 ตัวชี้วดั เดิม/ต่อเนื่อง
 ตัวชี้วดั ใหม่

ตัวชี้วดั ที่ 1 การดาเนินการในการถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติ ต้องตามพระราชประสงค์ ร้อยละ 100

ค่าน้าหนัก
15

คาอธิบาย
นิยาม
สานักงานตารวจแห่งชาติ มีหน้าที่ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศานุวงศ์ตั้ งแต่ชั้นพระองค์เจ้าึึ้นไป และผู้สาเรจจราชการแทนพระองค์ ผู้แทนพระองค์ซึ่งเปนนพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าึึ้นไป
ในเึตพระราชฐานที่ประทับประจา/ที่เสดจจแปรพระราชฐาน/ที่เสดจจประทับแรมเปนนการชั่วคราวและการถวายความปลอดภัยในการเสดจจพระราชดาเนิน รวมถึงการถวายความปลอดภัยบุคคลที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเปนนพระราชอาคันตุกะ
ขอบเขตการประเมิน
จากการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยที่เกี่ยวึ้องครบถ้วนทุกึั้นตอน
วิธีการเก็บข้อมูล
จากรายงานผลการดาเนินการในการถวายความปลอดภัยฯ และจากการดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการถวายความปลอดภัย
แหล่งที่มาของข้อมูล
เอกสารการรายงานผลการปฏิบัติจากหน่วยที่เกี่ยวึ้อง

ปีงบประมาณ
ผลการดาเนินงาน

2558
-

ปีงบประมาณ
ค่าเป้าหมาย
เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายึั้นต้น
(50)
• ดาเนินการขั้นตอนที่ 1

2564
100

ข้อมูลพื้นฐาน
2560
-

2559
-

2561
-

แผนระยะยาว /Roadmap (2564 - 2568)
2565
2566
100
100

2562
100

2567
100

เป้าหมายมาตรฐาน
(75)

เป้าหมายึั้นสูง
(100)

• ดาเนินการขั้นตอนที่ 3

• ดาเนินการขั้นตอนที่ 4

2563
100

2568

ขั้นตอนการดาเนินงานในปี 2564
1. การประชุมและตรวจพื้นที่ก่อนการเสดจจพระราชดาเนิน ตามหมายกาหนดเสดจจพระราชดาเนิน การรายงานผลการตรวจพื้นที่
เพื่อเตรียมการเสดจจ และการบูรณาการด้านการึ่าวกับส่วนราชการที่เกี่ยวึ้อง
2. การจัดทาแผนปฏิบัติการถวายความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย และอานวยความสะดวกการจราจรในพื้นที่รับผิดชอบ
3. การจัดวางกาลังเจ้าหน้าที่ตารวจตามแผนปฏิบัติการถวายความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย และอานวยความสะดวกการจราจร
ในพื้นที่รับผิดชอบ
4. การสรุ ปรายงานผลการปฏิ บัติ หน้ า ที่ ถ วายความปลอดภั ยในการเสดจจ พระราชด าเนิ น และการปฏิ บัติ ง านถวายความปลอดภั ย
ณ ที่หมายหรือที่ประทับชั่วคราว

การรายงานผล
ช่วงแรก : การรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน
1) รายงานผลการดาเนินการตามึั้นตอน
ช่วงที่ 2 : การประเมินรอบ 12 เดือน
1) รายงานผลการดาเนินการตามึั้นตอน
2) ผลสรุปการประเมินึองเป้าหมาย

ประโยชน์ทปี่ ระชาชนจะได้รบั :
เงื่อนไข :
หน่วยรับผิดชอบตามภารกิจ
หน่วยงาน : กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล และกลุ่มงาน
ถวายความปลอดภัยและกิจการพิเศษ
กองแผนงานกิจการพิเศษ (ผก.)

พันตารวจเอกหญิง อัจฉรีย์ ภูริศรี ผกก.กลุม่ งานวิเคราะห์และประเมินผล กองแผนงานกิจการพิเศษ : โทร. 08 5216 2222
พันตารวจเอก วิชัย ปรเมษฐเนติกุล ผกก.กลุ่มงานถวายความปลอดภัยและกิจการพิเศษ กองแผนงานกิจการพิเศษ : โทร.08 1900 4314
โทรศัพท์ ที่ทางาน : 0 2205 3984
E-mail : plan0007.56@gmail.com และ plan0007.52@gmail.com

รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จในการคัดเลือกข้าราชการตารวจเพื่อปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 : เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์และทรงเป็นประมุข
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 : ถวายความปลอดภัยและจัดการจราจรอันเกีย่ วเนื่องกับการถวายความปลอดภัยให้สมพระเกียรติและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการคัดเลือกข้าราชการตารวจทีม่ ีคุณสมบัตเิ หมาะสม และอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตารวจปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด : หน่วยรับผิดชอบหลัก : สยศ.ตร.(ผก.)
หน่วยรับผิดชอบร่วม : คาอธิบาย : ดาเนินการคัดเลือกข้าราชการตารวจในหน่วย บช.น., ภ.1-9, บช.ก. และ บช.ส. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT)
เกณฑ์การประเมินถ้ามี)
ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน 3 3 ร
ขั้นตอน/กิจกรรม

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

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.แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องสารวจกาลังพล Local CAT แต่ละ
บช./บก.
2..แจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ทมี่ ีคุณสมบัตเิ หมาะสมสาหรับผู้ที่จะ
ได้รับการคัดเลือกฝึกอบรม Local CAT
3.สรุปผลการคัดเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local
CAT)
4.จัดทาข้อมูล Local CAT ลงใน Mobile Application และรายงานผล
การคัดเลือก Local CAT ให้ ตร. ทราบ

ค่าค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน
บ3
เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)
เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75) เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
เงื่อนไขการประเมิน :มีข้าราชการตารวจผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตารวจปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย
หน่วยปฏิบัติ : บช.น., ภ.1-9, บช.ก. และ บช.ส.
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก: 1. พ.ต.อ.รุ่งชาติ รุ่งทอง
2. พ.ต.ท.ยศ มณฑาณี
3. พ.ต.ต.กิตติพงษ์ จันทร์มี
4. ร.ต.อ.หญิง จิตรประภา พยอมใหม่

มือถือ : 08 9530 4047
มือถือ :09 1795 3964
มือถือ :09 8828 7078
มือถือ :09 5558 5646

เบอร์ติดต่อที่ทางาน : 0 2205 3988

e-mail : Plan0007.55@gmail.com

รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัด : จานวนข้าราชการตารวจที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ปฏิบตั ิหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT) ไม่น้อยกว่า 4,000 นาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1:การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1: เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์และทรงเป็นประมุข
กลยุทธ์ที่ :
กลยุทธ์ย่อย 1.1.1 : ถวายความปลอดภัยและจัดการจราจรอันเกี่ยวเนื่องกับการถวายความปลอดภัยให้สมพระเกียรติและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :โครงการฝึกอบรมข้าราชการตารวจผู้ปฎิบัตหิ น้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT)
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด : หน่วยรับผิดชอบหลัก : สยศ.ตร.(ผก.)
หน่วยรับผิดชอบร่วม : ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หน่วยวัด
2561
๒๕62
๒๕63
จานวนผู้ผ่านการฝึกอบรม
นาย
4,615
4,608
คาอธิบาย :ดาเนินการฝึกอบรมให้กับข้าราชการตารวจ บช.น., ภ.1-9, บช.ก. และ บช.ส. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT)
เกณฑ์การประเมินถ้ามี)
การรายงานผล

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.จัดทาโครงการและนาเสนอผู้บังคับบัญชา
2.ขออนุมัติงบประมาณการดาเนินการและจัดเตรียมการฝึกอบรม
3.ดาเนินการจัดฝึกอบรม ครูฝึกต้นแบบ
4.ขยายการฝึกอบรม แก่ข้าราชการตารวจ Local CAT
5. รายงานผลการฝึกอบรมฯ เสนอผู้บังคับบัญชาระดับ ตร.
ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน 3 3 ระดับ 3
เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)
เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75) เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)
3,000
4,000
4,700
เงื่อนไขการประเมิน :จานวนข้าราชการตารวจที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT) ไม่น้อยกว่า 4,000 นาย
รายงานฯ รอบ 6 เดือน (รายงาน
ความก้าวหน้า)
-การดาเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม
รอบ 12 เดือน
-การดาเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม
-ผลการดาเนินการตามตัวชีว้ ัด

หน่วยปฏิบัติ : บช.น., ภ.1-9, บช.ก. และ บช.ส.
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก: 1. พ.ต.อ.รุ่งชาติ รุ่งทอง
2. พ.ต.ท.ยศ มณฑาณี
3. พ.ต.ต.กิตติพงษ์ จันทร์มี
4. ร.ต.อ.หญิง จิตรประภา พยอมใหม่

มือถือ : 08 9530 4047
มือถือ :09 1795 3964
มือถือ :09 8828 7078
มือถือ :09 5558 5646

เบอร์ติดต่อที่ทางาน: 0 2205 3988

e-mail : Plan0007.55@gmail.com

รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัด : จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะสาหรับใช้ในการปฏิบัตหิ น้าที่ถวายความปลอดภัยได้สาเร็จตามกรอบที่กาหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 : เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์และทรงเป็นประมุข
กลยุทธ์ท1ี่ .1.1: ถวายความปลอดภัยและจัดการจราจรอันเกี่ยวเนือ่ งกับการถวายความปลอดภัยให้สมพระเกียรติและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะสาหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด : หน่วยรับผิดชอบหลัก : สยศ.ตร.(ผก.)
หน่วยรับผิดชอบร่วม : คาอธิบาย : เป็นการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตารวจที่มีหน้าที่ในการถวายปลอดภัย ไว้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย และอานวยความ
สะดวกการจราจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
เกณฑ์การประเมินถ้ามี)
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.
การรายงานผล
1.ขอรับความเห็นชอบแผนการจัดหาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
รายงานฯ รอบ 6 เดือน (รายงานความก้าวหน้า)
ด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
-การดาเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม
รอบ 12 เดือน
ภาครัฐ พ.ศ.2560
-การดาเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม
2.การลงนามในสัญญาจัดซื้อ
-ผลการดาเนินการตามตัวชีว้ ัด
3.ดาเนินการจัดหาตามระเบียบฯ
4.ตรวจรับของและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน 3 3 ระดับ 3
เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)
เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75) เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
เงื่อนไขการประเมิน : ตรวจรับเครื่องมืออุปกรณ์ที่ต้องจัดหา และดาเนินการแจกจ่ายให้กับหน่วยปฏิบัติ
หน่วยปฏิบัติ : บช.น. ภ.1 – 9 บช.ก. บช.ทท. บช.ส. บช.ตชด. และ สทส.
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก : 1. พ.ต.อ.วิชัย ปรเมษฐเนติกุล
มือถือ 08 1900 4314
2. พ.ต.ท.หญิง ยินดี จรูญสอน
มือถือ 09 5087 4224
3. ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ปุณณพสิฐ สุขเกษม
มือถือ 06 3239 5351

เบอร์ติดต่อที่ทางาน 0 2205 3989

e-mail : plan0007.52@gmail.com

รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จในการจัดทา ทบทวน และซักซ้อมแผนการปฏิบัติแผนการเผชิญเหตุด้านการรักษาความปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 : เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์และทรงเป็นประมุข
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 : ถวายความปลอดภัยและจัดการจราจรอันเกีย่ วเนื่องกับการถวายความปลอดภัยให้สมพระเกียรติและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การทบทวน และซักซ้อมแผนการปฏิบัติแผนการเผชิญเหตุด้านการรักษาความปลอดภัย
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด : หน่วยรับผิดชอบหลัก : สยศ.ตร.(ผก.)
หน่วยรับผิดชอบร่วม : คาอธิบาย :เป็นการทบทวน และซักซ้อมแผนการปฏิบัติแผนการเผชิญเหตุด้านการรักษาความปลอดภัยในพระราชพิธีต่างๆ โดยนาปัญหา อุปสรรค ข้อบกพร่องหลังการปฏิบัติภารกิจในการรักษาความปลอดภัย
มาใช้ประกอบการวางแผนในการปฏิบัติภารกิจครั้งต่อไปให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
เกณฑ์การประเมินถ้ามี)
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.
การรายงานผล
1.รวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้จากการปฏิบตั ิ IPB ประกอบการจัดทาแผนฯ
รายงานฯ รอบ 6 เดือน (รายงานความก้าวหน้า)
2.จัดทาแผนถวายความปลอดภัย รักษาความปลอดภัยฯ
-การดาเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม
3.ซักซ้อมแผนการปฏิบัติแผนเผชิญเหตุ
รอบ 12 เดือน
4.จัดเจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ก่อนวันพระราชพิธี วันพระราช
-การดาเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม
-ผลการดาเนินการตามตัวชีว้ ัด
พิธี และหลังวันพระราชพิธี
5.ทบทวนหลังการปฏิบัตภิ ารกิจถวายความปลอดภัยฯ
ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน 3 ระดับ 3
เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)
เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75) เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 5
เงื่อนไขการประเมิน : ดาเนินการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ต่าง ๆ และปรับปรุงแผนให้มีความสมบูรณ์ สามารถนามาใช้ในการปฏิบัติภารกิจได้ เมื่อเผชิญเหตุในสถานการณ์ต่าง ๆ
หน่วยปฏิบัติ : สยศ.ตร.(ผก.)
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก: 1. พ.ต.อ.วิชัย ปรเมษฐเนติกลุ
2. พ.ต.ท.หญิง ยินดี จรูญสอน
3. ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ปุณณพสิฐ สุขเกษม

มือถือ 08 1900 4314
มือถือ 09 5087 4224
มือถือ 06 3239 5351

เบอร์ติดต่อที่ทางาน 0 2205 3989

e-mail : plan0007.52@gmail.com

รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนการดาเนินการ ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ (จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.๒ : เผยแพร่และน้อมนาแนวพระราชดาริไปปฏิบัตอิ ย่างเป็นรูปธรรม
กลยุทธ์ที่ 1.๒.๔ : ดาเนินการและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริให้เป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : จัดทาแผนการดาเนินการขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ (จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสาเฉพาะกิจ))
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด : หน่วยรับผิดชอบหลัก :สยศ.ตร.(ผก)
หน่วยรับผิดชอบร่วม : คาอธิบาย : โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และเพือ่ ให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติ มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สานักงานตารวจแห่งชาติได้
จัดทาแผน/โครงการ/กิจกรรมการดาเนินการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดาริไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามพระราโชบายและสมพระเกียรติ
เกณฑ์การประเมินถ้ามี)
ปี 2563
ปี 2564
การรายงานผล
ขั้นตอน/กิจกรรม
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 (รายงาน
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อกาหนดแนวทางในการจัดทาแผนการดาเนินกิจกรรมจิตอาสา
ความก้าวหน้า)
พระราชทานตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ
-การดาเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม
2. ขออนุมัติจัดทาโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการจิตอาสา
รอบ 12 เดือน
พระราชทานตามแนวทางพระราชดาริ ดังนี้
-การดาเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม
2.1 โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการขับเคลื่อนงานจิตอาสาของ ตร. (จิตอาสาภัยพิบัตแิ ละจิต
-ผลการดาเนินการตามตัวชีว้ ัด
อาสาเฉพาะกิจ)
2.2 โครงการเฝ้าตรวจ เตือน และเตรียมการรองรับภัยพิบัติ (จิตอาสาภัยพิบัตแิ ละจิตอาสาเฉพาะกิจ)
2.3 การอานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ (จิตอาสาพัฒนา)
2.4 การเผยแพร่ ขยายผล การสร้างจิตสานึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (จิตอาสาพัฒนา)
3. ดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจาก ตร.
(จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัตแิ ละจิตอาสาเฉพาะกิจ)
4. ติดตามและประเมินผลหลังการดาเนินโครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ตามโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชดาริ เพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุงต่อไป
ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน 3 3 ระดับ 3
เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)
เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)
เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
เงื่อนไขการประเมิน : หน่วยปฏิบัติ : สยศ.ตร.(ผก.)
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก : 1. พ.ต.อ.นัญฐวัสส์ เพ็งหยวก
2. พ.ต.อ.สุพจน์ ศรีสนั่น

มือถือ : 0๙ ๓๕๖๕ ๔๖๔๖
มือถือ : 06 1463 9400

เบอร์ติดต่อที่ทางาน : 0 22๕๒ ๗๘๙๑
เบอร์ติดต่อที่ทางาน : 0 2205 7893

e-mail : plan0007.53@gmail.com
e-mail : newplan0007.54@hotmail.com

รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัด : ปลูกฝังจิตสานึกให้กับข้าราชการตารวจ และประชาชนได้ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1: เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการเข้ามามีสว่ นร่วมในกิจการตารวจ
กลยุทธ์ที่ 3.1.1: เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมให้แก่ทุกภาคส่วน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการเผยแพร่ขยายผลความรู้ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดาริ
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด : หน่วยรับผิดชอบหลัก : สยศ.ตร.(ผก.)
หน่วยรับผิดชอบร่วม : ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หน่วยวัด
2561
๒๕62
๒๕63
จานวนผู้ผ่านการฝึกอบรม
นาย
10,000
10,000
คาอธิบาย : สานักงานตารวจแห่งชาติน้อมนากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามแนบทางพระราชดาริโครงการจิตอาสาพระราชทานไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามพระราโชบายและสมพระเกียรติด้วยการจัดทาหลักสูตรฝึกอบรม
เพื่อปลูกฝัง จิตสานึกจิตอาสาให้กับข้าราชการตารวจและประชาชน
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(รายงาน
1. จัดทาโครงการและนาเสนอผูบ้ งั คับบัญชา
ความก้าวหน้า)
2. ขออนุมัติงบประมาณการดาเนินการและจัดเตรียมการฝึกอบรม
-การดาเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม
3. ดาเนินการจัดฝึกอบรม
รอบ 12 เดือน
-การดาเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม
4. รายงานผลการฝึกอบรมฯเสนอผู้บังคับบัญชาระดับ ตร.
-ผลการด
าเนินการตามตัวชีว้ ัด
ค่าเป้
าหมายตามกรอบการประเมิ
น 3 3 ระดับ 3
เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)
เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75) เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)
8,000
10,000
11,000
เงื่อนไขการประเมิน : หน่วยปฏิบัติ : สยศ.ตร.(ผก.)
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก : 1. พ.ต.อ.นัญฐวัสส์ เพ็งหยวก
2. พ.ต.ท.หญิง นันท์นภัส ชูเมือง
3. พ.ต.ท.เสน่ห์ คาฝอย

มือถือ : 0๙ ๓๕๖๕ ๔๖๔๖
มือถือ : 08 1๖๙๐๘๕๔๖
มือถือ : 0๘ 1๙๙๑ ๐๖๑๕

เบอร์ติดต่อที่ทางาน : 0 22๕๒ ๗๘๙๑

e-mail : plan0007.53@gmail.com

