แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วดั ตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด : ระบบตรวจสอบลายนิว้ มืออัตโนมัตฯิ สามารถตรวจสอบเปรียบเทียบรหัสลายนิ้วมือได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 ล้านนิ้ว ต่อวินาที
: ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติฯ สามารถรองรับปริมาณในการนาเข้าและรับผลการตรวจสอบได้ ไม่น้อยกว่า 15,000 รายต่อวัน
ยุทธศาสตร์ที่ : 1 การเสริมสร้างความมั่งคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1.3 พัฒนาศักยภาพ ในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง และภัยคุกคามของชาติ
กลยุทธ์ที่ :
กลยุทธ์ย่อย : 1.3.2 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคง
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการขยายและพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์ นิ้วมืออัตโนมัติ (Automated Fingerprint Identification System : AFIS)
(เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูล ด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบ มาตรฐานสากลเพื่อรองรับการอานวยความยุติธรรมและความมั่นคง)
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด : หน่วยรับผิดชอบหลัก : กองทะเบียนประวัติอาชญากร (ทว.)
หน่วยรับผิดชอบร่วม :
คาอธิบาย : เป็นการขยายขนาดฐานข้อมูล และพัฒนาระบบแม่ข่ายให้สามารถรองรับอัตราการเติบโตของปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีให้สามารถรองรับได้อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อลดการจัดเก็บแผ่นลายพิมพ์นิ้วมือที่ส่วนกลาง อีกทั้งพัฒนาระบบเครือข่าย
เพื่อให้รองรับและตอบสนองต่อการใช้งาน กับระบบที่จะพัฒนาขึ้น นอกจากนี้ยังมีการนาเทคโนโลยีทางชีวภาพอื่น เช่น ฝ่ามือ สันมือ ภาพใบหน้า และม่านตา มาประยุกต์ในการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล นอกเหนือจากการตรวจด้วยลายพิมพ์นิ้วมือเพียงอย่างเดียว รวมทั้ง
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบงาน Live Scan สาหรับ สถานีตารวจ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศ

เกณฑ์การประเมินถ้ามี)
การรายงานผล
รายงานฯ รอบ 6 เดือน
(รายงานความก้าวหน้า)
-การดาเนินการตามขั้นตอน/
กิจกรรม
รอบ 12 เดือน
-การดาเนินการตามขั้นตอน/
กิจกรรม
-ผลการดาเนินการตามตัวชีว้ ัด

ขั้นตอน/กิจกรรม
1. จัดทา และส่งมอบแผนการดาเนินการงาน เอกสาร SRS และ SDS (งวดงานที่ 1)
2. ปรับปรุงห้อง Data Center ติดตั้ง และทดสอบระบบ (งวดงานที่ 2)
3. ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบถ่ายโอนข้อมูล (งวดงานที่ 3)
4. โอนย้ายข้อมูล และทา Data Cleansing ปรับปรุงพื้นที่ห้องกลุ่มงาน
ผู้เชี่ยวชาญห้องระบบไฟฟ้า (งวดงานที่ 4)
5. ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบ (งวดงานที่ 5)
6. จัดหาซอฟต์แวร์ และพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้อง (งวดงานที่ 6)
7. ฝึกอบรมและทดสอบระบบภาพรวม (งวดที่ ๗)
8. การรับประกันความชารุดบกพร่อง และแผน Business Continuity Plan)

ปี 2563
ปี 2564
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(ต.ค.๖๔-ส.ค.๖๕)
(มิ.ย.๖๕-ก.ย.๖๗)

ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน
เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)
เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75) เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 6
เงื่อนไขการประเมิน : ตรวจรับคอมพิวเตอร์ที่ส่งมอบและติดตั้งแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และ ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติฯ สามารถตรวจสอบเปรียบเทียบรหัสลายพิมพ์นิ้วมือได้ไม่น้อย
กว่า 15 ล้านนิ้ว ต่อวินาที และสามารถรองรับปริมาณในการนาเข้าและรับผลการตรวจสอบได้ไม่น้อยกว่า 15,000 ราย ต่อวัน
หน่วยปฏิบัติ : กองทะเบียนประวัติอาชญากร (ทว.)
ผู้รับผิดชอบหลัก : พ.ต.ท.หญิง ณปภา แพงวงษ์ ตาแหน่ง รอง ผกก.ฝทว.7 ทว. เบอร์ติดต่อที่ทางาน 0 2205 1077 มือถือ 06 2874 2951

แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ชื่อตัวชี้วัด : มาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17020 : 2012 อย่างน้อย 1 กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเพิ่มศักยภาพในการบังคับกฎหมาย การอานวยความยุติธรรมทางอาญาและการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒.๒ : การอานวยความยุติธรรมและพัฒนาระบบงานสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
กลยุทธ์ที่ 2.2.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการอานวยความยุตธิ รรมทางอาญา
กลยุทธ์ย่อยที่ : ๒.๒.๑.๒ พัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการตรวจพิสูจน์หลักฐานของทุกหน่วยงาน ให้มีมาตรฐานและมีความเชื่อถือ
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด :สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ
คาอธิบาย : ได้รับการตรวจติดตามคุณภาพภายในของหน่วยตรวจด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑ - ๑๐ ในคดีเกี่ยวกับทรัพย์ ชีวิต และระเบิด
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการดาเนินงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
หน่วยวัด
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
การตรวจประเมินคุณภาพภายในปีละ ๑ ครั้ง
รายงานการตรวจ
ผ่านการตรวจ
ผ่านการตรวจ
อยู่ระหว่างเตรียมการยังไม่ถึงรอบการตรวจ
เกณฑ์การประเมิน
● ขั้นตอนการดาเนินการ (ถ้ามี)
ขั้นตอน/กิจกรรม/ผลผลิต/แผนงาน
๑. เสนอโครงการขออนุมัติการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ต่อ ผบช.สพฐ.ตร.
๒. แต่งตั้งคณะตรวจประเมิน
๓. ดาเนินการตรวจประเมิน
๔. ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17020
● สูตรคานวณ : (ถ้ามี)
ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน มีค่าเป้าหมาย 3 ระดับ
เป้าหมายขั้นต่า (50)
เป้าหมายมาตรฐาน (75)
ขั้นตอนที่ ๑
๕ หน่วยงาน

ต.ค.
๖๓

พ.ย.
๖๓

ธ.ค.
๖๓

ม.ค.
๖๔

ก.พ.
๖๔

มี.ค.
๖๔

เม.ย.
๖๔

พ.ค.
๖๔

มิ.ย.
๖๔

ก.ค.
๖๔

เป้าหมายขั้นสูง (100)
๑๑ หน่วยงาน

เงื่อนไขการประเมิน :ทาการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจาปี ๒๕๖๔ กลุ่มงาน = หน่วยงานตรวจสอบ
หน่วยปฏิบัติ :สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตารวจ สานักงานพิสจู น์หลักฐานตารวจ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก : 1. พ.ต.อ.หญิง กนิษฐา ชื่นแย้ม
เบอร์ติดต่อที่ทางาน ๐-๒๒๐๕-๒๔๒๒
มือถือ ๐๘๑-๒๕๗-๓๑๘๓
2. พ.ต.ท.หญิง นิลรัตน นาคสุวรรณ
เบอร์ติดต่อที่ทางาน ๐-๒๒๐๕-๒๔๒๒
มือถือ ๐๖๒-๔๙๑-๕๕๓๘
หน่วยรับผิดชอบในการประเมิน : (ถ้ามี)
หมายเหตุ : ๑. แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดนี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้สาหรับการจัดทาตัวชี้วัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงขั้นตอน และเชิงผสม
๒. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลักต้องปรึกษาหารือ/ตกลงรายละเอียดตัวชี้วัดกับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดร่วม และเป็นผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ได้รับให้บรรลุเป้าหมาย
๓. ใช้อักษร Th Sarabun ขนาดตัวอักษร เท่าใดก็ได้ พยายามจัดหน้าให้ตัวชีว้ ัดละ ๑ แผ่น

e-mail
e-mail

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.อ.หญิง
(กนิษฐา ชื่นแย้ม)
นวท.(สบ ๔) กมฐ.สฝจ.

ส.ค.
๖๔

ก.ย.
๖๔

ต.ค.
๖๔

แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ชื่อตัวชี้วัด : มาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 : 2012 อย่างน้อย 1 กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเพิ่มศักยภาพในการบังคับกฎหมาย การอานวยความยุติธรรมทางอาญาและการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒.๒ : การอานวยความยุติธรรมและพัฒนาระบบงานสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
กลยุทธ์ที่ : 2.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการอานวยความยุตธิ รรมทางอาญา
กลยุทธ์ย่อยที่ : ๒.๒.๑.๒ พัฒนางานนิตวิ ิทยาศาสตร์ให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการตรวจพิสูจน์หลักฐานของทุกหน่วยงาน ให้มีมาตรฐานและมีความเชื่อถือ
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด : สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ
คาอธิบาย : ได้รับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบยาเสพติด กองพิสูจน์หลักฐานกลาง และศูนย์พิสจู น์หลักฐาน ๑๐ จากหน่วยตรวจสอบรับรองภายนอก (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการดาเนินงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
หน่วยวัด
๒๕๖๓
๒๕๖๔
รับการตรวจประเมินจากภายนอก
ผลการตรวจ
ยื่นเอกสารและรับการตรวจรับรอง
ผ่านการตรวจ
เกณฑ์การประเมิน
● ขั้นตอนการดาเนินการ (ถ้ามี)
ขั้นตอน/กิจกรรม/ผลผลิต/แผนงาน
๑. เสนอโครงการขออนุมัติการขอตรวจสอบรับรองห้องปฏิบัติการ ต่อ ผบช.สพฐ.ตร.
๒. แต่งตั้งคณะตรวจประเมิน
๓. ดาเนินการตรวจประเมิน
๔. ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025
● สูตรคานวณ : (ถ้ามี)
ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน มีค่าเป้าหมาย 3 ระดับ
เป้าหมายขั้นต่า (50)
เป้าหมายมาตรฐาน (75)
เสนอโครงการ
๑ หน่วยงาน

ต.ค.
๖๓

พ.ย.
๖๓

ธ.ค.
๖๓

ม.ค.
๖๔

ก.พ.
๖๔

มี.ค.
๖๔

เม.ย.
๖๔

พ.ค.
๖๔

มิ.ย.
๖๔

ก.ค.
๖๔

เป้าหมายขั้นสูง (100)
๒ หน่วยงาน

เงื่อนไขการประเมิน : ทาการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจาปี ๒๕๖๔ กลุ่มงาน = หน่วยงานตรวจสอบ
หน่วยปฏิบัติ : สถาบันฝึกอบรมและวิจยั การพิสจู น์หลักฐานตารวจ สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก : 1. พ.ต.อ.หญิง กนิษฐา ชื่นแย้ม
เบอร์ติดต่อที่ทางาน ๐-๒๒๐๕-๒๔๒๒
มือถือ ๐๘๑-๒๕๗-๓๑๘๓
2. พ.ต.ต.หญิง สุพัฒนา บุกิ่ง
เบอร์ตดิ ต่อที่ทางาน ๐-๒๒๐๕-๒๔๒๒
มือถือ ๐๙๖-๗๖๙-๘๗๗๓
หน่วยรับผิดชอบในการประเมิน : (ถ้ามี)
หมายเหตุ : ๑. แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดนี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้สาหรับการจัดทาตัวชี้วัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงขั้นตอน และเชิงผสม
๒. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลักต้องปรึกษาหารือ/ตกลงรายละเอียดตัวชี้วัดกับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดร่วม และเป็นผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ได้รับให้บรรลุเป้าหมาย
๓. ใช้อักษร Th Sarabun ขนาดตัวอักษร เท่าใดก็ได้ พยายามจัดหน้าให้ตัวชีว้ ัดละ ๑ แผ่น

e-mail
e-mail

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.อ.หญิง
(กนิษฐา ชื่นแย้ม)

ส.ค.
๖๔

ก.ย.
๖๔

ต.ค.
๖๔

แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัด : การออกรายงานการตรวจพิสูจน์เพื่อรับรองการปฏิบัติรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ตารวจ ทีส่ ามารถดาเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กาหนดได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอานวยความยุติธรรมทางอาญาและการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2.2 การอานวยความยุติธรรมพัฒนาระบบงานสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
กลยุทธ์ที่ : 2.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการอานวยความยุติธรรมทางอาญาตามหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
กลยุทธ์ย่อย : 2.2.1.2 พัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานสากลเพิ่มขีดความสามารถงานในส่วนภูมิภาค รวมถึงการจัดทาฐานข้อมูลและเชื่อมโยงฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์
ตลอดจนบูรณาการกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์เพื่อรองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ตารวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด : หน่วยรับผิดชอบหลัก : สพฐ.ตร.
หน่วยรับผิดชอบร่วม : ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หน่วยวัด
2561
๒๕62
๒๕63
คาอธิบาย : เหตุผลความจาเป็นและนิยาม : ตัวชี้วัดนี้กาหนดขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของสานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ สามารถสนับสนุนภารกิจของสานักงานตารวจแ ห่งชาติ สอดคล้องกับงบประมาณที่สานักงานพิสูจน์
หลักฐานตารวจได้รับการสนับสนุน ภายใต้ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลัก เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตการดาเนินการของตัวชี้วัด : กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 – 10 เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ตรวจพิสูจน์หลักฐาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนในด้านการ อานวย
ความยุติธรรมทุกสถานีตารวจในพื้นที่ กองบัญชาการตารวจนครบาล ตารวจภูธรภาค 1 – 9 โดยสานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ ได้กาหนดระยะเวลาการตรวจพิสูจน์หลักฐาน เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
เกณฑ์การประเมินถ้ามี)
ปี 2563
ปี 2564
ขั้นตอน/กิจกรรม
การรายงานผล
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายงานฯ รอบ 6 เดือน (รายงานความก้าวหน้า)
1. จัดเก็บและประเมินผลการดาเนินการของ พฐก. ศพฐ 1 – 10 จากระบบเครือข่ายและ
-การดาเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม
งานสารสนเทศ สพฐ.ตร. (F-Net) (ตัดยอด ณ วันที่ 31 มี.ค.64) รายงานผลเดือน เม.ย.64
รอบ 12 เดือน
2. จัดเก็บและประเมินผลการดาเนินการของ พฐก. ศพฐ 1 – 10 จากระบบเครือข่ายและ
-การดาเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม
งานสารสนเทศ สพฐ.ตร. (F-Net) (ตัดยอด ณ วันที่ 30 ก.ย.64) รายงานผลเดือน ต.ค.64
-ผลการดาเนินการตามตัวชีว้ ัด

สูตรการคานวณ
รายงานการออกตรวจพิสูจน์รับรองทันตามกาหนดเวลา x 100
รายงานที่ส่งตรวจทั้งหมด

ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน 3 3 ระดับ 3
ส
เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)
เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)
เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)
70
90
100
เงื่อนไขการประเมิน : ขอบเขตการประเมินหรือปัจจัยสาเร็จ/ไม่สาเร็จ : สามารถดาเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กาหนดได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
หน่วยปฏิบัติ : พฐก. ศพฐ. 1 - 10
ผู้รับผิดชอบหลัก : 1. พ.ต.อ.ธีระ ชัยยานนท์
เบอร์ติดต่อที่ทางาน 0 2205 1066 มือถือ 08 1314 6920 e-mail : plan_strategy_fs@hotmail.co.th
2. พ.ต.ต.หญิง นุชธิดา ศรีแดงงาม
เบอร์ติดต่อที่ทางาน 0 2205 1066 มือถือ 08 1794 8447 e-mail : plan_strategy_fs@hotmail.co.th
3. ร.ต.อ.หญิง ทัศนี วาโย
เบอร์ติดต่อที่ทางาน 0 2205 1066 มือถือ 08 9416 0211 e-mail : plan_strategy_fs@hotmail.co.th

แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วดั ตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด : มีระบบการประชุมวีดิทศั น์ทางไกลพร้อมจอภาพสาหรับ พฐ.จว. ในสังกัดไม่น้อยกว่า 64 แห่ง
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอานวยความยุติธรรมทางอาญาและการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2.2 การอานวยความยุติธรรมพัฒนาระบบงานสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้กับประชาชน
กลยุทธ์ที่ : 2.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการอานวยความยุติธรรมทางอาญาตามหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน (กมค. สทส. สพฐ.ตร. รพ.ตร.)
กลยุทธ์ย่อย : 2.2.1.2 พัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์และนิตเิ วชให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานสากลเพิม่ ขีดความสามารถงานในส่วนภูมิภาค รวมถึงการจัดทาฐานข้อมูลและเชื่อมโยงฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ ตลอดจน
บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกลพร้อมจอภาพสาหรับพิสูจน์หลักฐานจังหวัด ในสังกัดสานักงานพิสจู น์หลักฐานตารวจ
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด : หน่วยรับผิดชอบหลัก :บก.อก.สพฐ.ตร.
หน่วยรับผิดชอบร่วม :ฝทส.บก.อก.สพฐ.ตร.
ข้อมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ
2561
๒๕62
๒๕63

คาอธิบาย :ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายพัสดุเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.63 กาหนดการดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนรอส่งอุปกรณ์
เกณฑ์การประเมินถ้ามี)
การรายงานผล
รายงานฯ รอบ 6 เดือน (รายงานความก้าวหน้า)
-การดาเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม
รอบ 12 เดือน
-การดาเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม
-ผลการดาเนินการตามตัวชีว้ ัด

ขั้นตอน/กิจกรรม

ปี 2563
ปี 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.จัดซื้อ
2.ส่งอุปกรณ์
3.ติดตั้ง/ทดสอบ/อบรม ครบ 64 แห่ง
4. ตรวจรับพัสดุ ครบ 64 แห่ง

ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน 3 ม 3 ระดับ 3
เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)
เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 3
เงื่อนไขการประเมิน : การดาเนินการติดตั้งที่ถูกต้อง ทดสอบการทางานของอุปกรณ์
หน่วยปฏิบัติ : พฐ.จว. ในสังกัด ศพฐ. 1 – 10 (64 จังหวัด)
ผู้รับผิดชอบหลัก : พ.ต.ท.นนท สง่าเนตร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2205 1582

เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)
ขั้นตอนที่ 4

e-mail : techno.forensic@gmail.com

