชองทางในการติดตอสื่อสาร    
กับกองทุนสืบสวนฯ   

มีชองทางในการติดตอสื่อสารกับกองทุน
ที่มีความสะดวก รวดเร็วในการติดตอสื่อสาร
ภายในมากข้ึน 

กง. - ต.ค.59-ก.ย.
60 

2. โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวน
คดีอาญา 

ผู เ ข า รั บ ก า ร ฝ ก อ บ ร ม มี ค ว า ม รู      
ความเขาใจมากข้ึน   

กง. ตร. ต.ค.59-ก.ย.
60 

3. พัฒนาคูมือการใชจายเงินกองทุนฯ บุคลากรมีความเขาใจในการปฏิบัติงาน
มากข้ึน 

กง. ตร. ต.ค.59-ก.ย.
60 
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1.6.2 แผนดานการสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

เปาประสงค แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวชีว้ดั หนวยรบัผดิชอบ งบประมาณ ตร. 
ระเวลา

ดาํเนนิการ 
1.6.2.1  เพื่อนําประเด็นความไมพึงพอใจ
และขอเสนอแนะ จากผลสํารวจ
ความพึงพอใจของเจาหนาที่ตํารวจ 
ที่ปฏิบัติงานดานสืบสวนสอบสวน 
ตอการ ดําเ นินงานของกองทุนฯ 
ประจําปบัญชี 2560 มาเปนขอมูล 
ใ น ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ป รั บ ป รุ ง          
การใหบริการกองทุนฯ 

จัดทํ าแผนปรับปรุ ง การ ใหบ ริ ก าร      
จ า ก ผ ล สํ า ร ว จ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ                  
ของผูมีสวนไดสวนเสีย ประจําปบัญชี 
2560 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ต าม แผ น ป รั บ ป รุ ง ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร       
จ า ก ผ ล สํ า ร ว จ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ          
ของผูมีสวนไดสวนเสีย ประจําปบัญชี 
2560 

วจ. - ต.ค.59-ก.ย.60 

1.6.2.2 เพื่ อศึกษาความพึ งพอใจ  
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ที่มีตอการใหบริการของกองทุน  
เพื่ อ ก า ร สื บ ส วนแล ะส อบ ส วน
คดีอาญา  

การสํารวจความพงึพอใจของเจาหนาที่ตํารวจ 
ที่ปฏิบัติงานดานสืบสวนสอบสวนตอการ
ดําเนินงานของกองทุนฯ ประจําปบัญชี 
2560 

รอยละความพึงพอใจของเจาหนาที่ตํารวจ
ที่ป ฏิบั ติ ง านด านสืบสวนสอบสวน      
ต อ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ขอ ง ก อ ง ทุ น ฯ   
ประจําปบัญชี 2560 

วจ. ตร. ต.ค.59-ก.ย.60 
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1.6.3 แผนดานการปฏิบัติการ 

 

เปาประสงค แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวชีว้ดั หนวยรบัผดิชอบ งบประมาณ ตร. 
ระยะเวลา
ดาํเนนิการ 

1.6.3.1 การบริหารและใชจายเงินกองทุน
เ ป น ไ ป อ ย า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ       
และเกิดประสิทธิผล 

1.จัดทํารายงานผลการดําเนินงานดาน
การเงิน 

มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ดานการเงินนําเสนอตอคณะกรรมการฯ
ตามวงรอบที่กําหนด  

กง. และ  วจ. 
 

- ต.ค.59-ก.ย.60 

2 .จั ดทํ า ร าย งานผล กา ร วิ เ คร าะห     
และผลการปฏิบัติงาน 

มี ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห        
และผลการปฏิบั ติ งานนําเ สนอต อ   
คณะกรรมการฯ ตามวงรอบที่กําหนด 

กง., วจ. 
และ ผอ. 

- ต.ค.59-ก.ย.60 

1.6.3.2 การบริหารและการใชจาย
เ งิ น ก อ ง ทุ น ฯ  เ ป น ไ ป ต า ม
วัตถุประสงคการจัดต้ังกองทุนฯ 

โคร งการฝ กอบรมพัฒนาบุ คลากร
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวน
คดีอาญา 
 

ผูผานการอบรมมีความรูความเขาใจ
เพิ่มข้ึน 

กง. 
 

ตร. 
 

ต.ค.59-ก.ย.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

1.6.4.แผนดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 

 

เปาประสงค แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวชีว้ดั หนวยรบัผดิชอบ  งบประมาณ ตร. 
ระยะเวลา
ดาํเนนิการ 

1.6.4.1  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารงานทุนหมุนเวียน 

จั ด ทํ า แ ผ น บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ มี
ประสิทธิภาพ 
- ทบทวนแผนยุทธศาสตร 
- แผนปฏิบัติการประจําป 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา/ทบทวน
แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบั ติการ
ประจําปบัญชี 2560 

ผอ. 
 

 -  ต.ค.59-ก.ย.60 

1.6.4.2  เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง พั ฒ น า
ประสิทธิภาพดานสารสนเทศของ
กองทุน ใหสามารถใชประโยชนได
อยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

จั ด ทํ า / ท บ ท ว น แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร 
สารสนเทศและแผนปฏิบัติการประจําป 

ระ ดับความสํ า เร็ จของการจั ดทํ า /
ทบทวนแผนยุทธศาสตรสารสนเทศและ
แผนปฏิบัติการประจําปบัญชี 2560 

บก.สสท., ศทก. - ต.ค.59-ก.ย.60 

1.6.4.3  เพื่อเสริมสรางความรูความ
เขาใจและความชํานาญของเจาหนาที่ 
เพื่อลดปญหาและอุปสรรคที่จะเกิดข้ึน
ในการทํางาน 

จัดสงเจาหนาที่เขารับการอบรมเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดข้ึนโดยองคกร
หรือสถาบันตางๆ 

สงเจาหนาที่ บก.สสท. เขารับการอบรม
ในหลักสูตรตางๆไมนอยกวา 3 หลักสูตร
ตอป 

บก.สสท. ตร. ต.ค.59-ก.ย.60 

1.6.4.4 เพื่ อแก ไขข อบกพร องใน
โปรแกรมแบบรายงานผลการวิเคราะห
และประเมินผลการปฏิบัติงานกองทุน
เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 
ผานระบบสารสนเทศ ตร.   

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
ตร. รองรับการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูล
คดีอาญา 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศรองรับการเปลี่ยนแปลง
ฐานขอมูลคดีอาญา 

ศทก. - ต.ค.59-ก.ย.60 

 2. ปรับปรุงโปรแกรมแบบรายงานผล
การ วิเ คร าะหและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานกองทุนเพื่อการสืบสวนและ
สอบสวนคดีอาญา ผานระบบสารสนเทศ ตร. 

ระดับความสํา เ ร็จ ในการปรับปรุ ง
โปรแกรมใหมีมาตรฐานตรงตามความ
ตองการของผูใชงาน 

ศทก. - ต.ค.59-ก.ย.60 
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เปาประสงค แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวชีว้ดั หนวยรบัผดิชอบ  งบประมาณ ตร. 
ระยะเวลา
ดาํเนนิการ 

1.6.4.5 เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
ขาวสารผลงานของกองทุนฯ เพิ่มชองทาง
ในการประชาสัมพันธใหผู เกี่ยวของ    
ในกองทุนฯ และประชาชนทั่ วไป       
ไดเขาถึงและรับทราบขาวสาร 

ปรับปรุงเว็บไซตกองทุนฯ ใหสามารถ
เผยแพรความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของกองทุนฯ ใหมีขอมูลขาวสารที่ทันสมัย 
นาสนใจ งายตอการเขาถึงของประชาชน
ทั่วไป 

รอยละของผู เขาชมเว็บไซตกองทุนฯ 
เพิ่มมากข้ึนเมื่อเทียบกับปที่ผานมา  
คิดเปนรอยละ 20 

บก.สสท. - ต.ค.59-ก.ย.60 

1.6.4.6  เพื่อใหบุคลากรของกองทุนฯ 
มีสมรรถนะที่เหมาะสมสามารถปฏิบัติงาน
ไดอย างถูกต องตามระเบี ยบและ
หลักเกณฑที่กําหนด และสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของกองทุนฯ 

กา ร เ ผ ยแพร ค ว าม รู เ กี่ ย วกั บ ก า ร
ปฏิบัติงานกองทุนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 
รวมทั้งเพิ่มชองทางการติดตอสือ่สารใหผู
ที่ตองการขอมูลสามารถเขาถึงไดงาย 
สะดวก 

จํานวนผูเขาเย่ียมชมเว็บไซต รอบ 6 เดือน
ไมนอยกวา 4,500 คน และ 12 เดือน 
ไมนอยกวา 9,000 คน 
 

บก.สสท. - ต.ค.59-ก.ย.60 

1.6.4.7  ก อ ง ทุ น มี ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับยุทธศาสตรเปาหมาย
และพันธกิจของกองทุนฯ 

1.จัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตรดาน
การพัฒนาบริหารทรัพยากรบุคคลและ
แผนปฏิบัติการประจําป 

ระ ดับความสํ า เร็ จของการจั ดทํ า /
ทบทวนแผนยุทธศาสตรดานการพัฒนา
บริหารทรพัยากรบคุคล และแผนปฏิบัติ
การประจําปบัญชี 2560  

สกพ. - ต.ค.59-ก.ย.60 

2.กําหนดปจจัยพื้นฐานในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกองทุน 

ระดับความสําเร็จของการกําหนดปจจัยพื้นฐาน
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กองทุน 

สกพ. - ต.ค.59-ก.ย.60 

1.6.4.8 เ พื่ อ ใ ห ห น ว ย บ ริ ห า ร
เงินกองทุนสามารถนําหลักการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในมาพัฒนาการบริหารจัดการ
กองทุนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงและ
แผนการประเมินผลการควบคุมภายใน
กองทุน 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผน
บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง แ ล ะ แ ผ น ก า ร
ประเมินผลการควบคุมภายในกองทุนฯ 

ยศ. - ต.ค.59-ก.ย.60 



10 

 

เปาประสงค แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวชีว้ดั หนวยรบัผดิชอบ  งบประมาณ ตร. 
ระยะเวลา
ดาํเนนิการ 

1.6.4.9 เพื่ อใหหนวยงานบริหาร
กองทุนมีคูมือสําหรบัใชในการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในให
เปนไปในทางเดียวกัน 

การจัดทําคูมือการบรหิารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในกองทุน 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําคูมือการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ยศ. ตร. ต.ค.59-ก.ย.60 

1.6.4.10 เ พื่ อ ใ ห เ จ า ห น า ที่
ผูปฏิบัติงานกองทุนมีความรู ความ
เขาใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในเพิ่มมากข้ึน 

โครงการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความรู
ความเขาใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุมภายในของกองทุนฯ 
ใหกับหนวยบริหารกองทุนฯ 

1. จัดฝ กอบรมใหกั บหน วยบริห าร
เ งิ นกองทุ น  ( ร ะ ดับ สถา นี ตํ า ร วจ )     
อยางนอย 1 ครั้งตอป 
2.รอยละของสถานีตํารวจที่ผานเกณฑ
การประเมิน ไมตํ่ากวารอยละ 50 

ยศ. ตร. ต.ค.59-ก.ย.60 

1.6.4.11  พัฒนาการบริหารจัดการ
กองทุนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

ตรวจสอบผลการใชจายเงินและผลการ
ปฏิบัติของหนวยงานที่ไดรับการจัดสรร
เงินกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของกองทุนและหลักเกณฑการจายเงินที่
ระเบียบกําหนด  

หนวยบริหาร เงินกองทุนได รับการ
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่
กําหนด 
 

สตส. - ต.ค.59-ก.ย.60 
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1.7 การติดตามและรายงานผล 
 เพื่อใหการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบความกาวหนา ปญหาอุปสรรค รวมถึงความสําเร็จและความลมเหลว
ของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลถือเปนเครื่องมือในการแสดงใหทราบถึงผล
ดังกลาวและนําไปสูการปรบัปรุงแกไข ตลอดจนกระตุนเตือนใหหนวยงานตาง ๆ  ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ที่รับผิดชอบไดดําเนินการไปในทิศทางที่กําหนดไวในแผนน้ี โดยในการติดตามผลจะเปนการติดตามเพื่อทราบ
ความกาวหนา ปญหาอุปสรรคตาง ๆ ของการปฏิบัติงานตามแผน รวมทั้งกระตุน จูงใจใหผูปฏิบัติไดดําเนินการ  
ใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด โดยใหหนวยที่เกี่ยวของดําเนินการ แลวรายงานใหคณะกรรมการบริหาร
กองทุนทราบ  
 การรายงานผล 

1.  การรายงานผลการใชจายเงินกองทุนฯ หนวยรับผิดชอบ กง. 
2.  การรายงานผลดานสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย หนวยรับผิดชอบ วจ., ผอ. 
3.  การรายงานผลการวิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติการบริหารการใชจายเงินกองทุนฯ        

หนวยรับผิดชอบ กง. 
4.  การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ การจัดสรรเงนิ การใชจายเงินและผลการปฏิบัติงานของหนวย

บริหารเงินกองทุนฯ หนวยรับผิดชอบ สตส. 
5.  การรายงานผลดานการพัฒนาบริหารทรัพยากรบุคคล หนวยรับผิดชอบ สกพ. 
6.  การรายงานการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน      

หนวยรับผิดชอบ ยศ.  
7.  การรายงานการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป หนวยรับผิดชอบ ผอ. 
8.  การรายงานการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสารสนเทศประจําป หนวยรับผิดชอบ 

ศทก. 
9.  การรายงานดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีงานกองทุนฯ ใหมีประสิทธิภาพ หนวยรับผิดชอบ ศทก, 

สสท. 
 
2. บันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา        
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปบัญชี 2560  
 1) คูสัญญา  
 ขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานระหวางนายพชร  อนันตศิลป รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหนา
กลุมภารกิจดานรายจายและหน้ีสิน ในนามกระทรวงการคลังกับ พลตํารวจเอก จักรทิพย ชัยจินดา                  
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ในนาม        
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา  
 2) ขอตกลงน้ีมีกําหนดระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560  
 3) วิสัยทัศน  
 กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาเปนเครื่องมือในการบังคับใชกฎหมายและกระตุนจิตวิญญาณ
ความเปนตํารวจในการนําผูกระทําผิดมาลงโทษ  
 4) พันธกิจ  
  สนับสนุนคาใชจายในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ กําหนด  
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 5) วัตถุประสงคจัดต้ัง  
  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจในการทําหนาที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา  
ใหมีประสิทธิภาพ  
 6) เปาหมายของผลการดําเนินงาน  
  กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญามีเปาหมายของผลการดําเนินงาน ซึ่งจะตองบรรล ุ            
ในระหวางปบัญชี 2560 ปรากฏตามตารางผลการดําเนินงานในอดีตและเปาหมายของกองทุนเพื่อการสืบสวน 
และสอบสวนคดีอาญา ประจําปบัญชี 2560 ดังน้ี 
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ตารางที่ 2.1 แสดงผลการดําเนินงานในอดีตและเปาหมายของกองทุนเพื่อการสบืสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจําปบญัชี 2560 

เกณฑวัดการดําเนินงาน หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต นํ้าหนัก 

(รอยละ) 
คาเกณฑวัด การปรับคา

เกณฑวัด 2557 2558 2559e ระดับ 1  ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ดานที่ 1 การเงิน  
– ไมมีการกําหนดตัวช้ีวัดดานการเงิน 

           

ดานที่ 2 การสนองประโยชนตอผูมสีวนไดสวนเสีย     25       
 ตัวช้ีวัดที่ 2.1 รอยละความพึงพอใจของ

เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานดานสืบสวน
สอบสวนตอการดําเนินงานของกองทุนฯ 
ประจําปบัญชี 2560 

รอยละ 71.50 70.18 70.60 15 65  70 75 80 85 -/+ 5 

 ตัวช้ีวัดที่  2.2 การดําเนินการตามแผน 
ปรับปรุงการใหบริการจากผลสํารวจความพึงพอใจ           
ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ระดับ 5.0000 5.0000 5.0000 10 1 2 3 4 5 -/+ 1 

ดานที 3 การปฏิบัติการ     45       
 ตัวชีวัดที่ 3.1 การดําเนินงานตามนโยบาย

รัฐบาล/ กระทรวงการคลงั  
    5       

  3.1.1 การเบิกจายเงินตามแผนการ
เบิกจายที่ไดรับอนุมัติ 
(นํ้าหนักรอยละ 40) 

ระดับ - 5.0000 5.0000 2 1 2 3 4 5 -/+ 1 

 3.1.2 การรายงานการรับจายและการใชจาย 
เ งิ น ร า ย ไ ด ที่ ไ ม ต อ ง นํ า ส ง เ ป น       
รายไดแผนดิน (นํ้าหนักรอยละ 20) 

ระดับ - 4.4000 5.0000 1 1 2 3 4 5 -/+ 1 

 3.1.3 ดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/ 
กระทรวงการคลงั  
(นํ้าหนักรอยละ 40) 

ระดับ - - - 2 1 - - - 5 - 
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เกณฑวัดการดําเนินงาน หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต นํ้าหนัก 

(รอยละ) 
คาเกณฑวัด การปรับคา

เกณฑวัด 2557 2558 2559e ระดับ 1  ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 ตัวช้ีวัดที่  3.2 รอยละเฉลี่ยถ วง นํ้าหนัก   
ของคดีแตละประเภทที่เกิดข้ึนและจับกุมได
ในปบัญชี 2560 

    25       

  3.2.1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต รางกาย 
และเพศ 

รอยละ 70.49 72.55 72.99 10 (คาเฉลี่ย 
2557 - 
2559) 
-6% 

(คาเฉลี่ย 
2557 - 
2559) 
-3% 

(คาเฉลี่ย 
2557 - 
2559) 

(คาเฉลี่ย 
2557 - 
2559) 
+3% 

(คาเฉลี่ย 
2557 - 
2559) 
+6% 

/+ 3% ของ
คาเฉลี่ย 

  3.2.2 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย รอยละ 53.39 51.06 51.16 10 (คาเฉลี่ย 
2557 - 
2559) 
-6% 

(คาเฉลี่ย 
2557 - 
2559) 
-3% 

(คาเฉลี่ย 
2557 - 
2559) 

(คาเฉลี่ย 
2557 - 
2559) 
+3% 

(คาเฉลี่ย 
2557 - 
2559) 
+6% 

/+ 3% ของ
คาเฉลี่ย 

  3.2.3 ฐานความผิดพิเศษ 
 

รอยละ 47.28 47.52 45.78 5 44 47 50 53 56 -/+ 3% 

 ตัวช้ีวัดที่ 3.3 ประสิทธิภาพในการนําสงเงิน
คาเปรียบเทียบปรับคดีอาญาเขากองทุน
เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 

รอยละ 100 100 100 5 92 94 96 98 100 -/+ 2 

 ตัวช้ีวัดที่ 3.4  รอยละของหนวยงานที่ไดรับ 
การจัดสรรเงินกองทุนฯ ที่มีผลการตรวจสอบ
ขอตรวจพบไมมีนัยสําคัญ 

รอยละ 99.18 100 99.49 10 92 94 96 98 100 -/+ 2 
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เกณฑวัดการดําเนินงาน หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต นํ้าหนัก 

(รอยละ) 
คาเกณฑวัด การปรับคา

เกณฑวัด 2557 2558 2559e ระดับ 1  ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ดานที่ 4 การบรหิารพฒันาทุนหมุนเวียน      30       
 ตัวชีวัดที่ 4.1 บทบาทคณะกรรมการทุน

หมุนเวียน 
ระดับ 4.3600 4.4000 4.1511 6 1 2 3 4 5 -/+ 1 

 ตัวช้ีวัดที่ 4.2 การบรหิารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายใน 

ระดับ - - - 6 1 2 3 4 5 -/+ 1 

 ตัวช้ีวัดที่ 4.3 การตรวจสอบภายใน  ระดับ 5.0000 5.0000 5.0000 6 1 2 3 4 5 -/+ 1 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.4 การบรหิารจัดการสารสนเทศ  4.4000  5.0000 4.2000 6 1 2 3 4 5 -/+ 1 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.5 การบรหิารทรัพยากรบุคคล ระดับ 5.0000 5.0000 4.6500 6 1 2 3 4 5 -/+ 1 
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คาํจาํกดัความหรอืสตูรการคาํนวณ 
ตัวช้ีวัด คําจํากัดความหรือสูตรการคํานวณ 

ดานที่ 1 การเงิน  
ดานที่ 2 การสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย  พิจารณาจากรอยละความพึงพอใจของเจาหนาที่ตํารวจทีป่ฏิบัติงานดานสืบสวนสอบสวนตอการดําเนินงานของกองทุนฯ 

ประจําปบัญชี 2560 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1 รอยละความพึงพอใจของ
เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานดานสืบสวน 
สอบสวนตอการดําเนินงานของกองทุนฯ 
ประจําปบัญชี 2560 

สูตรการคํานวณ  
จํานวนของผูตอบแบบสอบถามที่มรีะดับความพึงพอใจอยูในระดับมากและมากที่สดุ

 จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
x 100 

 
โดยที่   
 

1. การสํารวจความพึงพอใจของผู ใชบริการครอบคลุมทุกกลุม โดยกําหนดให วิ ธีการวิเคราะหผลตอง                
ทําการ วิเคราะหส ถิ ติเ ชิงพรรณนา เชน คาส ถิติความถ่ี  (Frequency) คารอยละ (Percentage)                   
คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) เปนตน เพื่อสรุปลักษณะตัวอยาง และสามารถใชเปนตัวแทนของขอมูลได           
และจํานวนตองเปนไปตามหลักการทางสถิติอยางนอยตองเปนตามหลักการ Yamane การกําหนดกลุมตัวอยาง
ตองครอบคลุมทุกกลุมผูใชบริการ การสุมตัวอยางตองกําหนดวิธีการที่ชัดเจน เชน การสุมอยางเปนระบบ 
(Systematic sampling) หรือการสุมตัวอยางใชการสุมตามสัดสวน (Proportional random sampling)    
เปนตน รวมทั้งตองมีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากคําถามปลายเปด จําแนกตามประเด็นตาง ๆ เชน ความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับความตองการของผูใชบริการ เปนตน 

 
2. ใชแบบสอบถามรวมทัง้การสัมภาษณเปนเครื่องมอืในการเก็บขอมลู โดยกําหนดความพงึพอใจตาม Likert Scale 

ออกเปน 5 ระดับ ซึ่งของแตละระดับมีเกณฑการใหคะแนนและเกณฑการแปลผลเปนดังตอไปน้ี 
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ตัวช้ีวัด คําจํากัดความหรือสูตรการคํานวณ 
เกณฑการใหคะแนน เกณฑการแปลผล  
ระดับที่ 1 พึงพอใจนอยทีสุ่ด  1.00 – 1.80 พึงพอใจนอยทีสุ่ด 
ระดับที ่2 พึงพอใจนอย  1.81 – 2.60 พึงพอใจนอย 
ระดับที ่3 ปานกลาง  2.61 – 3.40 พึงพอใจปานกลาง 
ระดับที ่4 พึงพอใจมาก  3.41 – 4.20 พึงพอใจมาก 
ระดับที ่5 พึงพอใจมากทีสุ่ด  4.21 – 5.00 พึงพอใจมากทีสุ่ด 

 
1. แบบสอบถามการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย กอนการดําเนินการสํารวจตองไดรับการ

พิจารณารวมกับ กรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษา (ทริส) ภายในไตรมาสที่ 2 ของปบัญชี 2560          
ทั้งน้ี ในแบบสอบถามควรมีขอมูลของผูตอบแบบสอบถามที่สามารถสุมตัวอยางผลการสํารวจได เชน e-Mail 
หรือหมายเลขโทรศัพท เปนตน (ถามี) 

2. การสํารวจครอบคลมุในประเด็นตางๆ อยางนอย ดังน้ี  
- ความพึงพอใจเกี่ยวกบัการใหบริการของเจาหนาที ่ 
- ความพึงพอใจดานกระบวนการ หรือข้ันตอนการใหบริการ 
- ความพึงพอใจเกี่ยวกบัการจัดสรรเงิน  
- ความพึงพอใจดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของกองทุนฯ  

3. การรายงานผลการดําเนินงาน ณ สิ้นป ใหสงสําเนาสรปุรายงานผลการวิเคราะหการสํารวจฯ พรอม
แบบสอบถามที่ไดจากการสํารวจความพึงพอใจใหกับกรมบญัชีกลางและทีป่รกึษา 
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ตัวช้ีวัด คําจํากัดความหรือสูตรการคํานวณ 
ตัว ช้ี วัดที่  2.2 การ ดํ าเ นินการตาม        
แผนปรับปรุงการใหบริการจากผลสํารวจ
ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงการดําเนินงานจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยพิจารณา    
การดําเนินงานใน 5 ระดับ ภายในปบัญชี 2560 ดังน้ี 
แผนปรบัปรุงการดําเนินงานจากผลสํารวจความพึงพอใจแลวเสรจ็  ระดับ 1 
แผนฯ ผานความเห็นชอบจากคณะทํางานจัดทําขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงาน  
ทุนหมุนเวียนประจําปและกํากับดูแลการประเมินผลการดําเนินงานดานการสนองประโยชน
ตอผูมสีวนไดสวนเสีย ภายในเดือน มีนาคม 2560 

ระดับ 2 

สามารถดําเนินการปรบัปรุงการดําเนินงานตามเปาหมายของแผนการปรับปรงุฯ ไดรอยละ 
80  

ระดับ 3 

สามารถดําเนินการปรบัปรุงการดําเนินงานตามเปาหมายของแผนการปรับปรงุฯ ไดรอยละ 
100  

ระดับ 4 

สามารถดําเนินการปรบัปรุงการดําเนินงานไดตามเปาหมายของแผนการปรับปรงุฯ และผล
สํารวจความพงึพอใจผูมสีวนไดสวนเสียของปบัญชี 2560 มีคามากกวาปทีผ่านมา 

ระดับ 5 

 
โดยที่  
- กองทุนฯ ตองดําเนินการกิจกรรม/โครงการ ตามที่ระบุในแผนการปรับปรุงฯ ใหไดผลลัพธ ณ สิ้นปบัญชี 2560     
ตรงตามเปาหมายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามที่ระบุไวในแผนการปรับปรุงฯ ประจําป 2560 จึงจะถือวา
กิจกรรม/โครงการน้ัน ๆ แลวเสร็จ  
- หากกิจกรรม/โครงการใด ๆ  ไมสามารถระบเุปาหมายการดําเนินงานทัง้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ณ สิ้นปบัญชี 2560 ได   
ใหถือวากิจกรรม/โครงการน้ัน ๆ ไมแลวเสร็จ 
- กองทุนฯ ตองจัดทํารายงานสรุปผลดําเนินงานตามแผนปรับปรุงฯ เสนอคณะทํางานจัดทําขอตกลงการประเมินผล
การดําเนินงานทุนหมุนเวียนประจําป และกํากับดูแลการประเมินผลการดําเนินงานดานการสนองประโยชนตอ          
ผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อทราบ หากไมรายงานจะพิจารณาปรับลดคะแนนตัวช้ีวัดที่ 2.2 ลง 0.5000 คะแนน 
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ตัวช้ีวัด คําจํากัดความหรือสูตรการคํานวณ 
ดานที่ 3 การปฏิบัติการ  

ตัวช้ีวัดที่ 3.1 การดําเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล/ กระทรวงการคลงั1 

พิจารณาจากระดับความสําเรจ็ในการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง กําหนดเกณฑประเมินผลจาก
ประเด็นหลักทีส่ําคัญ 3 ดาน ไดแก  
3.1.1 การเบกิจายเงินตามแผนการเบกิจายที่ไดรับอนุมัติ (รอยละ 40) พิจารณาจาก  

(1) การเบิกจายงบลงทุนเทียบกบัแผนการเบิกจายงบลงทนุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอยละ 20)  
(2) การเบิกจายภาพรวมเทียบกบัแผนการเบิกจายภาพรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอยละ 20)  

3.1.2 การรายงานการรบัจาย และการใชจายเงินรายไดที่ไมตองนําสงเปนรายไดแผนดิน (รอยละ 20)  
3.1.3 การดําเนินงานตามนโยบายรฐับาล/กระทรวงการคลัง (รอยละ 40)  

ทั้งน้ีในปบัญชี 2560 หากไมมีตัวช้ีวัดที่ 3.1.3 ใหกระจายนํ้าหนักของตัวช้ีวัดที่ 3.1.3 ไปไวในตัวช้ีวัดที่ 3.1.1 (1) 
รอยละ 10 ตัวช้ีวัดที่ 3.1.1 (2) รอยละ 20 และ ตัวช้ีวัดที่ 3.1.2 รอยละ 10 

 
ตัวช้ีวัดที่  3.2 รอยละเฉลี่ ยถวง นํ้าหนัก    
ของคดีแตละประเภทที่เกิดข้ึนและจับกุมได
ในปบัญชี 2560  
 

รอยละเฉลีย่ถวงนํ้าหนักของคดีอาญา 3 ประเภท ที่เกิดข้ึนและจบักุมไดในปบัญชี 2560 โดยคดีอาญา 3 ประเภท 
ไดแก   
1) ความผิดเกี่ยวกับชีวิต รางกาย และเพศ (นํ้าหนักรอยละ 10)  
2) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย (นํ้าหนักรอยละ 10)  
3) ฐานความผิดพิเศษ (นํ้าหนักรอยละ 5) 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายบันทกึขอตกลงฯ 
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ตัวช้ีวัด คําจํากัดความหรือสูตรการคํานวณ 
ตัวช้ีวัดที่ 3.3 ประสิทธิภาพในการนําสงเงิน   
คาเปรียบเทียบปรับคดีอาญาเขากองทุนเพื่อ
การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 

สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
หมายเหตุ :  
1. เงินคาเปรียบเทียบปรับคดีอาญา หมายถึง เงินคาปรบั  
2. ไดรับเงินคาเปรียบเทียบปรบัคดีอาญาจากหนวยงานผูเบกิครบถวน  
3. หนวยงานผูเบิกนําสงเงินคาเปรียบเทียบปรับคดีอาญาใหกองทุนฯ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป  
4. หนวยงานหมายถึง ผูเบกิระดับกองบงัคับการ  
    ทั้งน้ีกองทุนฯ ตองมีการประเมินผลการดําเนินงานและนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อทราบ       
ภายในปบัญชี 2560 โดยเน้ือหารายงานอยางนอยครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ดังน้ี  
1. ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงาน  
2. ปญหาอปุสรรคจากการดําเนินงาน  
3. ขอเสนอแนะและขอปรับปรงุ 
 

  

จํานวนครั้งทีม่ีการรับเงินคาเปรียบเทียบปรบัคดีอาญา (ภายในระยะเวลาที่กําหนด) ภายในปบัญชี 2560X100 
จํานวนครั้งทัง้หมดที่มีการรบัเงินคาเปรียบเทียบปรับคดีอาญาจากหนวยงาน ภายในปบัญชี 2560 
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ตัวช้ีวัด คําจํากัดความหรือสูตรการคํานวณ 
ตัวช้ีวัดที่ 3.4 รอยละของหนวยงานที่ไดรบัการ
จัดสรรเงินกองทุนฯ ที่มผีลการตรวจสอบขอ
ตรวจพบไมมีนัยสําคัญ 

รอยละของหนวยงานที่ไดรบัการจัดสรรเงินกองทุนฯ ที่มีผลการตรวจสอบที่ขอตรวจพบไมมีนัยสําคัญตามแผนการ
ตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) ประจําปบัญชี 2560  
 
สูตรการคํานวณ 

จํานวนหนวยงานที่ไดรบัการจัดสรรเงนิกองทุนฯ ตามแผนการตรวจสอบประจําปบัญชี 2560 
ที่มีผลการตรวจสอบที่ขอตรวจพบไมมีนัยสําคัญ x 100 

จํานวนหนวยงานที่ไดรับการตรวจสอบทัง้หมดตามแผนการเขาตรวจของ สตส. ประจาํปบญัชี 2560
 

 
หมายเหตุ :  
1. ขอตรวจพบไมมีนัยสําคัญ ไดแก ขอตรวจพบจากการตรวจสอบตามระดับ/บัญชี 1 (ขอบกพรองเลก็นอยไดแนะนํา
ปรับปรงุแกไขในระหวางการตรวจสอบ) และขอตรวจพบจากการตรวจสอบตามระดับ/บัญชี 2 (ขอบกพรองเลก็นอย 
ซึ่งผูตรวจสอบไดแนะนําใหปรบัปรุงแกไขแลว แตไมสามารถปรับปรงุแกไขไดในขณะตรวจสอบ)  
2. จํานวนหนวยงานที่ไดรับการตรวจสอบทัง้หมดตามแผนการเขาตรวจ ของ สตส. จะกําหนดตามแผนการตรวจสอบ
ประจําปบัญชี 2560 ที่ไดรับการอนุมัติจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
เงื่อนไข : หากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) มีขอตรวจพบ/ขอสังเกตทีเ่ปนประเด็นเดิมจากปทีผ่านมาจะมกีาร
หักลดคะแนน 0.25 คะแนนจากตัวช้ีวัดน้ี 
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ดานที่ 4 การบรหิารพฒันาทุนหมุนเวียน2   

ตัวช้ีวัดที่ 4.1 บทบาทคณะกรรมการบรหิาร
ทุนหมุนเวียน 

ระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน กําหนดเกณฑ
ประเมินผล จากประเด็นหลักที่สําคัญ 5 ดาน ไดแก  
1. การจัดใหมีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะยาว (3 – 5 ป) และแผนปฏิบัติการประจําปบญัชี 2561 (รอยละ 30) 
พิจารณาจากคณะกรรมการทุนหมุนเวียนกําหนดใหมีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะยาว (3 - 5 ป) และแผนปฏิบัติ
การประจําปบญัชี 2561 ที่มีองคประกอบครบถวน มีคุณภาพ และสอดคลองกับวัตถุประสงคจัดต้ังรวมถึง พันธกิจของ
ทุนหมุนเวียน  
2. การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สําคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน (รอยละ 25) 
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมีการติดตามผลการดําเนินงานดานการเงินและผลการดําเนินงานดาน
ที่ไมใชการเงินตามวัตถุประสงคและภารกิจของทุนหมุนเวียน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ 
และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของทุนหมุนเวียนอยางครบถวนเพียงพอ และสม่ําเสมอทั้งป  
3. การจัดใหมีระบบประเมินผลผูบริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน (รอยละ 25) พิจารณาจากการประเมินผลผูบริหาร
ระดับสูงที่เปนระบบ โดยมีหลักเกณฑชัดเจน สอดคลอง และเช่ือมโยงกับหลักเกณฑและเปาหมายระดับองคกร  
4. การเปดเผยขอมูลขาวสารแกผูมีสวนไดสวนเสีย (รอยละ 10) พิจารณาจากการเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่ครบถวน 
ถูกตอง เช่ือถือได ทันกาล  
5. ผลสําเร็จจากการกํากับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (รอยละ 10) พิจารณาจาก       
ผลคะแนนของทุนหมุนเวียนประจําป ตามระบบประเมินผลการดําเนินงานของทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2 การบรหิารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

ระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในกําหนดประเมินผลจาก
ประเด็นหลักที่สําคัญ ดังน้ี  

1. สภาพแวดลอมการควบคุมภายใน (รอยละ 7) พิจารณาจากการจัดใหมีระบบขอรองเรียน ชองทางการรับ    
ขอรองเรียน รวมทั้งการจัดทํารายงานสรุปเกี่ยวกับขอรองเรียนภายในองคกรนําเสนอผูบริหารขององคกร  

2. การกําหนดวัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยง (รอยละ 8) พิจารณาจากการกําหนดวัตถุประสงคการบรหิาร
ความเสี่ยง ซึง่ปรากฏผานคูมือการบรหิารความเสี่ยงที่มีองคประกอบที่ดีอยางครบถวน  
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3. การระบุความเสี่ยงระดับองคกร (รอยละ 15) พิจารณาจากการระบุความเสี่ยงระดับองคกร โดยการนําเกณฑ

การพิจารณาระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอควบคูไปกับการระบุความเสี่ยงระดับองคกร และการพิจารณา     
ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู (Residual Risk) หลังจากการควบคุมภายใน  

4. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองคกร (รอยละ 15) พิจารณาจากการประเมินระดับ   
ความรุนแรงทั้ง โอกาสและผลกระทบของปจจัยเสี่ยงซึ่งประกอบดวยโอกาส และผลกระทบที่จะเกิดตอความเสี่ยง
ระดับองคกร รวมทั้งการนําฐานขอมูลมาใชในการพิจารณากําหนดระดับความรุนแรง  

5. การตอบสนองความเสี่ยง (รอยละ 15) พิจารณาจากการกําหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร
ครบทุกปจจัยเสี่ยงระดับองคกร โดยมีการวิเคราะห Cost - Benefit ในแตละทางเลือกในการจัดการ 

6. กิจกรรมการควบคุมภายใน (รอยละ 10) พิจารณาจากการสอบทานรายงานทางการเงินและที่ไมใชทางการเงิน
โดยผูบริหารสูงสุดและผูบริหารระดับรองของทุนหมุนเวียน  

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (รอยละ 25) พิจารณาจากการใชสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการติดตาม        
การดําเนินกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาผานการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง          
ไดครบถวน และความเสี่ยงระดับองคกร สามารถลดระดับความรุนแรงไดตามเปาหมายที่กําหนด 

8. การติดตามผลและการประเมินผล (รอยละ 5) พิจารณาจากการประเมินผลการควบคุมดวยตนเอง (Control 
Self Assessment: CSA) 

ตัวช้ีวัดที่ 4.3 การตรวจสอบภายใน 
(กรณีที่ 2 – ทุนไมมีโครงสรางงานผูตรวจสอบ
ภายใน) 

ระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสทิธิภาพดานการตรวจสอบภายใน กําหนดเกณฑประเมินผลจากประเด็นหลกัที่สําคัญ 3 ดาน ไดแก  
1. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (รอยละ 30) พิจารณาจากการไดรับการตรวจสอบภายในประจําปบัญชีจาก          
ผูตรวจสอบภายในของสวนราชการตนสังกัด และผูบริหารทุนหมุนเวียนไดเขารวมประชุมปดการตรวจสอบ และไดรับ
รายงานผลการตรวจสอบโดยมีการรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน  
2. การปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะที่ไดรับจาการตรวจสอบ (รอยละ 30) พิจารณาจากการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 
และแกไขแลวไดตามระยะเวลาที่กําหนดและรายงานผลดังกลาวตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน  
3. การทบทวนโครงสรางองคกรเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการใหทุนหมุนเวียนมีผูตรวจสอบภายในประจํา (รอยละ 40) 
พิจารณาจากการเตรียมความพรอมทั้งโครงสรางองคกร อัตรากําลัง และบุคลากรสําหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในประจํา 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.4 การบรหิารจัดการสารสนเทศ ระดับความสําเรจ็ในการเพิม่ประสทิธิภาพดานการบริหารจดัการสารสนเทศ กําหนดเกณฑประเมินผลจากประเด็นหลัก

ที่สําคัญ 2 ดาน ไดแก  
1.  แผนแมบทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศ (รอยละ 10) พิจารณาจากการจัดทํา/ทบทวนแผน

แมบทสารสนเทศที่มีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของทุนหมุนเวียนทั้งวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรสําคัญ 
โดยสามารถตอบสนองตอความตองการของทุนหมุนเวียนไดอยางครบถวน และการจัดใหมีแผนปฏิบัติการสารสนเทศ 
ที่มีองคประกอบหลักที่ดีครบถวน ทั้งน้ี หากทุนหมุนเวียนไมมีโครงสรางทุนหมุนเวียน (หนวยงาน/ฝาย) ที่รับผิดชอบ
ดาน IT ของทุนหมุนเวียนโดยตรง และ/หรือ ใชหนวยงาน/ฝายของตนสังกัดทุนหมุนเวียนสามารถใชแผนฯ           
ของตนสังกัดได อยางไรก็ตาม ทุนหมุนเวียนตองสรุปแผนฯ ที่เกี่ยวของกับทุนหมุนเวียนที่สามารถแสดงใหเห็นถึง   
ความเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตรของทุนหมุนเวียนทั้งวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรสําคัญและตองสรุป
แผนปฏิบัติการสารสนเทศที่สามารถแสดงใหเห็นถึงการมีองคประกอบหลักที่ดีครบถวน  

2. การบริหารจัดการสารสนเทศ (รอยละ 90) พิจารณาจาก  
2.1 การจัดใหมีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศทีส่นับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร (EIS/MIS) (รอยละ 40)  
2.2 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผูใชบริการภายในทุนหมุนเวียน (รอยละ 25)  
2.3 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผูใชบรกิารภายนอกทุนหมนุเวียน (รอยละ 25) 

ตัวช้ีวัดที่ 4.5 การบรหิารทรัพยากรบุคคล ระดับความสําเรจ็ในการเพิม่ประสทิธิภาพดานการบริหารทรัพยากรบุคล กําหนดประเมินผลจากประเด็นหลกัทีส่ําคัญ 
ดังน้ี  

1. การจัดใหมีปจจัยพื้นฐานดานการบรหิารทรพัยากรบุคคล (รอยละ 30) ประกอบดวย  
1.1 มีโครงสรางการบริหารงานทุนหมุนเวียน เพื่อระบุงานและตําแหนงงาน  
1.2 มีคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) เพื่อกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของแต

ละตําแหนงงาน (ควรสอดคลองกับยุทธศาสตรและโครงสรางทุนหมุนเวียน)  
1.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานตามความคาดหวัง             

ที่สอดคลองกับกลยุทธการทํางานของหนวยงานตนเอง โดยการกําหนดเปาหมายการทํางานจะตองทํารวมกับ
ผูบังคับบัญชาโดยตรง  

2. การจัดทําและดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการประจําป 
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(รอยละ 70) โดยพิจารณาจากความสอดคลองของแผนฯ ตอยุทธศาสตรการดําเนินงานของทุนหมุนเวียน               
ซึ่งแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่กําหนดข้ึนมาในแตละปน้ัน จะตองมีความทาทายในกรอบการทํางานที่ชัดเจน 
เกี่ยวของกับการดําเนินงานของทุนหมุนเวียนและสามารถวัดผลไดตามกรอบเวลาที่กําหนด 

 
หมายเหตุ: คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน หมายถึง คณะกรรมการบรหิารกองทุนเพือ่การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ทุนหมุนเวียน/องคกร หมายถึง กองทุนเพื่อการสบืสวน
และสอบสวนคดีอาญา 
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3. กรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปบัญชี 2560  
ตารางที่ 2.3 แสดงกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปบัญชี 2560  
 

เกณฑประเมนิผลฯ น้าํหนกั (%) แนวทางการกาํหนดตวัชี้วดั 
ดานที ่1 การเงนิ 10 

-/+10 
ตัวช้ีวัดดานการเงินแบงกลุมตาม
ป ร ะ เ ภ ท ทุ น ห มุ น เ วี ย น  5 
ประเภท ไดแก 

ตัวอยางตัวช้ีวัด 
 

1. เพื่อการกูยืม  
 

อัตราการปลอยสินเช่ือ   
อัตราหน้ีคางชําระ  
รายได  
ดอกเบี้ย 

2. เพื่อการจําหนายและการผลิต  
 

รายไดมากกวาคาใชจาย   
การบริหารตนทุนตอหนวย 

3. เพื่อการบริการ  
 

การเบิกจายงบประมาณ   
ก า ร บ ริ ห า ร ค า ใ ช จ า ย ห รื อ ร า ย ไ ด         
การใหบริการ 

4 .  เ พื่ อ ก า ร ส ง เ ค ร า ะ ห         
และสวัสดิการสังคม 

การเบิกจายงบประมาณ   
การบริหารคาใชจายหรือรายไดนอกงบ 

5. เพื่อการสนับสนุนสงเสริม  การเบิกจายงบประมาณ   
การบริหารคาใชจายหรือรายไดนอกงบ 

ดานที่ 2 การสนอง
ประโยชนตอผูมีสวนได
สวนเสีย 

20 
-/+10 

พิจารณาจากการดําเนินงานที่
ตอบสนองความตองการความ
คาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย  

ตัวอยางตัวช้ีวัด 

- ความพึงพอใจของผูใชบริการ1  รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการที่มี
ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของทุนฯ 
ในระดับ 4 และ 5 

- ก ารป ระ เ มิ นผ ลลั พ ธ 
(Outcome) ของการดําเนินงาน
ของทุนฯ 

 

- การจัดการขอรองเรียน    ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการ 
ขอ ร อง เ รียน  การแก ไขปญหา และ
แนวทางแกไขอยางเปนรูปธรรม 

ดานที ่3 การปฏิบัติการ 40 
-/+10 

กําหนดตัวช้ีวัดไมเกิน 3 ตัวช้ีวัด 
โดยตัวช้ีวัดตองสอดคลองตาม
ภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน 

ตัวอยางตัวช้ีวัด 
- การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/
กระทรวงการคลัง (ตัวช้ีวัดรวม)2  
- ค ว ามสํ า เ ร็ จ ขอ ง ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น       
ตามภารกิจ  
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เกณฑประเมนิผลฯ น้าํหนกั (%) แนวทางการกาํหนดตวัชี้วดั 
- การดําเนินงานตาม SLA  โดยพิจารณา
จากระดับความสําเร็จการดําเนินงานตาม 
SLA ที่กําหนด    
- การแกไขปญหาที่ เปนขอสังเกตจาก
ห น ว ย ง า น ภ า ย น อ ก  เ ช น  ส ต ง .          
คณะอนุกรรมการประเมินผลฯ กระทรวง
เจ าสั ง กัดโดยพิจารณาจาก :  ระดับ
ความสําเร็จในการทําแผนแกไขปญหาและ
ดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนด 

ดานที ่4 การบริหาร
พัฒนาทุนหมุนเวียน2 

30 
-/+10 

กําหนดเกณฑการประเมินผล 5 ดาน 
− บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน  
− การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
− การตรวจสอบภายใน  
− การบริหารจัดการสารสนเทศ  
− การบริหารทรัพยากรบุคคล   

หมายเหตุ :  
1 กรณีที่ทุนหมุนเวียนกําหนดตัวช้ีวัดในดานการสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสียจากการสํารวจ 

ความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของ และดําเนินงานสํารวจเอง ใหกําหนดกรอบนํ้าหนักไมเกินรอยละ 10         
โดยหากกําหนดเปนตัวช้ีวัด จะกําหนดช่ือตัวช้ีวัดคือ รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ และคํานิยามรวมกัน  
คือ รอยละของผูมาใชบริการที่มีความพึงพอใจระดับ 4 (พึงพอใจ) และระดับ 5 (พึงพอใจมาก) เทียบกับจํานวน
ผูใชบริการที่มีการสํารวจทั้งหมด (Top 2 Boxes) ซึ่งใชแบบสอบถามรวมทั้งการสัมภาษณเปนเครื่องมือ          
ในการเก็บขอมูล โดยกําหนดความพึงพอใจตาม Likert Scale ออกเปน 5 ระดับ ซึ่งความหมายของแตละระดับ 
เปนดังตอไปน้ี ระดับที่ 1 หมายถึง ควรปรับปรุงอยางเรงดวน ระดับที่ 2 หมายถึง ควรปรับปรุง ระดับที่ 3 
หมายถึง ปานกลาง ระดับที่ 4 หมายถึง พึงพอใจ และระดับที่ 5 หมายถึง พึงพอใจมาก  ทั้งน้ีการ สํารวจ      
ความพึงพอใจของผูใชบริการครอบคลุมทุกกลุม โดยกําหนดใหวิธีการวิเคราะหผล ตองทําการวิเคราะห         
สถิติเชิงพรรณนา เชน คาสถิติความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) เปนตน 
เพื่อสรุปลักษณะตัวอยาง และสามารถใชเปนตัวแทนของขอมูลได  และจํานวนตองเปนไปตามหลักการทางสถิติ 
อยางนอยตองเปนตามหลักการ Yamane การกําหนดกลุมตัวอยางตองครอบคลุมทุกกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย    
การสุ มตัวอยางตองกําหนดวิ ธีการที่ ชัดเจน เชน การสุมอยาง เปนระบบ (Systematic sampling)                 
หรือการสุมตัวอยางใชการสุมตามสัดสวน (Proportional random sampling) เปนตน รวมทั้งตองมีการวิเคราะห  
ขอมูลเชิงคุณภาพจากคําถามปลายเปด จําแนกตามประเด็นตาง ๆ เชน ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ        
เกี่ยวกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย เปนตน  

2 หมายถึง ตัวช้ีวัดรวม 
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ตารางที ่2.4 กรอบหลักเกณฑตัวช้ีวัดดานการบรหิารพัฒนาทุนหมุนเวียน ประจําปบัญชี 2560 
เกณฑประเมินผลฯ  นํ้าหนัก (%) แนวทางการกําหนดตัวช้ีวัด 

ดานที่  4 การบริหารพัฒนา    
ทุนหมุนเวียน  

 

30 
-/+10 

 

4.1 บทบาทคณะกรรมการ 
บรหิารทุนหมุนเวียน  

 

6 - การจัดใหมีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะยาว (3 - 5 
ป) และแผนปฏิบัติการประจําปบัญชี 2561 

- การ ติดตามระบบการบริหารจัดการ  และผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน  

- การจัดใหมีระบบประเมินผลผูบริหารระดับสูงของทุน
หมุนเวียน  

- การเปดเผยขอมลูขาวสารแกผูมีสวนไดสวนเสีย  
- ผลสําเร็จจากการกํากับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการ  

บริหารทุนหมุนเวียน 
4.2 การบรหิารความเสี่ยง และ

การควบคุมภายใน 
6 - พิจารณาองคประกอบพื้นฐานที่สาํคัญของการบรหิารความเสีย่ง

ตามหลกัการ COSO ERM   
- สภาพแวดลอมการควบคุมภายในที่ครบถวนเพียงพอ  
- การกําหนดวัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยง  
- การระบุความเสี่ยงระดับองคกร  
- การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับ

องคกร  
- การกําหนดแผนงานการบรหิารความเสี่ยงระดับองคกร 
- กิจกรรมการควบคุมภายใน  
- สารสนเทศ และการสื่อสาร   
- การติดตาม และประเมินผล 

4.3 การตรวจสอบภายใน 6 พิจารณาจากระดับความสําเรจ็ในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการ
ตรวจสอบภายใน กรณีโครงสรางผูตรวจสอบภายใน  

- บทบาทความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และหนวยงานตรวจสอบภายใน   

- ความเปนอสิระของผูตรวจสอบภายใน  
- การจัดทําแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนตรวจสอบ 

ประจําป 
  - การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ  

- การปดการตรวจสอบ การรายงานผล และการติดตามการปฏิบัติ
ตามขอเสนอแนะ กรณีไมมีโครงสรางผูตรวจสอบภายใน  

- การปฏิบัติงานตรวจสอบ  
- การปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะที่ไดรับจาการตรวจสอบ   
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เกณฑประเมินผลฯ  นํ้าหนัก (%) แนวทางการกําหนดตัวช้ีวัด 
- การทบทวนโครงสรางองคกรเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับ

การใหทุนหมุนเวียน มีผูตรวจสอบภายในประจําทุนหมนุเวียน 
4.4 การบรหิารจัดการ 
สารสนเทศ  

 

6 - การจัดทํา/ทบทวนแผนแมบทสารสนเทศที่มีความสอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตร ทั้งวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรที่สําคัญ 
และการจัดทําแผนปฏิบัติการสารสนเทศ มีองคประกอบหลักที่ดี
ครบถวน  

- การบริหารจัดการสารสนเทศ 
- การจัดใหมีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุน

การตัดสินใจของผูบริหาร   
- ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผูใชบริการภายในทุนหมุนเวียน   
- ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผูใชบริการภายนอกทุนหมุนเวียน 

4.5 การบรหิารทรัพยากรบุคคล  
 

6 -  การจัดใหมีปจจัยพื้นฐานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- ก า ร จั ด ทํ า แ ล ะ ดํ า เ นิ น ง า นตา มแ ผ น ยุท ธ ศา ส ต ร             

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนปฏิบัติการ
ประจําป 

 



บทที่ 3  ระเบียบวิธีวิจัย 
  
 ในการศึกษาความพึงพอใจของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานดานสืบสวนสอบสวนตอการดําเนินงาน   
ของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจําปบัญชี 2560 มีระเบียบวิธีวิจัย ดังตอไปน้ี  
  

3.1 แบบการวิจัย  
การดําเนินการวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) หรือการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาความพึงพอใจของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานดานสืบสวนสอบสวน
ตอการดําเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจําปบัญชี 2560 โดยใหที่ปรึกษา                
ซึ่งเปนหนวยงานอิสระ (Third party) เปนผูดําเนินการวิจัย  

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง   
ประชากร คือ ขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติงานดานสืบสวนสอบสวนของหนวยบริหารเงินกองทุนฯ 

ขาราชการตํารวจตามคําสั่งคณะอนุกรรมการบริหารเงินกองทุนฯ ของหนวยบริหารเงินกองทุนฯ และขาราชการตํารวจ  
ที่ปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงินกองทุนฯ  

กลุมตัวอยางเปนการสุมกลุมตัวอยางประชากรแบบแบงกลุม (Cluster Sampling) โดยแบงตามเขต
พื้นที่ของประเทศไทยออกเปน 5 ภาค ไดแก ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต และกรุงเทพมหานคร หลังจากน้ันเลือกสุมจังหวัดที่มีขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติงานดานสืบสวนสอบสวน
ตามวัตถุประสงคของการศึกษา  สําหรับขนาดของกลุมตัวอยางจะทําการศึกษาจากขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติงาน
ดานสืบสวน และสอบสวน โดยใชขนาดตัวอยางจาก Taro Yamane ณ ระดับความเช่ือมั่น 95 % ที่มีขนาดประชากร
จํานวนมาก ณ ระดับความคลาดเคลื่อน + 4 % ขนาดตัวอยางเทากับ 625 คน แตเพื่อใหเกิดความคลองตัวและ
เปนแนวทางที่ ชัดเจน จึงกําหนดกลุมตัวอยางเทากับ 700 คน เพื่อใหครอบคลุมประชากรตามหลักสถิติ            
อีกทั้งเพื่อใหเปนตัวแทนประชาชนทั่วประเทศอยางแทจริง  มีรายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังน้ี  
  
ตารางที่ 3.1 จํานวนกลุมตัวอยางกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาจําแนกตามพื้นที่ 

พื้นที ่ จํานวน (คน) รอยละ 
กรุงเทพ 100 14.30 
กาญจนบุรี 25 3.57 
นครราชสีมา 25 3.57 
นครพนม 25 3.57 
หนองคาย 25 3.57 
 อุบลราชธานี 25 3.57 
ฉะเชิงเทรา 25 3.57 
ชลบุรี 25 3.57 
ตราด 25 3.57 
สระแกว 25 3.57 
สมุทรปราการ 25 3.57 
อยุธยา 25 3.57 
เชียงใหม 25 3.57 
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พื้นที ่ จํานวน (คน) รอยละ 
เชียงราย 25 3.57 
ตาก 25 3.57 
พิษณุโลก 25 3.57 
ประจวบคีรีขันธ 25 3.57 
ภูเก็ต- 25 3.57 
สุราษฎรธานี 25 3.57 
ระนอง 25 3.57 
สงขลา 25 3.57 
อื่น ๆ  100 14.30 
รวม 700 100 

 
3.3 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล  

3.3.1 การสรางแบบสอบถาม 
 การศึกษาครั้งน้ีใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือในการวิจัยซึ่งจัดทําและ
พัฒนาข้ึนโดยผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดตามบันทึกขอตกลงกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา (สวนกลาง) 
และผานการตรวจสอบความถูกตองตามขอบเขตการศึกษาจากกรมบญัชีกลาง และ บริษัททริส คอรปอเรช่ันจํากัด 
(ที่ปรึกษากองทุนฯ) มีการทดสอบความนาเช่ือถือของแบบสอบถามวามีทั้งความเที่ยงตรง (Validity) และความ
เช่ือถือได (Reliability) ซึ่งแบบสอบถามเปนเปนแบบประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ มีการแปลความหมาย 
ดังตอไปน้ี   

 

5 หมายถึง ความพึงพอใจ มากที่สุด 

4 หมายถึง ความพึงพอใจ มาก 

3 หมายถึง ความพึงพอใจ ปานกลาง 

2 หมายถึง ความพึงพอใจ นอย 

1 หมายถึง ความพึงพอใจ นอยที่สุด 

 
3.3.2 ลักษณะแบบสอบถาม สําหรับขอมูลที่ใชในแบบสอบถามแบงออกเปน 5 สวน ดังน้ี      

สวนที่  1  เปนขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล     
สวนที่  2  เปนความคิดเห็นและความพึงพอใจของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานดานสืบสวน

สอบสวนตอการดําเนินงานกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจําปบัญชี 2560 โดยแบงการวัด
ออกเปน 5 ระดับ    

สวนที่  3   เป นประเ ด็ นความไม พึ งพอใจมากที่ สุ ดในการให บริ การของกองทุ น                                   
เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา  

สวนที่  4  ขอเสนอแนะในการใหบริการของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา   
สวนที่  5  ข อ เ ส น อ แ น ะ ที่ ท า น ต อ ง ก า ร ใ ห พั ฒ น า เ ว็ บ ไ ซ ต ก อ ง ทุ น ฯ 

www.criminalfund.police.go.th  
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3.3.3 ทดสอบความเที่ยงตรงของเครือ่งมอืที่ใชในการประเมินผล โดยใหกรมบัญชีกลาง และ บริษัท
บริษัททริส คอรปอเรช่ันจํากัด (ที่ปรึกษากองทุนฯ) เปนผูตรวจสอบและแกไขเพื่อใหมีความถูกตองสอดคลอง   

3.3.4 การทดสอบคาความเช่ือมั่นของเครื่องมือที่ใชในการประเมินผล ในการวัดคาความเช่ือมั่นของ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคณะผูวิจัยไดดําเนินการตามระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร มีข้ันตอนในการทดสอบความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามดังน้ี  1) คณะผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ออกแบบและตรวจสอบความถูกตองเรียบรอย
แลวจากกรมบัญชีกลางและคณะที่ปรึกษา ไปทดสอบกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางจริงคือเจาหนาที่ตํารวจ   
ในเขตจังหวัดสระบุรี จํานวน 30 คน คณะผู วิจัยทดสอบเครื่องมือหรือแบบสอบถาม หาคาความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถามตามวิธีการสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient)  
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสังคมศาสตร ผลการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม พบวา แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของเจาหนาที่ตํารวจทีป่ฏิบัติงานดานสบืสวนสอบสวนตอการดําเนินงานของกองทุน เพื่อการสืบสวน
และสอบสวนคดีอาญา ประจําปบัญชี 2560  มีคาความนาเช่ือถือ (Cronbach’s alpha)  คือ 0.90  

3.4  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ในสวนของการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งน้ีคณะผูวิจัยไดมีการอบรมและ
ช้ีแจงการดําเนินงานกับเจาหนาที่/นักวิจัยภาคสนามกอนการปฏิบัติงาน โดยผูเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม      
จะไดรับการอบรมเพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการศึกษา เน้ือหาในแบบสอบถามและ
วิธีการเก็บขอมูล ซึ่งมีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ดังน้ี  

1) ผูเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามอธิบายวัตถุประสงคของการศึกษาตลอดจนรายละเอียดของ
แบบสอบถามแกกลุมตัวอยางกอนที่จะแจกแบบสอบถาม   

2) ผูเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามแจกแบบสอบถามแกกลุมตัวอยางเพื่อตอบแบบสอบถาม หลังจาก
น้ันผูเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามนําแบบสอบถามที่ไดรับการตอบแลวมาตรวจดูความถูกตองและครบถวนของ
แบบสอบถาม 

3) ผู เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามสงมอบแบบสอบถามที่ ได รับการตรวจดูความถูกตอง            
และความครบถวนแลว ใหแกคณะผูศึกษาเพื่อนําไปประมวลและวิเคราะหผลตอไป  

3.5  การวิเคราะหขอมูล การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล เมื่อเก็บขอมูลมาแลว นําไปประมวลผลขอมูลและทําการวิเคราะหขอมูล         
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร โดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive statistics) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก ความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยมีข้ันตอนในการวิเคราะหผล ดังตอไปน้ี  

1) กําหนดใหดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียและประมวลผล            
โดยบุคคลภายนอก  

2) การคํานวณไดจากคาเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของคะแนนความพึงพอใจโดยรวมของกลุมตัวอยาง  
3) เครื่องมือที่ใชในการสํารวจ คือ แบบสอบถามซึ่งกําหนดระดับความพึงพอใจออกเปน 5 ระดับ 

ซึ่งแตละระดับมีเกณฑการใหคะแนนและการแปลผล ดังตอไปน้ี  
เกณฑการใหคะแนน เกณฑการแปลผล 

ระดับที่ 1 พึงพอใจนอยทีสุ่ด 1.00-1.80 พึงพอใจนอยทีสุ่ด 
ระดับที ่2 พึงพอใจนอย 1.81-2.60 พึงพอใจนอย 
ระดับที ่3 พึงพอใจปานกลาง 2.61-3.40 พึงพอใจปานกลาง 
ระดับที ่4 พึงพอใจมาก 3.41-4.20 พึงพอใจมาก 
ระดับที ่5 พึงพอใจมากทีสุ่ด 4.21-5.00 พึงพอใจมากทีสุ่ด 
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4) แบบสอบถามและรูปแบบการประมวลผลตองไดรับการหารือและพิจารณารวมกับ 

กรมบัญชีกลางและที่ปรึกษา  
5) การสํารวจความพึงพอใจจะคํานึงถึงความพึงพอใจในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี  

- ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดสรรเงิน 
- ความพึงพอใจดานกระบวนการ หรือข้ันตอนการใหบริการ 
- ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการของเจาหนาที่  
- ความพึงพอใจดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของกองทุนฯ  

สูตรคํานวณ 
 

 
จํานวนของผูตอบแบบสอบถามที่มรีะดับความพึงพอใจอยูในระดับมากและมากที่สดุ

จํานวนผูตอบแบบสอบถามทัง้หมด
 

 

X 100 



บทที ่4 

 

ผลการวิจัย 
  
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานดานสืบสวนสอบสวนตอการดําเนินงาน   
ของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจําปบัญชี 2560 โดยจะมีขอมูลแยกเปน 2 สวน 
ประกอบดวย  

สวนที่ 1 สวนผูปฎิบัติ 
สวนที่ 2 สวนผูบริหาร 

 

สําหรับสวนผูบริหารเปนการดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทําขอตกลงการประเมินผล
การดําเนินงานทุนหมุนเวียนประจําปฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 มี.ค.60 เพื่อใหไดผลการสํารวจที่ไดครอบคลุม
ครบทุกมิติ ทั้งในสวนของสภาพปญหา สาเหตุ ผลของปญหา ความตองการและแนวทางแกไข จึงไดสํารวจเพิ่มเติม
ในกลุมของผูบริหาร ระดับ ผูกํากับการ รองผูบังคับการ และผูบังคับการ อีกสวนหน่ึง โดยใชแบบสอบถาม        
ที่พัฒนาข้ึนใหม (คนละชุดกับแบบสอบถามผูปฏิบัติ) จะไมนําผลการศึกษาที่ไดไปรวมกับสวนผูปฏิบั ติ            
และไมถือเปนสวนหน่ึงของความพึงพอใจของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานดานสืบสวนสอบสวนตอการดําเนินงาน
ของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจําป 2560 ตามตัวช้ีวัดบันทึกขอตกลงฯ ตัวช้ีวัดที่ 2.1 
ทั้งน้ีไดแจงไปยังกรมบัญชีกลางและ บ.ทริส คอรปอเรช่ัน จํากัด แลว 

โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

สวนที่ 1 สวนผูปฎิบัติ 
 

ตารางที่ 4.1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

 

ชวงอายุ จํานวน (คน) รอยละ 
ไมเกิน 20 ป  6 .9 
ระหวาง 21-30 ป 87 12.4 
ระหวาง 31 - 40 ป 245 35.0 
ระหวาง 41 - 50 ป 271 38.7 
มากกวา 51 ปข้ึนไป 91 13.0 

รวม 700 100.0 
  

กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 41 - 50 ป จํานวน  271 คน คิดเปนรอยละ 38.7 รองลงมา         
มีอายุระหวาง 31 - 40 ป จํานวน 245 คน คิดเปนรอยละ 35.0 มากกวา 51 ปขึ้นไป จํานวน 91 คน         
คิดเปนรอยละ 13.0 อายุระหวาง 21-30 ป จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 12.4 นอยที่สุดคืออายุไมเกิน 20 ป   
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 0.9 
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ตารางที่ 4.2 ขอมูลสวนบุคคล จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 233 33.3 
ปริญญาตรี 412 58.9 
สูงกวาปริญญาตรี 55 7.9 

รวม 700 100.0 
  

กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 412 คน คิดเปนรอยละ 58.9 รองลงมา      
มีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 33.3 นอยที่สุดคือสูงกวาปริญญาตรี     
จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 7.9 
 

ตารางที่ 4.3 ขอมูลสวนบุคคล จําแนกตามตําแหนง 

 

ตําแหนง จํานวน (คน) รอยละ 
ผูบังคับหมู  406 58.0 
รองสารวัตร 183 26.1 
สารวัตร 63 9.0 
รองผูกํากับการ 48 6.9 

รวม 700 100.0 
  

กลุมตัวอยางสวนใหญมีตําแหนงผูบังคับหมู จํานวน 406 คน คิดเปนรอยละ 58.0 รองลงมา ตําแหนง 
รองสารวัตร จํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 26.1 ตําแหนงสารวัตร จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 9.0        
และนอยที่สุดคือตําแหนงรองผูกํากับการ จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 6.9 
 

ตารางที่ 4.4 ขอมูลสวนบุคคล จําแนกตามหนาที่การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับเงินกองทุนฯ 

 

การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกบัเงินกองทุนฯ จํานวน (คน) รอยละ 
เจ าหนาที่ ตํ ารวจตามคําสั่ งคณะอนุกรรมการบริหาร
เงินกองทุนฯ ของสถานีตํารวจ/กองกํากบัการ 

187 26.7 

เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานดานสืบสวนของสถานีตํารวจ/ 
กองกํากับการ 

486 69.4 

เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงินกองทุนฯ 27 3.9 
รวม 700 100.0 

  

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานดานสืบสวนของสถานีตํารวจ/กองกํากับการ
จํานวน 486 คน คิดเปนรอยละ 69.4 รองลงมาคือเจาหนาที่ตํารวจตามคําสั่งคณะอนุกรรมการบริหารเงินกองทุนฯ 
ของสถานีตํารวจ/กองกํากับการ จํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 26.7 และเจาหนาที่ ตํารวจที่ปฏิบัติงาน       
ดานการเบิกจายเงินกองทุนฯ จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 3.9 
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ตารางที่ 4.5 การเขาใจเกี่ยวกับจํานวนเงินกองทุนฯ ที่ไดรับการจัดสรร 

 

การเขาใจเกี่ยวกบัหลักเกณฑการเบกิจายเงินกองทุนฯ       
ที่ไดรับการจัดสรร 

จํานวน (คน) รอยละ 

เขาใจ 495 70.7 
ไมเขาใจ 205 29.3 

รวม 700 100.0 
  

กลุมตัวอยางสวนใหญเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑการเบิกจายเงินกองทุนฯ ที่ไดรับการจัดสรรจํานวน 495 คน 
คิดเปน รอยละ 70.7 และมีกลุมตัวอยางที่ไมเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑการเบิกจายเงินกองทุนฯ ที่ไดรับการจัดสรร 
จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 29.3 

 

ตารางที่ 4.6 การเขาใจวัตถุประสงคการดําเนินงานของกองทุนฯ 

 

การเขาใจวัตถุประสงคการดําเนินงานของกองทุนฯ จํานวน (คน) รอยละ 
เขาใจ 574 82.0 
ไมเขาใจ 126 18.0 

รวม 700 100.0 
  

กลุมตัวอยางสวนใหญเขาใจวัตถุประสงคการดําเนินงานของกองทุนฯ จํานวน 574 คน คิดเปนรอยละ 
82.0 และไมเขาใจวัตถุประสงคการดําเนินงานของกองทุนฯ จํานวน 126 คน คิดเปน รอยละ 18.0 
 

ตารางที่  4.7 การรับทราบหลักเกณฑการเบิกจายเงินกองทุนฯ  

 

การรบัทราบหลักเกณฑการเบกิจายเงินกองทุนฯ จํานวน (คน) รอยละ 
ทราบ 495 70.7 
ไมทราบ 205 29.3 

รวม 700 100.0 
  

กลุมตัวอยางสวนใหญรับทราบหลักเกณฑการเบกิจายเงินกองทุน จํานวน 495 คน คิดเปนรอยละ 70.7
และไมรับทราบหลักเกณฑการเบิกจายเงินกองทุนฯ จํานวน 205 คน คิดเปน รอยละ 29.3 
 

ตารางที่ 4.8 การเขารวมการอบรมเรื่องกองทุนฯ 

 

การเขารวมการอบรมเรื่องกองทุนฯ จํานวน (คน) รอยละ 
เคย 212 30.3 
ไมเคย 488 69.7 

รวม 700 100.0 
 

กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยเขารวมการอบรมเรื่องกองทุนฯ จํานวน 488 คน คิดเปนรอยละ 69.7    
และเคยเขารวมการอบรมเรื่องกองทุนฯ จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 30.3 
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ตารางที่ 4.9 การรับรูเกี่ยวกับจํานวนเงินกองทุนฯ ที่หนวยงานของทานไดรับการจัดสรร 

 

การรบัรูเกี่ยวกับจํานวนเงินกองทุนฯ ที่หนวยงานของทาน
ไดรับการจัดสรร 

จํานวน (คน) รอยละ 

รับรู 398 56.9 
ไมรับรู 302 43.1 

รวม 700 100.0 
  

กลุมตัวอยางสวนใหญรับรูเกี่ยวกับจํานวนเงินกองทุนฯ ที่หนวยงานไดรับการจัดสรรจํานวน 398 คน   
คิดเปนรอยละ 56.9 และไมรับรูเกี่ยวกับจํานวนเงินกองทุนฯ ที่หนวยงานไดรับการจัดสรรจํานวน 302 คน คิดเปน
รอยละ 43.1 
 

ตารางที่ 4.10 การเห็นดวยกับการสามารถใชจายเงินกองทุนฯ ในภารกิจการสืบสวนกอนเกิดเหตุได 
 

การเห็นดวยกับการสามารถใชจายเงินกองทุนฯ จํานวน (คน) รอยละ 
เห็นดวย 534 76.3 
ไมเห็นดวย 166 23.7 

รวม 700 100.0 
  

กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยหากสามารถใชจายเงินกองทุนฯ ในภารกิจสืบสวนกอนเกิดเหตุได    
จํานวน 534 คน คิดเปนรอยละ 76.3 และไมเห็นดวย จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 23.7 
 

ตารางที่ 4.11 การเห็นดวยกับเกณฑการจัดสรรเงินกองทุนฯ   
 

การเห็นดวยกับเกณฑการจัดสรรเงินกองทุนฯ จํานวน (คน) รอยละ 
รูปแบบสถานี 30% ตามจํานวนคดี 70% 49 7.0 
รูปแบบสถานี 40% ตามจํานวนคดี 60% 58 8.3 
รูปแบบสถานี 50% ตามจํานวนคดี 50% 56 8.0 
รูปแบบสถานี 60% ตามจํานวนคดี 40% 64 9.1 
รูปแบบสถานี 70% ตามจํานวนคดี 30% 86 12.3 
จัดสรรจากรูปแบบสถานี 100% 107 15.3 
จัดสรรจากจํานวนคดี 100% 198 28.3 
จัดสรรจากผลการจบักุม 100% 78 11.1 
ไมระบ ุ 4 0.6 

รวม 700 100.0 
 

 กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยกับเกณฑการจัดสรรเงินกองทุนฯ ตามจัดสรรจากจํานวนคดี 100% 
จํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 28.3 รองลงมาคือเห็นดวยกับเกณฑการจัดสรรจากรูปแบบสถานี 100%       
การจัดสรรจากรูปแบบสถานี 70% ตามจํานวนคดี 30%  การจัดสรรจากผลการจับกุม 100% การจัดสรร      
จากรูปแบบสถานี 60% ตามจํานวนคดี 40%  จากรูปแบบสถานี 40% ตามจํานวนคดี 60% รูปแบบสถานี 50%    
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ตามจํานวนคดี 50% รูปแบบสถานี 30% ตามจํานวนคดี 70% และไมระบุวิธีการ จํานวน 107 คน, 86 คน, 78 คน,  
64 คน, 58 คน, 56 คน, 49 คน, และ 4 คน คิดเปนรอยละ 15.3, 12.3, 11.1, 9.1, 8.3, 8.0. 7.0และ 0.6 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 4.12 เว็บไซตกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา (www.criminalfund.police.go.th)        
มีขอมูลเพียงพอ เปนปจจุบันและมีประโยชนตอทานหรือไม 
 

เว็บไซตกองทุนเพื่อการสบืสวนและสอบสวนคดีอาญา 
(www.criminalfund.police.go.th) มีขอมูลเพียงพอ    

เปนปจจบุันและมีประโยชนตอทานหรือไม 
จํานวน (คน) รอยละ 

มีประโยชน 406 58.0 
ไมมีประโยชน 20 2.9 
ไมเคยเขาใชงาน 274 39.1 

รวม 700 100 
  

 กลุ ม ตั วอย า งส วน ให ญ เ ห็ น ว า เ ว็ บ ไ ซต ก อ ง ทุ น เ พื่ อ ก า ร สื บ ส วนแล ะส อบ สวนค ดีอ าญา 
(www.criminalfund.police.go.th) มีขอมูลเพียงพอ เปนปจจุบันและมีประโยชนจํานวน 406 คน คิดเปน    
รอยละ 58.0 รองลงมา คือ ไมเคยเขาใชงานเว็บไซต จํานวน 274 คน คิดเปนรอยละ 39.1 และเห็นวาไมมีประโยชน
และมีขอมูลไมเพียงพอจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 2.9 
 

ตารางที่ 4.13 ความพรอมใชงานของระบบสื่อสารทางอินเทอรเน็ตในหนวยงาน 

 

ระบบเครอืขายในหนวยงาน จํานวน (คน) รอยละ 
พรอมใชงานไดดี 297 42.4 
ไมพรอมใชงาน 17 2.4 
พรอมใชงานแตมีปญหาการใชงานอยูบาง 386 55.1 

รวม 700 100 
 

 กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาระบบสื่อสารทางอินเทอรเน็ตของหนวยงานพรอมใชงานแตมีปญหา        
การใชงานอยูบางจํานวน 386 คน คิดเปนรอยละ 55.1 รองลงมาคือเห็นวาระบบสื่อสารทางอินเทอรเน็ตใน
หนวยงานพรอมใชงานไดดี จํานวน 297 คน คิดเปนรอยละ 42.4 มีเพียง 17 คน (รอยละ 2.4) ที่เห็นวา
ระบบสื่อสารทางอินเทอรเน็ตในหนวยงานไมพรอมใชงาน 
 
ตารางที่  4.14 คะแนนความพึงพอใจภาพรวมของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานดานสืบสวนสอบสวน              
ตอการดําเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจําปบัญชี 2560 
 

ความพึงพอใจ 
จํานวน/ 
รอยละ 

ระดับความพงึพอใจ รวมระดับ 
4 และ 5 5 4 3 2 1 

ดานการจัดสรรเงิน จํานวน 792 1,428 415 116 49 2,220 
รอยละ 28.28 51.00 14.83 4.14 1.75 79.29 

ดานกระบวนการหรือข้ันตอนการ
ใหบริการ   

จํานวน 1,262 2,443 882 221 92 3,705 
รอยละ 25.75 49.86 18.00 4.51 1.88 75.61 
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ความพึงพอใจ 
จํานวน/ 
รอยละ 

ระดับความพงึพอใจ รวมระดับ 
4 และ 5 5 4 3 2 1 

ดานการใหบริการของเจาหนาที่ จํานวน 1,230 2,469 889 253 59 3,699 
รอยละ 25.10 50.39 18.14 5.16 1.20 75.49 

ด า น ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง         
และควบคุมภายใน 

จํานวน 171 283 194 42 10 454 
รอยละ 24.43 40.43 27.71 6.00 1.43 64.86 

รวม 
จํานวน 3,455 6,623 2,380 632 210 10,078 
รอยละ 25.98 49.80 17.89 4.75 1.58 75.77 

 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานดานสืบสวนสอบสวนตอการดําเนินงานของ

กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจําปบัญชี 2560 จากกลุมตัวอยางจํานวน 700 คน พบวา 
ความพึงพอใจระดับมากและระดับมากที่สุดในภาพรวม คิดเปนรอยละ 75.77 โดยดานที่ไดคะแนนความพึงพอใจ
อยูในระดับมากและระดับมากที่สุด เปนความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดสรรเงิน คิดเปนรอยละ 79.29 รองลงมา คือ
ความพึงพอใจดานกระบวนการหรือข้ันตอนการใหบริการ คิดเปนรอยละ 75.61  ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการของ
เจาหนาที่ คิดเปนรอยละ 75.49 สวนความพึงพอใจในระดับมากและระดับมากที่สุด ที่ไดคะแนนนอยที่สุด       
คือ ความพึงพอใจดานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คิดเปนรอยละ 64.86 
 

ตารางที่  4.15 คะแนนความพึงพอใจของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานดานสืบสวนสอบสวนตอการดําเนินงานของ
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจําปบัญชี 2560 (รายขอคําถาม) 
 

ขอคําถาม 
จํานวน/ 
รอยละ 

ระดับความพงึพอใจ รวมระดับ  
4 และ 5 5 4 3 2 1 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดสรรเงิน 79.29 
1. หลัก เ กณฑการจัดสรร เ งินกองทุนฯ        
มีความเหมาะสมคํานึงถึงประโยชนของทาง
ราชการ และปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 

จํานวน 182 394 83 27 14 576 

รอยละ 26.00 56.28 11.86 3.86 2.00 82.28 

2. หลักเกณฑการเบิกจายเงินกองทุนฯ      
มีความชัดเจน เจาหนาที่ผูปฏิบัติสามารถ
ปฏิบัติงานไดสะดวก 

จํานวน 166 374 114 33 13 540 

รอยละ 23.71 53.43 16.29 4.71 1.86 77.14 

3. ก า ร อ นุ มั ติ ใ ช จ า ย เ งิ น ก อ ง ทุ น ฯ          
ของคณะกรรมการกองทุนฯ (หนวยงานทาน) 
เปนไปตามภารกิจดานการสืบสวนและ
สอบสวนและตอบสนองความตอ งการ      
ของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานได 

จํานวน 224 318 116 31 11 542 

รอยละ 32.00 45.43 16.57 4.43 1.57 77.43 

4. การดําเนินงานของกองทุนฯ (หนวยงานทาน) 
มีความนาเช่ือถือและมีหลักฐานสามารถ
ตรวจสอบได 

จํานวน 220 342 102 25 11 562 

รอยละ 31.43 48.86 14.57 3.57 1.57 80.29 



40 

 

ขอคําถาม 
จํานวน/ 
รอยละ 

ระดับความพงึพอใจ รวมระดับ  
4 และ 5 5 4 3 2 1 

ความพึงพอใจดานกระบวนการหรือข้ันตอนการใหบรกิาร 75.61 
5. มี รู ป แบ บ แล ะช อ ง ท า ง ก า ร จั ด ส ร ร
เงินกองทุนฯ ที่เหมาะสม 

จํานวน 160 371 124 33 12 531 

รอยละ 22.86 53.00 17.71 4.71 1.71 75.86 

6. ข้ันตอนการเบิกจายเงินมีความชัดเจน    
เขาใจงาย และไมซับซอน  

จํานวน 160 372 123 33 12 532 
รอยละ 22.86 53.14 17.57 4.71 1.71 76.00 

7. มีการประชุมช้ีแจงข้ันตอนการเบิกจาย
เงิ นกองทุนฯ  สถานภาพของกองทุนฯ            
ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติทราบ 

จํานวน 167 359 134 25 15 526 

รอยละ 23.86 51.28 19.14 3.57 2.14 75.14 

8. การประชุมช้ีแจงข้ันตอนการเบิกจ าย
เงิ นกองทุ นฯ สถานภาพของกองทุนฯ            
มีความชัดเจนและเจาหนาที่ผูปฏิบัติไดรับ
ขอมูลเพียงพอ 

จํานวน 174 359 121 34 12 533 

รอยละ 24.86 51.29 17.29 4.86 1.71 76.14 

9. แบบฟอรมในการเบิกจายเงินเขาใจงาย
และมีความชัดเจน 

จํานวน 169 368 111 40 12 537 
รอยละ 24.14 52.57 15.86 5.71 1.71 76.71 

10.กองทุนฯ (สวนกลาง) มี เว็บไซตหรือ
ชองทางในการติดตอสื่อสารกับหนวยปฏิบัติ 
ทั้งมีการประชาสัมพันธเขาถึงขอมูลขาวสาร
หรือแนวทางปฏิบัติของกองทุนฯ ไดอยาง
สะดวก 

จํานวน 233 290 137 24 16 523 

รอยละ 33.29 41.43 19.57 3.43 2.28 74.71 

11.เจาหนาที่ผูปฏิบัติสามารถเขาถึงเว็บไซต
หรือชองทางในการติดตอสื่อสารกับกองทุนฯ 
(สวนกลาง) ไดงาย 

จํานวน 199 324 132 32 13 523 

รอยละ 28.43 46.29 18.86 4.57 1.85 74.71 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบรกิารของเจาหนาที ่ 75.49 

12. เจาหนาที่เบิกจายเงินกองทุนฯ มีจํานวน
เหมาะสมและทําหนาที่เบิกจายไมลาชา 

จํานวน 169 356 138 28 9 525 
รอยละ 24.14 50.86 19.71 4.00 1.29 75.00 

13. เจาหนาที่ เบิกจายเงินกองทุนฯ เขาใจ
ร ะ เ บี ย บ ก า ร เ บิ ก จ า ย เ งิ น ก อ ง ทุ น         
สามารถลดขอผิดพลาดในการเบิกจายได 

จํานวน 171 392 99 30 8 563 

รอยละ 24.43 56.00 14.14 4.29 1.14 80.43 

14. เจาหนาที่เบิกจายเงินกองทุนฯมีความ
สุภาพ มีความเอาใจใสและกระตือรือรนใน
การทํางาน 

จํานวน 181 395 89 29 6 576 
รอยละ 25.86 56.43 12.71 4.14 .86 82.28 

15.เจาหนาที่เบิกจายเงินกองทุนฯสามารถ
ช้ีแจงใหขอมูล แนะนําระเบียบเกี่ยวกับ
ระเบียบและข้ันตอนการเบิกจายไดอยาง
ชัดเจน 

จํานวน 191 348 112 41 8 539 

รอยละ 27.29 49.71 16.00 5.86 1.14 77.00 
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ขอคําถาม 
จํานวน/ 
รอยละ 

ระดับความพงึพอใจ รวมระดับ  
4 และ 5 5 4 3 2 1 

16. เจาหนาที่กองทุนฯ (สวนกลาง) สามารถ
ช้ีแจง ใหขอมูล คําแนะนําระเบียบและ
ข้ันตอนในการดําเนินงานไดอยางชัดเจน 

จํานวน 191 348 110 43 8 539 

รอยละ 27.29 49.71 15.71 6.14 1.14 77.00 

17. เ ม่ื อ มีการ เปลี่ ย นแปลงกฎระ เบี ยบ ท่ี
เก่ียวของเจาหนาท่ีกองทุนฯ (หนวยงานทาน) มี
การประชาสัมพันธ แจงขอมูลขาวสาร หรือ
แนวทางการปฏิบัติของกองทุนฯ ชัดเจน 

จํานวน 177 327 144 41 11 504 

รอยละ 25.3 46.7 20.6 5.9 1.6 72.00 

18. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่
เกี่ยวของเจาหนาที่กองทุนฯ (สวนกลาง)     
มีการประชาสัมพันธแจ งขอมูลข าวสาร     
หรือแนวทางการปฏิบัติของกองทุนฯ ชัดเจน 

จํานวน 150 303 197 41 9 453 

รอยละ 21.43 43.29 28.14 5.86 1.28 64.71 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 64.86 
19. กองทุนฯ มีชองทางการรับเรื่องและ
ตรวจสอบผลการดําเนินการขอรองเรียน     
ที่ เ กี่ ยวกั บการจั ดสรรหรือการ เบิกจ าย
เงินกองทุนฯ ที่เปนธรรม 

จํานวน 171 283 194 42 10 454 

รอยละ 24.43 40.43 27.71 6.00 1.43 64.86 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานดานสืบสวนสอบสวนตอการดําเนินงาน   
ของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจําปบัญชี 2560 จากกลุมตัวอยางจํานวน 700 คน พบวา
ความพึงพอใจของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานดานสืบสวนสอบสวนในภาพรวมที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 75.77        
ซึ่งสามารถวิเคราะหเปนรายดาน ดังน้ี 

ดานความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดสรรเงินมีคะแนนพึงพอใจโดยรวมเทากับ 79.29 ซึ่งพบวา เจาหนาที่ตํารวจ 
ที่ปฏิบั ติงานดานการสืบสวนสอบสวนมีคะแนนความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดตอหลักเกณฑ             
การจัดสรรเงินกองทุนฯ มีความเหมาะสมคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ และปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 
จํานวนมากที่สุด คือ 576 คน คิดเปนรอยละ 82.28 รองลงมาคือการดําเนินงานของกองทุนฯ (หนวยงานทาน)         
มีความนาเช่ือถือและมีหลักฐานสามารถตรวจสอบได การอนุมัติใชจายเงินกองทุนฯ ของคณะกรรมการกองทุนฯ 
(หนวยงานทาน) เปนไปตามภารกิจดานการสืบสวนสอบสวนและตอบสนองความตองการของเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานได และหลักเกณฑการเบิกจายเงินกองทุนฯ มีความชัดเจน เจาหนาที่ผูปฏิบัติสามารถปฏิบัติงาน       
ไดสะดวก โดยมีคะแนนระดับมากถึงมากที่สุด จํานวน 562 คน 542 คน และ 540คิดเปนรอยละ 80.29 77.43 
และ 77.14 ตามลําดับ 
    ดานความพึงพอใจดานกระบวนการหรือข้ันตอนการใหบริการ มีคะแนนพึงพอใจโดยรวมเทากับ  75.61
ซึ่งพบวา เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานดานการสืบสวนสอบสวนมีคะแนนความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด
ตอแบบฟอรมในการเบิกจายเงินเขาใจงายและมีความชัดเจน จํานวนมากที่สุด คือ 537 คน คิดเปนรอยละ 76.71 
รองลงมาคือ การประชุมช้ีแจงข้ันตอนการเบิกจายเงินกองทุนฯ สถานภาพของกองทุนฯ มีความชัดเจนและเจาหนาที่ผู
ปฏิบัติไดรับขอมูลเพียงพอ จํานวน 533 คน คิดเปนรอยละ 76.14 ข้ันตอนการเบิกจายเงินมีความชัดเจน เขาใจงาย 
และไมซับซอน จํานวน 532 คน คิดเปนรอยละ 76.00 รูปแบบและชองทางการจัดสรรเงินกองทุนฯ ที่เหมาะสม 
จํานวน 531 คน คิดเปนรอยละ 75.86 สวนประเด็นที่เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานดานการสืบสวนสอบสวนมี
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คะแนนความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด มีจํานวนนอยที่สุดคือ กองทุนฯ (สวนกลาง) มีเว็บไซตหรือชองทาง
ในการติดตอสื่อสารกับหนวยปฏิบัติ ทั้งมีการประชาสัมพันธเขาถึงขอมูลขาวสาร หรือแนวทางปฏิบัติของกองทุนฯ 
ไดอยางสะดวกและเจาหนาที่ผูปฏิบัติสามารถเขาถึงเว็บไซตหรือชองทางในการติดตอสื่อสารกับกองทุนฯ 
(สวนกลาง) ไดงาย จํานวนเทากันคือ 523 คน คิดเปนรอยละ 74.71 เทากัน 

ดานความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการของเจาหนาที่ พบวา มีคะแนนพึงพอใจโดยรวมเทากับ  75.49 
โดยประเด็นที่เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานดานการสืบสวนสอบสวนมีคะแนนความพึงพอใจในระดับมากถึงมาก
ที่สุดตอ เจาหนาที่เบิกจายเงินกองทุนฯมีความสุภาพ มีความเอาใจใสและกระตือรือรนในการทํางาน จํานวนมาก
ที่สุด คือ 576 คน คิดเปนรอยละ 82.28 รองลงมาคือ เจาหนาที่เบิกจายเงินกองทุนฯ เขาใจระเบียบการเบิกจาย
เงินกองทุนสามารถลดขอผิดพลาดในการเบิกจายได จํานวน 563 คน คิดเปนรอยละ 80.43 เจาหนาที่เบิกจาย
เงินกองทุนฯ สามารถช้ีแจงใหขอมูล แนะนําระเบียบเกี่ยวกับระเบียบและข้ันตอนการเบิกจายไดอยางชัดเจน และ
เจาหนาที่กองทุนฯ (สวนกลาง) สามารถช้ีแจง ใหขอมูล คําแนะนําระเบียบและข้ันตอนในการดําเนินงานไดอยาง
ชัดเจน จํานวนเทากันคือ 539 คน คิดเปนรอยละ 77.00 เทากัน สวนประเด็นที่เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานดาน
การสืบสวนสอบสวนมีคะแนนความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด มีจํานวนนอยที่สุดคือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบที่เกี่ยวของเจาหนาที่กองทุนฯ (สวนกลาง) มีการประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสารหรือแนวทางการ
ปฏิบัติของกองทุนฯ ชัดเจน จํานวน 453 คน คิดเปนรอยละ 64.71 

ดานความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีคาเฉลี่ยคะแนนพึงพอใจโดยรวม
เทากับ 64.86 โดยมีผูตอบแบบสอบถามในระดับมากถึงมากที่สุด จํานวน 454 คน คิดเปนรอยละ 64.86 

นอกจากน้ี เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานดานสืบสวนสอบสวน ไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะไว ดังน้ี 
1. กองทุนฯ (สวนกลาง) ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ  

2. ข้ันตอนการเบิกจายตามระเบียบกองทุนฯ มีความยุงยาก 

3. เอกสารประกอบการเบิกจายตามระเบียบกองทุนฯ มีจํานวนมาก  

4. หลักเกณฑการจัดสรร ควรใชรูปแบบการจัดสรรจากจํานวนคดีเปนหลัก สถานีตํารวจจะไดมีงบสนับสนุน 

การปฏิบัติของเจาหนาที่ตํารวจอยางเต็มที่ 

5. สถานีตํารวจควรจัดสรรงบสนับสนุนการปฏิบัติงานใหเจาหนาที่ตํารวจผูปฏิบัติอยางเปนธรรม 

 
สวนที่ 2 ผูบริหาร 
 
ตารางที่ 4.16 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม (สําหรับผูบริหาร) 

 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
ตําแหนงของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานดานสืบสวนสอบสวน 
ผูกํากับการ 412 94.7 
รองผูบังคับการ 15 3.4 
ผูบังคับการ 8 1.8 

รวม 435 100.0 
 

 



43 

 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
ประเภทของเกณฑการจัดสรรกองทุน 
รูปแบบสถานี 30% + จํานวนคดี 30% + ผลการจับกุม 40 % 53 12.2 
รูปแบบสถานี 40% + จํานวนคดี 30% + ผลการจับกุม 30 % 56 12.9 
รูปแบบสถานี 50% + จํานวนคดี 20% + ผลการจับกุม 30 % 53 12.2 
รูปแบบสถานี 60% + จํานวนคดี 20% + ผลการจับกุม 20 % 49 11.3 
รูปแบบสถานี 70% + จํานวนคดี 10% + ผลการจับกุม 20 % 53 12.2 
จัดสรรจากรูปแบบสถานี 100% 116 26.7 
จัดสรรจากจํานวนคดี 100% 32 7.4 
จัดสรรจากผลการจบักุม 100% 18 4.1 
ไมเห็นดวย 5 1.1 

รวม 435 100.0 
 
 ผลการศึกษาพบวาเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานดานสืบสวนสอบสวนตอการดําเนินงานของกองทุน     
เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจําปบัญชี 2560 (ระดับผูบริหาร) สวนใหญอยูในตําแหนง ผูกํากับการ 
จํานวน 412 คน คิดเปนรอยละ 94.7 ระดับรองผูบังคับการ จํานวน 15คน คิดเปนรอยละ 3.4 และนอยที่สุด     
คือระดับผูบังคับการ จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 1.8 
 นอกจากน้ี เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานดานสืบสวนสอบสวนระดับบริหารสวนใหญ เห็นดวยกับเกณฑ
การจัดสรรเงินกองทุนฯ ที่เปนการจัดสรรจากรูปแบบสถานี 100% จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 26.7 
รองลงมาคือ รูปแบบสถานี 40% + จํานวนคดี 30% + ผลการจับกุม 30 % จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 12.9 
รูปแบบสถานี 30% + จํานวนคดี 30% + ผลการจับกุม 40 %  รูปแบบสถานี 50% + จํานวนคดี 20% + ผลการจับกุม 
30 % และ รูปแบบสถานี 70% + จํานวนคดี 10% + ผลการจับกุม 20 % มีจํานวนเทากันคือ 53 คน ทั้ง 3 รูปแบบ         
คิดเปนรอยละ 12.2 สวนเกณฑการจัดสรรเงินกองทุนฯ ที่มีเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานดานสืบสวนสอบสวน
ระดับบริหารเห็นดวยนอยที่สุดคือ ไมเห็นดวยกับเกณฑใดๆ เลย จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ  1.1  
 
ตารางที่ 4.17 แสดงความพึงพอใจของการดําเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ประจําปบัญชี 2560 
(สําหรับผูบริหาร) 

ขอคําถาม 
จํานวน/ 
รอยละ 

ระดับความเช่ือมั่นและพงึพอใจ รวม 
5 4 3 2 1 X S.D รอยละ 

ความพึงพอใจดานการดําเนินการกองทุน (สวนกลาง) 3.51 .620 70.3 
1. หลักเกณฑการจัดสรรครอบคลุมทุกคดี   
ที่ใชเงิน  

จํานวน 53 186 168 21 7 
3.59 .825 71.8 

รอยละ 12.2 42.8 38.6 4.8 1.6 

2. การจัดสรรเงินกองทุนมีความรวดเร็ว จํานวน 58 159 182 29 7 
3.53 .864 70.6 

รอยละ 13.3 36.6 41.8 6.7 1.6 

3 .  การ อบ รมห ลั ก เ กณฑกา รจั ด สร ร      
และขอปฏิบัติในการใชจายเงิน 

จํานวน 38 202 161 31 3 
3.55 .779 71.0 

รอยละ 8.7 7.1 37.0 46.4 0.7 
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ขอคําถาม 
จํานวน/ 
รอยละ 

ระดับความเช่ือมั่นและพงึพอใจ รวม 
5 4 3 2 1 X S.D รอยละ 

4. การติดประกาศหรือประชาสัมพันธ
ข้ันตอนการจัดสรร เงินหรือสถานภาพ
กองทุนฯ ใหทราบ 

จํานวน 31 157 195 48 4 
3.37 .809 67.4 

รอยละ 7.1 36.1 44.8 11.0 0.9 

5. เจาหนาที่กองทุนฯ (สวนกลาง) สามารถ
ช้ี แ จ ง ให ข อ มู ล  คํ า แน ะ นํ า ร ะ เ บี ย บ        
และข้ันตอนในการ ดําเนินงานไดอยาง
ชัดเจน 

จํานวน 50 240 118 24 3 
3.71 .767 74.2 

รอยละ 11.5 55.2 27.1 5.5 0.7 

6 . เ มื่ อมีก าร เปลี่ ยนแปลงกฎระเบียบ         
ที่เกี่ยวของเจาหนาที่กองทุนฯ (สวนกลาง) 
มีการประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร   
หรือแนวทางการปฏิบั ติของกองทุนฯ 
ชัดเจน 

จํานวน 34 211 148 37 5 

3.53 .804 70.6 

รอยละ 7.8 48.5 34.0 8.5 1.1 

7. เว็บไซตกองทุน
www.criminalfund.police.go.th 
มีขอมูลเปนปจจุบัน ขอมลูเปนประโยชน
และเพียงพอ 

จํานวน 47 216 146 24 2 
3.65 .764 73.0 

รอยละ 10.8 49.7 33.6 5.5 0.5 

8 .  ร ะบ บ ส า ร ส น เ ทศ  ต ร .  ( CRIMES)       
เพื่ อรองรั บการดํ าเนินงานของกองทุน      
พรอมใชงาน 

จํานวน 28 146 163 73 25 
3.18 .980 63.6 

รอยละ 6.4 33.6 37.5 16.8 5.7 

 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานดานสืบสวนสอบสวนตอการดําเนินงาน               

ของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจําปบัญชี 2560 (สําหรับผูบริหาร) จากกลุมตัวอยาง
จํานวน 435 คน พบวาความพึงพอใจของการดําเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ประจําป
บัญชี 2560 ในภาพรวมมีคาเฉลีย่เทากบั 70.3 โดยเจาหนาทีตํ่ารวจที่ปฏิบัติงานดานสืบสวนสอบสวนพึงพอใจมากที่สุด 
คือ เจาหนาที่กองทุนฯ (สวนกลาง) สามารถช้ีแจง ใหขอมูล คําแนะนําระเบียบและข้ันตอนในการดําเนินงาน      
ไดอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 74.2 รองลงมาคือ เว็บไซตกองทุน www.criminalfund.police.go.th  มีขอมูล    
เปนปจจุบัน ขอมูลเปนประโยชนและเพียงพอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 73.0 สวนดานที่มีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ       
ระบบสารสนเทศ ตร. (CRIMES) เพื่อรองรับการดําเนินงานของกองทุน พรอมใชงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 63.6 
 
ตารางที่ 4.18   การวิเคราะหสาเหตุและผลของปญหาจากการปฏิบัติงาน  

สาเหตุและผลของปญหาจากการปฏิบัติงาน 
เห็นดวย 

จํานวน (คน) รอยละ* 
ดานบุคลากร และระเบียบกองทุน 
ระเบียบการเบิกจายมีเอกสารและข้ันตอนขอเบิกจายจํานวนมาก 303 69.7 
เจาหนาที่ของหนวยไมเขาใจระเบยีบ เน่ืองจาก ยายมาใหม ไมผานการอบรม อบรมแลวแตยังไม 167 38.4 
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สาเหตุและผลของปญหาจากการปฏิบัติงาน 
เห็นดวย 

จํานวน (คน) รอยละ* 
เขาใจหรือไมจัดสง จนท. ที่รับผิดชอบเขาอบรม 
เจาหนาที่ที่ทําการเบิกจายของหนวยมีจํานวนไมเพียงพอ 102 23.4 
ดานกระบวนการจดัสรรและเบกิจายเงนิกองทนุ 
หลักเกณฑการจัดสรรเงินไมครอบคลุมทุกคดีที่ใชเงิน  166 38.2 
การจัดสรรเงินกองทุนลาชา 113 26.0 
ระเบียบการเบิกจาย ตองมีเอกสารขอเบิกจํานวนมากหรือแบบรายงานในการเบิกจายเขาใจยาก 276 63.4 
ดานการควบคมุภายในและบรหิารความเสีย่ง 
คูมือการปฏิบัติงานกองทุนสําหรับแจกจายผูปฏิบัติงานไมเพียงพอ 161 37.0 
เมื่อมีปญหาขอสงสัยเกี่ยวกับกองทุน เชน ดานการเงิน ดานเทคโนโลยี ดานรายงานผล        
การปฏิบัติงานฯลฯ ผูปฏิบัติงานไมทราบชองทางการติดตอผูรับผิดชอบกองทุนระดับ ตร.หรือ
ติดตอแลวไดคําตอบที่ไมชัดเจน 

231 53.1 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
เว็บไซตกองทุน (www.criminalfund.police.go.th) ไมสามารถเขาได ขอมูลไมเปนปจจุบัน 
ขอมูลที่เปนประโยชนมีนอย ไมเพียงพอ เกิดขัดของบอยเชน ระบบหยุดทํางานหรือลาชามาก 
และไมมีชองทางสื่อสารระหวางหนวยกับกองทุน 

135 31 

ระบบ CRIMES และ POLISไมพรอมใชงาน 225 51.7 
 

* รอยละ หมายถึง รอยละเมื่อเทียบกับจํานวนผูตอบแบบสอบถามในสวนของผูบริหาร 
 

สําหรับความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะตอกองทุน (สวนกลาง) ดังน้ี 
1. ควรจัดใหมีการฝกอบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการเบิกจายเงินกองทุนฯ 
2. ควรขยายกรอบการจัดสรรเงินใหครอบคลุมคดีมากข้ึน 
3. ควรจัดสรรเงินใหเหมาะสม บางหนวยไดรับเงินจัดสรรไมเพียงพอตอผูปฏิบัติงาน 
4. ควรปรับปรุงระเบียบการเบกิจายเงินกองทุนฯ ใหมีความสะดวกและรวดเร็วย่ิงข้ึน 
5. ควรปรับปรุงระเบียบกองทุนฯ ใหคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนฯ ระดับสถานีตํารวจ ช้ีแจง

รายละเอียดการใชเงินกองทุนฯ ใหเจาหนาที่ตํารวจผูปฏิบัติงานในหนวยงานทราบ 
6. หลักเกณฑการจดัสรร ควรใชรูปแบบการจัดสรรจากจํานวนคดีเปนหลกั เจาหนาที่ตํารวจผูปฏิบัติจะไดรับ

งบสนับสนุนอยางเพียงพอ 
7. ควรมีชองทางประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกองทุนฯ เชน กฎ ระเบียบ และแนวทางที่เกี่ยวของใหเปนปจจุบัน 
8. ควรเพิ่ม/ปรับปรุงระบบหรือชองทางการสื่อสารกับกองทุนฯ ใหมีความหลากหลายมากข้ึน เชน การใช

ระบบไลน (Line) เปนตน 
9. ควรปรบัปรุงเว็บไซตกองทุนฯ ใหสามารถเขาถึงไดงายและรวดเร็วข้ึน  



บทที ่5 

 

 การดําเนินการวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) หรือการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) โดยใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเปนหนวยงานอิสระ (Third party)         

เปนผูดําเนินการวิจัย กลุมตัวอยางแบงเปน 2 สวน คือ 

  

สวนที ่1 สวนผูปฏบิตั ิ  

  ไดแก ขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติงานดานสืบสวนของหนวยบริหารเงินกองทุนฯ ขาราชการตํารวจตาม

คําสั่งคณะอนุกรรมการบริหารเงินกองทุนฯ ของหนวยบริหารเงินกองทุนฯ และขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติงาน

ดานการเบิกจายเงินกองทุนฯ (ผบ.หมู – รอง ผกก.) จํานวน 700 คน  

สวนที ่2 สวนผูบรหิาร 

  ไดแก ขาราชการตํารวจที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานดานสืบสวนสอบสวนของหนวยบริหารเงินกองทุน 

(ผกก. – ผบก.) จํานวน 435 คน 

   

ตารางที่ 5.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานดานสืบสวนสอบสวน ตอการดําเนินงาน

ของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจําปบัญชี 2560 ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ        

ในภาพรวม  

ความพึงพอใจ 
จํานวน/ 
รอยละ 

ระดับความพงึพอใจ รวมระดับ 
4 และ 5 5 4 3 2 1 

ดานการจัดสรรเงิน จํานวน 792 1,428 415 116 49 2,220 
รอยละ 28.28 51.00 14.83 4.14 1.75 79.29 

ดานกระบวนการหรือข้ันตอน
การใหบริการ   

จํานวน 1,262 2,443 882 221 92 3,705 
รอยละ 25.75 49.86 18.00 4.51 1.88 75.61 

ดานการใหบริการของเจาหนาที ่ จํานวน 1,230 2,469 889 253 59 3,699 
รอยละ 25.10 50.39 18.14 5.16 1.20 75.49 

ดานการบรหิารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 

จํานวน 171 283 194 42 10 454 
รอยละ 24.43 40.43 27.71 6.00 1.43 64.86 

รวม 
จํานวน 3,455 6,623 2,380 632 210 10,078 
รอยละ 25.98 49.80 17.89 4.75 1.58 75.77 

 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานดานสืบสวนสอบสวนตอการดําเนินงาน

ของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจําปบัญชี 2560 จากกลุมตัวอยางจํานวน 700 คน 

พบวาความพึงพอใจระดับมากและระดับมากที่สุดในภาพรวม คิดเปนรอยละ 75.77 โดยดานที่ไดคะแนนความ

พึงพอใจอยูในระดับมากและระดับมากที่สุด เปนความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดสรรเงิน คิดเปนรอยละ 79.29 
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รองลงมาคือ ความพึงพอใจดานกระบวนการหรือข้ันตอนการใหบริการ คิดเปนรอยละ 75.61 ความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการใหบริการของเจาหนาที่ คิดเปนรอยละ 75.49 สวนความพึงพอใจในระดับมากและระดับมากที่สุด 

ที่ไดคะแนนนอยที่สุด คือ ความพึงพอใจดานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคิดเปน  รอยละ 64.86 

สวนที ่1 สวนผูปฏบิตั ิ

มีขอเสนอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1. กองทุนฯ (สวนกลาง) ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ  

2. ข้ันตอนการเบิกจายตามระเบียบกองทุนฯ มีความยุงยาก 

3. เอกสารประกอบการเบิกจายตามระเบียบกองทุนฯ มีจํานวนมาก  

4. หลักเกณฑการจัดสรร ควรใชรูปแบบการจัดสรรจากจํานวนคดีเปนหลัก สถานีตํารวจ              

จะไดมีงบสนับสนุนการปฏิบัติของเจาหนาที่ตํารวจอยางเต็มที่ 

5. สถานีตํารวจควรจัดสรรงบสนับสนุนการปฏิบัติงานใหเจาหนาที่ตํารวจผูปฏิบัติอยางเปนธรรม 

สวนที ่2 สวนผูบรหิาร 

พบสาเหตุและผลของปญหาจากการปฏิบัติงาน  เรียงลําดับตามความสําคัญในแตละดาน ดังน้ี 

ดานบคุลากร และระเบยีบกองทนุ 

1. ระเบียบการเบิกจายมีเอกสารและข้ันตอนขอเบิกจายจํานวนมาก 

2. เจาหนาที่ของหนวยไมเขาใจระเบียบ เน่ืองจากยายมาใหม ไมผานการอบรม อบรมแลวแตยังไมเขาใจ 

หรือไมจัดสงเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเขาอบรม 

3. เจาหนาที่ที่ทําการเบิกจายของหนวยมีจํานวนไมเพียงพอ 

ดานกระบวนการจดัสรรและเบกิจายเงนิกองทนุฯ 

1. ระเบียบการเบิกจาย ตองมีเอกสารขอเบิกจํานวนมากหรอืแบบรายงานในการเบกิจายเขาใจยาก 

2. หลักเกณฑการจัดสรรเงินไมครอบคลมุทุกคดีที่ใชเงิน 

3. การจัดสรรเงินกองทุนฯ ลาชา 

ดานการควบคมุภายในและบรหิารความเสีย่ง 

1. เมื่อมีปญหาขอสงสัยเกี่ยวกับกองทุนฯ เชน ดานการเงิน ดานเทคโนโลยี ดานรายงานผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ 

ผูปฏิบัติงานไมทราบชองทางการติดตอผูรับผิดชอบกองทุนฯ ระดับ ตร. หรือติดตอแลวไดคําตอบที่ไมชัดเจน 

2. คูมือการปฏิบัติงานกองทุนฯ สําหรับแจกจายผูปฏิบัติงานไมเพียงพอ 

ดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. ระบบ CRIMES และ POLIS ไมพรอมใชงาน 

2. เว็บไซตกองทุนฯ (www.criminalfund.police.go.th) ไมสามารถเขาได ขอมูลไมเปนปจจุบัน 

ขอมูลที่ เปนประโยชนมีนอย ไม เพียงพอ เกิดขัดของบอย เชน ระบบหยุดทํางานหรือลาชามาก               

และไมมีชองทางสื่อสารระหวางหนวยกับกองทุนฯ 

สาํหรบัความคดิเหน็หรอืขอเสนอแนะของผูบรหิารตอกองทนุ (สวนกลาง)  ดังน้ี 

1. ควรจัดใหมีการฝกอบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการเบิกจายเงินกองทุนฯ  
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2. ควรขยายกรอบการจัดสรรเงินใหครอบคลุมคดีมากข้ึน 

3. ควรจัดสรรเงินใหเหมาะสม  บางหนวยไดรับการจัดสรรไมเพียงพอตอผูปฏิบัติงาน  

4. ควรปรับปรุงระเบียบการเบกิจายเงินกองทุนฯ ใหมีความสะดวกและรวดเร็วข้ึน  

5. ควรปรับปรุงระเบียบกองทุนฯ ใหคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนฯ ระดับสถานีตํารวจ ช้ีแจง

รายละเอียดการใชเงินกองทุนฯ ใหเจาหนาที่ตํารวจผูปฏิบัติงานในหนวยทราบ 

6. หลักเกณฑการจัดสรร ควรใชรูปแบบการจัดสรรจากจํานวนคดีเปนหลัก เจาหนาที่ตํารวจผูปฏิบัติ

จะไดรับงบสนับสนุนอยางเพียงพอ 

7. ควรมีชองทางประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกองทุนฯ เชน กฎ ระเบียบ และแนวทางที่เกี่ยวของ     

ใหเปนปจจุบัน 

8. ควรเพิ่ม/ปรับปรุงระบบหรือชองทางการสื่อสารกับกองทุนฯ ใหมีความหลากหลายมากข้ึน เชน 

การใชระบบไลน (Line) เปนตน 

9. ควรปรับปรุงเว็บไซตกองทุนฯ ใหสามารถเขาถึงไดงายและรวดเร็วข้ึน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

แบบสอบถามชุดที ่14 
แบบสอบถามความพงึพอใจของเจาหนาทีต่ํารวจทีป่ฏบิตังิานดานสืบสวนสอบสวนตอการดําเนินงานของกองทุน

เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจําปบัญชี 2560 (สําหรับผูปฏิบัติ) 
 

คําชี้แจง: แบบสอบถามน้ีเปนสวนหน่ึงของโครงการประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจาย 
งบประมาณ (PART) ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ขอมลูทัง้หมดนีจ้ะถอืวาเปนความลบัสงูสดุและจะไมมกีารเปดเผยตอบคุคลหนึง่บคุคลใดโดยเดด็ขาด 
 
สวนที ่1 ขอมลูพืน้ฐาน 

โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความ/เติมขอมลูที่ตรงกบัขอมลูที่เกี่ยวของกับทาน 

1. ปจจบุนัทานปฏบิตังิานทีส่ถานตีาํรวจ/กก. ......................................................................................................... 

 บก./ภ.จว............................................................................................................................................................ 

 หมายเลขโทรศพัททีส่ามารถตดิตอได.........................................................E-mail……………………………………… 

2. ตาํแหนง 

  1. ผูบังคับหมู    2. รองสารวัตร 

 3. สารวัตร      4. รองผูกํากบัการ 

3. การปฏบิตังิานทีเ่กีย่วของกบัเงนิกองทนุฯ    

 1. เจาหนาที่ตํารวจตามคําสั่งคณะอนุกรรมการบริหารเงินกองทุนฯ ของสถานีตํารวจ / กก. 

 2. เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานดานสืบสวนของสถานีตํารวจ/ กก. 

 3. เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงินกองทุนฯ     

4. อาย.ุ............................ป 

5. การศกึษาสงูสดุ 

  1.ตํ่ากวาปริญญาตร ี    2. ปริญญาตร ี   3. สูงกวาปริญญาตร ี

6. ทานทราบวตัถปุระสงคการจดัสรรเงนิกองทนุฯ หรอืไม 

  1. เขาใจ     2. ไมเขาใจ 

7. ทานทราบหลกัเกณฑการเบกิจายเงนิกองทนุฯ หรอืไม 

  1. เขาใจ     2. ไมเขาใจ 

8. ทานเคยเขารบัการอบรมเรือ่งหลกัเกณฑการจายเงนิกองทนุและวธิปีฏบิตัใินการเบกิจายเงนิกองทนุฯ หรอืไม 

  1. เคย     2. ไมเคย 

9. ทานทราบจาํนวนเงนิกองทนุฯ ทีห่นวยงานของทานไดรบัการจดัสรรหรอืไม 

  1. ทราบ     2. ไมทราบ 



 
 

 

10.ทานเห็นดวยหรือไมที่สามารถใชจายเงินกองทุนฯในภารกิจการสนับสนุนและรวบรวมพยานหลักฐาน 

ซึ่งทําใหหลักฐานในคดีมีคุณคามากขึ้น (คดีการคามนุษย) 

  1. เห็นดวย   2.ไมเห็นดวย 

11. ทานเหน็ดวยกบัเกณฑการจดัสรรเงนิกองทนุฯ(เลอืกเพยีงขอเดยีว) 

  1. รูปแบบสถานี 30% + จํานวนคดี 30% + ผลการจับกุม 40 %  

   2. รูปแบบสถานี 40% + จํานวนคดี 30% + ผลการจับกุม 30 %  

   3. รูปแบบสถานี 50% + จํานวนคดี 20% + ผลการจับกุม 30 %  

  4. รูปแบบสถานี 60% + จํานวนคดี 20% + ผลการจับกุม 20 %  

  5. รูปแบบสถานี 70% + จํานวนคดี 10% + ผลการจับกุม 20 %  

  6. จัดสรรจากรปูแบบสถานี 100%  

  7. จัดสรรจากจํานวนคดี 100% 

  8. จัดสรรจากผลการจบักมุ 100% 

   9. ไมเห็นดวยระบุ ................................................. 

12. เว็บไซตกองทนุเพือ่การสบืสวนและสอบสวนคดอีาญา (www.criminalfund.police.go.th) มขีอมูลเพยีงพอ 

เปนปจจุบันและมีประโยชนตอทานหรือไม 

  1. มี   2. ไมมี   3. ไมเคยเขาไปใชงาน 

13.ระบบสื่อสารทางอินเทอรเน็ตของหนวยงานทานพรอมใชงานหรือไม 

   1. พรอมใชงานไดดี 

   2. ไมพรอมใชงาน  

   3. พรอมใชงานแตมีปญหาการใชงานอยูบาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
สวนที่ 2 ความพงึพอใจของเจาหนาทีต่าํรวจทีป่ฏบิตังิานดานสบืสวนสอบสวนตอการดาํเนนิงานของกองทนุเพือ่
การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาประจําปบัญชี 2560 

คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทานมากที่สุด          

เพียงชองเดียว โดยมีการแปลความหมาย ดังตอไปน้ี   

5 หมายถึง ความพึงพอใจมากทีสุ่ด 

4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก 

3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 

2 หมายถึง ความพึงพอใจนอย 

1 หมายถึง ความพึงพอใจนอยที่สุด 

 

ขอคําถาม 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดสรรเงิน 

1. หลักเกณฑการจัดสรรเงินกองทุนฯ มีความเหมาะสมคํานึงถึง
ประโยชนของทางราชการ และปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 

     

2. หลักเกณฑการเบิกจายเงินกองทุนฯ มีความชัดเจน เจาหนาที ่     
ผูปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานไดสะดวก 

     

3. การอนุมัติใชจายเงินกองทุนฯ ของคณะกรรมการกองทุนฯ
(หนวยงานทาน) เปนไปตามภารกิจ ดานการสืบสวนและสอบสวน
และตอบสนองความตองการของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานได 

     

4. การดําเนินงานของกองทุนฯ(หนวยงานทาน) มีความนาเช่ือถือ   
และมีหลักฐานสามารถตรวจสอบได 

     

ความพึงพอใจดานกระบวนการหรือขั้นตอนการใหบริการ 
5. มีรปูแบบและชองทางการจดัสรรเงินกองทุนฯ ทีเ่หมาะสม      
6. ข้ันตอนการเบกิจายเงนิมีความชัดเจน เขาใจงาย และไมซบัซอน       
7. มีการประชุมช้ีแจงข้ันตอนการเบกิจายเงินกองทุนฯ สถานภาพ

ของกองทุนฯ ใหเจาหนาทีผู่ปฏิบัติทราบ 
     

8. การประชุมช้ีแจงข้ันตอนการเบิกจายเงินกองทุนฯ สถานภาพของ
กองทุนฯ มีความชัดเจนและเจาหนาทีผู่ปฏิบัติไดรบัขอมลูเพียงพอ 

     

9. แบบฟอรมในการเบิกจายเงินเขาใจงายและมีความชัดเจน      
10. กองทุนฯ (สวนกลาง) มีเว็บไซตหรือชองทางในการติดตอสื่อสาร

กับหนวยปฏิบัติ ทั้งมีการประชาสมัพันธเขาถึงขอมลูขาวสารหรือ
แนวทางปฏิบัติของกองทุนฯ ไดอยางสะดวก 

     

11. เจาหนาที่ผูปฏิบัติสามารถเขาถึงเว็บไซตหรือชองทางในการ      



 
 

ขอคําถาม 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
ติดตอสื่อสารกบักองทุนฯ (สวนกลาง)  ไดงาย 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการของเจาหนาที ่
12. เจาหนาที่เบิกจายเงินกองทุนฯ มีจํานวนเหมาะสมและทําหนาที่

เบิกจายไมลาชา 
     

13. เจาหนาที่เบิกจายเงินกองทุนฯ เขาใจระเบียบการเบิกจาย
เงินกองทุน สามารถลดขอผิดพลาดในการเบิกจายได 

     

14. เจาหนาที่เบิกจายเงินกองทุนฯ มีความสุภาพ มีความเอาใจใส
และกระตือรอืรนในการทํางาน 

     

15. เจาหนาที่เบิกจายเงินกองทุนฯ สามารถช้ีแจงใหขอมลู แนะนํา
ระเบียบเกี่ยวกับระเบียบและข้ันตอนการเบิกจายไดอยางชัดเจน 

     

16. เจาหนาที่กองทุนฯ (สวนกลาง) สามารถช้ีแจง ใหขอมลู 
คําแนะนําระเบียบและข้ันตอนในการดําเนินงานไดอยางชัดเจน 

     

17. เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบทีเ่กี่ยวของเจาหนาที่กองทุนฯ 
(หนวยงานทาน) มีการประชาสัมพันธ แจงขอมูลขาวสารหรอื
แนวทางการปฏิบัติของกองทุนฯ ชัดเจน 

     

18. เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบทีเ่กี่ยวของเจาหนาที่กองทุนฯ 
(สวนกลาง) มีการประชาสมัพันธแจงขอมูลขาวสาร หรอื
แนวทางการปฏิบัติของกองทุนฯ ชัดเจน 

     

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
19. กองทุนฯ มีชองทางการรบัเรื่องและตรวจสอบผลการดําเนินการ

ขอรองเรียนที่เกี่ยวกบัการจัดสรรหรือการเบิกจายเงินกองทนุฯ 
ที่เปนธรรม 

     

 

สวนที่ 3 ประเด็นไมพึงพอใจมากที่สุดพรอมสาเหตุและผลของปญหา หรือขอเสนอแนะแตละดานดังตอไปน้ี 
 3.1  เกี่ยวกับการจัดสรรเงิน 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 
  

 3.2  ดานกระบวนการหรือข้ันตอนการใหบริการ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

 



 
 

 3.3  เกี่ยวกับการใหบริการของเจาหนาที่ตํารวจ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

 3.4 เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 3.5 เกี่ยวกับหลักเกณฑการใชจายเงิน 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะที่ทานตองการใหพัฒนาเว็บไซตกองทุนฯwww.criminalfund.police.go.th 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบพระคณุทีต่อบแบบสอบถาม 

http://www.criminalfund.police.go.th/


ภาพเก็บขอมูลเพื่อสํารวจระดับความพึงพอใจของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติงานดานสืบสวนสอบสวน 
ตอการดําเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจําปบัญชี 2560  

ระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม 2560-31 สิงหาคม 2560 
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