แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วดั ตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการบริหารความเสี่ยงของ ตร. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ : 4 การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 4.1 พัฒนาโครงสร้าง และระบบการบริหารงาน
กลยุทธ์ที่ : 4.1.2 พัฒนากระบวนการบริหารจั ดการเชิงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบั ติราชการและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องรวม ถึงระบบการควบคุ มภายในและบริหารความเสี่ย งของสานัก งานตารวจแห่งชาติ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้า หมายยุทธศาสตร์ชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : พัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสานักงานตารวจแห่งชาติ
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด : หน่วยรับผิดชอบหลัก : กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ยศ.
หน่วยรับผิดชอบร่วม :
คาอธิบาย : ระดับความสาเร็จของการบริหารความเสี่ยงของ ตร. พิจารณาจากความสามารถของหน่วยงานในการบริหารความเสี่ยงตามพระรากฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 นโยบายการกากับดูแล
ตนเองที่ดี และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561

เกณฑ์การประเมินถ้ามี)
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. (ระดับคะแนนที่ 1) – จั ดทาแนวทางปฏิบั ติเรื่องการวิเคราะห์ และจั ดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ของ ตร. และหน่วยงานในสังกัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. (ระดับคะแนนที่ 2) - หน่วยงานในสังกัดจัดส่งข้อมูลการวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
แผนงาน/โครงการ/รายการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.63) รอบ 3 เดือน
3. (ระดับคะแนนที่ 3) - หน่วยงานในสังกัด จัดส่งรายงานความก้าวหน้าการดาเนินการของแผนงาน/
โครงการ/รายการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กาหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (ต.ค.63-มี.ค.64) รอบ 6 เดือน
4. (ระดับคะแนนที่ 4) - หน่วยงานในสังกัด จัดส่งรายงานความก้าวหน้าการดาเนินการของแผนงาน/
โครงการ/รายการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กาหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 (ต.ค.63-มิ.ย.64) รอบ 9 เดือน
5. (ระดับคะแนนที่ 5) - รวบรวม และจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการตามกิจกรรมและเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ ในแผนบริ หารความเสี่ยง ของ ตร. พร้อมปั ญหา อุ ปสรรค และข้ อเสนอแนะ เสนอ ตร.
เพื่อโปรดทราบ รอบ 12 เดือน

ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน 3 3 ระดับ 3
เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)
2

เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)
4

เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)
5

เงื่อนไขการประเมิน : ขั้นตอนที่ 1 = 1 คะแนน ขั้นตอนที่ 2 = 2 คะแนน (ขั้นตอนที่ 1 - 2 = ร้อยละ 50) ขั้นตอนที่ 3 = 3 คะแนน ขั้นตอนที่ 4 = 4 คะแนน (ขั้นตอนที่ 3 - 4 = ร้อยละ 75) ขั้นตอนที่ 5 = 5 คะแนน (ขั้นตอนที่ 5 = ร้อยละ 100)
หน่วยปฏิบัติ : บช.ก. น. ภ. 1 - 9
ผู้รับผิดชอบหลัก : 1. พ.ต.อ.พิพัฒน์ จตุรโกมล ผกก.กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ยศ.
โทรศัพท์ที่ทางาน 022053366-7
มือถือ 089-1118655
2. ร.ต.อ.หญิง วราภรณ์ ธนภัทรเดช สว.กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย ผค. ปฏิบัติราชการกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ยศ.
3. ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง ดวงพร พรมมาหล้า รอง สว.กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ยศ
4. .ส.ต.ท.หญิง ฐิติรัตน์ เอี่ยมรักษา ผบ.หมู่ กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ยศ.

รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัด : ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการสถานี (Front Office) และนอกสถานีตารวจ (จราจร จิตอาสาพัฒนา สายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอานวยความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการประชาชน อย่างเสมอภาคเป็นธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2 : การอานวยความยุติธรรมพัฒนาระบบงานสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
กลยุทธ์ที่ : (ถ้ามี)
กลยุทธ์ย่อยที่ : (ถ้ามี)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด : หน่วยรับผิดชอบหลัก :
สยศ.ตร.(ผอ.)
หน่วยรับผิดชอบร่วม : สยศ.ตร.(วจ.)
คาอธิบาย : ตัวชี้วัดนี้ ประเมินความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ 3 ด้าน ได้แก่ 1. การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ตามแนวทางการยกระดับ
การบริการประชาชนของสถานีตารวจ 2. เจ้าหน้าที่ตารวจจราจร สายตรวจในขณะปฏิบัติหน้าที่มีการพูดคุยกับประชาชนเพื่อสร้างความใกล้ชิดและเป็นมิตรกับประชาชน 3. งานจราจร งานจิตอาสาพัฒนา งานสายตรวจ เน้นงานบริการช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
หมายเหตุ ขั้นตอนการดาเนินการเช่นเดียวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนไม่เกินร้อยละ 40
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการดาเนินงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละของความเชื่อมั่น

หน่วยวัด
ร้อยละ

2561
78

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
2563
80
81

เกณฑ์การประเมิน
 ใช้ผลการดาเนินงานประเมินผลจาก วจ.รายงานในภาพรวมของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน มีค่าเป้าหมาย 3 ระดับ
เป้าหมายขั้นต่า (50)
60

เป้าหมายมาตรฐาน (75)
70

เป้าหมายขั้นสูง (100)
80

การรายงานผล
แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงแรก : การรายงานความคืบหน้ารอบ 6 เดือน
รายงานผลการดาเนินการ ผลการปฏิบัติ และสถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม รอบ 6 เดือนของตัวชี้วัดความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรม
ช่วงที่ 2 : การประเมินรอบ 12 เดือน
การวิเคราะห์ รายงานผลการปฏิบัติรอบ 12 เดือน และสถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม
ผลการประเมินความเชื่อมั่น ฯ (จาก สยศ.ตร.วจ.) และผลสรุปการประเมินของเป้าหมาย

เงื่อนไขการประเมิน : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจเพิ่มขึ้น
หน่วยปฏิบัติ : สยศ.ตร.(ผอ.)
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก : 1. พันตารวจเอก ณรงค์ เอี่ยมระหงษ์
2. พันตารวจโทหญิง ฐิติพร เรืองรอด
3. พันตารวจโทหญิง สุภัค สุพัฒสร
4. พันตารวจตรี ภาสกร ประหยัด
5. ร้อยตารวจโทหญิง พลอยฉัตร ธูปเทียนทอง
หน่วยรับผิดชอบในการประเมิน : สยศ.ตร.(ผอ.)

เบอร์ติดต่อที่ทางาน 0 2205 3182

e-mail ccpd.04@gmail.com

รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสานักงานตารวจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 : พัฒนาโครงสร้าง และระบบการบริหารงาน
กลยุทธ์ที่ 4.1.2 : พั ฒ นากระบวนการบริ หารจั ดการเชิ งยุทธศาสตร์ แผนปฏิ บั ติร าชการและแผนอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งรวม ถึ งระบบการควบคุ ม ภายในและบริ หารความเสี่ ย งของสานั ก งานตารวจแห่ งชาติ
ให้ เ กิ ดผลสั ม ฤทธิ์ ต ามเป้ าหมายยุ ทธศาสตร์ช าติ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : พัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสานักงานตารวจแห่งชาติ
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด : หน่วยรับผิดชอบหลัก : กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ยศ.
หน่วยรับผิดชอบร่วม :
คาอธิบาย
: ระดับความสาเร็จของการควบคุมภายใน ของ ตร. พิจารณาจากความสามารถของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานในสังกัด ในการควบคุมภายในตามพระราชบัญญติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 39 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจั ดให้มี
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กาหนด
: ระดับความสาเร็จของการบริหารความเสี่ยงของ ตร. พิจารณาจากความสามารถของหน่วยงานในการบริหารความเสี่ยงตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 นโยบายการกากับดูแลตนเองที่ดี และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ย งตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561
เกณฑ์การประเมินถ้\
ปี 2563
ปี 2564
ขั้นตอน/กิจกรรม
ปี 2563
ปี 2564
ขั้นตอน/กิจกรรม
การบริหารความเสี่ยงของ ตร.
การควบคุมภายในของ ตร.
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. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. จัดทาแนวทางการดาเนินการ เรื่อง การ
1.จั ดท าแนวทาง วิเคราะห์และจั ดท า
ควบคุ มภายในของ ตร. ประจ าปี
แผนบริ หารความเสี่ ยง ของ ตร. และ
งบประมาณ 2564
หน่วยงานในสังกัด
2. กลไกขับเคลือนการดาเนินการตามแผน
2. หน่ วยงานในสั งกั ดส่ งแผนบริ หาร
ฯ การติดตามความก้าวหน้าและรายงาน
ความเสี่ ยง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
ผลการดาเนินงานตามแผนปรับปรุงแผนที่
2564 และส่ งรายงานฯ ไตรมาสที่ 1
ต้ อ งด าเนิ น การในรอบ 6 เดื อ นของ
(ต.ค.-ธ.ค.63)รอบ 3 เดือน
ปีงบประมาณปัจจุบัน
3. กลไกการประเมินผลการควบคุมภายใน
3.หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส่ ง รายงาน
ของ ตร.และหน่วยงานในสังกัด
ความก้าวหน้าฯ ไตรมาสที่ 2 (ต.ค.63มี.ค.64) รอบ 6 เดือน
4. จั ดท ารายงานเกี่ ยวกั บการควบคุ ม
4. หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส่ ง รายงาน
ภายในตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของ
ความก้าวหน้าฯ ไตรมาสที่ 3 (ต.ค.63รัฐ พงศ. 2561 ตามมาตรา 79
มิ.ย.64) รอบ 9 เดือน
5. ส่งรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในฯ
5. สรุ ปผลการด าเนิ นการฯตามแผน
ต่ อผู้ ก ากั บดู แล (นายกรั ฐมนตรี ) และ
บริ ห ารความเสี่ ยง ของ ตร. ปั ญหา
กระทรวงการคลังอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ ง
อุปสรรค และข้ อเสนอแนะ เสนอ ตร.
ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
เพื่อโปรดทราบ รอบ 12 เดือน
หรือปีปฏิทิน (ต.ค.-ธ.ค.64)
การรายงานผล
รายงานฯ รอบ 6 เดือน (รายงานความก้าวหน้า) -การดาเนิ3นระดั
การตามขั
บ 3 ้นตอน/กิจกรรม
รอบ 12 เดือน -การดาเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม และผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด

เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)
ขั้นตอนที่ 2

ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน
เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)
ขั้นตอนที่ 4

เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)
ขั้นตอนที่ 5

เงื่อนไขการประเมิน : ขั้นตอนที่ 1 = 1 คะแนน ขั้นตอนที่ 2 = 2 คะแนน ขั้นตอนที่ 3 = 3 คะแนน ขั้นตอนที่ 4 = 4 คะแนน ขั้นตอนที่ 5 = 5 คะแนน
หน่วยปฏิบัติ : บช.ก. น. ภ. 1 - 9
ผู้รับผิดชอบหลัก : 1. พ.ต.อ.พิพัฒน์ จตุรโกมล ผกก.กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ยศ. โทรศัพท์ที่ทางาน 022053366-7 มือถือ 089-1118655 2. ร.ต.อ.หญิง วราภรณ์ ธนภัทรเดช สว.กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย ผค. ปฏิบัติราชการกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ยศ. 3. ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง ดวงพร พรมมา
หล้า รอง สว.กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ยศ 4. .ส.ต.ท.หญิง ฐิติรัตน์ เอี่ยมรักษา ผบ.หมู่ กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ยศ.

รายละเอียดตัวชี้วดั ตามแผนปฏิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการกาหนดแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสนับสนุนการเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 : พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงาน
กลยุทธ์ที่ 4.1.1 : ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบงานให้เหมาะสมคล่องตัวทันต่อสถานการณ์ความเปลีย่ นแปลง
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานและสนับสนุนการเป็นรัฐบาลดิจิทัล
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด : หน่วยรับผิดชอบหลัก : กลุ่มงานขับเคลื่อนฯ สยศ.ตร.(ยศ.)
หน่วยรับผิดชอบร่วม :
คาอธิบาย : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐตามแนวทาง พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ ดิจิทัล พ.ศ.2562
โดยมีการแต่งตั้งคณะทางานการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog)
เกณฑ์การประเมิน ถ้ามี)
การรายงานผล
รายงานฯ รอบ 6 เดือน(รายงาน
ความก้าวหน้า)
-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. การทบทวน ศึกษา วิเคราะห์ การกาหนดกรอบแนวทางการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล
2. ประสานหน่วยส่งรายชื่อเข้าร่วมเป็นคณะทางานการพัฒนาระบบบัญชี
ข้อมูล (Data Catalog)
3. แต่งตั้งคณะทางานการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog)
4. ประชุม พิจารณาการจัดทาบัญชีข้อมูล โดยคณะทางานการพัฒนา
ระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog)
5. เผยแพร่ข้อมูลที่ผ่านการคัดกรองจากคณะทางานฯ สูส่ าธารณชนผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน
เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)
เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75) เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 5
เงื่อนไขการประเมิน : ขอบเขตการประเมินหรือปัจจัยสาเร็จ/ไม่สาเร็จ : มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยปฏิบัติ : บช.ก. บช.ปส. สตม. สพฐ.ตร. รพ.ตร. และ สยศ.ตร.
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก : 1. พ.ต.อ.วุฒิวัฒน์ รักษาชาติ
เบอร์ติดต่อที่ทางาน : 0 2205 3371
2. พ.ต.ท.วรพจน์ หวลมานพ
เบอร์ติดต่อที่ทางาน : 0 2205 3371
3. พ.ต.ต.หญิงจิรนันท์ วิสัยศรี
เบอร์ติดต่อที่ทางาน : 0 2205 3371
4. พ.ต.ต.หญิงนฤมล เพ็งโตวงค์ เบอร์ติดต่อที่ทางาน : 0 2205 3371

มือถือ : 08 1824 3443
มือถือ : 08 1174 9865
มือถือ : 09 6885 0581
มือถือ : 09 3615 3549

e-mail : driving.rtp@gmail.com
e-mail : driving.rtp@gmail.com
e-mail : driving.rtp@gmail.com
e-mail : driving.rtp@gmail.com: (ถ้ามี)

รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานผลการตรวจประเมินตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตารวจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอานวยความยุติธรรมทางอาญาและการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒.๓ : การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๒.๓.๑ : ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถานีตารวจและหน่วยบริการประชาชน
กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๓.๑.๑ : ปรับปรุงและพัฒนาทางด้านกายภาพของสถานีตารวจของหน่วยบริการประชาชน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขับเคลื่อนการดาเนินการตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตารวจ

หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด : หน่วยรับผิดชอบหลัก : กลุ่มงานแผนทางการบริหาร ยศ. สยศ.ตร.
หน่วยรับผิดชอบร่วม : คาอธิบาย : ตร. ได้กาหนดแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตารวจ และกาชับให้สถานีตารวจและหน่วยบริการดาเนินการตามแนวทางดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตารวจประจาสถานีตารวจ โดยเน้นการปฏิบตั ิที่เป็นสาระสาคัญ คือ ด้านบุคลิกภาพตารวจ ด้านการบริการบนสถานีตารวจ นอกสถานีตารวจ และจุดเน้นการปฏิบัติของแต่ละสายงาน ดังนี้ งานป้องกัน
ปราบปราม งานสืบสวน งานจราจร และงานสอบสวน โดยให้สถานีตารวจและหน่วยบริการประชาชน ในสังกัด บช.น. ภ.1 – 9 บช.ก. และ บช.ทท. รายงานผลการปฏิบัติของหน่วยในสังกัดในรอบเดือนเสนอ ตร.
ผ่าน สยศ.ตร. ทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ
หน่วยวัด

จานวนสถานีตารวจ/หน่วยบริการ

สถานี/หน่วยบริการ

2561
1,611

๒๕62
1,611

๒๕63
1,613

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

ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน
เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)
ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอน/กิจกรรม/ผลผลิต/แผนงาน

2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

2564
ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

1.ทบทวนและปรับปรุงรายชื่อคณะทางานและหน่วยที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการยกระดับฯ
2.แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการยกระดับ ฯ
3.รวบรวมผลการติ ดตามการยกระดั บการบริ การประชาชนของสถานี ต ารวจของ
คณะทางานขับเคลื่อนฯ และการปฏิบัติการยกระดับการบริการประชาชน
4.สรุปผลการติดตามการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตารวจของคณะทางาน
ขับเคลื่อนฯ และการปฏิบัติการยกระดับ
5.นาเสนอสรุปผลการติดตามการยกระดับฯ ให้ผู้บังคับบัญชา ระดับ ตร. เพื่อทราบ
และนาเรียนในการประชุมบริหาร ตร.

เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75) เป้าหมายขั้นสูง (100)
ขั้นตอนทิ่ 4
ขั้นตอนที่ 5

เงื่อนไขการประเมิน : สรุปผลการติดตามการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตารวจของคณะทางานขับเคลื่อนฯ และการปฏิบัติการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตารวจ ในสังกัด บช.น. ภ.1 - 9
บช.ก. และ บช.ทท. เพื่อเสนอ ตร.ทราบตามลาดับชั้น และนาเรียนในการประชุมบริหาร ตร.
หน่วยปฏิบัติ : บช.น. ภ.1 - 9 บช.ก. และ บช.ทท.
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก : 1. พ.ต.อ.วันชาติ หลอดทอง ผกก.กลุม่ งานแผนทางการบริหาร ยศ. 2. พ.ต.ต.หญิง นันทนา พรมจารีย์ สว.กลุ่มงานแผนทางการบริหาร ยศ.
3. ส.ต.ตหญิง ชรินรัตน์ ศิลานิล ผบ.หมู่ กลุ่มงานแผนทางการบริหาร ยศ. โทรศัพท์ที่ทางาน : 0 2205 3358 Email : plan.pstg@gmail.com

รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัด : จานวนบุคคลต้นแบบด้านการบริการประชาชนได้รับการเชิดชูประกาศเกียรติคุณ ไม่น้อยกว่า 1 คน/เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอานวยความยุติธรรมทางอาญาและการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒.๓ : การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๒.๓.๑ : ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถานีตารวจและหน่วยบริการประชาชน
กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๓.๑.๒ : สร้างเสริมบุคลิกภาพพฤติกรรมและทัศนคติของบุคลากรให้มีความเป็นมิตร และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : จัดให้มีบุคคลต้นแบบประจาหน่วยเพือ่ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการประชาชน
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด : หน่วยรับผิดชอบหลัก : กลุม่ งานแผนทางการบริหาร ยศ. สยศ.ตร.
หน่วยรับผิดชอบร่วม : คาอธิบาย : สถานีตารวจในสังกัด บช.น. ภ.1 - 9 หน่วยบริการในสังกัด บช.ก. และ บช.ทท. มีการประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบด้านการให้บริการประชาชน เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาบุ คลิกภาพและการบริการประชาชน 1 คน/เดือน
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

จานวนบุคคลต้นแบบด้านการบริการประชาชน

2561

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ
๒๕62

๒๕63

คน

ขั้นตอนการดาเนินการ :

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

ขั้นตอน/กิจกรรม/ผลผลิต/แผนงาน

2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

2564
เม.ย. พ.ค.

1.กาหนดแนวทางการดาเนินการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านการให้บริการประชาชน
2.ขออนุมัติแนวทางการดาเนินการฯ เสนอผู้บังคับบัญชา ระดับ ตร. เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
3.แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดาเนินการตามขั้นตอนที่ ๒
4.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการและรายงานผลการดาเนินการ ให้ ตร.(ผ่าน สยศ.ตร.) เพื่อ
ทราบ
5. สรุปผลการดาเนินการ ตามขั้นตอนที่ ๔ นาเสนอผู้บังคับบัญชา ระดับ ตร. เพื่อทราบ และ
ขอรับข้อเสนอแนะเพื่อนามาปรับปรุงกรอบแนวทางการดาเนินการในปีถัดไป
ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน มีค่าเป้าหมาย 3 ระดับ
เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)
เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75) เป้าหมายขั้นสูง (100)
ขั้นตอนที่ 1
1 คน/เดือน
1 คน/เดือน

เงื่อนไขการประเมิน : สถานีตารวจในสังกัด บช.น. ภ.1 - 9 และหน่วยบริการในสังกัด บช.ก และ บช.ทท. มีบุคคลต้นแบบด้านการให้บริการประชาชนได้รับการเชิดชูประกาศเกียรติคุณ ไม่น้อยกว่า 1 คน/เดือน
หน่วยปฏิบัติ : บช.น. ภ.1 - 9 บช.ก. และ บช.ทท.
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก : 1. พ.ต.อ.วันชาติ หลอดทอง ผกก.กลุ่มงานแผนทางการบริหาร ยศ.
2. พ.ต.ต.หญิง นันทนา พรมจารีย์
สว.กลุ่มงานแผนทางการบริหาร ยศ.
3. ส.ต.ตหญิง ชรินรัตน์ ศิลานิล
ผบ.หมู่ กลุ่มงานแผนทางการบริหาร ยศ.
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0 2205 3358 Email : plan.pstg@gmail.com

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัด : จานวนรูปแบบ/ช่องทางการสารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รบั บริการ ไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบ/ช่องทาง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอานวยความยุติธรรมทางอาญาและการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒.๓ : การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๒.๓.๑ : ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถานีตารวจและหน่วยบริการประชาชน
กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๓.๑.๔ : จัดให้มีกระบวนการและช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลายพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มรูปแบบ/ช่องทางการสื่อสารในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ

หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด : หน่วยรับผิดชอบหลัก : กลุ่มงานแผนทางการบริหาร ยศ. (สยศ.ตร.)
หน่วยรับผิดชอบร่วม : คาอธิบาย : กระบวนการและช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน โดยกาหนดกระบวนการและช่องทาง ประกอบด้วย การกาหนด
ขั้นตอนการเข้าถึงการให้บริการและกาหนดรูปแบบ/ช่องทางการสารวจความคิดเห็นของประชาชนผูม้ ารับบริการบนสถานีตรวจ/หน่วยบริการ ในช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การใช้แบบสารวจความพึงพอใจในรูปแบบเอกสาร
การจัดทาประเด็นคาถามในแบบสารวจความพึงพอใจออนไลน์ผ่านการสแกน QR Code Google Form Website ของหน่วยงาน (สยศ.ตร.(ยศ.)) สน./สภ. บก./ภ.จว. และ บช./ภ. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบ ติดประกาศให้ทราบตามจุดต่าง ๆ เพื่อขอรับความคิดเห็นของประชาชนทางโทรศัพท์ของสถานีตารวจ เป็นต้น
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ
หน่วยวัด

จานวนรูปแบบ/ช่องทางในการสารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ

2561

๒๕62

๒๕63

รูปแบบ/ช่องทาง

ขั้นตอนการดาเนินการ :

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

ขั้นตอน/กิจกรรม/ผลผลิต/แผนงาน

2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

2564
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1.การจัดทาแบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริก ารประชาชน
ของสถานีตารวจและหน่วยบริการ
2.ขออนุมัติแบบสารวจความพึงพอใจฯ เสนอผู้บังคับบัญชา ระดับ ตร.
3.แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดาเนินการสารวจความพึงพอใจ
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการและรายงานผลการดาเนินการ ตามข้อ ๓ ให้ ตร.
(ผ่าน สยศ.ตร.) เพื่อทราบ
5. สรุ ปผลการด าเนิ นการ เสนอผู้ บั งคั บบั ญชา ระดั บ ตร. เพื่ อ ทราบ และขอรั บ
ข้อเสนอแนะเพื่อนามาปรับปรุงกรอบแนวทางการดาเนินการในปีถัดไป

ค่าเป้าหมายตามกรอบการ
เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)
1 รูปแบบ/ช่องทาง

เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75) เป้าหมายขั้นสูง (100)
2 รูปแบบ/ช่องทาง
3 รูปแบบ/ช่องทาง

เงื่อนไขการประเมิน : สถานีตารวจในสังกัด มีรูปแบบ/ช่องทางจัดทาแบบสารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบ/ช่องทาง
หน่วยปฏิบัติ : บช.น. ภ.1 - 9 บช.ก. และ บช.ทท.
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก : 1. พ.ต.อ.วันชาติ หลอดทอง ผกก.กลุ่มงานแผนทางการบริหาร ยศ.
2. พ.ต.ต.หญิง นันทนา พรมจารีย์
สว.กลุ่มงานแผนทางการบริหาร ยศ.
3. ส.ต.ตหญิง ชรินรัตน์ ศิลานิล
ผบ.หมู่ กลุ่มงานแผนทางการบริหาร ยศ.
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0 2205 3358 Email : plan.pstg@gmail.com

ส.ค.

ก.ย.

รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัด : จานวนครั้งของการฝึกอบรม/ประชุม/ชี้แจง ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/หน่วย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอานวยความยุติธรรมทางอาญาและการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒.๓ : การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๒.๓.๑ : ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถานีตารวจและหน่วยบริการประชาชน
กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๓.๑.๕ : เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตสานึกในการให้บริการประชาชน (service mind) มีทัศนคติและวิธีการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฝึกอบรม/ประชุม/ชี้แจง ข้าราชการตารวจทุกระดับให้มีจิตใจในการให้บริการประชาชน (service mind)

หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด : หน่วยรับผิดชอบหลัก : กลุ่มงานแผนทางการบริหาร ยศ. สยศ.ตร.
หน่วยรับผิดชอบร่วม : คาอธิบาย : สน./สภ. ในสังกัด บช.น. ภ.๑ - ๙ และ หน่วยบริการในสังกัด บช.ก. และ บช.ทท. ดาเนินการฝึกอบรม/ประชุม/ชี้แจง ให้ข้าราชการตารวจเข้าใจในกระบวนการด้านการให้บริการประชาชน
ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง ต่อสถานี/หน่วยรับบริการ ต่อปี
ขั้นตอนการดาเนินการ :
การรายงานผล
รายงานฯ รอบ 6 เดือน(รายงานความก้าวหน้า)
-การดาเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม
รอบ 12 เดือน
-การดาเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม
-ผลการดาเนินการตามตัวชีว้ ัด

ขั้นตอน/กิจกรรม/ผลผลิต/แผนงาน

2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

2564
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1. แจ้งหน่วยที่เกี่ ย วข้องเพื่อทราบและดาเนินการตามแนวทางการยกระดับการ
บริการประชาชนของสถานีตารวจ
2. จัดการฝึกอบรม/ประชุม/ชี้แจง ให้ข้าราชการตารวจเข้าใจในกระบวนการ

ด้านการให้บริการประชาชน นโยบาย ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการและรายงานผลการดาเนินการ ตามขั้นตอนที่ 2 ให้
ตร. (ผ่าน สยศ.ตร.) ทุกวันที่ 5 ของเดือน
4. รวบรวมรายงานผลการดาเนินการของหน่วยที่เกี่ยวข้อง ทุกเดือน โดยเริ่มเดือน
ต.ค.63 – ก.ย.64
5.สรุ ปผลการด าเนิ นการเสนอผู้ บั งคั บบั ญชา ระดั บ ตร. เพื่ อ ทราบ และขอรั บ
ข้อเสนอแนะเพื่อนามาปรับปรุงการดาเนินการในปีถัดไป

**ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน มีค่าเป้าหมาย 3 ระดับ
เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)
ขั้นตอนที่ 1

เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75) เป้าหมายขั้นสูง (100)
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 5

เงื่อนไขการประเมิน : สถานีตารวจในสังกัด บช.น. ภ.1 - 9 หน่วยบริการในสังกัด บช.ก และ บช.ทท. ของมีการฝึกอบบรม/ประชุม/ชี้แจงไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/หน่วย โดย สยศ.ตร.(ยศ.) สรุปผลการดาเนินการจัดทา
รายงานผลการตรวจประเมินตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตารวจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาเสนอผู้บังคับบัญชา ระดับ ตร. เพื่อทราบและขอรับข้อเสนอแนะเพื่อนามาปรับปรุงกรอบแนว
ทางการดาเนินการในปีถัดไป
หน่วยปฏิบัติ : บช.น. ภ.1 - 9 บช.ก. และ บช.ทท.
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก : 1. พ.ต.อ.วันชาติ หลอดทอง
ผกก.กลุ่มงานแผนทางการบริหาร ยศ.
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0 2205 3358
2. พ.ต.ต.หญิง นันทนา พรมจารีย์
สว.กลุ่มงานแผนทางการบริหาร ยศ.
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0 2205 3358 Email : plan.pstg@gmail.com
3. ส.ต.ตหญิง ชรินรัตน์ ศิลานิล
ผบ.หมู่ กลุ่มงานแผนทางการบริหาร ยศ.
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0 2205 3358 Email : plan.pstg@gmail.com

