รายละเอียดตัวชีว้ ัดตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วดั : จานวนบุคลากรด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทางคุณภาพของตารวจเพิม่ ขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ยุทธศาสตร์ที่ : 4 การพัฒนาองค์กรให้ทนั สมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 4.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงาน
กลยุทธ์ที่ : 4.1.5 พัฒนาระบบงานวิจัย ให้สามารถนามาใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัตไิ ด้อย่างเป็นรูปธรรม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาวัสดุอ้างอิงเพื่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความมัน่ คงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วดั : หน่วยรับผิดชอบหลัก : สยศ.ตร.(วจ.)
หน่วยรับผิดชอบร่วม :
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั
หน่วยวัด
2560
2561
2562
๒๕63
จานวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมตารวจ
คน
10
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561– 2562 ไม่ได้รบั งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่ได้รับงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรวิจัย แต่ได้รับงบประมาณในการพัฒนาระบบงานตารวจไทยสู่มาตรฐานสากล
คาอธิบาย : โครงการพัฒนาวัสดุอ้างอิงเพื่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน เพื่อพัฒนากาลังคน วัสดุอ้างอิง นักวิจัยเชิงปฏิบัติการ (พื้นฐาน R&D) และระบบการวัดระดับสมรรถนะของห้องปฏิบัติการทีเ่ กี่ยวข้อง
กับกระบวนการยุตธิ รรม (การพัฒนากาลังคนนักวิจยั จานวนบุคลากรวิจยั และนวัตกรรมด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทางคุณภาพ (NQI) (นักวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารพืน้ ฐานR&D))
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. การปรึกษาหารือและขอความอนุเคราะห์รว่ มมือในการพัฒนาวัสดุอา้ งอิง
-การดาเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม
2. การจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารวัสดุอา้ งอิงแก๊สแอลกอฮอล์มาตรฐาน
รอบ 12 เดือน
3. การศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิตวัสดุอา้ งอิง
-การดาเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม
4. การพัฒนาระบบการวัดตามวิธมี าตรวิทยาเพื่อให้ค่าการวัด การวัดเครื่อง/อุปกรณ์ถูกต้อง
-ผลการดาเนินการตามตัวชีว้ ัด
และการเลือกและเตรียมตัวอย่างวัสดุทดสอบและนาเสนอผลงาน
5. การสร้างเครือข่ายกับทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์สาหรับใช้ทดสอบวัสดุอา้ งอิง
6. การประเมินควบคุมและติดตามระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสารเคมี
7. การจัดการอบรมISO/IEC ๑๗๐๓๔และใช้วธิ มี าตรฐานกับห้องปฏิบตั กิ าร
8. ปรับเปลีย่ นวัสดุอา้ งอิงให้สอดคล้องตามวิธมี าตรฐานISO/IEC ๑๗๐๓๔
9. น าวัส ดุ อ้า งอิง ที่ม ีค วามพร้อ มใช้ง านส่ ง ไปยัง หน่ ว ยงานในสัง กัด ของส านั ก งานต ารวจ
แห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการฯ
10. จัด อบรมพัฒ นาบุ ค ลากรของส านัก งานต ารวจแห่ ง ชาติใ ห้ส ามารถน าวัส ดุ อ้า งอิง มา
ประยุกต์ใช้ดา้ นกฎหมายและอานวยความยุตธิ รรม
11. รายงานผลและสรุปโครงการ
ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน 3 3 ระดับ 3
สูตรการคานวณ จานวนบุคลากรด้านโครงสร้างพื้นฐานใหม่ x 100
เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)
เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)
เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)
จานวนบุคลากรด้านโครงสร้างพื้นฐานเดิม
ร้อยละ 10
ร้อยละ 20
ร้อยละ 100
เงื่อนไขการประเมิน : การพัฒนากาลังคน นักวิจัยจากภาคเอกชน ภาคบริการและภาคสังคม จานวนบุคลากรวิจัย และนวัตกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ (NQI) (นักวิจัยเชิงปฏิบัติการพื้นฐาน R&D)
หน่วยปฏิบตั ิ : รร.นรต. นต.รพ. และกลุ่มวิจัยและประเมินผล 3 สยศ.ตร. (วจ.)
ผู้รบั ผิดชอบหลัก : พ.ต.ต.ภูริตพัชร์ นันทสิทธิ์อังกูร
เบอร์ตดิ ต่อที่ทางาน : 0 2205 3257
มือถือ : 08 5807 1284
email : phuritpach.na@police.go.th

รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการประเมินระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ : 4 การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 4.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงาน
กลยุทธ์ที่ : 4.1.5 พัฒนาระบบงานวิจัย ให้สามารถนามาใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการประเมินระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด : หน่วยรับผิดชอบหลัก : วจ.
หน่วยรับผิดชอบร่วม :
คาอธิบาย : โครงการประเมินระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบ
สงป.301 (ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ) ให้กับหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบผลผลิต/โครงการ
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการดาเนินงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2563
2561
๒๕62
๒๕63

เกณฑ์การประเมิน
 ขั้นตอนการดาเนินการ (ถ้ามี)
ต.ค.
63

ขั้นตอน/กิจกรรม/ผลผลิต/แผนงาน

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ม.ค.
64

ก.พ.
64

มี.ค.
64

เม.ย.
64

พ.ค.
64

มิ.ย.
64

ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ขอรับความเห็นชอบและขออนุมัติโครงการ ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาขอบเขตโดยละเอียดของงาน (TOR) แจ้งสถาบันการศึกษา/หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่
ปรึกษาไทย กระทรวงการคลังส่งร่างข้อเสนอการวิจัย
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการดาเนินงานจ้างที่ปรึกษาพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาโครงการลงนามสัญญาจ้าง
ขั้นตอนที่ 4 ที่ปรึกษาพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูล (แบบสอบถาม) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา
เข้าร่วมสังเกตการณ์การเก็บข้อมูลภาคสนาม
ขั้นตอนที่ 5 ที่ปรึกษาโครงการส่งร่างรายงานและรายงานฉบับสมบูรณ์

สูตรคานวณ : (ถ้ามี)
ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน มีค่าเป้าหมาย 3 ระดับ


เป้าหมายขั้นต่า (50)
ขั้นตอนที่ 2

เป้าหมายมาตรฐาน (75)
ขั้นตอนที่ 4

เป้าหมายขั้นสูง (100)
ขั้นตอนที่ 5

เงื่อนไขการประเมิน : ขอบเขตการประเมินหรือปัจจัยสาเร็จ/ไม่สาเร็จ
หน่วยปฏิบัติ : กลุ่มงานวิจัยฯ 2 วจ.
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก : 1. ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง จิตตวัฒนา ไชยคุณ ผกก.กลุ่มงานวิจัยฯ 3 วจ.
2. พ.ต.ท.หญิง สุพิณ ศิริมงคลสูตร
รอง ผกก.กลุ่มงานวิจัยฯ 2 วจ.

เบอร์ติดต่อที่ทางาน 02 205 3288
เบอร์ติดต่อที่ทางาน 02 205 3288

หมายเหตุ : ๑. แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดนี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้สาหรับการจัดทาตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงขั้นตอน และเชิงผสม
2. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลักต้องปรึกษาหารือ/ตกลงรายละเอียดตัวชี้วัดกับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดร่วม และเป็นผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ได้รับให้บรรลุเป้าหมาย
3. ใช้อักษร Th SarabunIT9 ขนาดตัวอักษร เท่าใดก็ได้ พยายามจัดหน้าให้ตัวชีว้ ัดละ 1 แผ่น

มือถือ
มือถือ

e-mail
e-mail

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตารวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ที่ : 4 การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยสูร่ ะบบราชการไทย 4.0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 4.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงาน
กลยุทธ์ที่ : 4.1.5 พัฒนางานวิจัยให้สามารถนามาใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
กลยุทธ์ย่อยที่ : (ถ้ามี)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการประเมินความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด : หน่วยรับผิดชอบหลัก : สยศ.ตร.(วจ.)
หน่วยรับผิดชอบร่วม :
คาอธิบาย : - ประเมินผลความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงสถานีตารวจ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- ประเมินผลความเชือ่ มั่นของผู้เสียหายเกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์ ต่อการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงสถานีตารวจ
และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการดาเนินงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2561
๒๕62
๒๕63

หน่วยวัด

เกณฑ์การประเมิน
 ขั้นตอนการดาเนินการ(ถ้ามี)
ต.ค.
63

ขั้นตอน/กิจกรรม/ผลผลิต/แผนงาน
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ม.ค.
64

ก.พ.
64

ขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการ
บก.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอบเขตโดยละเอียดของงาน (TOR)
บก.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างและตรวจรับพัสดุงานจ้างของที่ปรึกษาและทาสัญญา
ที่ปรึกษาดาเนินการและส่งรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์

สูตรคานวณ : (ถ้ามี)
ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน มีค่าเป้าหมาย 3 ระดับ


เป้าหมายขั้นต่า (50)
ขั้นตอนที่ 2

เป้าหมายมาตรฐาน (75)
ขั้นตอนที่ 4

เป้าหมายขั้นสูง (100)
ขั้นตอนที่ 5

เงื่อนไขการประเมิน : ขอบเขตการประเมินหรือปัจจัยสาเร็จ/ไม่สาเร็จ
หน่วยปฏิบัติ : บชน. ภ.1 - 9
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก: 1.ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง ปานมณี นนทะโคตร
2. พ.ต.ท.ยุทธภูมิ ภูมมินทร์
3. พ.ต.ท.หญิง ศิริรัตน์ ควรชัยตระกูล

เบอร์ติดต่อที่ทางาน 02 205 3285
เบอร์ติดต่อที่ทางาน 02 205 3285
เบอร์ติดต่อที่ทางาน 02 205 3285

มือถือ
มือถือ
มือถือ

e-mail
e-mail
e-mail

มี.ค.
64

เม.ย.
64

พ.ค.
64

มิ.ย.
64

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

รายละเอียดตัวชีว้ ัดตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วดั : จานวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมตารวจ รวมถึงบุคลากรด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทางคุณภาพตารวจเพิ่มขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20
ยุทธศาสตร์ที่ : 4 การพัฒนาองค์กรให้ทนั สมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 4.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงาน
กลยุทธ์ที่ : 4.1.5 พัฒนาระบบงานวิจัย ให้สามารถนามาใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัตไิ ด้อย่างเป็นรูปธรรม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาความชานาญห้องปฏิบัติการทางนิติวทิ ยาศาสตร์เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบงานในระดับสากล
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วดั : หน่วยรับผิดชอบหลัก : สยศ.ตร.(วจ.)
หน่วยรับผิดชอบร่วม :
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั
หน่วยวัด
2560
2561
2562
๒๕63
จานวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมตารวจ
คน
10
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561– 2562 ไม่ได้รบั งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่ได้รับงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรวิจัย แต่ได้รับงบประมาณในการพัฒนาระบบงานตารวจไทยสู่มาตรฐานสากล
คาอธิบาย : โครงการพัฒนาความชานาญห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบงานในระดับสากลเพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัยและระบบการวัดระดับสมรรถนะของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม (มีการพัฒนาบุคลากรวิจัย
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ (NQI)) (นักวิจัยเชิงปฏิบัติการพื้นฐาน)
เกณฑ์การประเมินถ้ามี)
ขั้นตอน/กิจกรรม
ปี 2563
ปี 2564
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.
ศึ
ก
ษาข้
อ
มู
ล
และเอกสารที
เ
่
กี
ย
่
วข้
อ
งพร้
อ
มทั
ง
้
เลื
อ
กและเตรี
ย
มตั
ว
อย่
า
งวั
ส
ดุ
ท
ดสอบ
-การดาเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม
รอบ 12 เดือน
2. ใช้วธิ มี าตรฐานกับการทดสอบความชานาญระหว่างห้องปฏิบตั กิ ารและนาเสนอผลงาน
-การดาเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม
3. ประเมินควบคุมและติดตามระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสารเคมีในห้องปฏิบตั กิ าร
-ผลการดาเนินการตามตัวชีว้ ัด
4. สร้างเครือข่ายพร้อมทัง้ เข้าร่วมทดสอบความชานาญ (PT) ระหว่างห้องปฏิบตั กิ าร
5. จัดการอบรมISO ๑๗๐๔๓และใช้วธิ มี าตรฐานกับห้องปฏิบตั กิ าร
6. การประเมินประสิทธิภาพของห้องปฏิบตั กิ ารและนาเสนอผลงาน
7. ประเมินผลการดาเนินการของวิธมี าตรฐานและจัดทาสรุปผลและรายงานการดาเนินการ
พร้อมรูปเล่มรายงาน
ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน 3 3 ระดับ 3
เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)
เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)
เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)
ร้อยละ 10
ร้อยละ 20
ร้อยละ 100
เงื่อนไขการประเมิน : พัฒนาการเตรียมความพร้อมการรับรองได้แก่ เตรียมบุคลากร เตรียมระเบียบวิธี เตรียมห้องปฏิบัติการ
หน่วยปฏิบตั ิ : รร.นรต. นต.รพ. และกลุ่มวิจัยและประเมินผล 3 สยศ.ตร. (วจ.)
ผู้รบั ผิดชอบหลัก : พ.ต.ต.ภูริตพัชร์ นันทสิทธิ์องั กูร
เบอร์ตดิ ต่อทีท่ างาน : 0 2205 3257
มือถือ : 08 5807 1284 email : phuritpach.na@police.go.th

สูตรการคานวณ จานวนนักวิจยั และนวัตกรรมใหม่ x 100
จานวนนักวิจยั เดิม

