
ค ำน ำ 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  หมวด ๘ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริ การความคุ้มค่าในภารกิจ 
และอาจจัดให้มีการประเมินผลภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ หรือหน่วยงานในส่วนราชการ โดยส่วนราชการ
ที่ให้บริการมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด สามารถเพ่ิมผลงาน โดยไม่เป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายหรือสามารถ
ด าเนินการตามแผนลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ ส่วนราชการจะได้รับจัดสรรเงินรางวัลเพื่อน าไปจัดสรรในส่วนราชการ  

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ก าหนดให้หน่วยงานในระดับกองบัญชาการ หรือเทียบเท่า และ 
หน่วยงานระดับกองบังคับการในสังกัดส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ได้จัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะช่วยให้ทุกหน่วยงานมีความเข้ าใจเกี่ยวกับกรอบและแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการมากยิ่งข้ึน  ส่งผลให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามเป้าหมายที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ก าหนดต่อไป 

ทั้งนี้ หากเกณฑ์การให้คะแนนหรือตัวชี้วัด หรือข้อความอ่ืนใดที่ปรากฏในคู่มือการประเมินผลฯ นี้ 
ขัดแย้งกับหนังสือเวียนที่ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ ขอให้ใช้ข้อความตามคู่มือการประเมินผลฯ 
แทน 

 

      ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ 

       ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบิัติราชการของส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  
 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 สำรบัญ 
 

 
      หน้ำ 

บทที่ ๑ กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วย 
๑.๑ หลักการและที่มา 
๑.๒ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

๑ 
๒ 

บทที่ ๒   แนวทำงกำรจัดท ำค ำรับรองและกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๕๙ 

๒.๑ กลไกและวิธีการในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
๒.๒ การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

 
 

๙ 

๑๐ 

บทที่ ๓ กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร  
๓.๑ การตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

- แบบฟอร์มส าหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณ      

- แบบฟอร์มส าหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ      

- แบบฟอร์มส าหรับตัวชี้วัดแบบผสม (Hybrid) และเชิงขั้นตอน (Milestone)  

๓.๒ ก าหนดส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

- แบบฟอร์มตารางผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓.๓ หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ าหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓.๔ การค านวณผลการประเมิน 

 

๑๒ 
 

๑๔ 
๑๖ 
๑๙ 
๒๐ 

 
๒๑ 

 
๒๕ 

 

๒๖ 

บทที่ ๔   วิธีกำรและแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ
หน่วย 

๔.๑ กรอบการประเมินผล น้ าหนักและประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๔.๒ ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดมิติภายนอก    
 ๔.๓ การก าหนดค่าน้ าหนักแต่ละตัวชี้วัด                                                                

 
 

๒๗ 

๒๗ 

๒๗ 

  ตัวช้ีวัดมิติภำยนอก 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ : ความเชื่อมั่นต่อการบริการของต ารวจ (WEF)    
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ : จ านวนสถานีต ารวจที่ยกระดับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน   
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ : ร้อยละของความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน  

 
๒๙ 
๓๕ 
๓๘ 

  ตัวช้ีวัดระหว่ำงกระทรวงที่มีเป้ำหมำยร่วมกัน (Joint KPIs) 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔ : ตัวชี้วัดระหวา่งกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)  

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔.๑ : ร้อยละของยาเสพติดรายส าคัญท่ีจับกุมได้ จ านวนไม่
น้อยกว่า ๗๐,๘๙๖ คดี  
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๒ : ร้อยละของคดขีองนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สามารถส่ง
ส านวนให้พนักงานอัยการได้                                               
 

 
๔๑ 
๔๑ 

 
๔๕ 

 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบิัติราชการของส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  
 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 สำรบัญ 
 

 
      หน้ำ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔.๓ : ร้อยละของคดีค้ามนุษย์ที่ถูกจับกุมและมีความเห็น 
สั่งฟ้องต่อผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมทั้งหมด                                       
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๕ : จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อประชากร
หนึ่งแสนคน  

ตัวช้ีวัดที่ ๒ : การรับแจ้งที่พักอาศัยของเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน  
หรือผู้จัดการโรงแรม ซึ่งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย 

๔๗ 
 

๕๑ 
 

๕๓ 

 
 ตัวช้ีวัดมิติภำยใน 

ตัวช้ีวัดที่ ๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
  ตัวช้ีวัดที่ ๓.๑ : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๒ : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
ตัวช้ีวัดที่ ๔  :  การประหยัดพลังงาน 
ตัวช้ีวัดที่ ๕ : การประหยัดน้ า       
ตัวช้ีวัดที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ    
ตัวช้ีวัดที่ ๗ : การพัฒนาสมรรถนะองค์การ      
ตัวช้ีวัดที่ ๘ : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 

๕๗ 
๕๘ 
๖๐ 
๖๒ 
๖๘ 
๗๒ 
๗๕ 
๗๘ 

 
 ตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรระดับหน่วยงำน  

 ๑. สยศ.ตร.  
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ : ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน
ยุทธศาสตร์ต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ : ระดับความส าเร็จของการประเมินตนเองของการปฏิบัติราชการตาม 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙ ในแต่ละวงรอบได้ทันภายในก าหนด 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓  : ระดับความส าเร็จในการให้ความร่วมมือป้องกันอาชญากรรม 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔  : ระดับความส าเร็จของการด าเนินการด้านการอ านวยการจราจร 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๕  : ระดับความส าเร็จของการด าเนินการวิจัยและประเมินผล ตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
๙๕ 

 
๙๙ 

 
 

๑๐๒ 
๑๐๘ 
๑๑๒ 

 ๒. สกบ. 
 ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบคลังพัสดุและระบบฐานข้อมูล
  ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ : ระดับความส าเร็จของการจัดท ากรอบอัตราพัสดุประจ าหน่วยด้าน
ยานพาหนะประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ : ระดับความส าเร็จของกระบวนการจัดซื้อจัดหาตามโครงการจัดหา
อาวุธปืนให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่ (นรต. และ นสต.) 
 
 

 
๑๑๗ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๔ 

 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบิัติราชการของส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  
 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 สำรบัญ 
 

 
      หน้ำ 

ตัวช้ีวัดที่  ๑.๔ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
(ทดแทน) เพ่ือใช้ในภารกิจงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม (สายตรวจ) 
จ านวน ๑๔,๔๔๒ คัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

๑๒๗ 

 ๓. สกพ. 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ : ระดับความส าเร็จในการวิเคราะห์และก าหนดต าแหน่งข้าราชการ
ต ารวจให้กับสถานีที่ขอจัดตั้งขึ้นใหม่ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ : ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

๑๓๐ 
 

๑๓๓ 
 

 ๔. สงป. 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ : ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนและติดตามการปฏิบัติราชการ
ตามตัวชี้วัดของค ารับรองการปฏิบัติราชการ สงป. 

 ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ : การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ : ระดับความส าเร็จของการให้บริการของ “ศูนย์บริการ One Stop 
Service” ให้กับข้าราชการต ารวจนอกประจ าการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔ : ระดับความส าเร็จของการจัดท าการประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
บัญชีการเงินของ ตร. 

 
๑๓๕ 

 
๑๓๗ 

 
๑๓๙ 

 
๑๔๑ 

 ๕. กมค. 
 ตัวช้ีวัดที่๑.๑ : ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อก าหนดเจ้าพนักงานจราจรทั่ว      
    ราชอาณาจักร เรื่อง ก าหนดแบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 

          และใบรับแทนใบอนุญาตขับข่ี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 
๑๔๔ 

 
 

๑๔๗ 
 ๖. สง.ก.ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ : ร้อยละของจ านวนเรื่องอุทธรณ์ที่พิจารณาเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ : ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องทุกข์ท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ   
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ : ร้อยละของจ านวนเรื่องการรายงานการด าเนินการทางวินัยอย่าง
ร้ายแรงที่พิจารณาด าเนินการแล้วเสร็จ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔ : ระดับความส าเร็จของการน าเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมพิจารณาให้แล้ว  
เสร็จตามท่ีก าหนด 

 
๑๔๙ 

 
๑๕๔   
๑๖๐ 

 
๑๖๓ 

 
 ๗. จต. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ : ร้อยละของสถานีต ารวจที่ได้รับการตรวจราชการตามแผนการตรวจ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ : ระดับความส าเร็จของการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ : ระดับความส าเร็จของการรายงานผลการตรวจราชการ  

 
๑๗๐ 

 
๑๗๒ 

 
๑๗๔ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 สำรบัญ 
 

 
      หน้ำ 

 ๘. สตส. 
ตัวช้ีวัดที่๑.๑ : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน 
ตามโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ของ
กรมบัญชีกลาง 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 
๑๗๖ 

 
๑๗๘ 

 
 

๑๘๒ 
 

 ๙. บช.ก. 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ : การจับกุมการกระท าความผิดเกี่ยวกับ การประทุษร้ายต่อชีวิต 
ประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดีเกี่ยวกับอาวุธปืนอาวุธสงคราม 
ตัวช้ีวัดที่๑.๒ : การจับกุมการกระท าความผิดเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ าหนักเกินพิกัดอัตรา
ที่กฎหมายก าหนด 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓  : การจับกุมการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔ : การจับกุมการกระท าความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค,พ.ร.บ.
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,พ.ร.บ.อาหารและยา และ พ.ร.บ.อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๕ : การจับกุมการกระท าความผิดเกี่ยวกับภาษี การละเมิดทรัพย์ทาง
ปัญญาและการเงินการธนาคาร 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๖ : การด าเนินการเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๗ : คดีความผิดเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดีที่สามารถท าส านวนส่ง 
ป.ป.ช.หรือ ป.ป.ท. ให้ด าเนินการตามกฎหมายตามที่ ตร. ก าหนดให้ ๕๐ คดี 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๘ : จ านวนข้อร้องเรียนของนักท่องเที่ยวที่ได้ด าเนินการเพิ่มข้ึน 

 ตัวชี้วัดที่ ๑.๙ : การจับกุมการกระท าความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และความผิดที่
เกี่ยวเนื่องตาม พ.ร.บ.ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ จ านวน ๑๒๐ คด ี
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑๐ : จ านวนการออกตรวจเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการ
ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตน่านน้ า ๗๔,๔๔๔ 
ครั้ง/ปี 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑๑ : จ านวนการออกตรวจเพื่อรักษาความปลอดภัยและอ านวยความ
สะดวกบนขบวนรถไฟ ๗๗,๐๒๘ ครั้ง/ปี 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑๒ : ระดับความส าเร็จของการติดตามผลการปฏิบัติตามเป้าหมายการ
ปฏิบัติราชการของ บช.ก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
๑๘๔ 

 
๑๘๖ 

 
๑๘๘ 

 
๑๙๐ 

 
๑๙๒ 

 
๑๙๔ 

 
๑๙๖ 

 
๑๙๘ 
๒๐๑ 

 
๒๐๔ 

 
 

๒๑๐ 
 

๒๑๒ 
 

 ๑๐. บช.ปส. 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ : การจับกุมคดียาเสพติดรายส าคัญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๒ ของคดีที่
จับกุมท้ังหมด 
 

 
๒๑๖ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 สำรบัญ 
 

 
      หน้ำ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ : การสกัดกั้นปริมาณยาเสพติด (ยาบ้า) ให้ได้ร้อยละ ๕๒ ของปริมาณ
ยาเสพติด (ยาบ้า) ที่จับกุมได้ทั้งหมด 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ : จ านวนผู้ส าเร็จหลักสูตรครูต ารวจ D.A.R.E. จ านวน ๑,๔๔๐ คน 

๒๑๙ 
 

๒๒๒ 
 ๑๑. บช.ส. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ : การสืบสวนหาข่าวด้านความมั่นคงของชาติเกี่ยวกับการก่อเหตุความไม่
สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส าหรับการแจ้งเตือน 

 ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ : ความปลอดภัยในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ 
 ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ : การรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่   

 
๒๒๔ 

 
๒๒๗     
๒๓๑ 

 ๑๒. สตม. 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ : ร้อยละของการจับกุมคนต่างด้าวที่เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดย
การอนุญาตสิ้นสุด (Over Stay) ได้เพ่ิมข้ึน 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ :  จ านวนคนต่างด้าวที่กักตัวเกิน ๗ วัน และสามารถผลักดัน/ส่งกลับออก
นอกราชอาณาจักรได้  
ตัวช้ีวัดที่  ๑.๓ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลของ 
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองกับส่วนราชการต่างๆ 

 
๒๓๔ 

 
๒๓๖ 

 
๒๓๙ 

 
 ๑๓. บช.ตชด. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ : ระดับความส าเร็จการจัดท าแผนการถ่ายโอนภารกิจการถวายความ
ปลอดภัยด้านอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ : ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการเฉลิมพระเกียรติ
และสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริใน ร.ร. ตชด. 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
อันเนื่องมาจากพระราชด าริและการขยายผลโครงการ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔ : ระดับความส าเร็จของการเพ่ิมประสิทธิภาพเฝ้าตรวจและป้องกัน
ชายแดน 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๕ : ระดับความส าเร็จของผลการปฏิบัติสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน  
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๖ : ระดับความส าเร็จของการจัดหาระบบควบคุมติดตามสั่งการ (C๔i)  
การปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวังรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ชายแดนระยะที่ ๒ 
ตัวช่ีวัดที่ ๑.๗ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม
อาเซียน 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๘ : ระดับความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมปฏิบัติการต่อต้านการก่อ
การร้าย 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๙  : ร้อยละของจ านวนครุภัณฑ์อาวุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ที่จ าเป็นและทันสมัย (เพ่ิมเติม) เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่
สามารถจัดซื้อในปี ๒๕๕๙ 

 
๒๔๓ 

 
๒๔๗ 

 
๒๕๕ 

 
๒๕๙ 

 
๒๖๒ 

 
๒๖๕ 

 
๒๖๗ 

 
๒๗๐ 

 
๒๗๓ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 สำรบัญ 
 

 
      หน้ำ 

๑๔. สพฐ.ตร. 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ : ร้อยละของการออกรายงานการตรวจพิสูจน์หลักฐานได้ตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ : ร้อยละของการเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุภายในก าหนดเวลา 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ : ระดับความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานตรวจพิสูจน์หลักฐานและงานทะเบียนประวัติอาชญากร 

 
๒๗๕ 

 
๒๘๓ 
๒๘๙ 

 
 ๑๕. สทส. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ : ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติราชการ สทส. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (บก.อก.สทส.) 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ : โครงการประเมินผลและพิจารณาคัดเลือกศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
๑๙๑ ดีเด่น 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ : ระดับความส าเร็จในการใช้งานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานีต ารวจ (CRIMES) 
ตัวชีวั้ดที่ ๑.๔ : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายในรถยนต์สายตรวจ 

 
๓๐๐ 

 
๓๐๓ 

 
๓๐๕ 

 
๓๐๘ 

 
 ๑๖. บช.ศ. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ : ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่การใช้งานแอปพลิเคชั่นของ
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่านสมาร์ทโฟน หรือแท็ปเล็ตพีซี 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ : ระดับความส าเร็จการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด 
ตร. 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ :  ระดับความส าเร็จของการจัดท ายุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔ : จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนาตามโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 
๓๑๐ 

 
 

๓๑๓ 
 
 

๓๑๖ 
 

๓๑๘ 
 ๑๗. รร.นรต. 

ตัวช้ีวัดที ่๑.๑ : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร กอส. รุ่นที่ ๔๐ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ : ระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาช่องทางการให้บริการด้าน
สารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ตัวช้ีวัดที ่๑.๓ : ระดับความส าเร็จของการจัดท าโครงการประกวดการจัดระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที ่๑.๔ : ร้อยละความพึงพอใจของของนักเรียนอบรมหลักสูตร กอส. ต่อ 
การเรียนการสอนของครูฝึกยิงปืน 

 
๓๒๐ 

๓๒๔ 
 

๓๒๙ 
 

๓๓๒ 

 ๑๘. รพ.ตร. 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑  : ร้อยละของกิจกรรมที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จของโครงการ
โรงพยาบาลต ารวจรักษ์สุขภาพประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

 
๓๓๖ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 สำรบัญ 
 

 
      หน้ำ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ : ระดับความส าเร็จของโครงการตรวจสุขภาพข้าราชการต ารวจในสังกัด
ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ : ระดับความส าเร็จของการตรวจสุขภาพข้าราชการต ารวจในสังกัด
กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพและ 
ความปลอดภัยของบริการสุขภาพ ตามมาตรฐาน JCI (ผ่านเกณฑ์การรับรองภายในปี 
๒๕๖๑) 

๓๓๘ 
 

๓๔1 
 

๓๔4 

 ๑๙. สง.นรป. 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ : ระดับความส าเร็จในการถวายความปลอดภัย  
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ : ระดับความส าเร็จของการเพ่ิมขีดความสามารถในการถวาย 
ความปลอดภัย 

 
๓๔๗ 
๓๕๑ 

 ๒๐.สลก.ตร. 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ : ระดับความส าเร็จในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านพิธีการของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ : ระดับความส าเร็จในการจัดท าระบบสืบค้นหนังสือราชการของ 
สลก.ตร. 

 
๓๕3 

 
๓๕6 

 
 ๒๑. ตท. 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ : ระดับความสาเร็จในการจัดทาข้อตกลงระหว่างสานักงานกลาง
แห่งชาติตารวจสากลประเทศไทยกับส านักงานตารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการเข้าถึงระบบ
ข้อมูลข่าวสารขององค์การตารวจสากลโดยตรง 

 
๓๕๙ 

 ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการต ารวจไทย     
เพ่ือเตรียมความพร้อมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (แบบรายบุคคล) 

๒๒. สท 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ : จ านวนครั้งในการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ของกองสารนิเทศทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ : ร้อยละความเข้าใจในการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้การ
ประชาสัมพันธ์ สานองค์กรสู่ความส าเร็จในการท างานประชาสัมพันธ์ ของกอง
สารนิเทศ 

๓๖๑ 
 
 

๓๖๓ 
 

๓๖๕ 

 ๒๓. สง.ก.ต.ช. 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ : ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ กฎ ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องกับการเปิดโอกาสให้ ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒  : ระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการ กต.ตร. พบประชาชน 

 
๓๖๗ 

 
 

๓๖๙ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 สำรบัญ 
 

 
      หน้ำ 

๒๔. บ.ตร. 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ : ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและนโยบายส าคัญ/พิเศษของรัฐบาล 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ : ร้อยละของความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมสนับสนุนอากาศยาน
กรณีฉุกเฉินให้กับศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
๓๗๑ 

 
๓๗๕ 

 ๒๕. วน. 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการต ารวจที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ : ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่ความรู้ด้านวินัยให้ข้าราชการต ารวจ
เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการต ารวจมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการต ารวจ
กระท าผิดวินัย 

 
๓๗๘ 

 
๓๘๑ 

 ๒๖. สบร. 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อหลักสูตรการฝึกอบรม  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ : ความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมเชิงกิจกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต่อหลักสูตรการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 
๓๘๗ 

 
๓๙๐ 

 
ภำคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำคผนวก ก 
- แบบฟอร์มที่๑ : แบบฟอร์มตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
- แบบฟอร์มที่ ๒ : แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

(รายตัวชี้วัด) ส าหรับตัวชี้วัดทีเ่ป็นเชิงปริมาณ 
- แบบฟอร์มที่ ๓: แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

(รายตัวชี้วัด)ส าหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ 
- แบบฟอร์มที่ ๔ : แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

(รายตัวชี้วัด) ส าหรับตัวชี้วัดทีเ่ป็นขั้นตอนด าเนินงาน 
- แบบฟอร์มที่ ๕: แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติราชการ ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ราย

ตัวชี้วัด)ส าหรับตัวชี้วัดที่เป็นแบบผสม (Hybrid) 
- แบบฟอร์มที่ ๖: แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

(รายตัวชี้วัด)ส าหรับตัวชี้วัดผลส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ (Pass/Fail) 
ภำคผนวก ข 
- บันทึกข้อความอนุมัติ ตร. 

ภำคผนวก ค 
-หน่วยงานรับผิดชอบหลักตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน 
ภำคผนวก ง 
 - การก าหนดน้ าหนักตัวชี้วัดแต่ละมิติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

 
๓๙๔ 

 
๓๙๖ 

 
๓๙๘ 

 
๔๐๐ 

 
๔๐๒ 

 
๔๐๕ 

 
 

๔๑๐ 
 

๔๑๕ 

๔๒๒ 
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 1 
 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

  
 

 

บทที่ ๑ 
กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วย  

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ประกอบด้วย หลักการและที่มา วัตถุประสงค์ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
องค์ประกอบ และบทบาทของคณะกรรมการประเมินผลการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานและ
แนวทางการจัดท าค ารับรองและติดตามผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.๑  หลักกำรและท่ีมำ 

 ๑.๑.๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา ๓/๑ บัญญัติว่า  
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น              
การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่นการกระจายอ านาจตัดสินใจการอ านวยความสะดวก และ  
การตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ  
จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะ            
อย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการการมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 

 ๑.๑.๒  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๑๒ 
ก าหนดว่าเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือก าหนด
มาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใดเพ่ือแสดง
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา ๔๕ ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

๑.๑.๓  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นกรอบแนวทางในการ
ผลักดันการพัฒนาระบบราชการไทยในการมุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และทันสมัย บุคลากรมีความเป็น
มืออาชีพ มีระบบการท างานที่คล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการท างาน เน้นการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ ปรับปรุงกลไกและระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม สอดรับกับพันธกิจและลักษณะ
งานของหน่วยงานของรัฐให้สามารถวัดผลได้ รวมทั้งวางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ
ของรัฐบาลของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน หรือที่เรียกว่า  Joint KPIs ตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) 
ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า จนกระทั่งปลายน้ า มีการก าหนดบทบาทภารกิจที่ชัดเจนว่าหน่วยงานใด
มีความรับผิดชอบในเรื่องหรือกิจกรรรมใดบ้าง  

๑.๑.๔  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ มีมติเห็นชอบในหลักการและ
รายละเอียดของแนวทางและวิธีการในการสร้างแรงจูงใจเพ่ือเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามที่
ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ  โดยก าหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องท าการพัฒนาการปฏิบัติราชการและท าข้อตกลงผลงาน
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

กับผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล และจะได้รับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงานตามที่
ตกลง  ส าหรับในคู่มือการประเมินผลนี้ จะน าเสนอเก่ียวกับวิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑.๒  กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ด าเนินให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมาโดยขั้นตอนการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการนั้นเริ่มจาก               
ส่วนราชการก าหนดตัวชี้วัดจากนโยบายรัฐบาลประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของแต่ละส่วนราชการน าไปสู่การ
เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัดและการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ นี้ เป็นไปตามระบบการประเมินผล
ภาคราชการแบบบูรณาการ ที่คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔  มีมติเห็นควรให้มี                   
การบูรณาการระบบการติดตามและประเมินผลภาครัฐให้มีความเป็นเอกภาพ ลดความซ้ าซ้อนและภาระงานเอกสาร 
เพ่ือให้ส่วนราชการมุ่งเน้นเฉพาะตัวชี้วัดหลักที่มีความจ าเป็น ทั้งนี้ให้เริ่มด าเนินการในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการตามระบบการประเมินผล ภาคราชการแบบบูรณาการได้เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ เป็นต้นไป และเมื่อด าเนินงานตามระบบประเมินผลดังกล่าวในส่วนราชการแล้ว ให้ส านักงาน ก.พ.ร. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาปรับใช้ในการประเมินผลของจังหวัดและองค์การมหาชนต่อไป นอกจากนั้น 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ยังก าหนดให้ด าเนินการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน การติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

1.2.1 กำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ยังคงใช้ระบบการบูรณการติดตามและประเมินผลภาครัฐตามมติ

ของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ซึ่งได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นกรอบ 
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ดังแผนภาพที่ ๑-๑ โดยแบ่งออกเป็น ๒ มิติ ๔ด้าน ได้แก่ มิติ
ภายนอกและมิติภายในด้าน 

 ๑. มิติภายนอก (น้ าหนักร้อยละ ๗๕) ประกอบด้วย  
 (๑) กำรประเมินประสิทธิผล ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อน

ประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวงและตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน  
(Joint KPIs)(น้ าหนักร้อยละ ๖๕) 

 (๒) กำรประเมินคุณภำพ  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 
 ๒. มิติภายใน (น้ าหนักร้อยละ ๒๕) ประกอบด้วย  
  ก าหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับมีหน่วยงานเจ้าภาพเป็นผู้ก าหนดแนวทาง การด าเนินการหลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินผล ตลอดจนติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงำนเจ้ำภำพ 
๑. การเบิกจ่ายงบประมาณ  กรมบัญชีกลาง 
๒. การประหยัดพลังงาน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

๓. การประหยัดน้ า กรมทรัพยากรน้ า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงำนเจ้ำภำพ 
สารสนเทศภาครัฐ 

๕. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ  กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม ส านักงาน ก.พ.ร. 
๖.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

การด าเนินงานของหน่วยงาน 
ส านักงาน ป.ป.ช. และ ส านักงาน ป.ป.ท.  

 

 

มิติภำยในนอก 

(๗๕%) 

ด้ำนประเมินประสิทธิผล(๖๕%) ด้ำนประเมินคุณภำพ (๑๐%) 

 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/ แผน
ยุทธศาสตร์กระทรวง 

 ตั ว ชี้ วั ด ร ะหว่ า ง ก ร ะทร ว งที่ มี
เป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

มิติภำยใน 

(๒๕%) 

ด้ำนประเมินประสิทธิภำพ (๑๕%) ด้ำนพัฒนำองค์กร(๑๐%) 

 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 การประหยัดพลังงาน 
 การประหยัดน้ า 
 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ

สารสนเทศภาครัฐ 

 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ       
(ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรม
องค์การ) 

 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

 

แผนภำพที่ ๑-๑ กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ ตร. 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติจะจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เพื่อรับการจัดสรรสิ่งจูงใจภายใต้กรอบการประเมิน ทั้ง ๒ มิตินี้ โดย
มิติภายนอก ด้านการประเมินประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของ ตร. ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 
แผนปฏิบัติราชการ ตร. และตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และ ด้านการประเมิน
คุณภาพ ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ส่วนมิติภายใน ด้านการประเมินประสิทธิภาพ ได้แก่ การเบิกจ่าย
งบประมาณ การประหยัดพลังงาน และระบบสารสนเทศภาครัฐ  และด้านการพัฒนาองค์การ ได้แก่ การพัฒนา
สมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ) และการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

๑.๒.๒ หลักกำรในกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
(1.) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานจ านวน ๓๗ 

หน่วย แบ่งออกเป็น ๖ ส่วน ได้แก่ 
 

กรอบกำรประเมินผลของตร. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

1. ส่วนบังคับบัญชำ 
๑.๑ กองบัญชาการ ในสังกัดส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  
 ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ 
 ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
 ส านักงานก าลังพล 
 ส านักงานงบประมาณและการเงิน 
 ส านักงานกฎหมายและคดี 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ 
 ส านักงานจเรต ารวจ 
 ส านักงานตรวจภายใน 

1.2 กองบังคับการในสังกัดส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
 ส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ 
 กองการต่างประเทศ 
 กองสารนิเทศ 
 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ 
 กองบินต ารวจ 
 กองวินัย 
 สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

2. ส่วนปฏิบัติกำรเฉพำะทำง 
 ส านักงานนายต ารวจราชส านักประจ า 

3. ส่วนป้องกันและปรำมปรำบอำชญำกรรม 
 กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
 ต ารวจภูธรภาค ๑ - ๙ 
 ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

4. ส่วนสนับสนุนกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรม 
 กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง 
 กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด 
 กองบัญชาการต ารวจสันติบาล 
 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
 กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
 ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ 
 ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5. ส่วนกำรศึกษำ 
 กองบัญชาการศึกษา 
 โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

6. ส่วนบริกำร 
 โรงพยาบาลต ารวจ 

(2.) หน่วยรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัดระดับ ตร. เป็นเจ้าภาพการจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัดกับค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ ตร.  ตามหลักการท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 

(3.) การก าหนดตัวชี้วัดของ ตร. และหน่วยในสังกัด ตร. ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศและ
ยุทธศาสตร์ ตร. 

(4.) ตัวชี้วัดที่ก าหนดต้องสามารถวัดผลได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  หากตัวชี้วัดใดไม่สามารถ
วัดผลได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จะต้องถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัด monitor 

(5.) ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในค ารับรอง           
การปฏิบัติราชการโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็น           
ผู้ก าหนดตัวชี้วัด Joint KPIs ในระดับ Impact JKPI  

(6.) ตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA) วัดผลใน 
ส่วนราชการที่ให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจเป็นจ านวนมาก 

(7.) เพ่ิมตัวชี้วัดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐในมิติด้านประสิทธิภาพ ซึ่งเน้น  
การพัฒนาระบบสารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 

(8.) ส านักงาน ก.พ.ร. จะด าเนินการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ส่วนราชการ โดยหัวหน้าส่วนราชการ
เป็นผู้รับผิดชอบการจัดสรรเงินรางวัลให้กับส่วนราชการระดับกรมในสังกัด ตามที่ ก.พ.ร. 
ก าหนด 

1.2.3 หลักกำรกำรก ำหนดตัวชี้วัดระหว่ำงกระทรวงท่ีมีเป้ำหมำยร่วมกัน (Joint KPIs) 

 ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ที่ต้องด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙  ที่เก่ียวข้องกับ ตร. มีจ านวน ๒ เรื่อง จากประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ ประเด็นในยุทธศาสตร์ประเทศ ดังนี้ 

 
ล ำดับที่ เรื่อง หน่วยเจ้ำภำพ 

๑ การป้องกัน ปราบปราม และ
บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด           
 

กระทรวงยุติธรรม ส านักงาน ปปส. 

๒ การป้องกันและการแก้ไขปัญหา  
การค้ามนุษย์ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๑.๒.๔ กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ ตร.ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประเด็นการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ 
กรอบการประเมินผล ๒๕๕๙ 

น้ าหนัก 
(%) 

มิติภำยนอก ๗๕ 
กำรประเมินประสิทธิผล 
(๖๕) 
  

1 ตัวช้ีวัดภำรกิจหลักของกระทรวงตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ประเทศ/แผนยุทธศำสตร์กระทรวง และตัวชี้วัดระหว่ำงกระทรวงท่ีมี
เป้ำหมำยร่วมกัน (Joint KPIs) 
1.1 ความเชื่อมั่นต่อการบริการของต ารวจ(WEF) 
1.2 จ านวนสถานีต ารวจที่ยกระดับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น  
1.3 ร้อยละความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 
1.4 ความส าเร็จของการจับกุมผู้กระท าความผิดในคดีส าคัญ 

1.4.1 จ านวนคดียาเสพติดรายส าคัญที่จับกุมได้จ านวนไม่ 
น้อยกว่า ๗๐,๘๙๖คด ี

1.4.2 ร้อยละของคดีของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สามารถส่ง
ส านวนให้พนักงานอัยการได้ (Joint KPIs) 

1.4.3 ร้อยละของผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ที่สามารถส่งฟ้องต่อ
ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมทั้งหมด(Joint KPIs) 

1.5 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อประชากรแสนคน 

(๖๕) 
 
 

๑๕ 
๑๕ 
๑๕ 

 
๕ 

 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 

กำรประเมินคุณภำพ (๑๐) ๒. ควำมพึงพอใจของผู้บริกำร 
กระบวนงาน : การรับแจ้งที่พักอาศัยของเจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
เคหะสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม ซึ่งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย 

(๑๐) 
 

มิติภำยใน ๒๕ 
กำรประเมินประสิทธิภำพ 
(๑๕) 

๓.กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ๕ 
๔.กำรประหยัดพลังงำน ๒.๕ 
๕.กำรประหยัดน้ ำ ๒.๕ 

 ๖.กำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศภำครัฐ ๕ 
กำรพัฒนำองค์กำร (๑๐) ๗.กำรพัฒนำสมรรถนะองค์กำร  ๕ 

๘.ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ๕ 
รวม ๑๐๐ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 แนวทำงกำรก ำหนดกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของตร. 
๑) กรมเลือกตัวชี้วัดของกระทรวงเฉพาะที่เป็นภารกิจหลักของกรมหรือมีส่วนที่เกี่ยวข้องและต้องก าหนด

น้ าหนักของตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในค ารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง 
๒) กรมใดไม่มี SLA  ให้น าน้ าหนักไปรวมไว้ที่ตัวชี้วัดระดับกรมเป็นน้ าหนักร้อยละ ๗๕  
๓) กรณสี านักงานปลัดกระทรวงในฐานะที่เป็นหน่วยยุทธศาสตร์ก ากับและขับเคลื่อนการท างานของส่วน

ราชการในสังกัดของกระทรวงจึงก าหนดให้วัดผลตัวชี้วัดของกระทรวงทุกตัวโดยได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัด
ระดับความส าเร็จในการบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวงวัดผลโดยการ
ถ่วงน้ าหนักผลคะแนนตัวชี้วัดกระทรวงทุกตัวและก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ๒๕  

๔) การก าหนดน้ าหนักของตัวชี้วัดกระทรวงที่ถ่ายทอดไปยังส านักงานปลัดกระทรวงพิจารณาก าหนด
น้ าหนักตามลักษณะส าคัญของตัวชี้วัดทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการเจรจาฯกับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงระดับ
กระทรวง 

๑.๓.๒ กำรเชื่อมโยงกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงระดับ ตร. /หน่วยโดยให้มีการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดของ ตร. ไปยังหน่วยที่เก่ียวข้องให้มีน้ าหนักไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในระดับ ตร.ดังแผนภาพ 

 

 
ประเด็นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ

รำชกำร 
กรอบกำรประเมินผล ๒๕๕๘ น้ ำหนัก (%) 

 มิติภำยนอก  ๗๕ 
ด้ำนกำรประเมินประสิทธิภำพ 

 
๑. ตัวช้ีวัดภำรกิจหลักของกระทรวงตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนประเทศ/
แผน/ยุทธศำสตร์กระทรวง และตัวช้ีวัดระหว่ำงกระทรวงท่ีมีเป้ำหมำย
ร่วมกัน (Output JKPI) 

๖๕ 

ด้ำนกำรประเมินคุณภำพ 

 
๒. กำรรับแจ้งท่ีพักอำศัยของเจ้ำบ้ำน เจ้ำของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถำน 
หรือผู้จัดกำรโรงแรม ซึ่งรับคนต่ำงด้ำวเข้ำพักอำศัย 

๑๐ 

มิติภำยใน  ๒๕ 

ด้ำนกำรประเมินประสิทธิภำพ
(๑๕%) 

๓. กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 
๕ 

๔. กำรประหยัดพลังงำน 
๒.๕ 

๕ กำรประหยัดน้ ำ 
๒.๕ 

๖. กำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศภำครัฐ 
๕ 

ด้ำนกำรพัฒนำองค์กร 
(๑๐%) 

๗. กำรพัฒนำสมรรถนะองค์กำร 
๕ 

๘. ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ๕ 

รวม 
 

๑๐๐ 

 

แผนภำพที่ ๑-๓  กำรเชื่อมโยงกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ ตร.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตร. 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภำพที่ ๑- ๔  กำรเชื่อมโยงกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วย 

 

 

 

ประเดน็กำร
ประเมินผลกำรปฏิบตัิ
รำชกำร 

กรอบกำรประเมินผล ตัวชี้วัด 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

มิติภำยนอก    

ด้ำนกำรประเมิน
ประสิทธผิล( 65%) 

1. ตัวชี้วัดภำรกิจหลกัของกระทรวงตำมแนว
ทำงกำรขับเคลื่อนประเทศ/แผน/ยุทธศำสตร์
กระทรวง 
และตัวชี้วัดระหว่ำงกระทรวงที่มีเป้ำหมำยร่วมกนั 
(Output JKPI) 

1. ตัวชี้วัดตำมแผนปฏบิัตริำชกำรของหน่วยงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 

 

 1.1 ความเช่ือมั่นต่อการบริการของต ารวจ(WEF) สยศ.ตร. 
(ผอ. และ วจ.)) 

 1.2จ านวนสถานีต ารวจ/หน่วยบริการท่ียกระดับพัฒนา
เพิ่มข้ึน 

สยศ.ตร. 
(ยศ.) 

 1.3 ร้อยละความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 
 

สยศ.ตร. 
(ผอ.) และ วจ)) 

 1.4ตัวช้ีวัดระหว่างกระทรวงท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน  
(Output JKPI) 

 

 1.4.1 จ านวนคดียาเสพติดรายส าคัญที่จับกุมได้ 
       1.4.2 ร้อยละของคดีนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีสามารถ
ส่งส าเนาให้พนักงานได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
       1.4.3 ร้อยละของผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ท่ีสามารถส่ง
ฟ้องต่อผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมท้ังหมด 

(บช.ปส.) 
บช.ก.(ทท.) 

 
บช.ก. 

(บก.ปคม.) 
 1.5 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อ

ประชากรแสนคน 
สยศ.ตร. 

(ผก.) 

 -ตัวชี้วัดตำมแผนปฏบิัตริำชกำรของหน่วยงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2559 (เฉพำะ 26 หน่วยงำน) 
 

หน่วยในสังกัด ตร. 
(26 หน่วยงาน) 

ด้ำนกำรประเมิน
คณุภำพ(10%) 

2. คณุภำพกำรใหบ้รกิำรประชำชน (Service 
Level Agreement : SLA) 

2. กำรรบัแจ้งทีพ่กัอำศัยของเจ้ำบ้ำน เจ้ำของ หรอืผู้
ครอบครองเคหะสถำน หรอืผู้จัดกำรโรงแรม ซ่ึงรบัคนต่ำง
ด้ำวเข้ำพกัอำศัย 

(สตม.) 
(บก.ตม.1,3,6) 

มิติภำยใน  25 
 

ด้ำนกำรประเมิน
ประสิทธิภำพ(15%) 

3. กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 
3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

5 
 

สงป. 
- ทุกหน่วยในสังกัด ตร 
(30 บช. และ 7 บก.) 

4. กำรประหยดัพลังงำน 2.5 

สกบ. 
- ทุกหน่วยในสังกัด ตร 
(30 บช. และ 7 บก.) 

5 กำรประหยดัน้ ำ 2.5 
สกบ. 

- ทุกหน่วยในสังกัด ตร 
(30 บช. และ 7 บก.) 

6. กำรพัฒนำประสิทธภิำพระบบสำรสนเทศ
ภำครัฐ 

5 
สทส. 

- ทุกหน่วยในสังกัด ตร 
(30 บช. และ 7 บก.) 

ด้ำนกำรพัฒนำ
องคก์ร 
(10%) 

7. กำรพัฒนำสมรรถนะองคก์ำร 5 
สยศ.ตร.(ยศ.) 

- ทุกหน่วยในสังกัด ตร 
(30 บช. และ 7 บก.) 

8. ระดบัคณุธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนนิงำน
ของหน่วยงำน 

5 
จต. 

(- สกบ., สยศ.ตร., สง.ก.ต.ช. และ สตส.) 

รวม 
 
 100 

 
 

 

หน่วย 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
บทที่ ๒ 

แนวทำงกำรจัดท ำค ำรับรอง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
แผนภำพที่ ๒-๑ กลไกและวิธีกำรในกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

 
 
 
 

2.1  กลไกและวิธกีำรในกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

เจรจำควำมเหมำะสมของตัวชีว้ัดคำ่เป้ำหมำยและ
เกณฑก์ำรใหค้ะแนน(อย่ำงไม่เป็นทำงกำร) 

 

- พัฒนำอะไร 
- ผลงำนวัดด้วยตัวชี้วัดอะไร 
- เป้ำหมำยเท่ำใด 
 

ประกำศให้
ประชำชนทรำบ 

จัดส่งแผนปฏิบัติรำชกำร 
ให้ส ำนักงำน ก.พ.ร. พร้อม(ร่ำง)ตัวชี้วดั ฯ ประจ ำ

งบประมำณ พ.ศ. 2559 

เจรจำควำมเหมำะสมของตัวชี้วัดค่ำเป้ำหมำยและ
เกณฑ์กำรให้คะแนน (เป็นทำงกำร) 

จัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
 

ด ำเนินกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
และประเมินผลตนเอง 

 
 

ส ำนักงำน ก.พ.ร.ประเมินผล รับสิ่งจูงใจตำมระดับของผลงำน 

ตร. ประชุมหำรือข้อเสนอ(ร่ำง)ตัวชี้วัดฯ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 เสนอ ก.พ.ร. 

ตร. ส่ง(ร่ำง)ตัวชี้วัดฯ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2559 เสนอ ก.พ.ร. 

ตร. เจรจำอย่ำงไม่เป็นทำงกำรกับ ก.พ.ร. 
เพื่อให้ข้อมูลเพิ่ม 

ตร. ส่งแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี ให้ส ำนักงำน ก.พ.ร.
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 

 

ก.พ.ร. ให้ตร. เสนอ(ร่ำง)ตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติ 
รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบิัติราชการของส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
 
 

 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ถือเป็นค ำรับรองของส่วนรำชกำร ฝ่ำยเดียว ไม่ใช่สัญญำ และใช้ส ำหรับ
ระยะเวลำ ๑ ปี  โดยในค ารับรอง จะประกอบด้วยข้อตกลงเก่ียวกับแผนปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน ส าหรับกำรลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ๑) ระดับส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ๒) ระดับกองบัญชำกำร ๓) ระดับกองบังคับกำรหรือ
เทียบเท่ำ    มีรูปแบบการลงนาม ดังนี้ 

๒.๒.๑  รูปแบบกำรลงนำมในค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

ผู้ลงนำมในค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
เอกสำรประกอบค ำรับรองฯ 

หัวหน้ำส่วนรำชกำร ลงนำมกับ ผู้บังคับบัญชำ 

๑)ระดับส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

 

ลงนามกับ นายกรัฐมนตรีหรือ 
รองนายกรัฐมนตรีที่

ได้รับมอบหมาย 

-แผนปฏิบัติราชการของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 
-ตัวชี้ วัดผลการปฏิบัติ ราชการ 
น้ าหนัก เป้าหมายและเกณฑ์การ
ให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และ
ตัวชี้วัดภาคบังคับ ตามกรอบและ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดไว้ 

๒)ระดับกองบัญชำกำรหรือเทียบเท่ำ  
 ผู้บัญชาการ 
 
 

ลงนามกับ           ผู้บัญชาการ 
ต ารวจแห่งชาติ 

-แผนปฏิบัติราชการของ
กองบัญชาการ 

 

๓)ระดับกองบังคับกำรหรือเทียบเท่ำ แบ่งเป็น ๒ กรณี  คือ กรณี ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.  
 ผู้บังคับการ ลงนามกับ ผู้บัญชาการต ารวจ

แห่งชาติ 
-แผนปฏิบัติราชการของ 

 กองบังคับการ 

-ตัวชี้ วัดผลการปฏิบัติ ราชการ 
น้ าหนัก เป้าหมายและเกณฑ์การ
ให้คะแนน ตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกองบังคับการ และมีตัวชี้วัด
ตามพันธกิจ ของหน่วยงานไว้ใน 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 

 

2.2  กำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบิัติราชการของส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
2.2.2 เอกสำรค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

 เอกสารค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ประกอบด้วย 

๑. ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร: 
๑.๑ คู่ลงนามในฐานะหน่วยงาน : เป็นค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ     

กับผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการตามระดับของค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กองบัญชาการหรือเทียบเท่า และกองบังคับการหรือเทียบเท่า) 

1.2  ระยะเวลาของค ารับรองการปฏิบัติราชการ : การก าหนดระยะเวลาของค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุดจะสอดคล้องกับปีงบประมาณของส่วนราชการ (๑ ต.ค. ๕๙ – ๓๐ ก.ย. ๖๐) 

2. แผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน: การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ และตัวชี้วัด   

3. รำยละเอียดข้อตกลงในค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร: กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ น้ าหนัก ผลงานในอดีต เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน ทั้งนี้ ในฐานะของหน่วยงาน  

4. รายละเอียดอ่ืน ๆ : รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัด นิยาม สูตรการค านวณ และเงื่อนไขที่จ าเป็ น
ประกอบตัวชี้วัด(ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับกองบังคับกำรหรือเทียบเท่ำ กรณีไม่สังกัด สง.ผบ.ตร.  
 ผู้บังคับการ ลงนามกับ ผู้บัญชาการ -แผนปฏิบัติราชการของ 

 กองบัญชาการ 

-ตัวชี้ วัดผลการปฏิบัติ ราชการ 
น้ าหนัก เป้าหมายและเกณฑ์การ
ให้คะแนน ตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกองบังคับการ และมีตัวชี้วัด
ตามพันธกิจของหน่วยงานไว้ใน  
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบิัติราชการของส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

บทที่ ๓ 
กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน   
( ๓๐ บช. และ ๗ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.) กับส านักงานต ารวจแห่งชาติ คณะท างานการด าเนินการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตามค าสั่ง ตร. ที่ ๖๘๐/๒๕๕๗) สามารถ
แต่งตั้งคณะท างานย่อยช่วยในการตรวจติดตามและประเมินผล โดยก าหนดหลักเกณฑ์  แนวทางการประเมินผล การ
ให้คะแนน ตามอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ก าหนดไว้ในค าสั่ง 

๓.๑ กำรตรวจติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

     ๓.๑.๑  ส าหรับตัวชี้วัดของหน่วยงานที่เป็นตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยและเป็นตัวชี้วัด
หลัก 

ของ ตร.(ตัวชี้วัดระหว่างส านักงานต ารวจแห่งชาติ กับส านักงาน ก.พ.ร.) ให้ผู้รับผิดชอบหลักระดับ ตร. เป็นผู้ก าหนด
รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) หลักเกณฑ์ แนวทางการประเมินผล การให้คะแนนกับหน่วยผู้ปฏิบัติในตัวชี้วัด
นั้นๆ และส่งผลคะแนน ให้ สยศ.ตร. ทราบเพื่อน ามารวมผลคะแนนในภาพรวม ต่อไป 

    ๓.๑.๒  ส าหรับตัวชี้วัดของหน่วยงานที่เป็นตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยและไม่ได้เป็นตัวชี้วัด
หลักของ ตร. ให้คณะกรรมการหรือคณะท างาน ที่ ตร.  แต่งตั้งเป็นผู้ให้คะแนน ตามก าหนดหลักเกณฑ์  แนวทางการ
ประเมินผล ดังนี้ 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ 
๑. ข้อพิจารณา จาก ผลการด าเนินงานตามนิยาม ค าอธิบาย ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI 

Template)  
 ๑.๑ ความถูกต้องของข้อมูล เช่น มีเอกสาร หลักฐานการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยมีเจ้าหน้าที่

รับผิดชอบและระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ 
 ๑.๒ ความน่าเชื่อถือ เช่น เอกสาร หลักฐานวิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่            

ที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล 
 ๑.๓ ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
๒. การให้คะแนน 
 ๒.๑ ใช้คะแนนที่หน่วยงานประเมินตนเองเป็นหลัก โดยดูจากความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความทันสมัย

ของข้อมูล (ตามข้อพิจารณา) เป็นหลัก 
 ๒.๒ กรณีเอกสาร หลักฐาน ไม่ครบถ้วน ไม่มีที่มาของข้อมูลที่ชัดเจน เชื่อถือได้ การให้คะแนนจะใช้

คะแนนที่หน่วยประเมินตนเอง เป็นหลัก และจะหักจากคะแนนการตรวจ ดังนี้ 

รำยละเอียด 
ค่ำคะแนนที่ได้/

หัก 

๑. ไม่ได้จัดท า ไม่ด าเนินการตามรายละเอียดตัวชี้วัด และไม่มีการรายงานผลการด าเนินการ
ตามรายละเอียดตัวชี้วัด KPI Template 

ได้คะแนนส าหรับ
ตัวชี้วัดนี้ เท่ากับ 

๑.๐ 
๒. ไม่ส่งรายงานผลการด าเนินการแต่มีรายงานผลคะแนน (ส่งแต่ค่าคะแนนไม่มีรายงานผล
ตามรายละเอียดตัวชี้วัด) 

หัก ๑.๐ 

๓. เสนอรายละเอียดผลการด าเนินการไม่ตรงตามรายละเอียดตัวชี้วัดใน KPI Template หัก ๒.๐ 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบิัติราชการของส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

รำยละเอียด 
ค่ำคะแนนที่ได้/

หัก 

๔. รายละเอียดของเอกสาร ไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) หัก ๐.๑ 

๕. ความถูกต้องของข้อมูล เช่น ไม่มีเอกสาร ไม่มีหลักฐานจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ไม่มี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบและไม่ระบุแหล่งที่มาให้ชัดเจน ไม่สามารถสอบยันความถูกต้องกับ
หน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ 

หัก ๐.๑ 

๖. ความน่าเชื่อถือ เช่น ไม่มีเอกสารหลักฐานหรือไม่สามารถอธิบายวิธีการลงบันทึกข้อมูลใน
แบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลก่อนและหลังการจัดเก็บ  
รวมทั้งไม่มีหรือไม่สามารถอธิบายวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล 

หัก ๐.๑ 

๗. ความทันสมัย เช่น ข้อมูลไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไม่มีการสรุปการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละวงรอบ 

หัก ๐.๑ 

๘. รายงานผลการด าเนินการไม่ส่งตรงตามก าหนดเวลา รอบ ๑๒ เดือน หัก ๐.๑ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

แบบฟอร์มส ำหรับตัวชี้วัดท่ีเป็นเชิงปริมำณ 
 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด) 
 รอบ ๖ เดือน 
รอบ ๙ เดือน 
 รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   ผู้จัดเก็บข้อมูล :    
โทรศัพท์ :   โทรศัพท์ :    
ค าอธิบาย :  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ชื่อตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น 
(ร้อยละ) 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
 
 
 

     

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
     

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

     

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      
 
หลักฐานอ้างอิง :  
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ 
๑. ข้อพิจารณา จากผลการด าเนินงานตามนิยาม ค าอธิบาย ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)

การวัดความพึงพอใจ ดูจากเอกสารการด าเนินการ ความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ของแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 
๒. การให้คะแนน ใช้คะแนนที่หน่วยประเมินตนเองเป็นหลัก โดยดูจากความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ เอกสาร 

หลักฐาน ประกอบอื่นๆ ที่ก าหนดไว้ตามตัวชี้วัดเป็นหลักและจะหักจากคะแนนการตรวจ ดังนี้ 

รำยละเอียด 
ค่ำคะแนนที่ได้/

หัก 

๑. ไม่ได้จัดท า ไม่ด าเนินการตามรายละเอียดตัวชี้วัด และไม่มีการรายงานผลการด าเนินการ
ตามรายละเอียดตัวชี้วัด KPI Template 

ได้คะแนนส าหรับ
ตัวชี้วัดนี้ เท่ากับ 

๑.๐๐ 
๒. ไม่ส่งรายงานผลการด าเนินการแต่มีรายงานผลคะแนน (ส่งแต่ค่าคะแนนไม่มีรายงานผล
ตามรายละเอียดตัวชี้วัด) 

หัก ๑.๐ 

๓. เสนอรายละเอียดผลการด าเนินการไม่ตรงตามรายละเอียดตัวชี้วัดใน KPI Template หัก ๒.๐ 

๔. เชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจ จากเอกสารการด าเนินการ ความไม่น่าเชื่อถือของ
แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 

     หัก ๐.๑ 

๕. เชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจ จากเอกสารการด าเนินการ ความไม่ถูกต้องของ
แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 

    หัก ๐.๑ 

๖. รายงานผลการด าเนินการไม่ส่งตรงตามก าหนดเวลา รอบ ๑๒ เดือน หัก ๐.๑ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

แบบฟอร์มส ำหรับตัวชี้วัดท่ีเป็นเชิงคุณภำพ 
 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด) 
 รอบ ๖ เดือน 
รอบ ๙ เดือน 
 รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   ผู้จัดเก็บข้อมูล :    
โทรศัพท์ :   โทรศัพท์ :    
ค าอธิบาย :  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ค าอธิบาย 

๑. ........................................................................................................................... ......................................... 

๒. ............................................................................................................................. ....................................... 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
     

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : (ส่วนราชการไม่ต้องใส่ผลคะแนนมา) 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

     

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      
 
หลักฐานอ้างอิง :  
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบิัติราชการของส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 17 
 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 ตัวช้ีวัดที่เป็นแบบผสม(Hybrid) และตัวชี้วัดเชิงขั้นตอน (Milestone) 
๑. ข้อพิจารณา จากผลการด าเนินงานที่อยู่ในแต่ละขั้นตอนตามนิยาม ค าอธิบาย เอกสาร หลกัฐานประกอบอ่ืนๆ 

ที่ก าหนดไว้ตามรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)เช่น 
 - รายงานการประชุม 
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
 - แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
 - ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
 - บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
 - เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวกับการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
๒.การให้คะแนน 
 ๒.๑ ใช้คะแนนที่หน่วยประเมินตนเองเป็นหลัก โดยดูจากความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ เอกสาร หลักฐาน

ประกอบอื่นๆ ที่ก าหนดไว้ตามรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)เป็นหลัก 
 ๒.๒ ในแต่ละระดับคะแนนให้ดูรายละเอียดตามตัวชี้วัดในขั้นตอนนั้นๆ เป็นหลัก ซึ่งในแต่ละระดับ

คะแนนจะมีคะแนนเต็ม เท่ากับ ๑ หากในขั้นตอนการด าเนินงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้เฉลี่ยค่าการหักคะแนนตาม
ค่าเฉลี่ยที่ขาดหายไปตัวอย่างเช่น  

ตัวอย่างที่ ๑  ในระดับคะแนนที่ ๑ ขั้นตอนการด าเนินงาน ได้แก่ การทบทวนการด าเนินการในปีที่ผ่านมา 
จัดท าแผนส่งเสริม  แต่เมื่อรายงานผลปรากฏเอกสารแค่ การจัดท าแผนส่งเสริม  คะแนนที่ได้ในระดับคะแนนนี้ 
เท่ากับ ๐.๕  (แต่ละระดับคะแนนจะมีคะแนนเต็ม เท่ากับ ๑) 

ตัวอย่างที่ ๒ ในระดับคะแนน ๔ เป็นการวัดผลลัพธ์ มีการวัดร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรมตามแผนในระดับคะแนนนี้มีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน  =   โครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ  x ๑๐๐  
                                                   โครงการ/กิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ 

          มีเกณฑ์การให้คะแนน  
คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

ผลการด าเนินการ ดังนี้ 
โครงการ/กิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ =  ๘๐ โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ       =  ๖๔ โครงการ/กิจกรรม 

แทนค่า  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน  =   ๖๔x ๑๐๐ = ๘๐ 
              ๘๐ 
ผลการด าเนินการร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานได้ร้อยละ ๘๐ คิดเป็นคะแนน เท่ากับ ๔ (แต่ละ

ระดับคะแนนจะมีคะแนนเต็ม เท่ากับ ๑)   การคิดคะแนนข้อนี้  โดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้ 
             ถ้า  ๕       =   ๑  คะแนน 
                   ๔       =   ๑ x ๔  = ๐.๘  คะแนนสรุป  คะแนนในระดับคะแนนนี้ เท่ากับ  ๐.๘  คะแนน   
                                 ๕ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวอย่างที่ ๓ ในระดับคะแนน ๕ เป็นการวัดเชิงคุณภาพ มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ในระดับ
คะแนนนี้มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 
คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 ผลส ารวจ 
(ร้อยละ) 

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 
ผลการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ ได้ร้อยละ ๗๕ คิดเป็นคะแนน เท่ากับ ๓ (แต่ละระดับคะแนนจะมี

คะแนนเต็ม เท่ากับ ๑)   การคิดคะแนนข้อนี้  โดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้ 
              ถ้า  ๕       =   ๑  คะแนน 
                   ๓       =   ๑ x ๓  = ๐.๖  คะแนน 
                                    ๕ 
สรุป  คะแนนในระดับคะแนนนี้ เท่ากับ  ๐.๖  คะแนน   
 
 ๒.๓ ให้น าคะแนนในแต่ละระดับคะแนนมารวมกัน  ระดับคะแนนไหนไม่ได้ท าได้คะแนนเท่ากับ ๐.๐ 
 

รำยละเอียด ค่ำคะแนนที่หัก 

๑. ไม่ได้จัดท า ไม่ด าเนินการตามรายละเอียดตัวชี้วัด และไม่มีการรายงานผลการด าเนินการ
ตามรายละเอียดตัวชี้วัด KPI Template 

ได้คะแนนส าหรับ
ตัวชี้วัดนี้ เท่ากับ 

๑.๐๐ 
๒. ไม่ส่งรายงานผลการด าเนินการแต่มีรายงานผลคะแนน (ส่งแต่ค่าคะแนนไม่มีรายงานผล
ตามรายละเอียดตัวชี้วัด) 

หัก ๑.๐ 

๓. เสนอรายละเอียดผลการด าเนินการไม่ตรงตามรายละเอียดตัวชี้วัดใน KPI Template หัก ๒.๐ 

๔. ใช้คะแนนที่หน่วยประเมินตนเองเป็นหลัก โดยดูจากความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ เอกสาร 
หลักฐานประกอบอื่นๆ ที่ก าหนดไว้ตามรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เป็นหลัก 

ตามค่าที่
ค านวณเฉลี่ยใน
ขั้นตอนนั้นๆ 

๕. รายงานผลการด าเนินการไม่ส่งตรงตามก าหนดเวลา รอบ ๑๒ เดือน หัก ๐.๑ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

แบบฟอร์มส ำหรับตัวชี้วัด 
แบบผสม(Hybrid) และเชิงขั้นตอน (Milestone) 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด) 
 รอบ ๖ เดือน 
รอบ ๙ เดือน 
 รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   ผู้จัดเก็บข้อมูล :    
โทรศัพท์ :   โทรศัพท์ :    
ค าอธิบาย :  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ระดับคะแนน กำรด ำเนินงำนในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
๑  
๒  
๓  
๔  
๕  

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
     

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

     

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      
 
หลักฐานอ้างอิง :  
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๓.๒ ก ำหนดส่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

      ๓.๒.๑ ส าหรับตัวชี้วัดของหน่วยงานที่เป็นตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยและเป็นตัวชี้วัด
หลักของ ตร. (ตัวชี้วัดระหว่างส านักงานต ารวจแห่งชาติกับส านักงาน ก.พ.ร.) ให้รายงานดังนี้ 

 
       ปฏิทินกำรปฏิบัติรำชกำร ของ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

วันที่ กิจกรรม 
 กำรรำยงำนผลรอบ ๖ เดือน 
๘ เมษายน ๒๕๕๙   
 
 

๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ 

 

 กองบัญชาการหรือเทียบเท่า,กองบังคับการในสังกัดส านักงานผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ส่งผลให้ หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก ระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส่ง
รายงานการประเมินผลให้ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
รอบ  ๖  เดือน 

 
 กำรรำยงำนผลรอบ ๙ เดือน  
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
 
 
 

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 

 กองบัญชาการหรือเทียบเท่า กองบังคับการหรือเทียบเท่าในสังกัด
ส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  ส่งผลให้หน่วยงานรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดระดับ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดหลักระดับ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ    
ส่งรายงานการประเมินผลตนเอง รอบ  ๙  เดือนข้อมูลให้ส านักงาน
ยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์)  
 

 กำรรำยงำนผลรอบ ๑๒ เดือน 
๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 
 
 
 

๒๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

 

 กองบัญชาการหรือเทียบเท่า กองบังคับการหรือเทียบเท่าในสังกัด
ส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  ส่งผลให้หน่วยงานรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดระดับ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดหลักระดับ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส่ง
รายงานการประเมินผลตนเอง รอบ ๑๒ เดือนให้ส านักงานยุทธศาสตร์
ต ารวจ(กองยุทธศาสตร์)  

 
 
     ๓.๒.๒  ส าหรับตัวชี้วัดของหน่วยงานที่เป็นตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยและไม่ได้เป็น

ตัวชี้วัดหลักของ ตร. ให้หน่วยงาน (๓๐ บช. และ ๗ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.) รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมตัวชี้วัดให้ 
สยศ.ตร.  เฉพำะรอบ ๑๒ เดือนภำยในวันที่ ๒๑ ต.ค. ๕๙ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

แบบฟอร์ม 
ตำรำงผลกำรปฏิบัตริำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ตำรำงผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หน่วยงำน ............................................................................. 

 รอบ ๖ เดือน 
รอบ ๙ เดือน 
รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติ
ราชการ 

หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

มิติที่ ๑  มิติด้านประสิทธิผล  (น้ าหนัก : ร้อยละ .....) 
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           
มิติที่ ๒  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  (น้ าหนัก : ร้อยละ .....) 
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           
มิติที่ ๓  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  (น้ าหนัก : ร้อยละ .....) 
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           
มิติที่ ๔  มิติด้านการพัฒนาองค์กร  (น้ าหนัก : ร้อยละ .....) 
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           

รวม  
 
รายงาน ณ วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.............................. 
ผู้รายงาน...................................  หน่วยงาน........................................ 
 
หมำยเหตุ: กรณีภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ หากตัวชี้วัดใดไม่สามารถรายงานผลได้ 
เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ข้อมูลจากส่วนกลาง จัดท าข้อมูลไม่ทัน ฯลฯ ให้ใส่ค่าคะแนนที่ได้ เท่ากับ ๑ มาก่อน 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

แบบตรวจประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ของคณะกรรมกำรตรวจประเมินฯ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ 

ชื่อหน่วยงำนที่รับกำรตรวจ.......................................................วันที่................................................................. 
ชื่อตัวชี้วัด........................................................................................................................................................... 
คะแนนกำรประเมินตนเองของหน่วย.................................................คะแนน 
  หากหน่วยงานไม่ได้จัดท า ไม่ด าเนินการตามรายละเอียดตัวชี้วัด และไม่มีการรายงานผลการด าเนินการตาม
รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)  คะแนนที่ได้ เท่ำกับ ๑.๐๐ 

 

รำยละเอียด เหตุผลที่หักคะแนน 
คะแนน 
ที่หัก 

๑. ไมส่่งรายงานผลการด าเนินการแต่มีรายงานผลคะแนน (ส่งแต่คา่
คะแนนไมม่ีรายงานผลตามรายละเอียดตัวช้ีวัด) หัก ๑.๐ 

 
 

 

๒. เสนอรายละเอียดผลการด าเนนิการไมต่รงตามรายละเอียดตัวช้ีวัดใน 
KPI Template หัก ๒.๐ 

 
 

 

๓. รายละเอียดของเอกสาร ไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI 
Template) หัก ๐.๑ 

 
 

 

๔. ความถูกต้องของข้อมูล เช่น ไม่มีเอกสาร ไม่มีหลักฐานจัดเก็บขอ้มูล
อย่างเป็นระบบ ไม่มเีจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบและไมร่ะบุแหล่งที่มาให้ชัดเจน 
ไม่สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ หัก ๐.๑ 

 
 
 

 

๕. ความน่าเช่ือถือ เช่น ไมม่ีเอกสารหลักฐานหรือไม่สามารถอธิบาย
วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอรม์และวิธีการที่เจ้าหน้าท่ีที่รบัผิดชอบ
ตรวจสอบข้อมลูก่อนและหลังการจัดเก็บ  รวมทั้งไม่มีหรือไมส่ามารถ
อธิบายวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูลหัก ๐.๑ 

  

๖. ความทันสมัย เช่น ข้อมูลไมไ่ดร้ับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรอืทุก
ครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไมม่ีการสรุปการเก็บรวบรวมข้อมูลในแตล่ะ
วงรอบหัก ๐.๑ 

  

๗. รายงานผลการด าเนินการไมส่่งตรงตามก าหนดเวลา  
รอบ ๑๒ เดือน หัก ๐.๑ 

 
 

 

๘. .................................................................................................. 
....................................................................................................... 

  

รวมคะแนน   

สรุปผลคะแนนที่ได.้...............................คะแนน 
(ลงชื่อ).......................................................ผู้ตรวจ   (ลงชื่อ).......................................................ผู้ตรวจ 

(...................................................)     (...................................................) 
ต าแหน่ง............................................................    ต าแหน่ง............................................................ 

 
(ลงชื่อ).......................................................ผู้ตรวจ         (ลงชื่อ)..................................................ผู้รับการตรวจ 
(...................................................)           (................................................) 
ต าแหน่ง............................................................    ต าแหน่ง............................................................ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

แบบตรวจประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ของคณะกรรมกำรตรวจประเมินฯ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ 
ชื่อหน่วยงำนที่รับกำรตรวจ..........................................................วันที่................................................................. 
ชื่อตัวชี้วัด............................................................................................................................................................ 
คะแนนกำรประเมินตนเองของหน่วย.................................................คะแนน 
  หากหน่วยงานไม่ได้จัดท า ไม่ด าเนินการตามรายละเอียดตัวชี้วัด และไม่มีการรายงานผลการด าเนินการตาม
รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)    คะแนนที่ได้ เท่ำกับ ๑.๐๐ 

 

รำยละเอียด เหตุผลที่หักคะแนน 
คะแนน 
ที่หัก 

๑. ไมส่่งรายงานผลการด าเนินการแต่มีรายงานผลคะแนน (ส่งแต่คา่
คะแนนไมม่ีรายงานผลตามรายละเอียดตัวช้ีวัด) หัก ๑.๐ 

  

๒. เสนอรายละเอียดผลการด าเนนิการไมต่รงตามรายละเอียดตัวช้ีวัด
ใน KPI Template หัก ๒.๐ 

  

๓. เชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจ จากเอกสารการด าเนินการ 
ความไม่นา่เชื่อถือของแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างหัก ๐.๑ 
หมำยเหตุ ถ้าเป็นการวัดโดย Third party ของ ก.พ.ร.  
             จะไม่มีการหักคะแนน 

  

๔. เชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจ จากเอกสารการด าเนินการ 
ความไม่ถูกต้องของแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง หัก ๐.๑ 
หมำยเหตุ ถ้าเป็นการวัดโดย Third party ของ ก.พ.ร.  
             จะไม่มีการหักคะแนน 

  

๕. รายงานผลการด าเนินการไมส่่งตรงตามก าหนดเวลา  
รอบ ๑๒ เดือน หัก ๐.๑ 

 
 
 

 

๖. .................................................................................................. 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 

 
 
 
 

 

รวมคะแนน   

สรุปผลคะแนนที่ได.้...............................คะแนน 
 

(ลงชื่อ).......................................................ผู้ตรวจ   (ลงชื่อ).......................................................ผู้ตรวจ 
(...................................................)     (...................................................) 
ต าแหน่ง............................................................    ต าแหน่ง............................................................ 

 
(ลงชื่อ).......................................................ผู้ตรวจ   (ลงชื่อ).................................................ผู้รับการ
ตรวจ 
(...................................................)               (................................................) 
ต าแหน่ง............................................................    ต าแหน่ง............................................................ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
แบบตรวจประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ของคณะกรรมกำรตรวจประเมินฯ 
ตัวช้ีวัดแบบผสม(Hybrid) และเชิงข้ันตอน (Milestone) 

ชื่อหน่วยงำนที่รับกำรตรวจ.......................................................วันที่..................................................................... 
ชื่อตัวชี้วัด............................................................................................................................................................. 
คะแนนกำรประเมินตนเองของหน่วย.................................................คะแนน 
  หากหน่วยงานไม่ได้จัดท า ไม่ด าเนินการตามรายละเอียดตัวชี้วัด และไม่มีการรายงานผลการด าเนินการตาม
รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)    คะแนนที่ได้ เท่ำกับ ๑.๐๐ 
 

ขั้นตอน เหตุผลที่หักคะแนน คะแนนที่หัก 

๑. ............................................................................................................................. ...... 
............................................................................................................................. ...... 

 

๒ ........................................................................................................................ ........... 
............................................................................................................................. ...... 

 

๓. ............................................................................................................................. ...... 
............................................................................................................................ ....... 

 

๔ ............................................................................................................................. ...... 
............................................................................................................................. ...... 

 

๕. ....................................................................................................................... ............ 
............................................................................................................................. ...... 

 

๖. รายงานผลการด าเนนิการไม่สง่ตรงตามก าหนดเวลารอบ ๑๒ เดือน หัก ๐.๑ คะแนน  

รวม
คะแนน 

  

สรุปผลคะแนนที่ได.้...............................คะแนน 

 

(ลงชื่อ).......................................................ผู้ตรวจ   (ลงชื่อ)........................................................ผู้ตรวจ 
(...................................................)     (...................................................) 
ต าแหน่ง............................................................    ต าแหน่ง............................................................ 
 
(ลงชื่อ).......................................................ผู้ตรวจ   (ลงชื่อ).......................................................ผู้รับ
การตรวจ 
(...................................................)               (................................................) 
ต าแหน่ง............................................................    ต าแหน่ง............................................................ 
 
 

หมำยเหตุ ความไม่ครบถ้วนของข้อมูล 
๑. หากมีการข้ามขั้นตอนในขั้นตอนใดไป ให้หักคะแนนขั้นตอนนั้น ขั้นตอนละ ๑ คะแนน  
๒  ในแต่ละระดับคะแนนให้ดูรายละเอยีดตามตัวชีว้ัดในขั้นตอนนั้นๆ เป็นหลกั ซ่ึงในแต่ละระดับคะแนนจะมีคะแนนเต็ม เท่ากับ ๑ หากในขั้นตอนการ
ด าเนินงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้เฉลี่ยค่าการหักคะแนนตามค่าเฉลี่ยทีข่าดหายไป 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 ๓.๓ หลักเกณฑ์กำรขอเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดตัวชี้วัด น้ ำหนัก และเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมค ำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ าหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

๑. การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล 
๒. การได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ที่ไม่สามารถควบคุมได้  ได้แก่ สาธารณภัย หรือภัยก่อการร้าย 
๓. คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลได้ก าหนดเงื่อนไขให้ส่วนราชการขอทบทวน 

รายละเอียดตัวชี้วัดได้ เช่น กรณีไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณหรือได้ รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ และ              
ไม่สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ เป็นต้น  

โดยทุกหน่วยในสังกัด ตร. ต้องส่งค าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น จ านวน ๓ ชุด ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ตามระยะเวลา ดังนี้ 

 รอบแรกภำยในวันที่ ๑๕มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๙(เพื่อส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ จะจัดส่งให้ ก.พ.ร. 
ภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม พ.ศ.๒๕๕๙)         

 รอบสุดท้ำยภำยในวันที่ ๑๕ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพื่อส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ จะได้จัดส่งให้ 
ก.พ.ร. ภำยในวันที่ ๓๑ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๕๙) โดยจัดส่งมำพร้อมกับรำยงำนประเมินผลตนเอง
รอบ ๑๒ เดือน (Self Assessment Report : SAR) 

โดยส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ จะพิจารณาและมีความเห็นเสนอผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือเป็นกรณี
การเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบในภาพรวมส านักงานต ารวจแห่งชาติแล้วเกิดความเสียหายแก่ทางราชการจะเสนอ
คณะท างานการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์ ตามค าสั่งส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ที่ ๖๘๐/๒๕๕๗ ลง ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ และกรณีจะไม่รับพิจารณาค าขอเปลี่ยนแปลงฯ ภายหลัง
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทีห่น่วยงำนในสังกัด ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  ถือ
เป็น เอกสำรทำงรำชกำร  ซึ่งต้องมีหนังสือน ำส่ง และได้รับกำรรับรองควำมถูกต้องสมบูรณ์จำกหัวหน้ำส่วน
รำชกำรเพื่อใช้เป็นข้อมูลส ำคัญในกำรประเมินผล 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๓.๔  กำรค ำนวณผลกำรประเมิน 
 
 ระดับคะแนนของผลการประเมินในแต่ละระดับ เป็นดังนี้ 

ผลกำรประเมิน                                                                               ระดับคะแนนที่
ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีกว่าเป้าหมายมาก            ๕ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีกว่าเป้าหมาย      ๔ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับเป็นไปตามเป้าหมาย ๓ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต่ ากว่าเป้าหมาย ๒ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต่ ากว่าเป้าหมายมาก       ๑ 
  

 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ สามารถแบ่งได้เป็น ๔ แบบ ดังนี้ 
๑. การประเมินผลตัวชี้วัดตามข้ันตอนการด าเนินงาน (Milestones) 
๒. การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลผลิต (Output) 

๓.๑  ตัวชี้วัดเชิงผลผลิต  ๑  ตัว 
๓.๒  ตัวชี้วัดเชิงผลผลิตมากกว่า  ๑  ตัว 

๓. การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
๔. การประเมินผลตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid) 

๔.๑  ตัวชี้วัดแบบผสมผสานระหว่าง Milestone + Output 
๔.๒  ตัวชี้วัดแบบผสมผสานระหว่าง Milestone + Outcome 

            ๔.๓  การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการด าเนินงานและตัวชี้วัดเชิงผลผลิต/ 
       เชิงผลลัพธ์ (Milestone + Output + Outcome) 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

บทที ่๔ 
วิธีกำรและแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วย 
 
๔.๑ กรอบกำรประเมินผลน้ ำหนักและประเด็นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

 ส่วนราชการมีประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่งมีน้ าหนักรวมร้อยละ๑๐๐โดยมีรายละเอียดพอ
สังเขปดังนี้ 

๑. มิติภำยนอก น้ ำหนักร้อยละ ๗๕  แบ่งเป็น 
- การประเมินด้านประสิทธิผล(ผลลัพธ์และผลผลิต) ก าหนดให้ตัวชี้วัดมีน้ าหนักรวมร้อยละ ๖๕ 
- การประเมินด้านคุณภาพการให้บริการ ก าหนดให้ตัวชี้วัดมีน้ าหนักรวม ร้อยละ ๑๐ 

๒.  มิติภำยในน้ ำหนักร้อยละ ๒๕  แบ่งเป็น 
- การประเมินด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการก าหนดให้ตัวชี้วัดมีน้ าหนักรวมร้อยละ๑๕ 
- ด้านการพัฒนาองค์การก าหนดให้ตัวชี้วัดมีน้ าหนักรวมร้อยละ๑๐ 

 
๔.๒ ประเด็นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

๑. ในส่วนของการก าหนดกรอบประเมินผล น้ าหนักและตัวชี้วัดแต่ละมิติของหน่วยงานในสังกัด ตร.  
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดย สยศ.ตร.(ยศ.) เป็นผู้ก าหนดกรอบประเมินผล น้ าหนัก และตัวชี้วัด 
 ๒. ประเด็นประเมินผล หน่วยงานรับผิดชอบหลักตัวชี้วัดของ ตร. และหน่วยงานปฏิบัติตามตัวชี้วัด 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดย สยศ.ตร.(ยศ.) เป็นผู้ก าหนด 
 
๔.๓ กำรก ำหนดค่ำน้ ำหนักแต่ละตัวชี้วัด 

๑.กำรแบ่งล ำดับควำมส ำคัญของตัวชี้วัด เป็น ๔ ระดับดังนี้ 
 ๑.๑ กรณีตัวชี้วัดตามนโยบายของรัฐและภารกิจของ ตร. โดยก าหนดให้หน่วยงานฝ่ายอ านวยการของ 
ตร.เป็นหน่วยรับผิดชอบตัวชี้วดัหลักระดับ ตร. และให้หน่วยงานในสังกัด ตร. ให้รับผิดชอบเป็นหน่วยปฏิบัติตาม
ตัวชี้วัด 
 ๑.๒ กรณีตัวชี้วัดระดับ ตร. หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด โดยก าหนดให้หน่วยงานฝ่ายอ านวยการ
ของ ตร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักระดับ ตร.  
 ๑.๓ กรณีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
 ๑.๔ กรณีตัวชี้วัดระดับหน่วยปฏิบัติ โดยก าหนดให้หน่วยงานในสังกัด ตร. เป็นหน่วยปฏิบัติตามตัวชี้วัด
ของ ตร.  
 ๒.เกณฑ์กำรให้ค่ำน้ ำหนัก จ ำแนกตำมภำรกิจของหน่วยงำน ดังนี้ 
 

หน่วยงำน มิติภำยนอก มิติภำยใน 
 ส่วนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 

ได้แก่ บช.น. ภ.๑-๙และศชต. 
-มอบความรับผิดชอบให้เป็นหน่วย
ปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ตร. จะให้
น้ าหนักตามความส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ ตร.  
*น้ าหนักร้อยละ ๗๕  

-มอบความรับผิดชอบให้เป็นหน่วย
ปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ตร. ก าหนดค่า
น้ าหนักตามความส าคัญลดหลั่นตามท่ี
ส านักงานก.พ.ร.ก าหนด 
*น้ าหนักร้อยละ ๒๕ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

หน่วยงำน มิติภำยนอก มิติภำยใน 
 ส่วนบังคับบัญชา ได้แก่ สยศ.ตร. 

สกบ. สกพ.สงป. กมค. สง.ก.ตร. จต. 
สตส. สลก.ตร. ตท. สท. สง.ก.ต.ช. 
บ.ตร. วน. 

-มอบความรับผิดชอบให้เป็นหน่วย
รับผิดชอบหลักระดับ ตร. และเป็น
หน่วยปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ตร.   
จะให้น้ าหนักตามความส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ ตร. และ แผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยอันดับแรก 
*น้ าหนักร้อยละ ๕๐  
*ยกเว้น สยศ.ตร.น้ าหนักร้อยละ ๖๐ 

-มอบความรับผิดชอบให้เป็นหน่วย
รับผิดชอบหลัก ระดับ ตร. และ/หรือ
เป็นหน่วยปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ตร. 
ก าหนดให้ค่าน้ าหนักตามความส าคัญ
ลดหลั่นตามท่ี ส านักงาน ก.พ.ร. 
ก าหนด 
*น้ าหนักร้อยละ ๕๐  
**ยกเว้น สยศ.ตร.น้ าหนักร้อยละ ๔๐ 

 ส่วนสนับสนุนป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม ได้แก่ บช.ก. บช.ปส. 
บช.ส. สตม. บช.ตชด. สพฐ.ตร.สทส. 

-มอบความรับผิดชอบให้เป็นหน่วย
รับผิดชอบหลักระดับ ตร..และเป็น
หน่วยปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ตร.   
จะให้น้ าหนักตามความส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ ตร.และ แผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยอันดับแรก 
*น้ าหนักร้อยละ ๖๐  
*ยกเว้น สพฐ.ตร. สทส.  
น้ าหนักร้อยละ ๕๐ 

-มอบความรับผิดชอบให้เป็นหน่วย
รับผิดชอบหลัก ระดับ ตร. และ/หรือ
เป็นหน่วยปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ตร. 
ก าหนดให้ค่าน้ าหนักตามความส าคัญ
ลดหลั่นตามท่ี ส านักงาน ก.พ.ร. 
ก าหนด 
*น้ าหนักร้อยละ ๕๐  
**ยกเว้น สยศ.ตร.น้ าหนักร้อยละ ๔๐ 

 ส่วนการศึกษา ได้แก่ บช.ศ. รร.นรต. -ให้หน่วยก าหนดตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการของ
หน่วย และให้ค่าน้ าหนักตาม
ความส าคัญของแต่ละตัวชี้วัด 
*น้ าหนักร้อยละ ๕๐ 

-มอบความรับผิดชอบให้หน่วยปฏิบัติ 
ตามตัวชี้วัดของ ตร. ก าหนดให้ค่า
น้ าหนักตามความส าคัญลดหลั่นตามท่ี 
ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 
*น้ าหนักร้อยละ ๕๐ 

 ส่วนบริการ ได้แก่ รพ.ตร.  - ให้หน่วยก าหนดตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการของ
หน่วย และให้ค่าน้ าหนักตาม
ความส าคัญของแต่ละตัวชี้วัด 
*น้ าหนักร้อยละ ๕๐ 

-มอบความรับผิดชอบให้เป็นหน่วย
ปฏิบัติตามตัวชี้วัดหลัก ระดับ ตร.และ/
หรือเป็นหน่วยปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ 
ตร. ก าหนดให้ค่าน้ าหนักตาม
ความส าคัญลดหลั่นตามที่ส านักงาน 
ก.พ.ร. ก าหนด 

 ส่วนปฏิบัติการเฉพาะทาง ได้แก่ 
สง.นรป. 

-ให้หน่วยก าหนดตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการของ
หน่วย และให้ค่าน้ าหนักตาม
ความส าคัญของแต่ละตัวชี้วัด 
*น้ าหนักร้อยละ ๕๐ 

-มอบความรับผิดชอบให้หน่วยปฏิบัติ 
ตามตัวชี้วัดของ ตร. ก าหนดให้ค่า
น้ าหนักตามความส าคัญลดหลั่นตามท่ี 
ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 
*น้ าหนักร้อยละ ๕๐ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ : ควำมเชื่อม่ันต่อกำรบริกำรของต ำรวจ (WEF) 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จตามเกณฑ์ที่ก าหนด (Milestone) 
น้ ำหนัก: ร้อยละ ๑๕ 
๑. ค ำอธิบำย: 

 พิจารณาผลการด าเนินงานจากการประกาศรายงานประจ าปี  ๒๐๑๔-๒๐๑๕ ของ World 
Economics Forum (WEF) เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนด ส าหรับประเด็น Reliability of police 
services โดยในการด าเนินการตามตัวชี้วัดจะใช้ผลการส ารวจจากความเชื่อมั่นต่อการบริการของต ารวจในพ้ืนที่
เป้าหมายของหน่วยงานรับผิดชอบของสถานีต ารวจที่มีการปฏิบัติงานภารกิจหลักของ ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ในพ้ืนที่ บช.น., ภ.๑-๙ และ ศชต. เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อน าพัฒนาปรับปรุงการบริการให้บรรลุของตัวชี้วัด 

 ควำมเชื่อม่ันต่อกำรบริกำรของต ำรวจ หมายถึง ความเชื่อมั่นและเลื่อมใสของประชาชนที่มีต่อการ
บริการของต ารวจ โดยใช้ด้านงานบริการบนสถานีต ารวจเป็นตัวแทนในการส ารวจเพื่อพัฒนาต่อไป 

 งำนบริกำรบนสถำนีต ำรวจ หมายถึง การให้บริการเกี่ยวกับการแจ้งความร้องทุกข์ การเสียค่าปรับ 
คดีอาญา การเสียค่าปรับคดีจราจร การขอประกันตัวผู้ต้องหา การเยี่ยมผู้ต้องหา การแจ้งเอกสารหายหรือแจ้งความ
ไว้เป็นพยานหลักฐาน การติดต่อขออนุญาตหรือลงทะเบียนต่างๆ การขอค าแนะน าหรือปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย 
การขอความช่วยเหลือหรือขอค าแนะน าและการสอบถามเรื่องราวที่ประชาชนต้องการ 

๒. เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ช่วงระหว่างคะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากระดับความส าเร็จ (Milestone) ตามเป้าหมายแต่ละ

ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน ระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 

 

 

 

 

 

ตัวชีว้ัดมิติภำยนอก 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบิัติราชการของส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 30 
 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของสถานีต ารวจ 
- ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน     

ด้านเจ้าหน้าที่ต ารวจ/บุคลากรของสถานีต ารวจ 
- ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน     

ด้านกระบวนการการให้บริการของสถานีต ารวจ 
- ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน     

 

๒ ประชุม/วางแผน 
 

๓ การด าเนนิการ 
       ๑. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของสถานีต ารวจ 

- ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร/สถานที่ 
- จัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 
- จัดท าป้ายชื่อหน่วยงาน/ป้ายอาคารที่ท างาน/ป้ายประชาสัมพันธ์ 

       ๒. ด้านเจ้าหน้าที่ต ารวจ/บุคลากรของสถานีต ารวจ 
- จัดเจ้าหน้าที่ไว้บริการประชาชนอย่างเพียงพอ 
- การบริการด้วยความเต็มใจและใส่ใจ 
- ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มาใช้บริการ 

๓. ด้านกระบวนการการให้บริการของสถานีต ารวจ 
- รวมงานบริการประชาชนไว้บริเวณจุดเดียวกัน 
- รักษามาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการ 
- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการติดต่องานให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการ 

๔    ติดตามผลการปฏิบัติ 
 - รวบรวมผลการปฏิบัติทุกขั้นตอน 

๔    สรุป/รายงานผลการปฏิบัติ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๓.แนวทางการประเมินผล 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

๑ ขั้นตอนที่ ๑ 
ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน     

ประเมินจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำง ๆ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 

๒ ขั้นตอนที่ ๒ 
 การประชุม /จัดท าแผน 

ประเมินจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำง ๆ 
- บันทึกรำยงำนกำรประชุมพร้อมภำพถ่ำย 

๓ ขั้นตอนที่ ๓ 
    การด าเนินการ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของสถานีต ารวจ 

1. ดูแลรักษาความสะอาด และตกแต่งสถานที่บน
สถานีต ารวจ ให้ดูสะอาด สวยงาม เน้นการ
พัฒนาอาคาร สถานที่ท างาน ห้องควบคุม
ผู้ ต้ องหา ห้องน้ า ให้ สะอาดเป็นระเบียบ
เรี ยบร้อยมีความพร้อมในการให้บริ การ
ประชาชน 

2. จัด ให้มี การด า เนินกิ จกรรม  ๕ ส .  อย่ า ง
สม่ าเสมอ 

 
 
ด้านเจ้าหน้าที่ต ารวจ/บุคลากรของสถานีต ารวจ 

1. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของสถานีต ารวจในทุกระดับ 
ให้มีจิตใจในการให้บริการประชาชน (Service 
Mind) ด้วยความใส่ใจ เต็มใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำง ๆ 
- จัดภูมิทัศน์สวยงาม แบ่งเป็นสัดส่วน ตกแต่ง
สถานที่ต่างๆ บนสถานีต ารวจ ให้ดูเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ไม่รกรุงรัง และสะดวกต่อการให้บริการ
ประชาชน  
- จั ด ใ ห้ มี ห้ อ งน้ า แ ยก เป็ น สั ด ส่ ว น  ส ะอา ด 
ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอ แยกเป็น หญิงชาย 
และ 
ส าหรับคนพิการ/ ทางข้ึน-ลง ของคนพิการ 
- ตรวจสอบความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีป้ายบอกชื่ออาคาร/ป้ายห้ามสูบบุหรี่
ตามกฎหมาย 
- ตรวจสอบว่าได้ด าเนินกิจกรรม ๕ ส. ทุกสายงาน 
ตามมาตรฐานและแนวทาง ที่ ตร. ก าหนด อย่าง
สม่ าเสมอ 
- มีป้ายภาษาไทยและภาษาอังกฤษระบุไว้ทุกจุด 
ส าหรับคนพิการต้องมีป้ายสัญลักษณ์ด้วย 

 
- หัวหน้าสถานีต ารวจท าการฝึกอบรมเพ่ือปลุก
จิตส านึกในการให้บริการประชาชนแก่เจ้าหน้าที่
ต ารวจ อย่างน้อยทุกวันอังคาร (ตามที่ก าหนดไว้ใน
หนังสือ รอง อ.ตร.(ปป.)   ที่ ๐๖๐๑ (ปป.)/๓๘๔ 
ลง ๙ ก.ค. ๒๕๔๐)  โดยตรวจสมุดบันทึกการ
ฝึกอบรมที่หัวหน้าสถานีต ารวจต้องบันทึกด้วย
ตนเอง   
- มีการมอบรางวัลหรือใบประกาศเกียรติคุณ แก่
ข้าราชการต ารวจ ที่ให้บริการประชาชนดีเด่นในแต่
ละด้าน และติดประกาศชมเชยไว้โดยเปิดเผย (ทุก 
๓ เดือน) โดยตรวจสอบ รายงานการประชุม
คัดเลือกผู้ได้รับรางวัล/ใบประกาศ/ภาพถ่าย 
- ตรวจสอบ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

 
 
 
 

2. จัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
เพ่ือให้ทราบถึงผลการบริการประชาชนของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ และน าไปปรับปรุงแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
ด้านกระบวนการการให้บริการของสถานีต ารวจ 

1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  และข้ันตอนการ
ติดต่องาน 

 
 
 
 
 
 
 

2. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว และ
ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ พร้อมติดประกาศ
ให้ประชาชนผู้รับบริการเห็นได้อย่างชัดเจน 
เช่น การแจ้งความคนหาย การขอใบแจ้งการ
ตายเพื่อน าไปท าใบมรณบัตร การคืนรถกรณียึด
ไว้ เ พ่ือตรวจสอบหลักฐาน การขอส าเนา
ประจ าวันเกี่ยวกับคดี การคืนรถในคดีจราจร  

การขอถอนค าร้องทุกข์ การขอประกัน/ถอน 
 

- จัดเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ไว้โดยเฉพาะ 
๑. ฝึกอบรมการรับโทรศัพท์ 
    ๒. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
- ก าหนดหมายเลขโทรศัพท์ส าหรับโทรเข้าไว้
โดยเฉพาะ 
- ไม่ใช้ระบบตอบรับแบบอัตโนมัติ 
- ตรวจสอบการรายงานตัวในการรับโทรศัพท์ ใช้
ค าพูดรายงานตัวถูกต้องหรือไม่ เช่น รายงานตัวว่า 
ที่นี่สถานีต ารวจ ....กระผม/ดิฉัน ยศ ชื่อ ยินดีรับใช้ 
ครับ/ค่ะ 
- สุ่มตรวจสอบ(จ านวนครั้ง/เดือน/ปี) 
- จัดท าสมุด/บัญชีคุมรายชื่อผู้มาใช้บริการพร้อม
หมายเลขโทรศัพท์ รวมทั้งรายชื่อผู้ให้บริการ  ณ 
จุด One Stop Service 
- ตรวจสอบว่าได้ท าการส ารวจความคิดเห็น หรือ
ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะของประชาชน
ที่มาใช้บริการบนสถานีต ารวจตามแบบส ารวจที่
ก าหนด  
- ได้มีการน าผลการส ารวจความคิดเห็นจาก
ประชาชน ตามข้อ ๒. ไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการ
ให้บริการตามความต้องการของประชาชน 
- สุ่มตรวจสอบ(มีผลการแจ้งไปด าเนินการกี่เรื่อง) 
- ตรวจสอบว่า ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
คอยให้ค าแนะน าประชาชน ทราบขั้นตอนการติดต่อ
งานและข้อมูลข่าวสารของสถานีต ารวจหรือไม่ 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโดยช่องทางดังนี้
เว็บไซต์  
เสียงตามสาย แผ่นพับ และคู่มือประชาชน  
- เครื่องคอมพิวเตอร์บรรจุข้อมูลที่ ให้ประชาชน
สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ ณ สถานีต ารวจ      
- สุ่มตรวจสอบ(มีการน าผลการแจ้งไปด าเนินการกี่
เรื่อง) 
 
-ตรวจสอบว่าได้ติดประกาศพันธะสัญญาของงาน
บริการประเภทต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ครบทุกงาน  
- ตรวจสอบว่าหัวหน้าสถานีต ารวจได้แจ้งให้
ประชาชนทราบว่า สามารถร้องเรียนกรณีไม่ได้รับ
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

ความสะดวก หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้
บริการ ระบุข้อความและช่องทางการติดต่อ ดังนี้ 
๑. ยศ ชื่อ ชื่อสกุล และเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว  
๒.e - Mail ส่วนตัว 
- เจ้าหน้าที่ต ารวจ ได้มอบใบรับค าขอให้ประชาชน
ผู้มาใช้บริการ เ พ่ือความสะดวกในการติดต่อ
ภายหลัง    
- สุ่มตรวจสอบ 

๔ ขั้นตอนที่ ๔ 
ติดตามผลการปฏิบัติ 

ประเมินจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำง ๆ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจประเมินผล
การด าเนินการของหน่วย 
- รายงานผลการตรวจติดตามประเมินผล 
- ภ า พ ถ่ า ย ก า ร อ อ ก ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น ข อ ง
คณะกรรมการ 

๕ ขั้นตอนที่ ๕ 
  สรุป/รายงานผลการปฏิบัติ 

ประเมินจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำง ๆ 
๑. รายงานสรุปผลการด าเนินการในทุก

กิจกรรม/โครงการที่ เกี่ยวข้อง ปัญหา
อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ 

๒. น าปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ไปแก้ไข
ปรับปรุง 

 
๔. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : 
การประเมินผลการด าเนินงานให้ใช้ข้อมูลการรายงานผลจากหน่วยปฏิบัติ 

๕. หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก : 
ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานอาชญากรรม)  

๖.หน่วยรับผิดชอบร่วม : 
ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองวิจัย)รับผิดชอบในการรายงานผลภาพรวมของ ตร. 

๗. หน่วยปฏิบัติ :  
กองบัญชาการต ารวจนครบาล, ต ารวจภธูรภาค ๑ ถึง ๙ และศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนใต้ 

๘. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก 
กองแผนงานอาชญากรรม ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๓๑๘๒ 

 พันต ารวจเอก ธีระวุฒิ กิ่งวรรณ  รองผู้บังคับการ กองแผนงานอาชญากรรม  
พันต ารวจเอก สุรพงษ์ เหมือนเผ่าพงษ์ ผู้ก ากับการ กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล 

 พันต ารวจโท ทวีศักดิ์ จินดาศักดิ์  รองผู้ก ากับการ กลุ่มงานวิเคราะห์และ 
ประเมินผล 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
 พันต ารวจโท ณัฐวุฒิ ชมเชย  รองผู้ก ากับการ กลุ่มงานวิเคราะห์และ 

ประเมินผล 
 พันต ารวจโทหญิง สุภัค สุพัฒสร  สารวัตร กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล 

ร้อยต ารวจโทหญิง ชลิตา ค าจ าปา  รองสารวัตร กลุ่มงานวิเคราะห์และ 
ประเมินผล 

จ่าสิบต ารวจ นุกูล แก้วทองด้วง  ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานวิเคราะห์และ 
ประเมินผล 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ : จ ำนวนสถำนีต ำรวจที่ยกระดับกำรพัฒนำเพิ่มข้ึน  

หน่วยวัด : สถานี/หน่วย 

น้ ำหนัก : ร้อยละ ๑๕ 

อธิบำย :  
1. พิจารณาจากจ านวนสถานีต ารวจ/หน่วยบริการ ที่มีค่าคะแนนจากการตรวจประเมินผลตาม  

โครงการพัฒนาสถานีต ารวจเพื่อประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ระหว่าง ๙๕-๑๐๐ เพิ่มขึ้นจากการ
เทียบกับจ านวนสถานี ต ารวจ/หน่วยบริการที่มีค่าคะแนนระหว่าง ๙๕-๑๐๐ คะแนน จากผลการตรวจประเมินใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

2. จ านวนสถานีต ารวจ หมายถึง จ านวนสถานีต ารวจในสังกัด บช.น.  ภ.๑-๙ และ ศชต.  
3. หน่วยบริการ หมายถึง หน่วยบริการในสังกัด สตม. และ บช.ก.  
4. การประเมินสถานีต ารวจในสังกัด บช.น.  ภ.๑-๙  และ ศชต. ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทาง  

และวิธีการประเมินผลการด าเนินการตามโครงการพัฒนาสถานีต ารวจเพื่อประชาชน(โรงพักเพื่อประชาชน)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเกณฑ์การวัดผลแบ่งเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ 

๑) การวัดผลส าเร็จส่วนกระบวนการ (Process) ๕๐ คะแนน 
     - จ านวน  ๕ ด้าน (ยกเว้น ศชต. มี ๖ ด้าน) น้ าหนักร้อยละ ๕๐ 
 (๑) ด้านการบริการทั่วไป  
 (๒) ด้านการอ านวยความยุติธรรมทางอาญา  
 (๓) ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 (๔) ด้านควบคุมการจัดการจราจร  
 (๕) ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร  
 (๖) ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เฉพาะศชต.)       
 ๒) การวัดผลส าเร็จส่วนผลผลิต (Output) ๒๕ คะแนน 
     - ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินการ ๕ ด้าน (ยกเว้น ศชต. มี ๖ ด้าน)   
 ๓) การวัดผลความส าเร็จส่วนผลลัพธ์ (Outcome) ๒๕ คะแนน 
     - ตัวชี้วัดความพึงพอใจของประชาชนและข้าราชการต ารวจ (ยกเว้นศชต. มี ๖ ด้าน) 

5. การประเมินหน่วยบริการในสังกัด สตม. และ บช.ก. ให้ถือปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ แนวทางและ  
วิธีการด าเนินการตามที่ สตม. และ บช.ก. ก าหนด ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์แนวทาง และวิธีการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาสถานีต ารวจเพ่ือประชาชน (โรงพักเพ่ือประชาชน)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ค ำนิยำม : การจัดกลุ่มสถานีต ารวจ/หน่วยบริการ 
 ๑. บช.ก.  ภ.๑-๙ และ ศชต. จัดแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 

 (๑) กลุ่มท่ี ๑ ผกก. เป็นหัวหน้า และมีปริมาณงานมาก        
 (๒) กลุ่มท่ี ๒ ผกก. เป็นหัวหน้า และมีปริมาณงานน้อย    
 (๓) กลุ่มท่ี ๓ สวญ. และ สว. เป็นหัวหน้า  
 ๒.  บช.ก. จัดแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ 
 (๑) บก.ทล. 
 (๒) บก.ทท. 
 (๓) บก.รน. 
 (๔) บก.รฟ.  
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 ๓.  สตม. จัดแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้  
 (๑) ผกก. เป็นหัวหน้า 
 (๒) สวญ. และ สว. เป็นหัวหน้า 

รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน : 

ข้อมูลพ้ืนฐาน
ประกอบตัวชี้วัด 

ผลการประเมินแยกตามคะแนน(สถานี/หน่วยบริการ) ประจ าปี ๒๕๕๘ 

จ ำนวนสถำนี
ต ำรวจ 

คะแนนระหว่าง ๗๕-๘๔ คะแนนระหว่าง ๘๕-๙๔ คะแนนระหว่าง ๙๕-๑๐๐ 

บช.น. ๘๘ ๒ ๗๒ ๑๔ 

ภ.๑ ๑๓๓ ๑๐ ๑๑๐ ๑๓ 

ภ.๒ ๑๑๗ ๒๔ ๘๗ ๖ 

ภ.๓ ๒๓๖ ๑๑ ๒๐๘ ๑๗ 

ภ.๔ ๒๔๘ ๕๑ ๑๙๒ ๕ 

ภ.๕ ๑๕๓ ๓๔ ๑๑๘ ๑ 

ภ.๖ ๑๔๗ ๒๔ ๑๐๘ ๑๕ 

ภ.๗ ๑๐๔ ๒๒ ๘๐ ๒ 

ภ.๘ ๑๑๗ ๒๐ ๙๖ ๑ 

ภ.๙ ๗๓ ๑ ๕๓ ๑๙ 

ศชต. ๕๑ ๒๕ ๒๕ ๑ 

สตม. ๔๙ ๐ ๑๔ ๓๕ 

บช.ก ๑๒๘ ๒๖ ๗๓ ๒๙ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๖๔๔ ๒๕๐ ๑,๒๓๖ ๑๕๘ 

 

- เกณฑ์กำรให้คะแนน : ใช้จ านวนสถานีที่ได้รับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ค่าคะแนน           
๙๕-๑๐๐ อยู่ในเกณฑ์กลาง ๓ คะแนน ใช้เกณฑ์ +/- ๒ สถานีของค่าคะแนนในแต่ละช่วง 

   ยกเว้น ๑)กรณีค่าคะแนนระดับ ๓ มีจ านวน ๒ สถานี ค่าคะแนน ๒ จะเท่ากับ ๑ สถานี และ ค่าคะแนน ๑ 
เท่ากับ ๐ สถานี 

          ๒) กรณีค่าคะแนนระดับ ๓ มีจ านวน ๑ สถานี ค่าคะแนน ๒ ไม่น ามาคิด และค่าคะแนน ๑ จะเท่ากับ ๐ 
สถานี 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

หน่วยงำน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑คะแนน ๒คะแนน ๓คะแนน ๔คะแนน ๕คะแนน 
 

บช.น. ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๖ ๑๘ 
ภ.๑ ๙ ๑๑ ๑๓ ๑๕ ๑๗ 
ภ.๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 
ภ.๓ ๑๓ ๑๕ ๑๗ ๑๙ ๒๑ 
ภ.๔ ๑ ๓ ๕ ๗ ๙ 
ภ.๕ ๐ - ๑ ๓ ๕ 
ภ.๖ ๑๑ ๑๓ ๑๕ ๑๗ ๑๙ 
ภ.๗ ๐ ๑ ๒ ๔ ๖ 
ภ.๘ ๐ - ๑ ๓ ๕ 
ภ.๙ ๑๕ ๑๗ ๑๙ ๒๑ ๒๓ 
ศชต. ๐ - ๑ ๓ ๕ 
สตม. ๓๑ ๓๓ ๓๕ ๓๗ ๓๙ 
บช.ก. ๒๕ ๒๗ ๒๙ ๓๑ ๓๓ 

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :  
- ให้ บก./ภ.จว. ในสังกัด บช.น. ภ.๑-๙  ศชต. บช.ก. และ สตม. ส่งผลการตรวจประเมินตาม

โครงการพัฒนาสถานีต ารวจเพ่ือประชาชนฯ ของสถานีต ารวจ/หน่วยบริการทั้งหมดในสังกัดให้ บช./ภ. ภายในวันที่ ๒๐ 
ส.ค.๕๙ และให้ บช./ภ. รวบรวมผลการตรวจประเมินตามโครงการพัฒนาสถานีต ารวจเพ่ือประชาชนฯ ของสถานีต ารวจ/
หน่วยบริการทั้งหมดในสังกัดส่งให้ สยศ.ตร.(ยศ.) ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการรวบรวมผลการตรวจประเมินฯ ใน
ภาพรวม ภายในวันที่ ๒๘ ส.ค.๕๙  

หน่วยรับผิดชอบหลัก : สยศ.ตร.(ยศ.) 

หน่วยปฏิบัติ : สถานีต ารวจ/หน่วยบริการในสังกัด บช.น. ภ.๑-๙  ศชต. บช.ก. และ สตม. 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก : ๑.  พ.ต.อ.หญิง ศรีสกุล  เจรญิศรี รอง ผบก.ยศ. 
  ๒. พ.ต.ท.หญิง อัจฉรีย์   ภูริศรี             รอง ผกก.กลุ่มงานแผนฯ ยศ. 
  ๓. ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง นันทนา  พรมจารีย์ รอง สว.กลุ่มงานแผนฯ ยศ. 

โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๐๕ ๓๓๕๘    โทรสำร  ๐ ๒๒๐๕ ๓๓๕๙  
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ : ร้อยละของควำมหวำดกลัวภัยอำชญำกรรมของประชำชน 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จตามเกณฑ์ที่ก าหนด (Milestone) 
น้ ำหนัก: ร้อยละ ๑๕ 
๑. ค ำอธิบำย: 
 ร้อยละของความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมายของหน่วยงานรับผิดชอบของ
สถานีต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ทุก สน./สภ. ในพ้ืนที่ บช.น., ภ.๑-๙และ ศชต.  

     ความหวาดกลัวภัย หมายถึงความรู้สึกไม่ปลอดภัย ความไม่มั่นคงในชีวิตและร่างกายทรัพย์สินของ
ตนเองและบุคคลในครอบครัว นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความกลัวจะตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมประเภทต่าง ๆ เช่น 
ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ ท าร้ายร่างกาย ข่มขืนลักพาตัวเรียกค่าไถ่ และวางเพลิง เป็นต้น ไม่
ว่าเหตุการณ์นั้นอาจเกิดข้ึนแก่ตนเองหรือบุคคลในครอบครัว ไม่ว่าอาชญากรรมที่เกิดขึ้นภายในหรือภายนอกบ้านพัก 
อาคาร ร้านค้า หรือห้องพัก ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน 

     การลดความหวาดกลัวภัยจากอาชญากรรมเป็นภารกิจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีหน้าที่ดูแลความ
ปลอดภัยให้กับประชาชนที่ต้องก าหนดแนวทางการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนดเป็นนโยบายลดความหวาดกลัวภัยที่จะเกิดขึ้นทั้งในด้านชีวิต ร่างกาย เพศ และที่จะ
เกิดกับทรัพย์สินของประชาชน ด้วยการวิเคราะห์อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เพ่ือน าไปใช้ก าหนดมาตรการป้องกัน
อาชญากรรม ตลอดจนการจัดระเบียบสังคมก าหนดพ้ืนที่ความเสี่ยง ตัดช่องโอกาสคนร้าย  ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพ่ือควบคุมพ้ืนที่ความเสี่ยง เพ่ือลดความหวาดกลัวภัยให้แก่ประชาชนได้  

๒. เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ช่วงระหว่างคะแนนเปน็ ๕ ระดบั โดยพิจารณาจากระดบัความส าเร็จ (Milestone) ตามเป้าหมายแต่

ละระดับ ดงันี ้

ระดับคะแนน ระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๑      

๒      

๓      

๔      

๕      

 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ ศึกษาวิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรมในพื้นที่ 
       - วิเคราะห์อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ย้อนหลัง ๓ ปี จ าแนกตามพ้ืนที่ตามของระดับการเกิดของ
อาชญากรรม 

๒ ประชุม/วางแผน 
 - จัดท าแผนปรับปรุงระบบสายตรวจป้องกันเหตุให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 
๓ การด าเนนิการ 

     -จัดท าแผนการตรวจของสายตรวจในพื้นที่ให้ครอบคลุมโดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สถานภาพ
อาชญากรรมในพื้นที่โดยจัดท าแผนและปรับปรุงแผนตามวงรอบและซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนโดยมีกรอบเวลา
การไปถึงท่ีเกิดเหตุตามที่ก าหนด ในเขตเทศบาล ๕ นาทีและนอกเขตเทศบาล ๑๕ นาที 

๔    ติดตามผลการปฏิบัติ 
    - รวบรวมผลการปฏิบัติทุกขั้นตอน 

๔    สรุป/รายงานผลการปฏิบัติ 

๓.แนวทางการประเมินผล 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

๑ ขั้นตอนที่ ๑ 
    วิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรมในพื้นที่ 

ประเมินจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำง ๆ 
- รายงานการวิเคราะห์อาชญากรรมในพ้ืนที่ 

๒ ขั้นตอนที่ ๒ 
     การประชุม /จัดท าแผน 

ประเมินจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำง ๆ 
กำรจัดสำยตรวจป้องกันเหตุ 
    ๑. ประชุมเจ้าหน้าที่ก าหนดแผน 
๒. แผนการจัดสายตรวจของสถานี 

๓ ขั้นตอนที่ ๓ 
    การด าเนินการ 

ประเมินจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำง ๆ 
กำรจัดสำยตรวจ 
๑. หลักฐานการซักซ้อมแผน การปรับแผนการตรวจ
อย่างสม่ าเสมอตามนาฬิกาอาชญากรรม 
   ๒. ภาพถ่ายการซักซ้อมการปฏิบัติเข้าถึงที่เกิดเหตุ
เมื่อรับแจ้งเหตุพร้อมวัน เวลา สถานที่ปฏิบัติ 

๔ ขั้นตอนที่ ๔ 
ติดตามผลการปฏิบัติ 

ประเมินจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำง ๆ 
   ๑. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจประเมินผล
การด าเนินการของหน่วย 
๒.รายงานผลการตรวจติดตามประเมินผล 
๓. ภาพถ่ายการออกตรวจประเมินของคณะกรรมการ 

๕ ขั้นตอนที่ ๕ 
  สรุป/รายงานผลการปฏิบัติ 

ประเมินจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำง ๆ 
     - รายงานสรุปผลการด าเนินการในทุกกิจกรรม/
โครงการที่เกี่ยวข้อง ปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง และ
ข้อเสนอแนะ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๔. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : 
การประเมินผลการด าเนินงานให้ใช้ข้อมูลการรายงานผลจากหน่วยปฏิบัติ 

๕. หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก : 
ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานอาชญากรรม) ก าหนดมาตรการ/ข้อสั่งการการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน
อาชญากรรม 

๖.หน่วยรับผิดชอบร่วม : 
ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองวิจัย)รับผิดชอบในการรายงานผลภาพรวมของ ตร. 

๗. หน่วยปฏิบัติ :  
กองบัญชาการต ารวจนครบาล, ต ารวจภธูรภาค ๑ ถึง ๙ และศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนใต้ 

๘. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก 
กองแผนงานอาชญากรรม ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๓๑๘๒ 

 พันต ารวจเอก ธีระวุฒิ กิ่งวรรณ  รองผู้บังคับการ กองแผนงานอาชญากรรม  
พันต ารวจเอก สุรพงษ์ เหมือนเผ่าพงษ์ ผู้ก ากับการ กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล 

 พันต ารวจโท ทวีศักดิ์ จินดาศักดิ์  รองผู้ก ากับการ กลุ่มงานวิเคราะห์และ 
ประเมินผล 

 พันต ารวจโท ณัฐวุฒิ ชมเชย  รองผู้ก ากับการ กลุ่มงานวิเคราะห์และ 
ประเมินผล 

 พันต ารวจโทหญิง สุภัค สุพัฒสร  สารวัตร กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล 
ร้อยต ารวจโทหญิง ชลิตา ค าจ าปา  รองสารวัตร กลุ่มงานวิเคราะห์และ 

ประเมินผล 
จ่าสิบต ารวจ นุกูล แก้วทองด้วง  ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานวิเคราะห์และ 

ประเมินผล 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

  
 
 

ตัวช้ีตัวชี้วัดที่ ๑.๔: ตัวช้ีวัดระหว่ำงกระทรวงท่ีมีเป้ำหมำยร่วมกัน (Joint KPIs) 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔.๑ : ร้อยละของยาเสพติดรายส าคัญท่ีจับกุมได้จ านวนไม่น้อยกว่า ๗๐,๘๙๖ คด ี
หน่วยวัด : คด ี
น้ ำหนัก   : ร้อยละ ๒๔ 

ค ำอธิบำย  :    คดีรำยส ำคัญ หมายถึง คดีท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
       ๑. ผู้ต้องหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทุกข้อหา 
       ๒. เป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฐาน  ผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ใน
ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒  หรือ  พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
พ.ศ.๒๕๑๘ ซึ่งมีปริมาณ 
ของกลางอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 
          ๒.๑  เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ๑,๐๐๐ กรัม (๑๐,๐๐๐ เม็ด) ขึ้นไป 
          ๒.๒  เมทแอมเฟตามีนบริสุทธ์ (ไอซ์) ๑,๐๐๐ กรัม (๑ กิโลกรัม) ขึ้นไป 
          ๒.๓  เอ็กซ์ตาซี่ ๒๕๐ กรัม (๑,๐๐๐ เม็ด) ขึ้นไป     
                             ๒.๔  เฮโรอีน ๑,๐๐๐ กรัม (๑ กิโลกรัม)  ขึ้นไป 
          ๒.๕  โคเคน  ๑,๐๐๐ กรัม (๑ กิโลกรัม)  ขึ้นไป 
                   ๒.๖  ฝิ่น ๑๐,๐๐๐ กรัม   (๑๐ กิโลกรัม) ขึ้นไป 
          ๒.๗  กัญชาแห้ง ๑๐๐,๐๐๐ กรัม (๑๐๐ กิโลกรัม)  ขึ้นไป 
          ๒.๘  ยางกัญชา ๑,๐๐๐ กรัม  (๑ กิโลกรัม)  ขึ้นไป 
          ๒.๙ คีตามีน  ๑,๐๐๐ กรัม (๑ กิโลกรัม)  ขึ้นไป 
          ๒.๑๐ โคคาอีน ๑,๐๐๐ กรัม (๑ กิโลกรัม)  ขึ้นไป 
          ๒.๑๑ มิดาโซแลม ๕๐๐ เม็ด ขึ้นไป   
      ๓. เป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฐาน สมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ ตาม พ.ร.บ.มาตรการในการ 
ปราบปรามผู้กระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ 
 
   ข้อมูลพื้นฐำนตัวช้ีวัด    :    

 

 
 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐำน ข้อมูลผลกำรปฏิบัติ   

จ านวนคดียาเสพติดรายส าคัญที่จับกุมได้ จ านวน
ไม่น้อยกว่า ๗๐,๘๙๖ คด ี

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๖๒,๓๖๔ ๖๗,๘๕๑ ๖๕,๒๗๐ 

ตัวชี้วัดระหว่ำงกระทรวงท่ีมีเป้ำหมำยร่วมกัน (Joint KPIs) 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

  ข้อมูลพื้นฐำนผลกำรด ำเนินกำรของหน่วยปฏิบัติ 
 

  
  

หน่วย 
  

ข้อมูลกำรจับกุมกำรกระท ำควำมผิดคดียำเสพติดรำยส ำคัญ พ.ศ.๒๕๕๙ 
เป้ำ พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ 

จับกุมทกุข้อหำ รำยส ำคัญ จับกุมทกุข้อหำ รำยส ำคัญ จับกุมทกุ
ข้อหำ 

รำยส ำคัญ 
รำยส ำคัญ 

ภ.๑ ๕๘,๐๒๓ ๘,๗๓๒ ๔๐,๒๗๐ ๖,๕๒๐ ๒๔,๕๕๖ ๖,๓๑๑ ๗,๐๘๙ 
ภ.๒ ๕๒,๖๕๒ ๗,๗๘๙ ๔๖,๘๗๒ ๘,๐๐๖ ๒๕,๗๗๕ ๗,๑๒๔ ๘,๐๑๑ 
ภ.๓ ๓๙,๖๕๗ ๔,๖๓๘ ๒๘,๘๑๖ ๖,๘๒๔ ๒๙,๓๕๑ ๖,๑๑๕ ๖,๕๒๒ 
ภ.๔ ๔๖,๘๖๘ ๖,๘๒๓ ๔๗,๓๑๔ ๗,๑๑๒ ๓๓,๒๕๗ ๗,๒๒๒ ๗,๖๕๖ 
ภ.๕ ๑๘,๔๔๓ ๓,๘๗๖ ๑๙,๔๘๐ ๓,๗๘๓ ๒๐,๑๑๑ ๔,๒๔๓ ๔,๗๔๙ 
ภ.๖ ๓๐,๙๓๓ ๕,๒๑๔ ๒๖,๗๕๑ ๕,๕๔๒ ๑๕,๔๓๗ ๔,๖๕๖ ๔,๘๒๐ 
ภ.๗ ๔๙,๕๖๖ ๕,๘๕๗ ๕๑,๑๕๒ ๖,๖๙๘ ๑๙,๐๖๕ ๖,๓๖๘ ๖,๕๒๒ 
ภ.๘ ๓๓,๕๗๗ ๕,๘๖๖ ๓๕,๕๓๗ ๑๐,๔๗๕ ๓๔,๗๔๘ ๑๑,๓๕๘ ๑๒,๐๕๒ 
ภ.๙ ๒๐,๓๒๒ ๔,๐๑๒ ๒๐,๗๐๗ ๕,๖๑๒ ๑๖,๙๕๔ ๔,๖๙๒ ๕,๐๓๓ 
บช.น ๖๒,๘๐๗ ๗,๔๗๘ ๔๘,๒๐๕ ๕,๓๒๓ ๓๗,๑๕๘ ๔,๖๓๓ ๔,๙๖๒ 
ศชต. ๙๒,๒๕๓ ๑,๖๖๗ ๙,๑๔๒ ๑,๖๒๒ ๙,๐๒๓ ๒,๑๗๘ ๒,๘๓๕ 

บช.ปส. ๔๒๕ ๔๑๒ ๓๕๗ ๓๓๔ ๓๘๘ ๓๗๐ ๖๔๕ 

รวม 
๕๐๕,๕๒๖ ๖๒,๓๖

๔ 
๓๗๔,๖๐๓ ๖๗,๘๕๑ ๒๖๕,๘๒๓ ๖๕,๒๗๐ 

๗๐,๘๙๖ 
 

หมำยเหตุ๑. เป้าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙   มาจาก      ค่ากลาง x ๑๐๘.๘  
                                                                                     ๑๐๐    
                     แทนค่า     ๖๕,๑๖๒ x ๑๐๘.๘      =     ๗๐,๘๙๖ 
                                          ๑๐๐ 
                  ๒. การแบ่งเป้าให้หน่วยปฏิบัติ พิจารณาจากผลการด าเนินการของหน่วยปฏิบัติในปีที่ผ่านมาเป็น
เกณฑ์ในการแบ่งเป้า             
 

สูตรค ำนวณ          :  
   ค่ากลาง      =       ผลรวมของจ านวนคดีการจับกุมคดียาเสพติดรายส าคัญ ๓ ปีย้อนหลัง 

                                          ๓   
            แทนค่า       =                ๖๒,๓๖๔ + ๖๗,๘๕๑ + ๖๕,๒๗๐         =   ๖๕,๑๖๒ 
                                     3 
 
   ค่ากลางคือ   =       ๖๕,๑๖๒        ตั้งไว้ที่ระดับ   ๓   คะแนน 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

เกณฑ์กำรให้คะแนน: 
 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๔.๔  ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้(โดยใช้
วิธีการและแนวทางการค านวณของ ก.พ.ร.) 
 

 

ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน 

 ๑  ๒ ๓ ๔ ๕ 
จ านวนคดียาเสพติดรายส าคัญที่จับกุมได้  
จ านวนไม่น้อยน้อยกว่า ๗๐,๘๙๖ คด ี

๕๙,๔๒๘ ๖๒,๒๙๕ ๖๕,๑๖๒ ๖๘,๐๒๙ ๗๐,๘๙๖ 

   
 

 ค่า ๔.๔     =    ผลการด าเนินการเฉลี่ย ๓ ปี  (๖๕,๑๖๒) 
      Interval+/- ๒,๘๖๗ (ใช้ค่าเฉลี่ยส่วนต่าง  = ๔.๔%  =๒,๘๖๗ คด)ี 
 

 หมำยเหตุ  ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๔.๔    มาจาก   ผลการด าเนินการปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๖ x ๑๐๐    
                      ผลการด าเนินการปี ๒๕๕๖ 
 

แทนค่า            ๖๗,๘๕๑ -  ๖๒,๓๖๔x  ๑๐๐   =  ๘.๘          =  ๘.๘      =  ๔.๔ 
                                                ๖๒,๓๖๔                                         ๒ 
 

ที่มำของเกณฑ์กำรให้คะแนนภำพรวมของแต่ระดับคะแนน 
 

ระดับคะแนน วิธีกำรค ำนวณ 
๑ ๖๕,๑๖๒ X ๙๑.๒               =  ๕๙,๔๒๘ 

     ๑๐๐ 
๒ ๖๕,๑๖๒ X ๙๕.๖              =  ๖๒,๒๙๕ 

      ๑๐๐ 
๓ ๖๒,๓๖๔ + ๖๗,๘๕๑ + ๖๕,๒๗๐      =  ๖๕,๑๖๒ 

                   ๓ 
๔ ๖๕,๑๖๒ X ๑๐๔.๔             =  ๖๘,๐๒๙ 

       ๑๐๐ 
๕ ๖๕,๑๖๒ X ๑๐๘.๘                     =  ๗๐,๘๙๖ 

      ๑๐๐ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

      เกณฑ์กำรให้คะแนนหน่วยปฏิบัติ 
 

ระดับเกณฑ์กำรให้คะแนนหน่วยปฏิบัติ   

หน่วยปฏิบัติ เป้ำ พ.ศ.๒๕๕๙ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ภ.๑ ๗,๐๘๙ ๕,๘๔๑ ๖,๑๕๓ ๖,๔๖๕ ๖,๗๗๗ ๗,๐๘๙ 
ภ.๒ ๘,๐๑๑ ๖,๖๐๑ ๖,๙๕๔ ๗,๓๐๖ ๗,๖๕๙ ๘,๐๑๑ 
ภ.๓ ๖,๕๒๒ ๕,๓๗๔ ๕,๖๖๑ ๕,๙๔๘ ๖,๒๓๕ ๖,๕๒๒ 
ภ.๔ ๗,๖๕๖ ๖,๓๐๙ ๖,๖๔๕ ๖,๙๘๒ ๗,๓๑๙ ๗,๖๕๖ 
ภ.๕ ๔,๗๔๙ ๓,๙๑๓ ๔,๑๒๒ ๔,๓๓๑ ๔,๕๔๐ ๔,๗๔๙ 
ภ.๖ ๔,๘๒๐ ๓,๙๗๒ ๔,๑๘๔ ๔,๓๙๖ ๔,๖๐๘ ๔,๘๒๐ 
ภ.๗ ๖,๕๒๒ ๕,๓๗๔ ๕,๖๖๑ ๕,๙๔๘ ๖,๒๓๕ ๖,๕๒๒ 
ภ.๘ ๑๒,๐๕๒ ๙,๙๓๑ ๑๐,๔๖๑ ๑๐,๙๙๑ ๑๑,๕๒๒ ๑๒,๐๕๒ 
ภ.๙ ๕,๐๓๓ ๔,๑๔๗ ๔,๓๖๙ ๔,๕๙๐ ๔,๘๑๒ ๕,๐๓๓ 
บช.น ๔,๙๖๒ ๔,๐๘๙ ๔,๓๐๗ ๔,๕๒๕ ๔,๗๔๔ ๔,๙๖๒ 
ศชต. ๒,๘๓๕ ๒,๓๓๖ ๒,๔๖๑ ๒,๕๘๖ ๒,๗๑๐ ๒,๘๓๕ 

บช.ปส. ๖๔๕ ๕๓๑ ๕๕๙ ๕๘๗ ๖๑๖ ๖๔๕ 
รวม ๗๐,๘๙๖ 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล  :  

 

  บช.ปส.  เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล และรวบรวมผลการปฏิบัติของหน่วยปฏิบัติ 
ภ.๑-๙, บช.น., ศชต. และ บช.ปส. ก าหนดให้หน่วยปฏิบัตริายงานผลการปฏิบัติลงในระบบ Polis ทุกครั้งที่มีการ
จับกุมคดีรายส าคัญ โดย บช.ปส.  จะเป็นหน่วยรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติของหน่วยปฏิบัติในภาพรวมทุกวันที่ ๕ 
ของเดือน  เพื่อรวบรวมข้อมูลรายงานระดับ ตร. ตามรอบระยะเวลา ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 
 

ปัญหำและอุปสรรคต่อกำรด ำเนินกำร (ถ้ำมี)   : 
หน่วยรับผิดชอบหลัก :   บช.ปส. 
 

หน่วยปฏิบัติ  : ภ.๑-๙, บช.น.,ศชต., และ  บช.ปส. 

รับผิดชอบตัวชี้วัด :  ๑. พ.ต.อ.สัณฑภวิษย์        มากช่วย   ผกก.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ปส. 

    ๒. พ.ต.ท.หญิง ชลิดา        สกุลโชติ   รอง ผกก.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ปส. 

    ๓. พ.ต.ท.หญิง อัญญาณีย์  วิภากูล     สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ปส 

    ๔. ส.ต.อ.หญิง เบญจวรรณ เดชพงษ์    ผบ.หมู่ ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ปส.
   

โทรศัพท์ : ๐ ๒๙๗๓ ๕๓๐๔     โทรสาร    ๐ ๒๕๒๑ ๘๐๓๑ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๒  :ร้อยละของคดีของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สามารถส่งส านวนให้พนักงานอัยการได้ 

หน่วยวัด  : ร้อยละ 

น้ ำหนัก  :   ร้อยละ  ๖ 
๑. ค ำอธิบำย : 
  พิจารณาจากการด าเนินการของพนักงานสอบสวนที่มีความเห็นเสนอต่อพนักงานอัยการเกี่ยวกับคดี
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เกิดขึ้น 
  
๒. ค ำนิยำม :   

- นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หมายถึง คนต่างด้าวที่เข้าทาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพ่ือการ
ท่องเที่ยว หรือเพ่ือการอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

  - คดีที่เกิดขึ้น หมายถึง แต่เฉพาะคดีอาญาที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งเป็นผู้เสียหาย 
หรือผู้ต้องหาในคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ทั้งหมด     ที่เกิดขึ้น 
  - การด าเนินการแล้วเสร็จ ให้ถือวันที่พนักงานสอบสวนเสร็จสิ้น และส่งส านวนให้พนักงานอัยการ
พิจารณา ทั้งคดีที่มีความเห็นสั่งฟ้อง สั่งไม่ฟ้อง หรืองดการสอบสวน 

๓. ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน :เก็บรวบรวมข้อมูลจาก กองบัญชาการต ารวจนครบาล ต ารวจภูธรภาค ๑ – ๙ และ
ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๔. สูตรกำรค ำนวณ 

  
 
 
 
๕. เกณฑ์กำรให้คะแนน  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๓ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๘๔ ๘๗ ๙๐ ๙๓ ๙๖ 

 
เงื่อนไชเกณฑ์การให้คะแนน : ค่าเป้าหมายอยู่ที่ ๓ 

๖. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน 
 

 

 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

คดีของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

คดี 
 

๑,๘๘๖ ๒,๘๑๖ ๒,๐๘๑ 

ร้อยละ 
 

๙๗.๓ ๙๖.๔ ๙๑.๙ 

คดีที่พนักงานสอบสวนมีความเห็นเสนอต่อพนักงานอัยการเกี่ยวกับคดีของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เกิดขึ้น 
                                                                                                                               * 100 

คดีที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวท้ังหมด 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
๗.แหล่งข้อมูล :ข้อมูลจาก กองบัญชาการต ารวจนครบาล ต ารวจภูธรภาค ๑ – ๙ และศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

๘. หน่วยรับผิดชอบหลัก :ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ( กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว ) 

๙. หน่วยปฏิบัติ :กองบัญชาการต ารวจนครบาล ต ารวจภูธรภาค ๑ – ๙ และศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัด ชายแดน
ภาคใต้ 

๑๐. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  

      ๑. พ.ต.อ.ประเสริฐ  เงินยวง    รองผบก.ภ.จว.นครปฐม ปฏิบัติราชการ บก.ทท 
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๓๔ ๐๒๑๕ 

      ๒. พ.ต.ท.หญิง ทิพวรรณ  ญาณประสิทธิ์ สว.ฝอ.บก.ทท.    
โทรศัพท์  ๐๘ ๙๖๖๘ ๗๕๖๙ โทรสาร  ๐ ๒๑๓๔ ๐๒๑๕ 
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ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔.๓ : ร้อยละของคดีค้ามนุษย์ท่ีถูกจับกุมและมีความเห็นสั่งฟ้องต่อผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมทั้งหมด 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ ำหนัก : ร้อยละ ๖ 
๑.ค ำอธิบำย : 
 อำชญำกรรมเกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์หมายถึง คดีที่พนักงานสอบสวนรับค าร้องทุกข์หรือค ากล่าวโทษ ท าการ
สืบสวนสอบสวน ออกเลขคดีในความผิดฐานค้ามนุษย์ทั้งหมดทั่วประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยในปี พ.ศ.
๒๕๕๘ ประเทศไทยถูกจัดล าดับอยู่ในบัญชีกลุ่มที่ ๓ (Tier ๓) ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีสถานการณ์การค้ามนุษย์ระดับ
เลวร้ายที่สุด เนื่องจากรัฐบาลไม่ได้เสนอแผนป้องกัน ปราบปราม หรือด าเนินการให้สามารถด าเนินการตามมาตรฐาน
ขั้นต่ าในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม  มีผลท าให้สหรัฐอเมริกาใช้มาตรการคว่ าบาตรการช่วยเหลือ
ด้านต่างๆต่อประเทศไทยยกเว้นการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม  

 ลักษณะการกระท าผิดฐานค้ามนุษย์เป็นกระบวนการในการจัดหา น าพา หรือส่งตัวบุคคลไปยังที่ใดที่หนึ่ง 
หรือรับตัวบุคคลไว้โดยการใช้ก าลังบังคับ ข่มขู่ ลักพาตัว ฉ้อฉลหลอกลวง ใช้อ านาจโดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือ
ผลประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท าความผิด ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน า
บุคคลดังกล่าวมาแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบใน ๘ รูปแบบ ได้แก่ 
 ๑) การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี 
 ๒) การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก เช่น การน าบุคคลมาแสดงภาพยนตร์ลามก 
 ๓) การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน เช่น การบังคับให้เต้นระบ าเปลื้องผ้า 
 ๔) การเอาคนลงเป็นทาส 
 ๕) การน าคนมาขอทาน 
 ๖) การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 
 ๗) การบังคับตัดอวัยวะเพ่ือการค้า 
 ๘) การอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม 
๒.ค ำนิยำม : 

๒.๑กำรค้ำมนุษย์ หมายความว่า กำรกระท ำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเพื่อแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ เป็นธุระ
จัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขังจัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ 
ใช้ก าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ านาจโดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้ปกครอง
หรือผู้ดูแลบุคคลนั้น เพ่ือให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท าผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่
ตนดูแล หรือเป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจาก หรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยว กักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับ
ไว้ซึ่งเด็ก 

๒.๒ แสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีการผลิตหรือ
เผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน การเอาคนลงเป็นทาส การน าคนมาขอทาน 
การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การบังคับตัดอวัยวะเพ่ือการค้า หรือการอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล 
ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม 

๒.๓ กำรบังคับใช้แรงงำนหรือบริกำร หมายความว่า การข่มขืนใจให้ท างานหรือให้บริการโดยท าให้กลัวว่า
จะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเอง หรือของบุคคลอ่ืน โดยขู่เข็ญด้วย
ประการใดๆ โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือโดยท าให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบิัติราชการของส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 48 
 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๒.๔ องค์กรอำชญำกรรม หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งมีการจัดโครงสร้างโดยสมคบกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป 
ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วระยะเวลาหนึ่งและไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างที่ชัดเจน มีการก าหนดบทบาทของสมาชิกอย่าง
แน่นอนหรือมีความต่อเนื่องของสมาชิกภาพหรือไม่ ทั้งนี้ ผู้ต้องหามีวัตถุประสงค์ที่จะกระท าความผิดฐานใดฐานหนึ่ง
หรือหลายฐานที่มีอัตราโทษจ าคุกขั้นสูงตั้งแต่สี่ปีขึ้นไป หรือกระท าความผิดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือ
แสวงหาประโยชน์ทางทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันมิชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 ๒.๕ ค ำร้องทุกข์หมายความถึงการที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาว่ามีการกระท าความผิดขึ้น จะรู้ตัวผู้กระท าความผิดหรือไม่ก็ตาม ซึ่งกระท าให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้เสียหาย และการกล่าวหาเช่นนั้น ได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระท าความผิดได้รับโทษ 
 ๒.๖ ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ หมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายจากการกระท าโดยตรงใน
ความผิดฐานค้ามนุษย์ ตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ 
 ๒.๗ ค ำกล่ำวโทษหมายถึงการที่บุคคลอ่ืนซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ ว่ามี
บุคคลรู้ตัวหรือไม่ก็ดี   ได้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์เกิดข้ึน 
 ๒.๘ กำรสืบสวนหมายความถึงการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจได้
ปฏิบัติไปตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
 ๒.๙ กำรสอบสวนหมายความถึง การรวบรวมพยานหลักฐาน และการด าเนินการทั้งหลายอ่ืนตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งพนักงานสอบสวนได้กระท าไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหาเพ่ือจะได้
ทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพ่ือจะเอาตัวผู้กระท าผิดมาฟ้องลงโทษ 
 ๒.๑๐ ผู้ต้องหำหมายความถึงบุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์แต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล  
 ๒.๑๑ พนักงำนสอบสวนหมายความถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอ านาจและหน้าที่ท าการสอบสวน 
๓.ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน : 
กำรด ำเนินงำนของหน่วยปฏิบัติคดีควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์  ได้แก่ การรวบรวมพยานหลักฐาน และการด าเนินการ
ทั้งหลายอ่ืนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งพนักงานสอบสวนได้กระท าไปเกี่ยวกับ
ความผิดที่กล่าวหาเพ่ือจะได้ทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพ่ือจะเอาตัวผู้กระท าผิดมาฟ้องลงโทษใน
ความผิดฐานค้ามนษุย์ โดยมีขั้นตอนด าเนินงาน ดังนี้ 

๓.๑ ลงข้อมูลในระบบ E - AHT 
๓.๒ วิเคราะห์จุดอ่อนภายในองค์กร 
๓.๓ อุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
๓.๔ ข้อเสนอส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป 
๓.๕ หลักฐานอ้างอิง 

 
๔.สูตรค ำนวณ :ร้อยละของผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ที่ถูกจับกุมและมีความเห็นสั่งฟ้องต่อผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ที่ถูก
จับกุม  ทั้งหมด 
      = จ านวนผู้ต้องหาที่สั่งฟ้องในความผิดฐานค้ามนุษย์ทั้งหมด 
                   ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
      --------------------------------------------------------------  x ๑๐๐ 
                จ านวนผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมในความผิดฐานค้ามนุษย์ทั้งหมด 
          ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
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 ๔.๑ ผู้ต้องหำสะสม หมายความถึง จ านวนผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมในความผิดฐานค้ามนุษย์ ก่อนปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙  ที่พนักงานสอบสวนยังมิได้มีความเห็นส่งอัยการ 
 ๔.๒ จ ำนวนผู้ต้องหำที่สั่งฟ้องในควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์ทั้งหมดในในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙       
หมายความถึง จ านวนผู้ต้องหาสะสมบวกกับจ านวนผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมและมีความเห็นสั่งฟ้องในปีงบประมาณ         
พ.ศ.๒๕๕๙ 
 ๔.๓ จ ำนวนผู้ต้องที่ถูกจับกุมในควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์ทั้งหมดในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ หมายความ
ถึง จ านวนผู้ต้องหาสะสม บวกกับ จ านวนผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ที่พนักงานสอบสวนมี
ความเห็นส่งพนักงานอัยการ 
๕.เกณฑ์กำรให้คะแนนของหน่วยปฏิบัติ : 
 ๕.๑ ใช้ค่าเฉลี่ยจากผลการด าเนินงานรอบ ๓ ปีย้อนหลังเป็นเกณฑ์ให้คะแนนระดับ ๓ 
 ๕.๒ ช่วงปรับเกณฑ์ให้คะแนน +/- ร้อยละ  ....  ต่อหนึ่งช่วงคะแนน โดยก าหนดเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
     

 
๖.รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน : 
ผลการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 
 

ข้อมูลพื้นฐำน
ประกอบตัวชี้วัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 
ปีงบฯ พ.ศ.๒๕๕๖ ปีงบฯ พ.ศ.๒๕๕๗ ปีงบฯ พ.ศ.๒๕๕๘ 

จับกุม(คน) สั่งฟ้อง(คน) จับกุม(คน) สั่งฟ้อง(คน) จับกุม(คน) สั่งฟ้อง(คน) 

      

      

หมำยเหตุ : ส าหรับสถิติข้อมูลสถิติ ๓ ปีที่ผ่านมาอยู่ในระหว่างการจัดเก็บข้อมูล หากได้ข้อมูลเรียบร้อยและจะแจ้งให้
ทราบโดยด่วนต่อไป 
๗.แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : 

 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง เป็นหน่วยรวบรวมข้อมูล                     
ในภาพรวมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ จากหน่วยปฏิบัติ ได้แก่ กองบัญชาการต ารวจนครบาล กองบัญชาการ
ต ารวจภูธร     ภาค ๑ – ๙ ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส านักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยน า
ข้อมูล จากรายงานผลการปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม  ๒๕๕๘ – เดือน กันยายน 
๒๕๕๙) มาเป็นฐานข้อมูลในการค านวณพิจารณาผลส าเร็จของการด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ ซึ่งมีขั้นตอนการ
ด าเนินการ  ดังนี้ 

 ๗.๑ ระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

    - กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก รวมทั้ง
เป็นหน่วยรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินการของหน่วยปฏิบัติ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 

 ๗.๒ ระดับหน่วยงาน 

    - หน่วยปฏิบัติเป็นผู้ด าเนินการและรวบรวมผลการด าเนินการของหน่วย รายงานผลให้กองบังคับการ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง เพ่ือรวบรวมข้อมูล ในภาพรวมของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติส่งผลการด าเนินการตามวงรอบการรายงานให้ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ 

๘.หน่วยรับผิดชอบหลัก: กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง ส านักงาน
ต ารวจ  แห่งชาติ 

๙.หน่วยปฏิบัติ: เป็นหน่วยด าเนินการและรายงานผลการปฏิบัติจากคดีที่มีการจับกุม สอบสวนและมีความเห็นสั่ง
ฟ้อง  ผู้ต้องหาต่อพนักงานอัยการเทียบกับผู้ต้องหาในความผิดฐานค้ามนุษย์ทั้งหมด 

 ๙.๑ กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง(กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์) 

 ๙.๒ ส านักงานต ารวจตรวจคนเข้าเมือง 

 ๙.๓ กองบัญชาการต ารวจนครบาล 

 ๙.๔ กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค ๑ – ๙ 

 ๙.๕ ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจชายแดนภาคใต้ 

๑๐.ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด:  

ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 

หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๒ ๑๔๒ ๑๐๖๙ หมายเลขโทรสาร ๐๒ ๑๔๓ ๘๒๑๖ 
Email : Strategy_atpd@hotmail.com 

๑. พันต ารวจเอก สันทัศน์ เชื้อพุฒตาล ๐๘๑ ๖๕๗ ๒๖๐๐ 
รองผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 

๒. พันต ารวจเอกหญิง ภณิดา  โชติประดิษฐ ๐๘๑ ๘๔๕ ๖๗๑๕ 
ผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 

๓. พันต ารวจโท  อัศวิน  หวังสู้ศึก  ๐๘๙ ๐๖๕ ๖๔๕๐ 
รองผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 

๔. พันต ารวจโท  พีรเดช  แก้วก าพล  ๐๘๖ ๓๔๕ ๔๔๖๓ 
สารวัตรฝ่ายอ านวยการกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย ์

๕. ร้อยต ารวจโท  วิเชียร  อริกุล   ๐๙๘ ๘๓๐ ๑๒๖๒ 
รองสารวัตรฝ่ายอ านวยการกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 
 

* * * * * * * * 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๕ : จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรหนึ่งแสนคน 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๕.๒ : จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก โดยระบบ POLIS 
หน่วยวัด  :  คน 
น้ าหนัก  :  ร้อยละ ๑.๖๗ 
๑. ค าอธิบาย  :   

๑.๑ จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก หมายถึง ข้อมูลจ านวนผู้เสียชีวิตจากในระบบสารสนเทศ ตร. 
ระบบคดีจราจรโครงการ POLIS ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑.๒ จ านวนประชากร หมายถึง ข้อมูลจ านวนประชากรประจ าปี โดยส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

๑.๓ กรอบปฏิญญามอสโก ก าหนดให้ "คศ. ๒๐๑๑-๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓) เป็นทศวรรษแห่งการ
ปฏิบัติการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน" ซึ่งการด าเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยให้บรรลุ
เป้าหมาย คือ ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ ากว่า ๑๐ คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
2.ข้อมูลพื้นฐานตัวช้ีวัด   :    

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 
ทางบก โดยระบบ POLIS 

คน 8,832 ๗,๐๖๖ ๖,๕๐๘ 

 

3.สูตรค ำนวณ     :      A     =     B  x  ๑๐๐,๐๐๐ 
                   C 

A  =  อัตราการเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุบนท้องถนนต่อประชากรแสนคน 
B  =  จ านวนผู้เสยีชีวิตจากอุบตัิเหตุจราจรทางบกในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
C  =  จ านวนประชากรประจ าปี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙      

4.ข้อมูลพื้นฐำนผลกำรด ำเนนิกำรของหน่วยปฏิบัติ 
 

 
หน่วย 

ข้อมูลจ ำนวนผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุจรำจรทำงบก โดยระบบ POLIS 
ปีงบประมำณ 

เป้ำหมำย          
ปีงบประมำณ 

2559  2556  2557 2558 
บช.น 295 241 205 205 
ภ.1 907 648 817 817 
ภ.2 770 591 557 557 
ภ.3 1,321 1,227 984 984 
ภ.4 1,284 1,133 994 994 
ภ.5 827 613 539 539 
ภ.6 1,095 869 835 835 

     



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบิัติราชการของส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 52 
 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
หน่วย 

ข้อมูลจ ำนวนผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุจรำจรทำงบก โดยระบบ POLIS 
ปีงบประมำณ 

เป้ำหมำย          
ปีงบประมำณ 

2559 2556 2557 2558 
ภ.7 892 627 587 587 
ภ.8 828 706 660 660 
ภ.9 461 310 256 256 
ศชต. 152 101 74 74 
รวม 8,832 7,066 6,508 6,508 

 
5.เกณฑ์การให้คะแนน :  

     เกณฑ์การให้คะแนนของหน่วยปฏิบัติ บช.น., ภ.๑-๙ และ ศชต. โดยก าหนดหน่วยวัดเป็นราย 
 

หน่วยงำน จ ำนวนผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุจรำจร 
โดยระบบ POLIS ประจ ำปี 2558 

(คน) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

บช.น. 205 220 213 205 196 187 

ภ.๑ 817 882 849 
 

817 785 753 

ภ.๒ 557 601 579 557 535 513 

ภ.๓ 984 1,062 1,023 984 946 907 

ภ.๔ 994 1,073 1,034 994 955 917 

ภ.๕ 539 582 560 539 518 497 

ภ.๖ 835 901 869 835 802 771 

ภ.๗ 587 634 610 587 564 540 

ภ.๘ 660 712 686 660 634 608 

ภ.๙ 256 276 266 256 246 235 

ศชต. 74 79 76 74 70 66 

รวมทั้งสิ้น 6,508 7,022 6,765 6,508 6,251 5,994 
 

 

6.แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  :   
ข้อมูลจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกในระบบสารสนเทศ ตร.  ระบบคดีจราจร โครงการ POLIS ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
7.หน่วยรับผิดชอบหลัก : สยศ.ตร.(ผก.) 

8.หน่วยปฏิบัติ :  บช.น., ภ.๑-๙ และ ศชต. เป็นหน่วยบันทึกข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกผ่านระบบ
สารสนเทศ ตร. ระบบคดีจราจร โครงการ POLIS 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

9.ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก :      
   9.๑ พ.ต.อ.วีระชาติ  วัจนะพุกกะ  ผกก.วผ.ผก.   โทรศัพท์ ๐๘ ๙๑๒๕ ๑๙๙๑ 
   9.๒ พ.ต.ท.หญิง รุจิรา  ท ายาฤทธิ์ศักดิ์   รอง ผกก.วผ.ผก.  โทรศัพท์ ๐๘ ๖๑๗๔ ๙๘๗๕ 
   9.๓ ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ธัญวรัตน์  ต่อพงศ์พัฒนะ  สว.วผ.ผก.  โทรศัพท์ 08 1995 9143 
   9.๔ ร.ต.อ.หญิง สุกัญญา  สุขะเต   รอง สว.วผ.ผก.  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๓๒๗๕   
 

ตัวช้ีวัดที่ ๒ :  การรับแจ้งที่พักอาศัยของเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม  
ซึ่งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย 

น้ ำหนัก: ร้อยละ ๑๐ 

๑. วัตถุประสงค์ :  
เพ่ือสะท้อนผลการให้บริการในงานบริการตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อผู้รับบริการของส่วนราชการ และน าผลส ารวจมาเพ่ือยกระดับและ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๒. ค ำอธิบำย : 
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. ๒๕๕๘ 

มาตรา ๕ก าหนดให้ทุกส่วนราชการคัดเลือกกระบวนงานที่เป็นภารกิจของหน่วย ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบซึ่ง
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองได้จัดส่งกระบวนงานเพ่ือประกาศให้ประชาชนได้รับทราบจ านวน ๑๗ กระบวนงานคือ 

1. การขอแก้ไขรายการต่าง ๆ ในใบส าคัญถิ่นที่อยู่หรือใบแทนใบส าคัญถิ่นที่อยู่ 
2. การขอตรวจลงตราประเภทนอกก าหนดจ านวนคนต่างด้าวที่จะขอเข้ามามีถ่ินที่อยู่ใน 

ราชอาณาจักรเป็นรายปี (Non-Quota Immigrant Visa) ย้อนหลัง 
3. การขอถอนสลักหลังแจ้งออกและกลับเขามาอีก 
4. การขอรับใบแทนใบส าคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.๑๗) กรณีเปลี่ยนเล่ม 
5. การขอรับใบแทนใบส าคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.๑๗) กรณีสูญหาย 
6. การขอรับใบส าคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.๑๕) 
7. การขอรับใบส าคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.๑๖) 
8. การขออนุญาตเพ่ือกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก 
9. การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัตินิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๒๒ 
10. การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิตาม พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.

๒๕๑๔ 
11. การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน 

พ.ศ.๒๕๒๐ 
12. การแจ้งที่พักอาศัยของเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม ซึ่ง

รับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

13. การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกก าหนดจ านวนคนต่างด้าวซึ่งเข้ามามีถ่ินที่อยู่ใน 
ราชอาณาจักรเป็นรายปี (Non-Quota Immigrant Visa) 

14. การเยี่ยมผู้ต้องกักรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาญาจักร ตาม ม.๕๔แห่งพระราชบัญญัติ 
คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ 

15. การรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกิน ๙๐ วัน 
16. การสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามาอีก 
17. งานตรวจสอบและแก้ไขเพ่ิมเติมรายการในหลักฐานทะเบียนคนต่างด้าว 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยส านักงาน 
ก.พ.ร. ก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของงานการให้บริการ ของตัวชี้วัดที่ ๒  ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการแล้ว ให้ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกกระบวนงานการให้บริการ ในพระราชบัญญัติการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน  ๑  กระบวนงานเพื่อบรรจุไว้ในกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกงาน
บริการตามตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังนี้ 
 ๑. เป็นงานบริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ที่ส่วนราชการด าเนินการ ตามพระราชบัญญัติ 
การอ านวยความสะดวกฯ 
 ๒. เป็นงานบริการที่มีประชาชนมาขอรับบริการเป็นจ านวนมาก  และมีผลกระทบสูงต่อประชาชน
(จ านวนผู้รับบริการต้องไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ราย) 
 ๓. เป็นภารกิจหลักของส่วนราชการ  หรือมีความส าคัญต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบ
ธุรกิจของประเทศไทย   หรือเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการน าเข้า – ส่งออกอิเล็กทรอนิกส์สินค้า  (Nation Single) 
 ๔. เป็นงานบริการที่ผู้รับบริการสามารถระบุส่วนราชการผู้ให้บริการที่ชัดเจนได้(กรณีที่มีส่วน
ราชการอ่ืนร่วมให้บริการด้วย  หรือมีส่วนราชการอ่ืนที่ให้บริการเหมือนกัน) 
 ๕. เป็นงานบริการที่สามารถระบุผู้รับบริการที่เป็นตัวบุคคลได้ (ไม่ใช่ระบุเป็นหน่วยงาน ส่วน
ราชการ บริษัท ตัวแทน ห้างร้าน หรือองค์กร  เป็นต้น) 
 ๖. เป็นงานบริการที่เก็บส ารวจความพึงพอใจ/เก็บรวบรวมข้อมูลได้  กล่าวคือ  ต้องมีรายชื่อ
ผู้รับบริการ  ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์  ที่เป็นปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ 
 ๗. เป็นงานบริการที่ไม่มีข้อจ ากัดในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เช่น  ชื่อหรือที่อยู่ของผู้รับบริการเป็น
ความลับ  เป็นต้น 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้คัดเลือกกระบวนงาน “กำรรับแจ้งที่พักอำศัยของเจ้ำบ้ำน เจ้ำของ  
หรือผู้ครอบครองเคหะสถำน  หรือผู้จัดกำรโรงแรม  ซึ่งรับคนต่ำงด้ำวเข้ำพักอำศัย”มาจัดท าเป็นตัวชี้วัดความพึง
พอใจของผู้รับบริการ  เนื่องจากการแจ้งที่พักอาศัย เป็นการควบคุมคนต่างด้าวซึ่งเป็นภารกิจหลักของส านักงานตรวจ
คนเข้าเมืองมีสถิติผู้เข้ารับบริการจ านวนมาก  และมีการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดชื่อ ที่อยู่  ของเจ้าบ้าน  เจ้าของหรือผู้
ครอบครองเคหะสถาน  หรือผู้จัดการโรงแรมในระบบไว้ซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลที่จะให้ข้อมูลกับส านักงานก.พ.ร. ได้  
โดยได้แจ้งยืนยันงานบริการให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบแล้วตามแบบฟอร์มที่ ๑ : ยืนยันงานบริการที่จะใช้ส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  และแบบฟอร์มที๒่ : ข้อมูลรายละเอียดงานบริการที่จะใช้
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙   
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

  ผู้รับบริการหมายถึง เจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม ซึ่งรับ
คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย 

พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนราชการ โดยส านักงาน ก.พ.ร.  
จะเป็นผู้จัดหาหน่วยงานผู้ประเมินอิสระภายนอกมาด าเนินการส ารวจ 

 
ประเด็นส าคัญที่ จะใช้ ในการส ารวจ เช่นด้ านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นต้น 

๓. เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
  

เกณฑ ์ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละ 

ความพึงพอใจ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ 

 
๔. แนวทำงกำรประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
การประเมินผล ส่วนราชการ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส านักงาน 
ต ารวจแห่งชาติ จะใช้ผลการส ารวจความ
พึงพอใจ  ในงานบริการ การแจ้งที่พัก
อาศั ย ขอ ง เ จ้ า บ้ า น  เ จ้ า ของ  ห รื อ ผู้
ครอบครองเคหะสถาน หรือผู้ จัดการ
โรงแรม  ซึ่งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย จาก
ห น่ ว ย ง า น ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก 
ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นข้อมูลอ้างอิงเพ่ือใช้
ในการประเมนิผล 

 เปรียบเทียบผลการส ารวจกับเกณฑ์การให้
คะแนนของตัวชี้วัด 

 กำรเตรียมกำรเพื่อกำรติดตำมและประเมินผล 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยส านักงานตรวจคน

เข้าเมือง  สามารถด าเนินการส ารวจข้อมูล ผลการ
ด าเนินงานด้วยตนเองควบคู่ไปได้  เพ่ือใช้ในการ
ติดตามผลการด าเนินการของส่วนราชการ  ซึ่งเป็น
การด าเนินงานภายในส่วนราชการ 
 

เงื่อนไข  : 
 คะแนนความส าเร็จใช้คะแนนผลการส ารวจความพึงพอใจจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจาก ส านักงาน 
ก.พ.ร. 
 

๕. หน่วยงำน/ผู้ที่รับผิดชอบหลัก :ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง) 

๖. หน่วยปฏิบัติ: บก.ตม.๑,๓-๖ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๗. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก :  
 

 ชื่อผู้รับผิดชอบ หมำยเลขโทรศัพท์ 
ส ำนักงำน ก.พ.ร. 
๑. นางสาวณัฐชยา เครือหงส์ 
๒. นายยุทธชัย อินปา 
๓. นางสาวสุภาภรณ์ ชัยศักดิ์ศรี 
๔. นางสาวปณิตา ปณิธานธรรม 

โทร. ๐๒๓๕๖ ๙๙๙๙ 
ต่อ ๘๘๒๕, ๘๘๙๗, ๘๘๖๗, ๘๘๖๑ 
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๒๗๙ 
Email :me_opdc@opdc.go.th 

 

 

 

ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง 
๑. พ.ต.อ.พงษ์นคร  นครสันติภาพ      ผกก.ฝอ.๓ บก.อก.สตม. 
๒. พ.ต.ท.หญิง เลิศศิริ  สงวนทรัพย์    สว.ฝอ.๓ บก.อก.สตม. 
๓. ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง ประไพพรณ์  พรมสิทธิ์  รอง สว.ฝอ.๓ บก.อก.สตม. 

๔. จ.ส.ต.หญิง นงลักษณ์  โพธิ์หล้า  ผบ.หมู่ ฝอ.๓ บก.อก.สตม. 

 
โทร ๐ ๒๒๘๗ ๔๑๑๖ 
โทรสาร ๐ ๒๒๘๗ ๔๖๓๐ 
E-mail : general๓.๔imm@gmail.com 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๓ : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

น้ ำหนัก : ร้อยละ ๕ 
 

การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังตาราง 
 

กรณีที่ ๑  ส่วนรำชกำรได้รับเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน วัดผล ๒ ตัวช้ีวัด 
 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
๓.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๒.๕ 
๓.๒ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๒.๕ 

 
กรณีที่ ๒  ส่วนรำชกำรไม่ได้รับเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน วัดผล ๑ ตัวช้ีวัด 
 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๕ 

 
ตำรำงแสดงสัดส่วนน้ ำหนัก (ร้อยละ ๕) 

 

กรณีท่ี 
งบประมาณประจ าปี น้ าหนัก 

รายจ่ายลงทุน ภาพรวม รวม 

กรณีท่ี ๑ ๒.๕ ๒.๕ ๕ 

กรณีท่ี ๒ - ๕ ๕ 

 

 

 

 

ตัวชีว้ัดมิติภำยใน 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๑ :  กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน 

น้ ำหนัก : ร้อยละ ๒.๕ 

ค ำอธิบำย : 
- การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถใน
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติม
ระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

- การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วน
ราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 

ตำรำงสูตรกำรค ำนวณ :  
 

 
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจ่าย  x ๑๐๐  . 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ร้อยละ ๓  ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๗๕ ๗๘ ๘๑ ๘๔ ๘๗ 

 
เงื่อนไข : 

๑. ก าหนดระดับคะแนน ๕ เท่ากับ ร้อยละ ๘๗ ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 

๒. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม พ.ร.บ. จะใช้
วงเงินงบประมาณท่ีส านักงบประมาณจัดสรร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙  เป็นฐานในการค านวณ 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง :  

ใช้ข้อมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบการบริหาร 
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : พันต ารวจเอกหญิง สาลินี        สุวรรณเกสร์         เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๒๐๕ ๒๐๕๗ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล       : พันต ารวจโทหญิง กัญญ์พิชญา   ประเสริฐสถิต       เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๒๐๕ ๒๐๕๗ 

   : ร้อยต ารวจโทหญิง   ปนัดดา    ปาลสง                เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๒๐๕ ๒๐๕๗ 
           เบอร์โทรสาร :  ๐๒ ๒๕๒ ๖๙๐๓ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๒ :  กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม 

น้ ำหนัก : ร้อยละ ๒.๕ 

ค ำอธิบำย 
  - การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS)  
  - การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับหากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 
 
สูตรกำรค ำนวณ :  
 

 
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย x ๑๐๐ 

 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ 

 
 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ร้อยละ ๒ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๘๘ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ 

 
เงื่อนไข: 
 ๑. ก าหนดระดับคะแนน ๕ เท่ากับร้อยละ ๙๖  ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 ๒. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่าง
ปีงบประมาณกรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม พ.ร.บ. จะใช้วงเงินงบประมาณที่ส านักงบประมาณ
จัดสรร  ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙เป็นฐานในการค านวณ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง :  
ใช้ข้อมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบการบริหาร 

การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : พันต ารวจเอกหญิง สาลินี        สุวรรณเกสร์         เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๒๐๕ ๒๐๕๗ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล       : พันต ารวจโทหญิง กัญญ์พิชญา   ประเสริฐสถิต       เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๒๐๕ ๒๐๕๗ 

   : ร้อยต ารวจโทหญิง   ปนัดดา     ปาลสง                เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๒๐๕ ๒๐๕๗ 
                     เบอร์โทรสาร :  ๐๒ ๒๕๒ ๖๙๐๓ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๔  :  กำรประหยัดพลังงำน 
หน่วยวัด     :  ร้อยละ 

น้ ำหนัก       :  ๒.๕ 

ค ำอธิบำย:  
  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงานจะพิจารณาจาก 
ความครบถ้วนของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลการติดตามการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ข้อมูลปริมาณการใช้ 
พลังงานไฟฟ้า (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีผลการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ 
 
เหตุผล: 
 
  พลังงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมแต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ท าให้ต ้องพึ่งพา
พลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากวา ๕ แสนล้านบาท แนวทางส าคัญที่จะช่วยลดอัตราการ
เพ่ิมความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือ การส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุก
ภาคส่วน  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติให้หน่วยงานราชการด าเนินมาตรการลด
ใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย ๑๐% เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วย 
ลดรายจ่ายของประเทศโดยลดการน าเข้าน้ ามันจากต่างประเทศ 
 
 

ตารางและสูตรการค านวณ : 
 

พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของพลังงาน๒ชนิดค ือ 

๑. ด้านไฟฟ ้า 
๒. ด้านน้ ามันเช ื้อเพลิง 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

สูตรการค านวณค ่าด ัชนีการใช้พลังงาน: 

๑. ด้านไฟฟ้า 
 

ดัชนชี ี้ว ัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ ้า         =(๙๐%ของปริมาณการใช้ไฟฟ ้ามาตรฐาน)– ปริมาณการใชไ้ฟฟ ้าจริง  
(EnergyUtilizationIndex,EUI)ปริมาณการใช้ไฟฟา้จริง 

 
 

ก าหนดให้ 

 
- ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 

(kWh; กิโลว ัตต ์-ช ั่วโมง) 
 

 
 
 
 
 
 

 

- ๙๐%ของปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

 
 
StandardElectricityUtilization;SEUหมายถึงตัวเลขประมาณการใช้
ไฟฟ้าที่ควรจะเป ็นของส ่วนราชการนั้นตั้งแต ่วันที่๑ ต ุลาคม๒๕๕๘ถ ึง
๓๐ กันยายน๒๕๕๙รวม ๑๒  เดือนที่จ ัดท าขึ้นจากการน าป ัจจ ัยต ่างๆ 
ที่มีผลต ่อการใช้ไฟฟ้าของส ่วนราชการนั้น เช่นพื้นที่ใช้สอยจ านวน
บุคลากรเวลาที่ใช ้ในการปฏ ิบัติงานเป็นต ้นของแต ่ละเด ือนแล้วน าไป 
รายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ ๑๒ เดือน 
 
ต ัวเลขประมาณการใช้ไฟฟ้าทีค่วรจะเป ็น(S E U )  ของส ่วนราชการ 

มาตรฐาน(kWh;กิโลว ัตต ์-ช ั่วโมง) นั้นและม ีก าร ใช ้ไฟฟ้าลดล งอย ่า งน ้อยร ้อยละ๑๐ ตามม ติ 
คณะรฐัมนตรีเมื่อว ันที๒่๐มีนาคม๒๕๕๕ 

 

- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง Actual Electricity Utilization; AEU จ านวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ไปจริง 
 (kWh; กิโลว ัตต ์-ช ั่วโมง)ในกิจการของส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง 
 ๓๐ก ันยายน๒๕๕๙รวม๑๒เด ือนโดยใช้ข ้อม ูลจากใบแจ ้งหนี้การใช้

ไฟฟ้าทีก่ารไฟฟ้าเร ียกเก ็บแต ่ละเด ือน แล ้วน าไปรายงานผ ่าน   
www.e-report.energy.go.thให้ครบ๑๒เดอืน 

 

 

 

http://www.e-report.energy.go.th/
http://www.e-report.energy.go.th/
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ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำต ิ
กบั 

หน่วยในสังกดั ตร. 

๒. ดา้นน้ ามันเชือ้เพลิง 
 

ดัชนีช ี้ว ัดประสิทธิภาพการใช ้น้ ามัน 
(EnergyUtilizationIndex,EUI) 

 

 

ก าหนดให้ 
- ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง

มาตรฐาน (ลิตร) 
 

 
 
 
 

 

-๙๐%ของปริมาณการใช้น้ ามัน 
เช ื้อเพลิงมาตรฐาน(ลิตร) 

 

 
 

-ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงจริง 
(ลิตร) 

 
 

 
=(๙๐%ของปริมาณการใช้น้ ามนัมาตรฐาน) –  ปริมาณการใชน้้ ามันจริง 

ปริมาณการใช้น้ ามันจริง 
 

 

 
 
StandardFuelUtilization;SFUหมายถ ึงต ัวเลขประมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงที่ควรจะเป็นของส่วนราชการนั้น ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
ถึง๓๐กันยายน๒๕๕๙รวม ๑๒ เด ือนที่จ ัดท าขึ้นจากการน าป ัจจ ัยต ่างๆ 
ที่มีผลต่อการใช ้น้ ามันเช ื้อเพลิงของส่วนราชการนั้นเช ่นพ ื้นที่รับผ ิดชอบ
(ตารางก ิโลเมตร)จ านวนบ ุคลากร เป ็นต ้นของแต ่ละเดือน แล้วน าไป 
รายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ ๑๒ เดือน 

 

ต ัวเลขประมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ควรจะเป ็น (SFU)ของส ่วน 
ราชการนั้นและม ีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงลดลงอย ่างน ้อยร ้อยละ๑๐
ตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อว ันที๒่๐มีนาคม๒๕๕๕   

 

ActualFuel Utilization; AFUจ านวนน้ ามันเชื้อเพลิง(ล ิตร)ที่ใช้ ไป
จริงในยานพาหนะของส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ถึง 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ รวม ๑๒ เดือน ได้แก่ เบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล
ไบโอดีเซลและก ๊าซธรรมชาติ(NGV)โดยรวบรวมจ านวนหน ่วยของ 
เชื้อเพลิงที่ใช ้ไปก ับยานพาหนะของส ่วนราชการท ุกค ันในแต ่ละเด ือน 
แล้วน าไปรายงานผ่านwww.e-report.energy.go.thใหค้รบ๑๒เดือน 

 

กรณ ีที่ส ่วนราชการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงทางเล ือกได ้แก่แก  สโซฮอล
(ใน ๑ ลิตร มีน้ ามันเบนซินอยู่ ๙๐%) น้ ามันไบโอดีเซล (ใน ๑ ลิตร 
มีน้ ามันด ีเซลอยู่๙๕%) และก  าซธรรมชาติ (NGV) ที่ใช้แทนเบนซ ิน 
หร ือด ีเซล๑๐๐% นั้นการค านวณปร ิมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
ระบบจะประมวลผลเฉพาะจ านวนปร ิมาณน้ ามันเบนซ ินน้ ามัน
ดีเซลเท่านั้น ตามส ูตรการค านวณดังตอ่ไปนี้: 

 

AFU= ปร ิมาณน้ ามันเบนซ ิน+ปร ิมาณน้ ามันด ีเซล+(๐.๙๐ x 
ปร ิมาณน้ ามันแก  สโซฮอล)+(๐.๙๕xปร ิมาณน้ ามันไบโอ
ดีเซล) + (๐.๐๐ xปริมาณNGV) 

http://www.e-report.energy.go.th/
http://www.e-report.energy.go.th/
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ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำต ิ
กบั 

หน่วยในสังกดั ตร. 

เกณฑ ์การให้คะแนน : 
 คะแนนการประเม ินผลการประหย ัดพล ังงานของส ่วนราชการค ิดจากคะแนนเฉลี ่ยของ

หน ่วยงานทั้งหมดทีเ่ป ็นราชการบร ิหารส ่วนกลางในส ังก ัดกรมที่จ ัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง และส ่วนราชการที่ตั้งขึ้น
เป ็นหน่วยงานภายในกรมนั้นที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวงโดยก าหนดเกณฑ ์การให ้คะแนนของแต ่ละหน ่วยงานเป ็น
ระดับข ั้นของความส าเร็จ(Milestone) แบ่งเกณฑ ์การให ้คะแนนเป ็น๕ระด ับพิจารณาจากความก ้าวหน ้าของขั้นตอน
การด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับคะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนนประเมินผล 
ไฟฟ้ำ น้ ำมัน 

 
๑ 

 
๐.๒๕๐๐ 

 
 

๐.๒๕๐๐ 
 

 
๐.๒๕๐๐ 

 
 

๐.๒๕๐๐ 
 

ขั้นตอนที่ ๑ 
๑.๑ มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการ 
ประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน  
      (ตุลาคม ๒๕๕๘–มีนาคม ๒๕๕๙) 
๑.๒ มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการ 
ประหยัดพลังงานของ   ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รอบ ๑๒ เดือน  
(เมษายน ๒๕๕๙– กันยายน ๒๕๕๙) 
    - ตามรูปแบบที่ สนพ.ก าหนด 

 
๒ 

 
๐.๒๕๐๐ 

 
 
 

๐.๒๕๐๐ 

 
๐.๒๕๐๐ 

 
 
 

๐.๒๕๐๐ 

ขั้นตอนที่ ๒ 
๒.๑ มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้พลังงาน 
(ไฟฟ้า/น้ ามัน)  มาตรฐาน และค่าดัชนีการใช้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. ก าหนดไว้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 
๑๒ เดือน นับตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘– กันยายน ๒๕๕๙ 
๒.๒ม ีการรายงานข ้อม ูลปร ิมาณการใช ้พลังงานจริงไฟฟ ้า 
(kWh;ก ิโลวัตต ์-ชั่วโมง)  น้ ามันเชื้อเพลิง(ลิตร) ประจำป ี 
งบประมาณ๒๕๕๙ครบถ ้วน๑๒เด ือนน ับต้ังแต ่เด ือน 
       ตุลาคม ๒๕๕๘– กันยายน ๒๕๕๙ 

 
๓ 

 
 

 
๐.๐๐๐๑ 

- 
๐.๕๐๐๐ 

 
๐.๐๐๐๑ 

- 
๐.๕๐๐๐ 

ขั้นตอนที่ ๓ - ๕ 
ม ีผลการคำนวณ EUIด ้านการใช้ไฟฟ ้า/น้ ามันเชื้อเพลิงประจำป ี
งบประมาณ ๒๕๕๙ตามส ูตรการค านวณที่สนพ.ก าหนดโดยอยูใ่นช ่วง -
๐.๒๐๐ ถึง-๐.๓๓๓ 
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ระดับคะแนน 
ระดับคะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนนประเมินผล 
ไฟฟ้ำ น้ ำมัน 

 
๔ 

๐.๐๐๐๑ 
- 

๐.๕๐๐๐ 

๐.๐๐๐๑ 
- 

๐.๕๐๐๐ 

ม ีผลการคำนวณ EUIด ้านการใช ้ไฟฟ ้า/น้ ามันเชื้อเพลิงประจำป ี
งบประมาณ ๒๕๕๙ตามส ูตรการค านวณที่สนพ.ก าหนดโดยอยูใ่นช ่วง -
๐.๐๙๑ ถึง-๐.๑๙๙ 

 
๕ 

๐.๐๐๐๑ 
- 

๐.๕๐๐๐ 

๐.๐๐๐๑ 
- 

๐.๕๐๐๐ 

ม ีผลการคำนวณ EUIด ้านการใช ้ไฟฟ ้า/น้ ามันเชื้อเพลิงประจำป ี
งบประมาณ ๒๕๕๙ตามส ูตรการค านวณที่สนพ.ก าหนดโดยอยูใ่นช ่วง๐ ถึง-
๐.๐๙๐ 
ในกรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า/น้ ามันเชื้อเพลิง 
มากกว่า ๐ ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่๓, ๔ และ๕รวมกัน 
เท่ากับ ๑.๕๐๐ คะแนน  

   หมำยเหตุ: 
๑)ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็มด้านไฟฟ้า ,  ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 
(เท่ากับ๐.๕๐๐๐)ในระด ับคะแนนที๒่จึงจะได้รับการประเมินผล 
ระดับคะแนนที๓่, ๔และ๕ 
๒) การประเมินคะแนนในขัน้ตอนที๓่,๔และ๕เมื่อทราบดัชนีชี้วัด 
ประสิทธิภาพ(EUI)แล้วจะนำไปเทียบบัญญัต ิไตรยางศ์เพ ื่อประเมินคะแนน 
๓) กรณีท่ีดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (EUI)ด้านการใช้ไฟฟ ้า/น้ ามันเชื้อเพลิง 
ประจ าปีงบประมาณ๒๕๕๙ ตามสูตรการคำนวณทีส่นพ.ก าหนด 
มีค ่าน ้อยกว่า-๐.๓๓๓สว่นราชการจะได ้คะแนนระดับที๓่,๔และ๕ 
รวมก ันเท ่าก ับ๐.๐๐๐คะแนน 
๔)การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมีหนว่ยงานในส ังก ัดมาร่วมในการ 

ประเมินผล 
ก. ประเม ินผลคะแนนของแต่ละหนว่ยงานในสังกัดตามขั้นตอนเพ่ือหา 
คะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
ข. พ ิจารณาให ้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค ่าเฉลี่ยจากคะแนน 
ของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 

(=ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทัง้หมด / จ านวน 
หน ่วยงานในสังกัดท้ังหมด) 

รวมคะแนน ๒.๕๐๐ ๒.๕๐๐  
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 
๑) ส านักงานต ารวจแห่งชาติจะใช้ข ้อม ูลที่ส ่วนราชการส่วนกลางได ้รายงานผลผ ่านระบบ                             
www.e-report.energy.go.thของส านักงานนโยบายและแผนพล ังงาน(สนพ.)เท ่านั้น 

ในการประเม ินระด ับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
๒)ส ่วนราชการต ้องส ่งผลการด าเนินงานด ้านไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิง ในระด ับคะแนนที๑่ ถ ึง๕ 

ผ ่านชองทางเว็บไซต์www.e-report.energy.go.thภายในวันที่๓๐พฤศจ ิกายน๒๕๕๙ 
เวลา ๒๔.๐๐ น. 

๓)ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ใช้ข ้อม ูลทีแ่ต ่ละส ่วนราชการส ่งผลการด าเนินงานด ้านไฟฟ้าและ 
     น้ ามันเชื้อเพลิงในระด ับคะแนนที๑่ ถ ึง๕ ผ ่านชองทางเว็บไซต์www.e-report.energy.go.th 
     ณ ว ันที๓่๐พฤศจกิายน๒๕๕๙เวลา๒๔.๐๐ น. 
๔)การรายงานผลการด าเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน: 
การบันทึกข้อมูลผ่าน www.e-report.energy.go.th ครบถ้วน ประกอบด้วย 
    - รายงานผลการติดตาม คณะท างานลดใช้พลังงาน 

    - ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน 

    - ข้อมูลดัชนีการใช้พลังงาน (EUI)  
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก: 
   ส านักงานส่งก าลังบ ารุง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
หน่วยปฏิบัติ :   
   หน่วยงานส่วนกลางในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 

  ผู้ก ากับดูแล:      พลต ารวจตรีหญิง  พอตา  บุญปรีชา          ผู้บังคับการอ านวยการ ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
   พันต ารวจเอกหญิง ดารารัตน์  ผลยงค์       รองผู้บังคับการอ านวยการ ส านักงานส่งก าลังบ ารงุ 
   พันต ารวจเอกหญิง วรรณีพลคชา            ผู้ก ากับการฝ่ายยุทธศาสตร์ กองบังคับการ 
             อ านวยการส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
   หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๓ ๗๘๓๓ 
            หมายเลขโทรสาร  ๐ ๒๒๔๑ ๐๘๘๕ 
                      E-mail address            plan๗๘๓๓@hotmail.com 
 
 
 
 

http://www.e-report.energy.go.th/
http://www.e-report.energy.go.th/
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ตัวชี้วัดที่ ๕ : กำรประหยัดน้ ำ 

น้ ำหนัก      : ร้อยละ ๒.๕ 
ค ำอธิบำย   :  

 มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้รับทราบแนวทางประหยัดน้ า ตาม
มติคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอ ในการขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ า โดยให้
หน่วยงานภาครัฐลดการใช้การใช้น้ าอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ พร้อมรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติการ
ประหยัดน้ าทุกเดือนให้กับกรมทรัพยากรน้ า 
เกณฑ์กำรให้คะแนน :  

คะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ มีการแต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติการประหยัดน้ า 

๒ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประหยัดน้ าตามแนวทางของคณะกรรมการทรัพยากรน้ า
แห่งชาติและได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยหรือประธานคณะท างาน 

๓ มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้ าเป็นรายเดือนให้กับ
กรมทรัพยากรน้ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

๔ สามารถลดปริมาณการใช้น้ าลงเทียบกับปริมาณการใช้น้ าในปีงบประมาณ        
พ.ศ.๒๕๕๗  ร้อยละ ๕ 

๕ สามารถลดปริมาณการใช้น้ าลงเทียบกับปริมาณการใช้น้ าในปีงบประมาณ        
พ.ศ.๒๕๕๗  ร้อยละ ๑๐ 

เงื่อนไข : หน่วยงานภาครัฐต้องด าเนินการกรอกข้อมูลเข้าระบบ e- Report ของกรมทรัพยากรน้ าได้ที่ 
hpp://division.dwr.go.th/waterindicators/ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินผลการประหยัดน้ าของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยหน่วยงานสามารถกรอกข้อมูลการใช้น้ าภายใน ๓๐ พ.ย. ๕๙ หลังจากนั้นจะปิดระบบเพ่ือท าการ
ประมวลผลการใช้น้ า 
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน :๑.ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประหยัดน้ าของหน่วย 
 ๒.แผนการประหยัดน้ าที่ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ 
 ๓.ข้อมูลการประหยัดน้าของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้ข้อม ูลในปี๒๕๕๗และ๒๕๕๙
แหล่งข้อม ูล/ว ิธีกำรจัดเก็บข้อม ูล: 

รวบรวมข ้อมูลที่เก ี่ยวข้องโดยรายงานผ่านเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้ าโดยใช้ข้อมูลดังนี้ 

๑. จ านวนหน่วยการใช้น้าจากใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี/จากก ิจการประปาทุกประเภท 

๒. ข้อมูลจ้านวนบ ุคลากรภายในหน่วยงาน 

๓.ข้อมูลบุคลากรภายนอกที่มาใช้บริการ 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 
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 หน้า69 
 

 

ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำต ิ
กบั 

หน่วยในสังกดั ตร. 

แนวทำงกำรประเมินผล:รวบรวมข ้อม ูลโดยให ้หน ่วยงานที ่เกี ่ยวข ้องกรอกเข ้าระบบเว็บไซต ์ ที ่กรมทร ัพยากรน้ า
จัดท้าขึ้นและด าเนินการเปรียบเทียบการใช้น้ าในปีงบประมาณ ๒๕๕๗และป ีงบประมาณ๒๕๕๙ เพ ื่อก าหนด
ระดับคะแนนการประหยัดน้ าของหน่วยงานภาครัฐทั้งนี้จะมีการแบ่งประเภทอาคารและการรายงานได้ดังนี้ 

 

 
ประเภทอาคาร 

 
ข้อมูลท ี่ใช้ว ิเคราะห์ 

 
หน่วยงานทีก่รอก 

 
การวิเคราะห ์ข้อมูล 

๑.อาคารที่มี ๑.จ าวนน้ าที่ใช้ตามมิเตอร์ หน่วยงานเจ้าของ ตามม ิเตอรน์้ าหรือ 

หนว่ยงานเดียว ของกิจการประปาท ุก อาคาร ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี 
และม ีมเิตอรน์้ า ประเภท หรือของกจิการประปาทุก 

๒.ข้อมูลจ้านวนบุคลากรประจ้า ประเภท 

หน่วยงาน 

๒.อาคารที่มีหลาย ๑.จ าวนน้ าที่ใช้ตามมิเตอร์ หน่วยงานเจ้าของ ตามม ิเตอรน์้ าหรือ 

หนว่ยงานในตึก ของกิจการประปาท ุก อาคาร ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี 
เดียวและม ีมิเตอร์ ประเภท หรือของกจิการประปาทุก 

น้า ๒.ข้อมูลจ้านวนบุคลากรประจ้า ประเภทแต่แบ่งสัดส่วนตาม 

หน่วยงาน จ านวนบุคลากรในอาคาร 
 
 
 
 
 
 

๓.อาคารที่เป็น ๑.จ าวนน้ าที่ใช้ตามมิเตอร์ หน่วยงานเจ้าของ ตามม ิเตอรน์้ าหรือ 

โรงพยาบาล ของกิจการประปาท ุก อาคาร ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี 
ประเภท หรือของกจิการประปาทุก 

๒.ข้อมูลจ้านวนบุคลากรประจ้า ประเภทแต่แบ่งสัดส่วนตาม 

หน่วยงาน ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอกและ 

๓.ข้อมูลจ้านวนผู้ป่วยในของ ญาติผู้ป่วย 

โรงพยาบาล 

๔.ข้อมูลจ้านวนผู้ป่วยภายนอก 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๗๐ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
ประเภทอาคาร 

 
ข้อมูลท ี่ใช้ว ิเคราะห์ 

 
หน่วยงานทีก่รอก 

 
การวิเคราะห ์ข้อมูล 

๔.อาคารที่มีลักษณะ ๑.จ าวนน้ าที่ใช้ตามมิเตอร์ หน่วยงานเจ้าของ ตามม ิเตอรน์้ าหรือ 

บริการเช ่น ของกิจการประปาท ุก อาคาร ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี 
โรงเรียน ประเภท หรือของกจิการประปาทุก 

๒.ข้อมูลจ้านวนบุคลากรประจ้า ประเภทแต่แบ่งสัดส่วนตาม 

หน่วยงาน จ าวนบุคลากรภายในและ 

๓.ข้อมูลจ้านวนบุคลากร บุคลากรภายนอก 

ภายนอก 

๕.อาคารของ ๑.จ าวนน้ าที่ใช้ตามมิเตอร์ หนว่ยงานหล ัก ตามม ิเตอร์น้าหรือ 

หนว่ยงานที่มที ี่ท้า ของกิจกรประปาท ุกประเภท ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี 
การหลายแห่ง ๒.ข้อมูลจ้านวนบุคลากรประจ้า หรือของกิจการประปาทุก 

หน่วยงาน ประเภทและรวมทุกอาคารที่ 
ท้าการเป็นภาพรวมของ 

หน่วยงานนันๆ 

๖.อาคารของ ๑.จ าวนน้ าที่ใช้ตามมิเตอร์ หนว่ยงานหล ัก ตามม ิเตอรน์้ าหรือ 

หนว่ยงานที่มที ี่ท้า ของกิจการประปกทุก ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี 
การหลายแห่งและ ประเภท หรือของก ิจการประปาทุก 

เป็นหน่วยงาน ๒.ข้อมูลจ้านวนบุคลากรประจ า ประเภทรวมทุกอาคารที่ท า 

บริการ หน่วยงาน การเป็นภาพรวมของ 

๓.ข้อมูลจ้านวนบุคลากร หน่วยงานนั้นๆโดยรวมจาก 

ภายนอก บุคลากรภายในและบุคลากร 

ภายนอก 

๗.อาคารที่มีลักษณะ 
 
 
 

ยังไม่สามารถก าหนดรูปแบบการวัดได้ 
เป็นอาคารเช ่า
และค ่าน้ ารวมอยู่ 

ในค่าส่วนกลาง 
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 หน้า๗๑ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

แบบฟอร์มรำยงำนผลกำรปฏิบัติกำรประหยัดน้ ำในหน่วยงำนภำครัฐ 

 
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก: 
ส านักงานส่งก าลังบ ารุง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
หน่วยปฏิบัติ :   
หน่วยงานส่วนกลางในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

  ผู้ก ำกับดูแล:    
  พลต ารวจตรีหญิง  พอตา        บุญปรีชา    ผู้บังคับการอ านวยการ ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
พันต ารวจเอกหญิง ดารารัตน์   ผลยงค์       รองผู้บังคับการอ านวยการ ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
พันต ารวจเอกหญิง วรรณีพลคชา      ผู้ก ากับการฝ่ายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 
                                                       ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
  หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๔๓ ๗๘๓๓ 
  หมายเลขโทรสาร    ๐ ๒๒๔๑ ๐๘๘๕ 
E-mail address w.police๕๙th@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประหยัดน้ ำในหน่วยงำน เดือน .............................. พ.ศ.25.......... 
ชื่อหน่วยงำน ............................................... 

ที่ แนวทำง/มำตรกำรประหยัดน้ ำ ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหต ุ
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
     รวมปริมาณการใช้น้ าประปา  เดือน ................................. จ านวน ............................ ลูกบาศก์เมตร    ลงชื่อ .......................................... ผู้รายงาน 
                                                                                                                                       (..........................................) 
     ปริมาณการใช้น้ าเฉลี่ยรายเดือน.......................... ปี 2557 เท่ากับ ........................... ลูกบาศก์เมตร   ต าแหน่ง ....................................... 
                                                                                                                              วันท่ี ............................................. 
     ผลตา่ง (เพ่ิมข้ึน/ลดลง) เท่ากับ ................................................................................... ลูกบาศก์เมตร    โทรศัพท์ ...................................... 
                                                                                                                               e-mail ………….………….………….. 
    หมำยเหตุ    กรุณาส่งรายงานผลฯ ให้ สกบ. ภายในวันที่ 20 ของเดือน ทาง e-mail : w.police59th@gmail.com 
                     ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.สกบ. โทรศัพท์ 0 2243 7833 โทรสาร 0 2241 0885  
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที ่๖ : กำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศภำครัฐ 
น้ ำหนัก : ร้อยละ๕ 
ค ำอธิบำย :  

 เพ่ือยกระดับการให้บริการประชาชน  โดยการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของส่วนราชการ
อย่างต่อเนื่อง 

 เป็นการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ  ให้มีมาตรฐานตรงตามการจัดอันดับมาตรฐานเว็บไซต์
ขององค์กรสหประชาชาติ (United Nations: UN) เพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้ไปสู่ระดับการให้บริการที่ดี  และเป็นการยกระดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ใน
ภาพรวมของประเทศโดยมาตรฐานเว็บไซต์สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ega.or.th/th/profile/๘๘๘/ 

 หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ (๓๐ บช. และ ๗ บก.) จ านวน๓๗ 
หน่วย 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร:สสท. ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 

1. ก าหนดเกณฑ์การตรวจประเมิน  และก าหนดน้ าหนักความส าคัญของเนื้อหา (Content) ในแต่ละ
ระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน 

2. การด าเนินการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยพิจารณาจากมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐทั้ง  ๕ 
หมวดหมู่ ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ  การให้บริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์  คุณลักษณะที่ควรมี  และการท าให้เนื้อหาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

3. วิเคราะห์และประมวลผลการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
4. จัดท ารายงานในภาพรวมทั้งหมด และจ าแนกตามระดับการพัฒนาการให้บริการของเว็บไซต์ 
5. น าเสนอผลการส ารวจฯ  เพ่ือให้หน่วยงานน าไปใช้เป็นข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ และวางแนวทางการ

พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
ขอบเขตกำรส ำรวจ: 

การส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานตามข้อก าหนดในมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐประกอบด้วย๕ หมวดหมู่  
ได้แก่ 

1. หมวดข้อมูลพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน  ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง  ๓) ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บลิงค์  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ     ๔) ข้อมูล
การบริการแบบฟอร์มในการดาวน์โหลดได้  ๕) คลังความรู้/เอกสารเผยแพร่      ๖) ค าถามที่พบ
บ่อยและแผนผังเว็บไซต์ 
(หัวข้อ ๑) - ๔) ข้อละ ๑๕ คะแนน ข้อ ๕)-๖) ข้อละ ๒๐ คะแนน) 

2. หมวดการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย  ๑) ถาม–ตอบ(Q&A)๒) ระบบสืบค้นข้อมูล
ช่องทางการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ  และ ๓) แบบส ารวจออนไลน์ (Online Survey) 
(หัวข้อ ๑) - ๒) ข้อละ ๓๕ ข้อ ๓) ข้อละ ๓๐ คะแนน) 

3. หมวดการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ประกอบด้วย ๑) การลงทะเบียนออนไลน์
(Register Online) ๒) e-Forms/Online Forms ๓) การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Service)  ๔) การให้บริการเฉพาะบุคคล(Personalized e-Service) ในลักษณะที่ผู้ใช้บริการ
สามารถก าหนดรูปแบบส่วนตัวในการใช้บริการเว็บไซต์ได้ 
(หัวข้อ ๑) - ๔) ข้อละ ๒๕ คะแนน) 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

4. หมวดคุณลักษณะที่ควรมี (Recommended Features)  ประกอบด้วย  ๑) การแสดงผลการ
น าเสนอข้อมูล  ๒) เครื่องมือสนับสนุนการใช้งาน ๓) เครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ 
(Web Analytic)  และ ๔) ทุกหน้าในส่วนล่างของเว็บไซต์ (Page Footer) ต้องแสดงเมนูหลักใน
รูปแบบข้อความ  ข้อมูลติดต่อหน่วยงานเส้นเชื่อมกลับไปยังหน้าหลัก ค าสงวนลิขสิทธิ์การประกาศ
ความรับผิด และการประกาศนโยบาย 
(หัวข้อ ๑) - ๔) ข้อละ ๒๕ คะแนน)  

5. หมวดการท าให้เนื้อหาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้(Web Accessibility)ประกอบด้วย
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ตามข้อก าหนดของ World Wide Web Consortium (W๓C)  หา
รายละเอียดประกอบให้หน่วยด้วย ๔ หัวข้อ  
(หัวข้อ ๑) - ๔) ข้อละ ๒๕ คะแนน)  

หน่วยงานสามารถด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ  ๕  ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ระดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน  

๑ มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการส ารวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงICT ร้อยละ ๔๐ 
๒ มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการส ารวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงICT ร้อยละ ๔๕ 
๓ มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการส ารวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงICT ร้อยละ๕๐ 
๔ มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการส ารวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงICT ร้อยละ๕๕ 
๕ มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการส ารวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงICT ร้อยละ๖๐ 

 
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน :ใช้เกณฑ์เทียบเคียงกับหน่วยงำนภำครฐั 

หน่วยงำน หน่วยวัด ผลกำรส ำรวจเว็บไซต์ของหน่วยงำนภำครัฐ 
จ ำแนกตำมรำยหมวดหมู่ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

หน่วยงานภาครัฐ 
๑๔๔หน่วยงาน 

ร้อยละ ๗๗.๗๒ ๗๗.๒๙ ๒๑.๓๒ ๗๑.๘๔ ๒๓.๖๑ 
เฉลี่ยรวมทั้ง ๕หมวดหมู่เท่ากับ๕๔.๓๖ 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : 

ด าเนินการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ (๓๐ บช. และ ๗ บก.) โดย
ผู้ตรวจประเมิน (สสท.) ท าการส ารวจเว็บไซต์ตามแบบส ารวจ(Checklists) ที่ครอบคลุมตามเนื้อหาในมาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐกรณีทีมีข้อสงสัยระหว่างการส ารวจฯ หรือมีเนื้อหาในเว็บไซต์ไม่ชัดเจนจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ดูแล
เว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อประเมินตามมาตรฐานฯ ต่อไป 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

หน่วยงำนเจ้ำภำพในกำรติดตำมและประเมินผล:ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หน่วยงำน / ผู้รับผิดชอบ หมำยเลขโทรศัพท์ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1. พ.ต.อ.อ านาจ  อุตรมาตย์ผกก.กลุ่มงานอินเทอร์เน็ต บก.สสท. 

 
๐๒๒๒๐๕๒๑๘๘ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 
1. พ.ต.ท.พรชัย  โฆษิตสุรังคกุล 
2. ว่าที่ พ.ต.ท.หญิงพัชราภรณ์  อักษรน า 
3. ร.ต.ท.เทียนชัย  เข็มงาม 
4. ร.ต.ท.หญิงหนึ่งฤทัย  นันทพานิช 
5. ด.ต.หญิง จงกลณี  เดชะปัญญา 

 
รอง ผกก.กลุ่มงานอินเทอร์เน็ต บก.สสท. 
สว.กลุ่มงานอินเทอร์เน็ต บก.สสท. 
รอง สว. กลุ่มงานอินเทอร์เน็ต บก.สสท. 
รอง สว. กลุ่มงานอินเทอร์เน็ต บก.สสท. 
ผบ.หมู่ กลุ่มงานอินเทอร์เน็ต บก.สสท. 

 
๐๒๒๒๐๕๒๖๒๙ 
๐๒๒๒๐๕๒๖๒๘ 
๐๒๒๒๐๕๒๖๒๘ 
๐๒๒๒๐๕๒๖๒๘ 
๐๒๒๒๐๕๒๖๒๘ 

 
 
หน่วยรับกำรประเมินตัวชี้วัด : 

หน่วยงำน / ผู้รับผิดชอบ หมำยเลขโทรศัพท์ 
หน่วยงำนใน สังกัด ตร. ( ๓๐ บช./ ๗ บก.) - 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๗ : กำรพัฒนำสมรรถนะองค์กำร 
น้ ำหนัก  :  ร้อยละ ๕ 
ค ำอธิบำย : 

 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ เป็นการด าเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์การที่
เป็นกลไกที่ ท า ให้ องค์การมีประสิทธิภาพสู งขึ้ น  ประกอบด้ วย  ๓ ด้ าน  ได้ แก่  การก าหนดเป้ าหมาย 
(Goal)  การออกแบบระบบงาน (Design)  และการบริหารจัดการ (Management)  และวัดใน ๓ ระดับ 
ได้แก่ ระดับองค์การ (Organization) ระดับหน่วยงาน (Department ) และระดับบุคคล (Individual) เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการด าเนินงานขององค์การ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ  

 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ให้ด าเนินการพัฒนาต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งส่วนราชการได้ด าเนินการส ารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออน์ไลน์ (Organization 
Development Survey)  ใ น ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่  ๒ ๙  ก ร ก ฎ า ค ม  - ๒ ๒  สิ ง ห า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๗  
เพ่ือหาโอกาสในการปรับปรุงองค์การ และน าประเด็นที่ต้องปรับปรุงมาจัดท าแผนพัฒนาองค์การ และด าเนินการ
ปรับปรุงไปแล้ว จ านวน ๑ ช่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ส าหรับการด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้ส่วน
รำชกำรน ำผลกำรส ำรวจกำรพัฒนำองค์กำรที่เป็นโอกำสในกำรปรับปรุงแต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร จ ำนวน ๑ ช่อง มำ
จัดท ำแผนพัฒนำองค์กำร และด ำเนินกำรปรับปรุง 

 แบบส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey)เป็นการใช้เครื่องมือ
วินิจฉัยองค์การ “๙ Cells”ที่ประกอบด้วยค าถามจ านวน ๓๖ ข้อใน ๓ ด้านหลักได้แก่ การก าหนดเป้าหมาย(Goal) 
การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ (Management) และแบ่งการวัดเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับ
องค์การ (Organization) ระดับหน่วยงาน (Department ) และระดับบุคคล (Individual) 

 ค ำถำมด้ำนกำรก ำหนดเป้ำหมำย (Goal) 
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการก าหนดเป้าหมายของ

วิ สั ย ทั ศ น์ แ ล ะ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง อ ง ค์ ก า ร ที่ ชั ด เ จ น ทั้ ง ร ะ ย ะ สั้ น แ ล ะ ร ะ ย ะย า ว  
การสื่อสารทิศทางขององค์การอย่างเป็นรูปธรรมและทั่วถึง รวมทั้งมีการวางแผนยุทธศาสตร์ที่
สอดคล้องกับบริบทขององค์การ 

- ระดับหน่วยงาน (Department)เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้องระหว่าง 
เป้าหมายขององค์การและเป้าหมายของหน่วยงาน การก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมาย
หน่วยงานจากการรับฟังความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การก าหนด
แผนปฏิบัติการ และการจัดการความเสี่ยง 

- ระดับบุคคล (Individual)เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายของ
หน่ ว ยงานและ เป้ าหมายระดั บบุ คคล  การก าหนด เป้ าหมายที่ ท้ าทายมากขึ้ น 
การก าหนดภาระงานที่ชัดเจน และความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคคล 

 ค ำถำมด้ำนกำรออกแบบระบบงำน (Design) 
- ระดับองค์การ (Organization)  เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่ ง เน้นในเรื่องการจัดระบบงาน  

การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน การออกแบบการท างานให้สามารถท างาน
ประสานกัน และการปรับปรุงกฎระเบียบ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ และช่วย
สนับสนุนการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

- ระดับหน่วยงาน (Department)เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการก าหนดภาระหน้าที่ที่
ชัดเจนของกลุ่มงาน/ทีมงานภายในหน่วยงาน การปรับปรุงกระบวนการ การพัฒนาบริการ
ใหม่ๆ การสร้างนวัตกรรม การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการท างาน จากความต้องการของ
ผู้ รั บ บ ริ ก า ร แ ล ะ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย แ ล ะ ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ ร ะ ห ว่ า ง 
กลุ่มงาน/ทีมงาน 

- ระดับบุคคล (Individual)เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการก าหนดขั้นตอนการท างาน 
และการประสานระดับบุคคลที่ชัดเจน การออกแบบระบบงาน กระบวนการภายใน การจัด
สภาพแวดล้อมการท างาน ที่เอ้ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายได้ รวมทั้งออกแบบลักษณะงานให้สามารถท างานแทนกันได้ 

 ค ำถำมด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (Management) 
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องระบบการติดตามประเมินผล

และการรายงานผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ รูปแบบการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
และความโปร่งใสของการบริหารจัดการภายใน 

- ระดับหน่วยงาน (Department)เป็นกลุ่มค าถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร การติดต่อสื่อสารและการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงาน 
และการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความจ าเป็นในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

- ระดับบุคคล ( Individual)เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรให้บุคลากรสามารถท างานได้บรรลุตามเป้าหมาย การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
ความก้าวหน้าในการท างาน และความผูกพันของบุคลากร 

 ล ำดับควำมส ำคัญของกำรพัฒนำ เรียงตามล าดับดังนี้  Organization Goal  
Department Goal  Individual Goal  Organization Design  Organization Management  
Department Design  Department Management  Individual Design  Individual Management 
ตำรำงและสูตรกำรค ำนวณ : - 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
 ก ำหนดเป็นระดับควำมส ำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณา
จากความก้าวหน้าของระดับการด าเนินการงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้  

คะแนน 
ระดับควำมส ำเร็จ (Milestone) 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๙ กำรบริกำรจัดกำรระดับบุคคล(Individual Management :IM) 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

ระดับ ๑ 
ส่วนราชการมีการวิเคราะห์
ปัจจัยในการสร้างความ
ผาสุกและความผูกพันของ
บุคลากร เพื่อให้เกิดความ
ทุ่มเทในการท างานให้บรรลุ
เป้าหมายของส่วนราชการ 

- จัดท าแผน/โครงการ/กิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การ
ดูแลรักษาสุขภาพข้าราชการต ารวจในสังกัดและจัดให้มีการตรวจ
สุขภาพข้าราชการต ารวจในสังกัดประจ าปี และให้ค าปรึกษา แนะน า
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ
ให้กับข้าราชการต ารวจในสังกัด 

ระดับ ๒ - - 

ระดับ ๓ ส่วนราชการมีการด าเนินการ
ตามแผนการสร้ า งความ
ผาสุกและความผูกพันของ
บุคลากร เพ่ือให้เกิดความ
ทุ่มเทในการท างานให้บรรลุ
เป้าหมายของส่วนราชการ 

-ด าเนินการตามแผน/โครงการ/กิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพข้าราชการต ารวจในสังกัด และจัดให้มี
การตรวจสุขภาพข้าราชการต ารวจในสังกัดประจ าปี และให้ค าปรึกษา
แนะน า โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพให้กับข้าราชการต ารวจใน
สังกัด  

ระดับ ๔ - - 

ระดับ ๕ ส่วนราชการมีการติดตามผล
การด าเนินการตามแผนการ
สร้ างผูกพันของบุคลากร 
แ ล ะ มี ข้ อ เ ส น อ ใ น ก า ร
ป รั บ ป รุ ง ห รื อ พั ฒ น า ใ ห้
บุคลากรเกิดความทุ่มเทใน
การท างานให้บรรลุเป้าหมาย
ของส่วนราชการ 

-จัดท าสรุปแผน/โครงการ/กิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาสุขภาพข้าราชการต ารวจในสังกัด โดยให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน และรายงานผลการติดตามการตรวจ
สุขภาพในทุกๆ ด้าน ให้กับข้าราชการต ารวจในสังกัด และจัดระบบ
เพ่ือสนับสนุนให้กับข้าราชการต ารวจได้รับการรักษาเพ่ิมเติมจาก
สวัสดิการปกติ เช่น ประสานงานหรือท าบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ
โรงพยาบาลในพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมความผาสุกให้กับข้าราชการต ารวจใน
สังกัด เป็นต้น   

 

 
หน่วยที่ปฏิบัติตำมตัวชี้วัด :  ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

หน่วยงำนรับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานก าลังพล 
    หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๑๕๓๙หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๕๙๗๗ 
   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : hrd.rtp@hotmail.co.th 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๘  : ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
น้ ำหนัก  : ร้อยละ ๕ 

๑. ค ำอธิบำย :  

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity & 
TransparencyAssessment:ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน ( Integrity 
Assessment) ของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี (Anti-Corruption and Civil 
Rights Commission: ACRC)บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งด าเนินงานโดยส านักงาน 
ป.ป.ช. แล้วน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญและจ าเป็นในการประเมิน การประเมินดังกล่าวได้จ าแนกองค์ประกอบหลัก
องค์ประกอบย่อย ประเดน็การประเมิน และแปลงไปสู่ค าถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูล
เอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน 

 องค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
& Transparency Assessment) แบ่งเป็น ๕ องค์ประกอบ ดังนี้ 
 ๑. ควำมโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และประเมินจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน   
 ๒. ควำมรับผิดชอบ (Accountability)ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
 ๓. คุณธรรมกำรให้บริกำรของหน่วยงำน(ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร)( Integrity in 
Service Delivery) ประเมินจากการรับรู้และประสบการณ์โดยตรงของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
 ๔. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน   
 ๕. คุณธรรมในกำรท ำงำน (Work Integrity)ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ค ำนิยำม :   
 ๑.“ภารกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจหลักตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานตามระเบียบ ตร.ว่าด้วยการ
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ที่ได้เลือกส าหรับตอบข้อค าถามที่มีค าว่า 
“ภารกิจหลัก” โดยพิจารณาจากภารกิจที่มีจ านวนบุคลากร หรือได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือมีระยะเวลาในการ
ด าเนินงานตามภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอ่ืน ส่วนข้อค าถามที่ไม่ได้ระบุค าว่า “ภารกิจหลัก” หมายถึงการ
ด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน 
 ๒. “การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงระเบียบที่ตร. ใช้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๓. “แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด   
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๒. เกณฑ์กำรให้คะแนน: 
 ๒.๑ ใช้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานที่ส านักงาน ป.ป.ท. ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ ตร. ผลคะแนนของ ตร. คือผลคะแนนของหน่วยงานในสังกัด ตร. เพราะเป็นการร่วม
แรงร่วมใจในการด าเนินงานร่วมกัน เพ่ือความโปร่งใสของหน่วยงานและเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไข ปรับปรุง 
พัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 
 ๒.๒ เกณฑ์การประเมินคะแนนเต็ม ๕ แบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 

    ๘๐-๑๐๐  คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูงมาก 
๖๐-๗๙.๙๙ คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูง 
๔๐-๕๙.๙๙  คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานปานกลาง 
๒๐-๓๙.๙๙คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต่ า 
    ๐-๑.๙๙คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต่ ามาก 

 ๒.๓ ผู้ประเมินเป็นการประเมินตนเองหรือที่ปรึกษาภายนอกตามที่ ป.ป.ท.ก าหนด 
 ๒.๔ ในการประเมิน ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ใช้เครื่องมือ ๓ เครื่องมือ การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ดังนี้ 
๑) กำรประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment : IIT  

กลุ่มประชากรเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรภายในของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินผลที่
ปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

การเลือกตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Systematic Sampling) ซึ่งเป็น
วิธีการสุ่มตัวอย่างที่ค านึงถึงความเป็นไปได้ในทางสถิติ โดยท าการแบ่งชั้นภูมิตามลักษณะโครงสร้างการบริหารงาน
ของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งให้มีการกระจายของกลุ่มตัวอย่างตามลักษณะของประชากรเป้าหมายและให้พิจารณา
ขนาดตัวอย่างที่สอดคล้อง เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักการสุ่มตัวอย่างสถิติ 

เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรภายในหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ที่มีอายุการท างานตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป ให้ครอบคลุมทุกระดับตามสายการบังคับบัญชา
ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล สังกัด ต าแหน่ง ระดับ ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้) เบอร์โทรศัพท์ (ที่ท างาน/มือถือ) และ E-
mail โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ การประเมินผลจะเป็นผู้รวบรวม เพ่ือจัดส่งให้ที่ปรึกษาด าเนินการ สุ่มคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน ๑๐๐ รายชื่อ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางสถิติ ส าหรับจัดเก็บข้อมูลต่อไป 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้บุคลากรภายในของหน่วยงานที่เข้ารับ
การประเมินตอบแบบส ารวจด้วยตนเอง (Self – Administered Questionnaire Survey) การสัมภาษณ์แบบ
เผชิญหน้า (Face-to-Face interview) การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การส ารวจทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 
                  ๒) กำรประเมิน External Integrity & Transparency Assessment: EIT  
กลุ่มประชากรเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙   
การเลือกตัวอย่าง  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Systematic Sampling) ซึ่งเป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างที่ค านึงถึง
ความเป็นไปได้ในทางสถิติ โดยท าการแบ่งชั้นภูมิตามลักษณะประเภทผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละหน่วยงาน 
รวมทั้งให้มีการกระจายของกลุ่มตัวอย่างตามลักษณะของประชากรเป้าหมายและให้พิจารณาขนาดตัวอย่างที่สอดคล้อง 
เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดี ตามหลักการสุ่มตัวอย่างทางสถิติ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่าง ได้แก่ ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ อย่างแท้จริง โดยระบุประเภทของการมีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลัก 
ของหน่วยงาน ประด้วยด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเภท/เรื่องในการติดต่อกับหน่วยงาน 
สถานที่ท างาน ต าแหน่ง ระดับ ที่อยู่(ที่สามารถติดต่อได้) เบอร์โทรศัพท์ (ที่ท างาน/มือถือ) และ E-mail โดยหน่วยงานที่
รับผิดชอบการประเมินผลจะเป็นผู้รวบรวมเพ่ือจัดส่งให้ที่ปรึกษาด าเนินการสุ่มคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๑๐๐ รายชื่อ 
โดยค านึงถึงความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางสถิติ ส าหรับจัดเก็บข้อมูลต่อไป 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลโดยการตอบแบบส ารวจด้วยตนเอง    (Self – 
Administered Questionnaire Survey) การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face interview) การสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์ การส ารวจทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 
๓) กำรประเมิน Evidence-Based Integrity&Transparency Assessment: EBIT  
  กลุ่มประชำกรเป้ำหมำยในกำรศึกษำ ได้แก่ หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยใช้แบบส ำรวจ 
ประเมิน Evidence-Based Integrity&Transparency Assessment: EBIT จ ำนวน ๑ ชุด ต่อ ๑ หน่วยงำน โดย
หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมินจัดเตรียมเอกสำร/หลักฐำน หรือเอกสำรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบกำร
อ้ำงอิงค ำตอบในแต่ละข้อค ำถำมตำมควำมเป็นจริง 
  วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรประเมินผลด ำเนินกำรรวบรวมแบบส ำรวจ
ที่ได้รับกำรตอบจำกหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินผลแล้ว รวมถึงเอกสำร/หลักฐำน หรือเอกสำรอ่ืน ๆ ท่ีใช้
ประกอบกำรอ้ำงอิงค ำตอบในข้อค ำถำมนั้น ๆ ด้วย 

๓. วิธีกำรด ำเนินงำน: 
 ๓.๑ จต., สกบ., สยศ.ตร., สง.ก.ต.ช. และ สตส. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยแจ้งหน่วยงานส่วนกลางที่รับการประเมินด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลที่เก่ียวข้องในการถูกประเมินฯ 
 ๓.๒ จต. แจ้งหน่วยในสังกัด ตร. ทั้ง ๓๐ บช. และ ๗ บก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.เฉพาะส่วนกลางส่งรายชื่อ
ข้าราชการต ารวจในสังกัด หน่วยละ ๒ นาย ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด (สว. และ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ) เพ่ือร่วมประชุม
และประสานการปฏิบัติในการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๘ 
 ๓.๓ จต. ประสานรวบรวมรายชื่อข้าราชการต ารวจและข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงาน
สังกัด ตร. เฉพาะส่วนกลาง ส่งให้ส านักงาน ป.ป.ท.หรือผู้ประเมินที่ส านักงาน ป.ป.ท.ก าหนด ส าหรับใช้ส ารวจข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 ๓.๔  จต. พิจารณาหน่วยงานใน ตร. ที่ต้องถูกประเมินโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และด าเนินการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องถูกประเมินจัดเตรียมข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง ตอบและส่งแบบประเมินเชิง
ประจักษ์ (แบบ Evidence Based) ให้ผู้ประเมิน 
 ๓.๕ หน่วยงานที่จะต้องจัดเตรียมข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง พร้อมรับการตรวจจาก ส านักงาน 
ป.ป.ท. โดยการตรวจประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ือใช้ในการประเมินเชิงประจักษ์ (แบบ Evidence Based) คือ 
 ๑. สกบ. รับผิดชอบหัวข้อ EB๑ EB๒ EB๓ 
 ๒. สยศ.ตร. รับผิดชอบหัวข้อ EB๔ EB๕ EB๗ 
 ๓. สง.ก.ต.ช. รับผิดชอบหัวข้อ EB๖  
 ๔. จต. รับผิดชอบหัวข้อ EB๘ EB๑๐ EB๑๑ 
 ๕. สตส. รับผิดชอบหัวข้อ EB๙ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 โดยการจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานอ้างอิงดังนี้ 
 

ข้อมูล/เอกสำรที่หน่วยงำนจะต้องจัดเตรียมตำมหัวข้อกำรประเมินเชิงประจักษ์ 
-  กำรให้และเปิดเผยข้อมูลในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
สกบ. รับผิดชอบ EB๑กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงดังนี้ 
๑. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๕๘) 
๒.เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อย่างน้อยจะต้องมี
รายละเอียด ดังนี้ชื่อโครงการงบประมาณผู้ซื้อซองผู้ยื่นซองผู้ได้รับคัดเลือก 
สกบ. รับผิดชอบEB๒เปิดเผยข้อมูลผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙แต่ละโครงกำรให้
สำธำรณชนทรำบโดยผ่ำนเว็บไซต์หรือส่ืออ่ืนๆ ดังนี้  
๑. ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมาย 
๒. ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ  
๓. ประกาศวิธีการค านวณราคากลางของแต่ละโครงการ  
๔. ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแต่ละโครงการ 
๕รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผล
การจัดซื้อจัดจ้าง 
สกบ. รับผิดชอบ EB๓ กำรวิเครำะห์ กำรพัฒนำแผน และกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงดังนี้ 

๑. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย รายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือ รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แสดงหัวข้อเกี่ยวกับ
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือ Printscreen รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘จาก
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
    ๒. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    ๓. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ในลักษณะร้อยละของจ านวน
โครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
    ๔.ปรับปรุงการด าเนินงานดา้นการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ตามรายงานการวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านมา โดยใช้รายงานแสดงสิ่งที่ปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูล
แสดงการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
-  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
สยศ.ตร. รับผิดชอบEB๔ กำรด ำเนินงำนตำมคู่มือก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักดังนี้ 
     ๑. มีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก เช่น บันทึก/หนังสือสั่งการ
แนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๒. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลัก 
- ควำมเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ 
สยศ.ตร. รับผิดชอบ EB๕ควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักดังนี้ 
     ๑. มีระบบ เกณฑ์ หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ เป็น
มาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เช่น เกณฑ์ที่ชัดเจนเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่  
มีระบบการให้บริการออนไลน์ มีระบบบัตรคิวบัตรคิวการให้บริการทะเบียนควบคุมการให้บริการรับเรื่อง



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๘๒ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ข้อมูล/เอกสำรที่หน่วยงำนจะต้องจัดเตรียมตำมหัวข้อกำรประเมินเชิงประจักษ์ 
เกณฑล์ดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เป็นต้น 
๒.มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักอัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินการให้ผู้ใช้บริการ หรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน หรือไม่ เช่น แผนผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานแนวทางการปฏิบัติงานคู่มือการให้บริการ 
๓.มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก เช่น ระบบการ
ป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่เป็นต้น 

 
-  กำรมีส่วนร่วม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกจิหลักของหน่วยงำน) 

สง.ก.ต.ช.รับผิดชอบ EB๖ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจ
หลักของหน่วยงำน ดังนี้ 
๑.รายงานการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการหรือ การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก  
๒.รายงานการประชุม/การายงานสรุปร่วมจัดท าแผนหรือโครงการ/ภาพถ่ายกิจกรรมการร่วมจัดท าแผนหรือ
โครงการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก  
     ๓.รายงานการประชุม/การรายงานสรุปร่วมด าเนินการตามโครงการ/ภาพถ่ายกิจกรรมการร่วมด าเนินการ
ตามโครงการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการในภารกิจหลัก 
     ๔. รายงานประเมินผล/รายงานติดตามผลการด าเนินงาน/ภาพถ่ายกิจกรรมความก้าวหน้าในการด าเนิน
โครงการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือประเมินผลการปรับปรุง
แก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก  
     ๕รายงานผลการด าเนนิงาน/รายงานการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาโครงการในภารกิจหลักอย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการ  
 
-  กำรเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน 

สยศ.ตร. รับผิดชอบ EB๗หนว่ยงำนของท่ำนมีช่องทำงท่ีให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลักต่อไปนี้ 
หรือไม่ 

๑.มีหน่วยประชาสัมพันธ์ โครงสร้างหน่วยงาน/แผนผังการปฏิบัติงาน/ค าสั่งการปฏิบัติงาน ณ ที่ท าการของ
หน่วยงาน 
๒. มีข้อมูลตามภารกิจหลักตามที่กฎหมายก าหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) 
๓.มีระบบการให้ข้อมูลตามภารกิจหลักผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ CallCenter โดยมีระบบตอบ
รับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาท าการของหน่วยงาน  
๔. มีการเผยแพร่ข้อมูลตามภารกิจหลักทางสื่อ ดังนี้ หนังสือพิมพ์ วารสาร จุลสาร แผ่นพับโทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
สังคม เป็นต้น 
 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๘๓ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ข้อมูล/เอกสำรที่หน่วยงำนจะต้องจัดเตรียมตำมหัวข้อกำรประเมินเชิงประจักษ์ 
- กำรตอบสนองข้อร้องเรียน 

จต. รับผิดชอบ EB๘หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรเรือ่งร้องเรียน ดังนี้ 
๑.คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/แผนผังปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนมีการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการ

เรื่องร้องเรียนและการตอบสนองหรือรายงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม่ 
๒.คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/แผนผังปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน 
๓. หน่วยงานของท่านมีการก าหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน ประกอบด้วย คู่มือการ

ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนแผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนค าสั่งการปฏิบัติงาน 
๔. มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนว

ทางแก้ไข  
๕. รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปพร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข /รายงาน

ผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
 
 
 
 
 
 

 

-  กำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร 

สตส. รับผิดชอบ EB๙ หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน อย่ำงไร 
๑.รายงานการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
เจ้าหน้าที่หรือไม่ หรือภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปีที่บันทึก) กิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 
๒.จดัท าคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
๓.ให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่  เจ้าหน้าที ่ 
ประกอบด้วย รายงานผลการฝึกอบรมตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนหรือ ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปีที่บันทึก) ประกอบกิจกรรมการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรม
เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๔รายงานผลการด าเนินงานปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
     ๕.เอกสารแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
๖.รายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือบันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๗. รายงานการปรับปรุงระบบการท างานจากข้อเสนอแนะรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือบันทึกข้อความรายงานผลการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๘๔ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ข้อมูล/เอกสำรที่หน่วยงำนจะต้องจัดเตรียมตำมหัวข้อกำรประเมินเชิงประจักษ์ 
จต. รับผิดชอบEB๑๐ หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเป็น
อย่ำงไร 
๑.วิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ประกอบด้วย รายงานวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหนว่ยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒.ด าเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓.จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

 

จต. รับผิดชอบEB๑๑ กำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส 

     ๑.รายชื่อคณะกรรมการ/กรรมการ/สมาชิกของกลุ่มวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มและระเบียบหรือ
แนวทางการด าเนินงานของกลุ่มค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส  
๒.ผลการด าเนินงานของกลุ่มภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปีที่บันทึก) กิจกรรมการรวมกลุ่มกรณีที่มีการรวมกลุ่ม
ของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการ
บริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น  
  

๓.๖ สกบ. สยศ.ตร. สง.ก.ต.ช. จต. และ สตส.  ต้องด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลให้แล้วเสร็จส่งส านักงาน 
ป.ป.ท. ในห้วงเวลา ก.ค. – ต.ค.๕๙ โดยส านักงาน ป.ป.ท.จะตรวจสอบและประเมินผลคะแนนจากแบบประเมินเชิง
ประจักษ์ (Evidence Based) และเอกสารหลักฐานประกอบตามที่หน่วยงานจัดส่งห้วงเวลา   ๑๖ ต.ค. – ๑๔ พ.ย.
๕๙ 
          ๓.๗  หน่วยในสังกัด ตร. (๓๐ บช. และ ๗ บก.)  สนับสนุนข้อมูลเอกสาร หรือหลักฐานอ้างอิงต่างๆดังกล่าว
ข้างต้นในส่วนที่เกี่ยวข้อง  หากหน่วยงานตามข้อ ๓.๖ ร้องขอให้ส่งข้อมูลและให้เตรียมข้อมูลเอกสารหรือหลักฐาน
อ้างอิงดังกล่าวไว้รอรับการตรวจจาก ตร.ต่อไป 
 
หมำยเหตุ เนื่องจากการประเมินเชิงประจักษ์ต้องใช้ข้อมูลเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน หากไม่มีข้อมูล
สนับสนุนเพียงพอจะถูกหักคะแนน หากหน่วยงานต่างๆ (๓๐ บช. และ ๗ บก.)ไม่สนับสนุนข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบตาม
หัวข้อดังกล่าวข้างต้น อาจส่งผลต่อคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ จึง
ต้องรับผิดชอบร่วมกัน 
 
๔.  หน่วยรับผิดชอบ  :  
 ๔.๑ หน่วยรับผิดชอบหลัก  จต. 
 ๔.๒ หน่วยรับผิดชอบร่วม  สกบ., สยศ.ตร., สง.ก.ต.ช. และ สตส.จะต้องส่งเอกสาร หลักฐาน ให้กับหน่วย
รับผิดชอบหลัก คือ จต. รวบรวมและจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานอ้างอิง เพ่ือรอรับการตรวจและประเมินผลจากผู้
ประเมินของส านักงาน ป.ป.ท.  ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาตามข้อ ๓.๖ 
 ๔.๓ หน่วยสนับสนุนข้อมูล  ทุกหน่วยในสังกัด ตร. (๓๐ บช. และ ๗ บก.) 
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 หน้า๘๕ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด หมำยเลขโทรศัพท์ 
๑) ว่าที่ พ.ต.อ.จารึก  อ้นอารี   ผกก.ฝรท.บก.อก.จต. 
๒) พ.ต.ท.ศรีศักดิ์  พรหมบุญ   รอง ผกก.ฝรท.บก.อก.จต. 
๓) พ.ต.ท.นิรันดร  โกมลรัตน์   สว.ฝรท.บก.อก.จต. 
 

๐ ๒๕๐๙ ๘๗๙๗ ต่อ ๑๓๔๑ 
๐ ๒๕๐๙ ๙๓๗๕ 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูลระดับ ตร. หมำยเลขโทรศัพท์ 
จต. 
๑) พ.ต.ท.ศรีศักดิ์  พรหมบุญ   รอง ผกก.ฝรท.บก.อก.จต. 
๒) พ.ต.ท.นิรันดร  โกมลรัตน์   สว.ฝรท.บก.อก.จต. 

๐ ๒๕๐๙ ๘๗๙๗ ต่อ ๑๓๔๑ 
๐ ๒๕๐๙ ๙๓๗๕ 

สกบ. 
๑) พ.ต.ต.ณัฐกร เพ็งนรพัฒน์ สว.ฝ่านนิติการ บก.อก.สกบ. 
๒) ร.ต.ท.สินธุ ์ศิริไพพรรณ รอง สว.ฝ่านนิติการ บก.อก.สกบ. 

๐ ๒๒๔๓ ๗๙๕๑ ต่อ ๑๒๒๘ 
๐๘๓ ๙๑๘ ๙๖๖๖ 

สยศ.ตร. 
๑) พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ  เครอืกนก สว.กลุ่มงานประเมินผลฯ ยศ. 
๒) ร.ต.ท.หญิง เจวิการ์ แกว้วรรณ์ รอง สว.กลุ่มงานประเมินผลฯ ยศ. 
 

๐ ๒๒๐๕ ๓๓๖๘ 
 

สง.ก.ต.ช. 
๑) พ.ต.ท.หญิง นิดา อินทรครรชิต สว.ฝนส.สง.ก.ต.ช. 
๒) ร.ต.ท.หญิง ศิริวรรณ บิลมาศ รอง สว.ฝนส.สง.ก.ต.ช. 

๐ ๒๒๐๕ ๒๘๒๓ 
๐๘๖ ๘๒๖ ๕๙๙๒ 
๐๘๑ ๔๑๔ ๐๒๙๕ 

สตส. 
๑) ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง พีรญา คงมา  สว.พตส. 
๒) ว่าที่ ร.ต.ต.ชยุต  ปั้นศิริ รอง สว.พตส. 

 
๐๘๑ ๘๖๐ ๔๒๒๖ 
๐๘๒ ๕๘๖ ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

หัวข้อกำรตรวจและรำยละเอียดการประเมินเชิงประจักษ์ (แบบ Evidence Based) ดังนี้ 
 

ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 
กำรให้และเปิดเผยข้อมูลในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง   
EB๑หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงไร 
 ๑)มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ภายใน

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) หรอืไม่ 
  

 มีหลักฐำน คือ 
หลักฐาน หรือ Print screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ได้แสดงว่ามีการประกาศ

เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙(ภายใน ๓ ตุลาคม
๒๕๕๘)…..…...…………………………………………………………………………………………...... 

อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................................................................................  

  

 ๒)  มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไปนี้ หรือไม่  
   ๒.๑ ชื่อโครงการ   
   ๒.๒ งบประมาณ   
   ๒.๓ ผู้ซื้อซอง   
   ๒.๔ ผู้ยื่นซอง   
   ๒.๕ ผู้ได้รับคัดเลือก   
 มีหลักฐำน คือ 
หลักฐาน หรือ Printscreen จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ไดแ้สดงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (โครงการที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ณ วันที่หน่วยงาน 
ได้จัดส่งข้อมูลตามแบบ EBITให้กับผู้ประเมิน)..…………….…............................................. 
อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................……………………………..…………………………………..…….. 

  

EB๒ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลผลกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงแต่ละโครงกำรให้สำธำรณชนทรำบโดยผ่ำนเว็บไซต์หรือส่ืออ่ืนๆ อย่ำงไร (กรณีการจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า ๕ 
โครงการให้แสดงหลักฐาน ๕ โครงการที่มีงบประมาณสูงสุด) 
 ๑)มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามท่ี

กฎหมาย ของแต่ละหน่วยงานก าหนด หรือไม่  
  

 มีหลักฐำน คือ  
 Print screenเอกสารจากเว็บไซต์ขอหน่วยงาน.………..………...................................... 
อ่ืนๆ โปรดระบุ ............……………………………….....................................……………………  

  

 ๒) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
แต่ละโครงการ หรือไม่ 

  

 มีหลักฐำน คือ  
 Print screenเอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน.…………………................................... 
อ่ืนๆ โปรดระบุ ..............……………………………………………….………………………………… 

  

 ๓) มีการประกาศวิธีการค านวณราคากลางของแต่ละโครงการ หรือไม่   
 มีหลักฐำน คือ    
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 
  Print screenเอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน.………………..................................... 
อ่ืนๆ โปรดระบุ................………………………………………………………..……………............. 

 ๔) มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแต่ละโครงการ หรือไม่    
 มีหลักฐำน คือ  
 Print screenเอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน.………….............................................. 
อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................………..…………………………………………..………............. 

  

 ๕) มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่
ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ 

  

 มีหลักฐำน คือ  
 Print screenเอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน.…………..……..................................... 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................………………………………………………………………………. 

  

EB๓ กำรวิเครำะห์ กำรพัฒนำแผน และกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง   
๑)มีการจัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่   
 มีหลักฐำน คือ 
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘…..........…….....………….. 
Printscreen รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘จากเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน…………………………………………………….............................…….....………….. 
 รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แสดงหัวข้อเกี่ยวกับสรุปผลการจัดซื้อ 
จดัจ้าง…………………………………..…………………………………………………………………..…….. 
อ่ืนๆ โปรดระบุ.................……………………………………..…………………………...……………… 

  

๒) มีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 
 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘…………… 
………….................................................................................................…….....……….….  
อ่ืนๆ โปรดระบุ .......……………………………………………………………….............................. 

  

๓) มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
หรือไม่ 

  

  ๓.๑)ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

  

มีหลักฐำน คือ 
รายงานการวิเคราะห์……………………………………………………………………………............ 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................…………………….….……………………………................. 

  

      ๓.๒) ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

  

มีหลักฐำน คือ 
รายงานการวิเคราะห์…………………….……………………………………….………................. 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................……………………………………………………................. 

๔)มีการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ตามรายงานการ
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านๆมา หรือไม่ 

  

    มีหลักฐำน คือ 
 รายงานแสดงสิ่งที่ปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณพ.ศ.

๒๕๕๙....................………………………………………………….............................…….....…….……. . 
ข้อมูลแสดงการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙......................……………………….............................…………………………………….....…….…….. 
อ่ืนๆ โปรดระบุ………………………….…………………………………......................................... 

  

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน   
EB๔ กำรด ำเนนิงำนตำมคู่มือก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก   
   ๑) หน่วยงานของท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
หรือไม่ 

  

   มีหลักฐำน คือ 
 บันทึก/หนังสือสั่งการแนวทางการปฏิบัติงาน.……………………………….....…………………………………… 
 คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน............................…………………………..…. 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ............................………………………………………..……………………………………………..… 

๒) หน่วยงานของท่านมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือก าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่ 

  

 มีหลักฐำน คือ 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน.................................................………………………………………………………… 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ..........………………………………………………………………………………..……….. 

  

ควำมเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ 
EB๕ควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก 

๑)หน่วยงานของท่านมีระบบ เกณฑ์ หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่มีความเป็นธรรม/ไม่
เลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ หรือไม่ (เช่น มีเกณฑ์ที่
ชัดเจนเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ มีระบบการให้บริการออนไลน์ มีระบบบัตรคิว เป็น
ต้น) 

  

 มีหลักฐำน คือ 
 เอกสารคู่มือ……………………………………………………………………………..………………..…….... 
 บัตรคิวการให้บริการ……………………………………….……………………………………….………… 
ทะเบียนควบคุมการให้บริการรับเรื่อง................................................................. ............ 
เกณฑล์ดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ............................................................................ 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ........…………………………………………………………….……….………….………… 

  

๒)หน่วยงานของท่านมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักอัตราค่าบริการ (ถ้ามี)   



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๘๙ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 
และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการให้ผู้ใช้บริการ หรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
หรือไม่ 

  มีหลักฐำน คือ 
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน...……………………………………..……………………..……….……… 
แนวทางการปฏิบัติงาน................................................................................. .................... 
 คู่มือการให้บริการ..……………………………………………………………………………..………..……… 
 Print screen แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานจากเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน..........……………………………………………….…………….............................…………….…. 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ...........…………………………………………………………………………….…………… 

  

๓) หน่วยงานของท่านมีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ในภารกิจหลัก หรือไม่ 

  

 มีหลักฐำน คือ 
 ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่.………….. 
 ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่..…………….……………………. 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.............……………………………………………………………….…………………….... 

  

กำรมีส่วนร่วม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน) 
EB๖ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน 

๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
หรือ การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่ 

  

 มีหลักฐำน คือ 
รายงานการประชุม....……………………………….....……………………………….……..…………. 
รายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อและรายละเอียดความคิดเห็นของบุคคล/หน่วยงานผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย…………………………………………………………….............................…………….…. 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ..........................………………………………………………………….…………….. 

  

   ๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการหรือปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่ 

  

 มีหลักฐำน คือ 
โครงการ.………………………….………………………………………………………………………………… 
 รายงานการประชุม....………….……………………………………………………………………………….. 
 รายงานสรุปการร่วมจัดท าแผน/โครงการ....……………………………….………………………….. 
ภาพถ่ายกิจกรรมการร่วมจัดท าแผน/โครงการ……………………………………………………….. 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ...........................…………………………….………………………………………….. 

 
 
 
 
 

 

 

    

๓) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการในภารกิจหลัก หรือไม่ 

  

 มีหลักฐำน คือ   



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๙๐ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 
โครงการ.…………………………………………………………………………..…………………………………. 
 รายงานการประชุม....…………………………………………………………………………………………….. 
 รายงานสรุปการร่วมด าเนินการตามโครงการ…………………………………………………………… 
ภาพถ่ายกิจกรรมการร่วมด าเนินการตามโครงการ ……………………………..…………………… 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ...........................……………………………………………………….…….………….. 

   ๔)ผู้มีส่วนได้สว่นเสยีเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือประเมินผลการ
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่ 

  

 มีหลักฐำน คือ 
รายงานประเมินผล...............…………………………………..…………………………………………… 
รายงานติดตามผลการด าเนนิงาน......……………………………….………………………………….. 
ภาพถ่ายกิจกรรมความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ............................................... 
อ่ืนๆ โปรดระบุ
...........................……………………………………………………………………………..……………. 

  

    ๕) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการในภารกิจหลักอย่าง
ต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการ หรือไม่ 

  

 มีหลักฐำน คือ 
รายงานผลการด าเนนิงาน.....………………………………………………………………………………… 
รายงานการประชุม...………………………………………….……………………………………………….. 
อ่ืนๆ โปรดระบุ..........................………………………….……………………………………………… 

  

กำรเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน   
EB๗หน่วยงำนของท่ำนมีช่องทำงที่ให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลักต่อไปนี้ หรือไม่ 
 ๑) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน หรือไม่   
 มีหลักฐำน คือ 
โครงสร้างหน่วยงาน......……………………..………….......................………………………….…… 
แผนผังการปฏิบัติงาน....…………………………………………………………….…........................ 
 ค าสั่งการปฏิบัติงาน.…………….…………………………………………………………...................... 
อ่ืนๆ โปรดระบุ.....................………………………………………….…………………..................... 

  

 ๒) มีข้อมูลตามภารกิจหลักตามที่กฎหมายก าหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม         
(Social Media) หรือไม่ 

  

 มีหลักฐำน คือ 
 Print screenเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือสื่อสังคมของหน่วยงาน.………....….……… 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ..........……………………………………………………………………………………..….. 
 

  

 ๓)มีระบบการให้ข้อมูลตามภารกิจหลักผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ CallCenter โดย
มีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาท าการของ
หน่วยงาน หรือไม่ 

  



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๙๑ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 
 มีหลักฐำน คือ 
 ระบุหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือหมายเลข CallCenter....……………………………….. 
 บรรจุอยู่ในโครงสร้างหน่วยงาน....………………………..…………………………………………….. 
 แผนผังการปฏิบัติงาน....………………………….………………………………………………………. 
ค าสั่งการปฏิบัติงาน.……………………………….………………………………………………………. 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................…………….………………………………………………………. 

  

 ๔) มีการเผยแพร่ข้อมูลตามภารกิจหลักทางสื่อต่อไปนี้ หรือไม่    
  ๔.๑ หนังสือพิมพ์   
           มีหลักฐาน คือ.................................................................................................... ........   
 ๔.๒ วารสาร   
           มีหลักฐาน คือ................................................................................................... ........   
 ๔.๓ จุลสาร   
           มีหลักฐาน คือ...................................................................................... .....................   
 ๔.๔ แผ่นพับ   
           มีหลักฐาน คือ...................................................................................... .....................   
       ๔.๕ โทรทัศน์   
           มีหลักฐาน คือ...................................................................................... .....................   
       ๔.๖ วิทยุ   
           มีหลักฐาน คือ..................................................................................... ......................   
       ๔.๗ สื่อสังคม    
           มีหลักฐาน คือ..................................................................................... ......................   
 ๔.๘ อ่ืนๆ โปรดระบุ   
           มีหลักฐาน คือ...........................................................................................................    
กำรตอบสนองข้อร้องเรียน   
EB๘หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนอย่ำงไร 
 ๑) มีการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนและการตอบสนองหรือรายงานให้ผู้ร้องเรียน

ทราบ หรือไม่ 
  

 มีหลักฐำน คือ 
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน…………………………………..…..……..………..…...……..…… 
แผนผังปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน..………………………………………………………..…...…………… 
อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................................... . 
 
 

  

 ๒) มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียน หรือไม่   
 มีหลักฐำน คือ 
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน.…………………………………………………...….……………… 

  



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๙๒ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 
แผนผังปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน.……………………………………………….....…………………… 
อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................………………………………..……….…...….…………………… 

 ๓) หน่วยงานของท่านมีการก าหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่   
 มีหลักฐำน คือ 
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน.……………….………………….………....………………………… 
แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน....…………………………………....…………………………… 
ค าสั่งการปฏิบัติงาน.……………………..………….……………………....………………………….…… 
อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................……………………………………….…..………………………….. 

  

 ๔) มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางแก้ไข หรือไม่ 

  

 มีหลักฐำน คือ 
Printscreenรายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน………….....................................................................................…………….….….  
อ่ืนๆ โปรดระบุ............................…………………………………….…………………………. 

  

 ๕) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปพร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
หรือไม่ 

  

 มีหลักฐำน คือ 
รายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป................................... .....….......….…. 
อ่ืนๆ โปรดระบุ..............................………………………….……..……………………………………… 

 
 

 

 

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร    
EB๙ หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน อย่ำงไร 
 ๑) มีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อนแก่เจ้าหน้าที่หรือไม่ 
  

 มีหลักฐำน คือ 
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
.............................................................................................................................. .... 
ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปีที่บันทึก) กิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่.......................................................................................... 
อ่ืนๆ โปรดระบุ............…………………………………………………………….……..…………………... 

  

 ๒) มีการจัดท าคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือไม่ 

  

 มีหลักฐำน คือ 
คู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
..………………..…………………………………………………………….............................…………...…...…. 
อ่ืนๆ โปรดระบุ........................…………..……………………………………………..……...……...... 

 
 

 

 ๓) มีการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ   



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๙๓ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 
ซ้อนแก่ เจ้าหน้าที่ หรือไม่ 

 มีหลักฐำน คือ 
รายงานผลการฝึกอบรมตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน…………………………….…………………….............................……..……….…. 
ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปีที่บันทึก) ประกอบกิจกรรมการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน................................................. 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................………………………………………………….…………….……...... 

  

 ๔) มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่   
 มีหลักฐำน คือ 
รายงานผลการด าเนินงานปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์

ทับซ้อน………………………………….............................................................. 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ...............………………………………………………………………………….……..... 

  

 ๕) มีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
งาน    ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ 

  

 มีหลักฐำน คือ 
เอกสารแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน

การจัดซื้อจัดจ้าง...…………….……………………………………………………………………………… 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ...............…………………………………………………………………………………………..... 

 

 ๖) มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ หรือไม่   
 มีหลักฐำน คือ 
รายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน…………………..……………….… 
 บันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.................... 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ...............………………………………..………………………….……………………..... 

 
 

 

 ๗) มีการน าข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไป
ปรับปรุงระบบการท างาน หรือไม่ 

  

 มีหลักฐำน คือ  
รายงานการปรับปรุงระบบการท างานจากข้อเสนอแนะรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน……………..……………………………………………………………………… 
บันทึกข้อความรายงานผลการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อน......................................................................................................................  
 อ่ืนๆ โปรดระบุ...............……………………..………………………………………………………........ 

 

EB๑๐ หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นอย่ำงไร 
 ๑) มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ

หน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่ 
  

  มีหลักฐำน คือ 
รายงานวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 
ของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘................................................. 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................………………….……………………….………………………………… 
 ๒) หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือไม่  
  

    มีหลักฐำน คือ  
เอกสารผลการด าเนินตามแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(อย่างน้อย ๑ โครงการ)..………………………………………………………...…............... 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ..................……………………………………………………………………......………… 

 

 ๓)  มีแผนปฏิบัติการด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หรือไม ่

  

 มีหลักฐำน คือ 
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐……………………………......…………………………………….............................…………….…. 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................……………………………………………………………….……..…… 

  

EB๑๑ หน่วยงำนของท่ำนมีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสอย่ำงไร 
 ๑) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่   
 มีหลักฐำน คือ 
รายชื่อคณะกรรมการ/กรรมการ/สมาชิกของกลุ่มวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มและระเบียบ 
     หรือแนวทางการด าเนินงานของกลุ่ม...…………………………………………………………………..……………… 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม……………………………………………….……………….. 
อ่ืนๆ โปรดระบุ.....................……………………………………………………………………………….…….............. 

 ๒) กรณีท่ีมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดง
ถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่ 

  

 มีหลักฐำน คือ 
ผลการด าเนินงานของกลุ่ม............................................................................................  
ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปีที่บันทึก) กิจกรรมการรวมกลุ่ม.......................................... 
อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................…………………………………….……….………………..…………… 
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
 
 
 

1. สยศ.ตร. 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ : ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ส ำนักงำนยุทธศำสตร์ต ำรวจ  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙  

หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ (Milestone) 

น้ ำหนัก :   ร้อยละ ๕ 

๑. ค ำอธิบำย  :  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ก าหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดด าเนินการจัดท า     
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยรองรับแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ และเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้บรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์และการบริหารราชการในภาพรวมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
  ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ โดยทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ แล้วเพ่ิมเติมจุดเน้นที่สมควรให้สอดคล้อง
ตามนโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ และนโยบาย
การบริหารราชการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการและเป็นประโยชน์ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
รวมทั้งเป็นกรอบแนวทาง ในการจัดท าค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการส านักงาน
ยุทธศาสตร์ต ารวจแล้ว จึงได้น าแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดและการประเมินผลผลิต/
ผลลัพธ์ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมของส านักงานต ารวจแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน :  
ก าหนดเป็นระดับขัน้ของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ  ดังนี้   

ระดับคะแนน 
ระดับข้ันของความส าเร็จ(Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
๑      

๒      

๓      

๔      

๕      
 

 

ตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรระดับหน่วยงำน 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ :  
ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ 

๑. ศึกษาและวิเคราะห์ 
    ๑.๑ รวบรวมข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ สยศ.ตร. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
    ๑.๒ นโยบายการบริหาร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

๑.๓ ร่างแผนปฏิบัติราชการของ ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

๒ 

๒. วางแผนการปฏิบัติ 
    ๒.๑ตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ สยศ.ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
    ๒.๒ จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการ สยศ.ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
    ๒.๓ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ สยศ.ตร. 
    ๒.๔ ขอรับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงาน และประกาศให้ใช้แผนปฏิบัติ
ราชการ  

๓ 

๓. การด าเนินงาน 
    ๓.๑ จัดท าแผนปฏิบัติราชการ สยศ.ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
    ๓.๒ ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ สยศ.ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ให้หน่วยงานใน
สังกัด สยศ.ตร. ทราบ และผ่านช่องทางในการสื่อสาร เว็บไซด์ rtpstrategy.police.go.th/ 

๔ 

๔. ติดตามผล 
    ๔.๑ ก าชับหน่วยงานในสังกัด สยศ.ตร. ให้รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วย ๒ ครั้ง 
          - ครั้งที่ ๑ รายงานรอบ  ๖ เดือน 
          - ครั้งที่ ๒ รายงานรอบ ๑๒ เดือน 
  ๔.๒รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยในสังกัด สยศ.ตร. 

๕ 

๕. สรุป รายงานผลการปฏิบัติ 
    ๕.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของ สยศ.ตร.ให้ ตร. ทราบ ภายในก าหนด 
          - ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน   ภายใน    เม.ย.๕๙  และ 
          - ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือนภายใน   ต.ค.๕๙ 
    ๕.๒ เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเพื่อทราบ 

 
 
 
 
 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
แนวทางการประเมินผล : 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

๑ 

 ขั้นตอนที่ ๑ 
- ตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
สยศ.ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
- รวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิเคราะห์
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ สยศ.ตร. 

 

 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ 
เอกสารประกอบการแต่งตั้งคณะท างานจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ สยศ.ตร. ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.
๒๕๕๙ 
 เอกสารรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ 
สยศ.ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
เอกสารนโยบายการบริหาร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
เอกสารร่างแผนปฏิบัติราชการของ ตร. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

๒ 

ขั้นตอนที่ ๒ 

- จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการ สยศ.ตร. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
- ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ สยศ.ตร. 
- ขอรับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
หัวหน้าหน่วยงาน และประกาศให้ ใช้
แผนปฏิบัติราชการ 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ 

ร่างแผนปฏิบัติราชการ สยศ.ตร. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙ 
 เอกสารประกอบการประชุมคณะท างานจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ สยศ.ตร. 
เอกสารขอรับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาหัวหน้า
หน่วยงาน และประกาศให้ใช้แผนปฏิบัติราชการ 
 

๓ 

ขั้นตอนที่ ๓ 

- จัดท าแผนปฏิบัติราชการ สยศ.ตร . 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
- ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ สยศ.ตร. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ให้
หน่วยงานในสังกัด สยศ.ตร. ทราบ และ
ผ่ านช่องทางในการสื่ อสาร  เว็บ ไซด์ 
rtpstrategy.police.go.th/ 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ 

แผนปฏิบัติราชการ สยศ.ตร. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙ 
เอกสารแจ้งให้หน่วยในสังกัด สยศ.ตร. ทราบและ
ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
 เอกสารแสดงถึงช่องทางการสื่อสารและถ่ายทอด
แผนปฏิบัติราชการ สยศ.ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ 

๔ 

ขั้นตอนที่ ๔ 

- ก าชับหน่วยงานในสังกัด สยศ.ตร. ให้
รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยตาม
วงรอบการรายงาน   

 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ 

 เอกสารแจ้งหน่วยงานในสังกัด สยศ.ตร. ให้ส่ง
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วย
ตามวงรอบการรายงาน จ านวน ๒ ครั้ง 

   - ครั้งที่ ๑ รายงานรอบ  ๖ เดือน  

   - ครั้งที่ ๒ รายงานรอบ ๑๒ เดือน 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยในสังกัด สยศ.ตร. 

 

 เอกสารรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยในสังกัด สยศ.ตร. 

     - ครั้งที่ ๑ รายงานรอบ  ๖ เดือน  

     - ครั้งที่ ๒ รายงานรอบ ๑๒ เดือน 

๕ 

ขั้นตอนที่ ๕ 
- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการของ สยศ.ตร. ให้ ตร. ทราบ ตาม
วงรอบการรายงาน รอบ ๖ เดือน    และ 
รอบ ๑๒ เดือน 

- เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเพื่อ
ทราบ 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ 
เอกสารรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
ของ สยศ.ตร.รอบ ๖ เดือน และ รอบ ๑๒ เดือน 

 

เอกสารเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : 
           เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของทุกหน่วยในสังกัด สยศ.ตร.    รอบ ๖ 
เดือน และ รอบ ๑๒ เดือน และ สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของ สยศ.ตร. ให้ ตร. ทราบ ตาม
วงรอบการรายงาน รอบ ๖ เดือน และ รอบ ๑๒ เดือน   

หน่วยรับผิดชอบหลัก : ฝ่ายอ านวยการ ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ 

หน่วยปฏิบัติ : กองยุทธศาสตร์, กองแผนงานอาชญากรรม, กองแผนงานกิจการพิเศษ และ กองวิจัย   

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด :    
๑. พ.ต.อ.หญิง มนฤญช์  บัณฑุรัตน์ ผกก.ฝอ.สยศ.ตร.  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๐๕ ๓๓๘๙ 
๒. พ.ต.ท.หญิง นิรารัฐ  นาคทองทิพย์ รอง ผกก.ฝอ.สยศ.ตร. โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๐๕ ๓๓๘๗ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :    
๑. พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์  จักรายุทธ สว.ฝอ.สยศ.ตร. 
๒. ร.ต.ท.หญิง ฉวีวรรณ  ผัดบุตร  รอง สว.ฝอ.สยศ.ตร. 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ : ระดับควำมส ำเร็จของกำรประเมินตนเองของกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในแต่ละวงรอบได้ทันภำยใน
ก ำหนด 

หน่วยวัด   : ระดับความส าเร็จ (Milestone) 

น้ ำหนัก     :  ร้อยละ ๕ 

๑. ค ำอธิบำย : 
 การประเมินตนเอง หมายถึง การรายงานสัมฤทธิ์ผลการด าเนินงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้ทันภายในก าหนดระยะเวลาที่ส านักงาน ก.พ.ร. 
ก าหนด 

 วงรอบ หมายถึง การรายงานตามรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามระยะเวลาที่
ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 

 ค ารบัรองการปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ หมายถึง ค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ซึ่งใช้ส าหรับระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๒๕๕๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๕๙ ประกอบด้วย ข้อตกลงเกี่ยวกับแผนปฏิบัติ
ราชการ กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก/เกณฑ์การให้คะแนนของระดับส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 

 

กำรประเมินผล 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับความส าเร็จของการประเมินตนเอง
ของการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในแต่ละ
วงรอบได้ทันภายในก าหนด 

๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 
๒. เกณฑ์กำรให้คะแนน:   
 ก าหนดเป็นระดับความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของระดับการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

คะแนน 
ระดับควำมส ำเร็จ (Milestone) 

ระดับ ๑ ระดับ๒ ระดับ๓ ระดับ๔ ระดับ๕ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๓. แนวทำงกำรประเมินผล 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

ระดับ ๑ 
ร ำ ย ง ำ น ผ ล ก ำ ร ป ฏิ บั ติ
รำชกำรตำมค ำรับรองกำร
ป ฏิ บั ติ ร ำ ช ก ำ ร ร อ บ          
๖ เดือน 

- รวบรวมรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมตัวชี้วัดของส ำนักงำนต ำรวจจำกผู้รับผิดชอบหลักของ
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ส ำหรับกำรรำยงำนผลรอบ ๖ เดือน 
- รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ผ่านระบบ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอบการปฏิบัติราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร. พร้อมทั้งแนบเอกสาร
หลักฐานไว้ในระบบ 

ระดับ ๒ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ         ๙ 
เดือน 

- รวบรวมรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมตัวชี้วัดของส ำนักงำนต ำรวจจำกผู้รับผิดชอบหลักของ
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติส ำหรับกำรรำยงำนผลรอบ ๙ เดือน 
- รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ผ่านระบบ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอบการปฏิบัติราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร. พร้อมทั้งแนบเอกสาร
หลักฐานไว้ในระบบ 

ระดับ ๓ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการตามค ารับรองการ
ปฏิ บั ติ ร า ช กา ร รอบ  ๑๒ 
เดือน 

- รวบรวมรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมตัวชี้วัดของส ำนักงำนต ำรวจจำกผู้รับผิดชอบหลักของ
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติส ำหรับกำรรำยงำนผลรอบ ๑๒ เดือน 
- รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ผ่านระบบ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอบการปฏิบัติราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร. พร้อมทั้งแนบเอกสาร
หลักฐานไว้ในระบบ 

ระดับ ๔ ประมวลเรื่องขออนุมัติ  จาก 
ตร. 

- จัดท าหนังสือรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
- จัดท าหนังสือภายนอกถึงส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือส่งรายงานผลการปฏิบัติ

ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ 
- จัดท าเล่มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เดือน (รายงานการประเมินผล
ตนเองของส านักงานต ารวจแห่งชาติ รอบ ๑๒ เดือน) และแผ่นบันทึก
ข้อมูล 

ระดับ ๕ จัดส่ง เอกสารหลักฐานให้
ส านักงาน ก.พ.ร. 

- จัดส่งเล่มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายงานการประเมินผลตนเองของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ รอบ ๑๒ เดือน)จ านวน ๑ ชุด พร้อมแผ่น
บันทึกข้อมูล จ านวน ๑ แผ่น ให้ส านักงาน ก.พ.ร. ตามเวลาที่ก าหนด 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๔. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๕. หน่วยรับผิดชอบหลัก :ฝ่ายอ านวยการ กองยุทธศาสตร์ 

๖.หน่วยปฏิบัติ :กลุ่มงานประเมินผลยุทธศาสตร์ ยศ. 

๗. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :   

          พล.ต.ต.โชคชัย  เหลืองอ่อน    ผบก.ยศ. 

๘. ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
 ๑. พ.ต.อ.หญิง อังสนา ปาละสิงห์  ผกก.กลุ่มงานประเมินผลยุทธศาสตร์ ยศ. 
 ๒. พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ เครือกนก  สว.กลุ่มงานประเมินผลยุทธศาสตร์ ยศ. 
 ๓. ส.ต.อ.หญิง อุมาพร  เรืองเดช   ผบ.หมู่ กลุ่มงานประเมนผลฯ ยศ. 
   หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๓๓๖๘ 
   E-mail address : eval.rtp@gmail.com 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓  : ระดับควำมส ำเร็จในกำรให้ควำมร่วมมือป้องกันอำชญำกรรม 

หน่วยวัด    : ระดับความส าเร็จ (Milestone) 

น้ ำหนัก      : ร้อยละ ๕ 

๑. ค ำอธิบำย   : 
จากการที่ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดมีแนวโน้มสูง ภาวะอุทกภัย ภาวะภัยแล้ง ที่ท าให้

ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อน โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง  ความจ าเป็น
ในการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในพ้ืนที่รวมถึงการสร้างเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและ
ยาเสพติดจากทุกภาคส่วนของประชาชนภายในชุมชน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือให้ประชาชนเกิดความตระหนัก
และเข้าใจถึงความส าคัญของบทบาทภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ โดยให้ความร่วมมือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจส านักงานต ารวจแห่งชาติ จึงก าหนดให้ต้องด าเนินการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานของต ารวจให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

กลยุทธ์ในการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการต ารวจ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จะเป็นการด าเนินงานแบบบูรณาการงานชุมชนสัมพันธ์และงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
เข้าด้วยกัน ซึ่งมีลักษณะการด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ในพ้ืนที่เป้าหมาย ให้ปฏิบัติงาน
ตลอดปีงบประมาณภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 ๒) การคัดเลือกชุมชนเป้าหมายเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ให้พิจารณาก าหนดพื้นท่ีชุมชนเป้าหมาย ออกเป็น 
๒ ลักษณะ ๑) ชุมชนใกล้ตัว ๒) ชุมชนไกลตัว ที่ไกลออกไป และท าการวิเคราะห์ จัดล าดับความส าคัญประกอบความ
ต้องการ รวมถึงความพร้อมของประชาชนในชุมชนนั้นๆ โดยเรียงล าดับความส าคัญ ดังนี้  

อันดับ ๑  มีปัญหาอาชญากรรมในระดับสูง  
อันดับ ๒  มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  
อันดับ ๓  มีปัญหาความขัดแย้งสูง  

เมื่อคัดเลือกได้แล้วให้เข้าไปด าเนินการจัดตั้ง วางระบบ และพัฒนาจนชุมชนหรือหมู่บ้านนั้นสามารถด าเนินการได้ด้วย
ตนเอง 
 ๓) พ้ืนที่เป้าหมาย ในการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการต ารวจ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จ านวนไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๑ หมู่บ้าน/ชุมชนโดยให้ทุกสถานีจะต้องเข้าปฏิบัติงาน
อย่างน้อยจ านวน ๕ หมู่บ้าน/ชุมชน โดยเป็นหมู่บ้านที่เข้าด าเนินการใหม่จ านวน ๓ หมู่บ้าน/ชุมชน และพิจารณา
คัดเลือกหมู่บ้านที่เคยเข้าด าเนินการมาแล้วเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ มาด าเนินการซ้ าอีก จ านวน ๒ หมู่บ้าน/
ชุมชน 
  ๔) การด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการของชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ให้ก าหนดเวลาในการด าเนินงาน
โดยไม่กระทบต่อการประกอบอาชีพและการประกอบพิธีทางศาสนาของประชาชน 
 ๕) การคัดเลือกประชาชน ที่สมัครใจเข้าเป็นสมาชิกอาสาสมัครต ารวจรายใหม่ร่วมปฏิบัติงานกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ หมู่บ้าน/ชุมชน แห่งละไม่น้อยกว่า ๕ – ๑๐ คน เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลืองานต ารวจ 

๖) การอบรมเยาวชนสัมพันธ์ มีเป้าหมายให้ความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรมยาเสพติด การลด
อุบัติภัย การลดความขัดแย้ง และการยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์แก่นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงและมีพฤติกรรมทางลบ ตามสถานศึกษาในระดับต่างๆ ทั้งสายสามัญและสายอาชีพในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยเข้า
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง โดยแบ่งเป็น 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

(๑) สถานีต ารวจที่มี ผู้ก ากับการ เป็นหัวหน้าสถานี เข้าด าเนินการตามสถานศึกษาอย่างน้อย ๕ แห่ง
หรือหากมีน้อยกว่าจ านวนที่ก าหนดให้ด าเนินการเท่าท่ีมีตามจ านวนสถานศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(๒) สถานีต ารวจที่มี สารวัตรใหญ่ เป็นหัวหน้าสถานี เข้าด าเนินการตามสถาบันการศึกษาอย่าง
น้อย ๓ แห่งหรือหากมีน้อยกว่าตามจ านวนที่ก าหนดให้ด าเนินการเท่าที่มีตามจ านวนสถานศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

 (๓) สถานีต ารวจที่มี สารวัตร เป็นหัวหน้าสถานี เข้าด าเนินการตามสถานศึกษาอย่างน้อย ๒ 
แห่งหรือหากมีน้อยกว่าตามจ านวนที่ก าหนดให้ด าเนินการเท่าที่มีตามจ านวนสถานศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 ๗) พัฒนาก าลังพลชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเข้า
ปฏิบัติงานในหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายแล้วให้มอบหมายให้แต่ละคนดูแลรับผิดชอบ ๑ หมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือเป็นการสร้าง
พ้ืนฐานให้หมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ ในการเข้าร่วมโครงการต ารวจชุมชน 
 ๘) สถานีต ารวจแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในการให้ข้อมูลและข่าวสาร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด โดยการพัฒนาและขยายโครงการหรือกิ จกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ 
  ๙) สถานีต ารวจเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ 
และการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการต ารวจ แก่ข้าราชการต ารวจทุกระดับและประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน 
 ๑๐) กองบัญชาการ และต ารวจภูธรภาค พัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ให้เกิดความชัดเจนในวิธีการปฏิบัติ ทั้งสามฝ่ายในการ
ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และเอ้ืออ านวยในการปฏิบัติ 
  ๑๑) ทุกหน่วยงานพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบ 
 ๑๒) ให้สถานีต ารวจจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนในพ้ืนที่ที่เหมาะสม เพ่ือกระจายการบริการอย่าง
ทั่วถึงตามสภาพพ้ืนที่และตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 
๒. เกณฑ์กำรให้คะแนน 

 ช่วงระหว่างคะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากระดับความส าเร็จ (Milestone) ตามเป้าหมาย
แต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๓. แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ขั้นตอน รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 
๑ ศึกษำวิเครำะห์ก ำหนดพื้นที่เป้ำหมำย 

   - ทบทวนปัญหา อุปสรรค จากการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการต ารวจ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
   - ก าหนดพ้ืนที่ชุมชนเป้าหมาย แบ่งชุมชนออกเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่ ๑) ชุมชนใกล้ตัว ๒) ชุมชน
ไกลตัว ที่ไกลออกไปและท าการวิเคราะห์ จัดล าดับความส าคัญประกอบความต้องการ รวมถึงความ
พร้อมของประชาชนในชุมชนนั้นๆ โดยเน้นพ้ืนที่ที่เกิดปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และ
ปัญหาความขัดแย้งตามล าดับ 

๒ ประชุม/วำงแผน 
   - ประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และงานการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เพ่ืออ านวยการสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินการ โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
   - จัดท าแผนปฏิบัติการฯ รองรับ  
   - ก าหนดวิธีการ รูปแบบ ตัวชี้วัด ในการประเมินผล ตลอดจนด าเนินการตามแนวความคิดในการ
ปฏิบัติที่เก่ียวข้อง โดยร่วมกับสถาบันทางวิชาการหรือองค์กรอิสระประเมินผล  
   - จัดเตรียมเนื้อหาการฝึกอบรม เกี่ยวกับงานชุมชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกันอาชญากรรม  โครงการ/กิจกรรมการปฏิบัติ  ร่วมกับภาคประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน 
โดยใช้หลักการชุมชนเข้มแข็ง 
   - จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๕๙ ผลผลิตการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรม การชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ให้กับหน่วยในสังกัด 

๓ กำรด ำเนนิกำร 
   ๑. การจัดตั้งหน่วยบริการประชาชน (สถานีต ารวจชุมชน) เพ่ือกระจายการบริการอย่างทั่วถึง
ตามสภาพพ้ืนที่ที่เหมาะสม และความต้องการของประชาชน โดยให้จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน
เพ่ิมเติมในสังกัด บช.น., ภ.๑-๙ บก.น./ภ.จว.ละ ๑ แห่ง รวม ๘๒ แห่ง 
   ๒. ด าเนินการโครงการ 
      - โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจกับเยาวชน และเด็กในสถานศึกษาภาครัฐ และเอกชน 
โดยเฉพาะเด็กเยาวชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และมีพฤติกรรมทางลบ เกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรม ยาเสพ
ติด การลดอุบัติภัย การลดความขัดแย้ง และการปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
      - โครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น กิจกรรมจิตอาสา 
มัสยิดเฉลิมพระเกียรติฯ 
      - โครงการต ารวจชุมชน ตามค าสั่ง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ ๕๑๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ 
      - การจัดอบรมให้ความรู้ และกิจกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร และการสร้างระเบียบ
วินัยจราจร แก่เยาวชนและเด็กในสถานศึกษาภาครัฐ และภาคเอกชนในหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๑๐๕ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ขั้นตอน รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 
๔    ติดตำมผลกำรปฏิบัติ 

    - รวบรวมและเร่งรัด ติดตามผลการปฏิบัติทุกขั้นตอน 
๕  สรุป/รำยงำนผลกำรปฏิบัติ/ประเมินผลกำรปฏิบัติ 

    - รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ ๑๒ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เสนอผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ 

 
๔. แนวทำงกำรประเมินผล 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

๑ ขั้นตอนที่ ๑ 
    ศึกษาวิเคราะห์ก าหนดพ้ืนที่
เป้าหมาย 

ประเมินจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำง ๆ 
- เอกสารการทบทวนปัญหา อุปสรรค จากการปฏิบัติงาน และ
ข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกิจการต ารวจ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
- เอกสารการคัดเลือกชุมชนเป้าหมายเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ให้พิจารณา
ก าหนดพ้ืนที่ชุมชนเป้าหมาย ออกเป็น ๒ ลักษณะ  
     ๑) ชุมชนใกล้ตัว  
     ๒) ชุมชน (ไกลตัว) ที่ไกลออกไป และท าการวิเคราะห์ จัดล าดับ
ความส าคัญประกอบความต้องการประชาชนในชุมชนนั้นๆ ดังนี้  
อันดับ ๑ มีปัญหาอาชญากรรม  ในระดับสูง 
อันดับ ๒ มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
อันดับ ๓ มีปัญหาความขัดแย้งสูง 
เมื่อคัดเลือกได้แล้วให้เข้าไปด าเนินการจัดตั้ง วางระบบ และพัฒนาจน
ชุมชนหรือหมู่บ้านนั้นสามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง 
 

๒ ขั้นตอนที่ ๒ 
     ประชุม /วางแผน 

ประเมินจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำง ๆ 
 - ค าสั่ งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่ เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และงานการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 - รายงานการประชุมวางแผน ตลอดจนการอ านวยการสนับสนุน
และส่งเสริมการด าเนินการ โครงการ/กิจกรรมต่างๆ  
- เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๕๙ ผลผลิตการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรม 
การชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ให้กับหน่วยในสังกัด 

๓ ขั้นตอนที่ ๓ 
    การด าเนินการ 

ประเมินจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำง ๆ 
- เอกสารการจัดตั้งหน่วยบริการประชาชน (สถานีต ารวจชุมชน) เพ่ือ
กระจายการบริการอย่างท่ัวถึงตามสภาพพ้ืนที่ที่เหมาะสม และความ
ต้องการของประชาชน 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๑๐๖ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

- จ านวนหลักสูตรฝึกอบรม เกี่ยวกับงานชุมชนสัมพันธ์ และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม และสอดแทรก
โครงการ/กิจกรรมการปฏิบัติร่วมกับภาคประชาชน ในหลักสูตร
ประจ า และหลักสูตรพิเศษของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในแต่ละแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ของ
หน่วยในสังกัดให้  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  - รายงานสรุปผลการด าเนินการในทุกกิจกรรม/โครงการ 
 

๔ ขั้นตอนที่ ๔ 
ติดตามผลการปฏิบัติ 

ประเมินจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำง ๆ 
- เอกสารกองบัญชาการต ารวจนครบาล ต ารวจภูธรภาค ๑-๙     
ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงพยาบาลต ารวจ 
และกองบังคับการต ารวจรถไฟ ที่ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการชุมชน
สัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการต ารวจ ออก
ตรวจเร่งรัดและติดตามแผนของหน่วยระดับรอง ในสังกัด ซึ่ง
ประกอบด้วยโครงการ / กิจกรรม และเป้าหมายของแผน รวมทั้ง
การประเมินผลจากความคิดเห็นของประชาชน 
- เอกสารประกอบการออกตรวจ สังเกตการณ์  ติดตามผลการ
ปฏิบัติของหน่วยในพ้ืนที่  โดยรับฟังการบรรยายสรุป  ตรวจดูการ
ปฏิบัติและรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนเพ่ือรับทราบผลการ
ปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน และให้ค าแนะน า 
หรือแก้ไขปัญหาตามอ านาจหน้าที่ 
 

๕ ขั้นตอนที่ ๕ 
ประเมินผลการด าเนินการ 

ประเมินจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำง ๆ 
- กำรประเมินผลกำรปฏิบัติ 
- สรุปผลการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนรอบ ๑๒ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เสนอ      
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  
- การประเมินผลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ส านักงานต ารวจแห่งชาติประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๑๐๗ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๕. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : 
การประเมินผลการด าเนินงานให้ใช้ข้อมูลการรายงานผลจากหน่วยปฏิบัติ 

๖. หน่วยรับผิดชอบหลัก :กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล กองแผนงานอาชญากรรม 

๗. หน่วยปฏิบัติ :กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน กองแผนงานอาชญากรรม   

๘. ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด :    

 พันต ารวจเอก ธีระวุฒิ  กิ่งวรรณ  รอง ผบก.ผอ. 

๙. ผู้จัดเก็บข้อมูล :    
๑. พันต ารวจเอก สุรพงษ์ เหมือนเผ่าพงษ์  ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล  
๒. พันต ารวจโท ทวีศักดิ์ จินดาศักดิ์  รอง ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล 
๓. พันต ารวจโท ณัฐวุฒิ ชมเชย   รอง ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล 
๔. พันต ารวจโทหญิง สุภัค สพัุฒสร  สว.กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล  
๕. ร้อยต ารวจเอกหญิง อัจฉรา บุตรแพง  รอง สว.กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล 
๖. ร้อยต ารวจโทหญิง ชลิตา ค าจ าปา  รอง สว.กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล 

       หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๓๑๘๒ 
 

----------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๑๐๘ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔  : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรอ ำนวยกำรจรำจร 

หน่วยวัด  :  ตัวชี้วัดแบบผสมผสานเชิงขั้นตอนและปริมาณ (Hybrid) 

น้ ำหนัก   : ร้อยละ ๕ 

๑. ค ำอธิบำย  :   
ความส าเร็จของตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากความส าเร็จของการด าเนินการด้านการจราจร เพ่ือป้องกัน

และลดการเกิดอุบัติเหตุจราจร ทั้งนี้ ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการของกองแผนงานกิจการ พิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และแผนปฏิบัติราชการของส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มี
ตัวชี้วัดย่อย ๒ ตัวชี้วัดได้แก่ 

๑. อัตราส่วนจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ๑๒.๘๐ รายต่อประชากรหนึ่งแสนคน โดย
รายงานผลตามแบบ สงป.๓๐๑ เป็นประจ าทุกเดอืน จะสามารถค านวณค่าได้ในรอบ ๑๒ เดือน 

๒. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
จะทราบผลได้ในรอบ ๑๒ เดือน 

 
๒. ค ำนิยำม :  

๒.๑ จ านวนผู้เสียชีวิต หมายถึง ข้อมูลจ านวนผู้เสียชีวิตจากระบบสารสนเทศ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ระบบคดีจราจร โครงการ POLIS ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒.๒อุบัติเหตุทางถนน หมายถึง ตัวชี้วัดความปลอดภัยทางถนนได้แก่ การเสียชีวิตและการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนนความรุนแรงของอุบัติเหตุทางถนนความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกลุ่มเสี่ยงต่อ
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ การใช้ความเร็ว เมาแล้วขับ การใช้อุปกรณ์นิรภัย การคมนาคมขนส่งทางถนนและความ
ปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์และจุดอันตรายและจุดเสี่ยงบนถนน 

๒.๓ จ านวนประชากร หมายถึงข้อมูลจ านวนประชากรทั้งประเทศของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
(ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙) โดยส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

๒.๔ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจในองค์ประกอบและสิ่งจูงใจด้านต่างๆ ที่
สามารถสอบสนองความต้องการได้ 

๓. เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 

ก าหนดรูปแบบการประเมินผลเป็นขั้นตอนการด าเนินงานและตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (Milestone + 
Output) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ  โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของชั้นตอนและผลการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
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 หน้า๑๐๙ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ระดับคะแนน ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๑ ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุจราจรทางบก  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

๒ 
ด าเนินการก าหนดมาตรการตามนโยบายการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจรในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

๓ ด าเนินการน าเสนอมาตรการตามนโยบายการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจร เพ่ือขออนุมัติ ตร. 

๔ 
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติตามตัวชี้วัด เพื่อน ามาค านวณผลการด าเนินงานจาก 

๑. ๑. อัตราส่วนจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ๑๒.๘๐ รายต่อประชากรหนึ่งแสนคน 
๒. ๒. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่น้อยกว่าร้อย ๘๐  

๕ 
สรุปผลการปฏิบัติตามาตรการตามนโยบายการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวกับการจราจร และรายงานผล
การด าเนินการตามตัวชี้วัด เพื่อน าไปก าหนดเป็นมาตรการและแผนงานในปีต่อไป 

๔. ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน/แนวทำงกำรประเมินผล 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

๑ ขั้นตอนที่ ๑ : 
- ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ อุบัติ เหตุจราจรทางบก      
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  
 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร/หลักฐำนต่ำงๆ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ 
- หนังสือเชิญประชุม 
- รายงานการประชุม 
- สรุปผลการวิเคราะห์ผลการประชุม (ในภาพรวม) 

๒ ขั้นตอนที่ ๒ :  
 - ก าหนดมาตรการตามนโยบายการบังคับใช้กฎหมาย    
ที่เก่ียวกับการจราจร  

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร/หลักฐำนต่ำงๆ 
๑. แผนปฏิบัติการจราจร 
๒. มาตรการในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น ปีใหม่ 
สงกรานต์ 

- หนังสือเชิญประชุม 
- ร่างมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ 
- ร่างมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ 
- สรุปผลการประชุม 

๓ ขั้นตอนที่ ๓ :  
 - ด าเนินการน าเสนอมาตรการตามนโยบายการบังคับ
ใช้กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการจราจร 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร/หลักฐำนต่ำงๆ 
 - น าร่างมาตรการตามนโยบายการบังคับใช้กฎหมาย
ที่เก่ียวกับการจราจรเสนอ ตร.อนุมัติ 

  ๑. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ 

  ๒. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙  
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 หน้า๑๑๐ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

๔ ขั้นตอนที่ ๔ :  
- รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติตามตัวชี้วัด 
      ๑.  อัตราส่วนจ านวนผู้ เสี ยชีวิตจากอุบัติ เหตุ       
ทางถนน ๑๒.๘๐ รายต่อประชากรหนึ่งแสนคน  
 ๑ 
คะแนน 

๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

๑๕.๑๐ ๑๕.๐๖ ๑๔.๒๗ ๑๓.๕๑ ๑๒.๘๐ 
 
สูตรค านวณ : 
จ านวนผู้เสยีชีวิต ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ x 
๑๐๐,๐๐๐ 
              จ านวนประชากร ณ ๓๐ ก.ย.๒๕๕๙     
      ๒.  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อความ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่น้อยกว่าร้อย ๘๐  
๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 
 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร/หลักฐำนต่ำงๆ 
    - สถิติจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จากระบบสารสนเทศ 
ตร. โครงการ POLIS 

    - จ านวนประชากร ณ ๓๐ ก.ย.๒๕๕๙ จากส านัก
บริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

    - ร าย งานผลการศึ กษาคว ามพึ งพอใจของ
ประชาชน จะทราบผลการปฏิบัติจากกองวิจัย ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
(ต.ค.๒๕๕๙) 

๕ ขั้นตอนที่ ๕ :  
 - สรุปผลการปฏิบัติตามาตรการตามนโยบายการบังคับ 
ใช้กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการจราจร และรายงานผลการ
ด าเนินการตามตัวชี้วัด เพ่ือน าไปก าหนดเป็นมาตรการ
และแผนงานในปีต่อไป 

 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร/หลักฐำนต่ำงๆ 
- แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและ

การใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙(สงป.๓๐๑)รอบ 
๙ และ ๑๒ เดือน 

- เอกสารสรุปผลการด าเนินการปี ๒๕๕๙ เพ่ือ
น าไปก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินการด้านการ
อ านวยการจราจรในปีต่อไป 

    ๕. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล   :    

- เอกสาร มาตรการ ข้อสั่งการของ ตร. รวบรวมจาก กลุ่มงานจราจร ผก.  
- ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุจราจรทางบก รวบรวมจากระบบสารสนเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ระบบคดีจราจร 

โครงการ POLIS  
- ข้อมูลจ านวนประชากรจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

๖. หน่วยรับผิดชอบหลัก :กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล กองแผนงานกิจการพิเศษ 

๗. หน่วยปฏิบัติ :กลุ่มงานจราจร กองแผนงานกิจการพิเศษ   



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๑๑๑ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๘. ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด :  

พ.ต.อ.เกรียงเดช  จันทรวงศ์ รอง ผบก.ผก.  โทรศัพท์  ๐ ๒๒๐๕ ๓๑๕๒ 

๙. ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
๙.๑ พ.ต.ท.หญิง นภาพันธ์ เลศิลัทธภรณ์ รอง ผกก.จร.ผก.  โทรศัพท์ ๐๘ ๗๖๗๘ ๗๖๔๐ 
๙.๒ พ.ต.ท.ภัทรวุฒ ิสุนทรศารทูล สว.จร.ผก.  โทรศัพท์ ๐๘ ๙๘๑๒ ๐๐๙๖ 
๙.๓ พ.ต.ท.หญิง รุจิรา ท ายาฤทธิ์ศักดิ์   รอง ผกก.วผ.ผก.  โทรศัพท๐์๘ ๖๑๗๔ ๙๘๗๕ 
๙.๔ร.ต.อ.หญิง สุกัญญา สุขะเต   รอง สว.วผ.ผก.  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๓๒๗๕ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๕ : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรวิจัยและประเมินผล ตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
  ที่ได้รับมอบหมำยจำกส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕๕๙ 

หน่วยวัด : ตัวชี้วัดแบบผสมผสานเชิงขั้นตอนและปริมาณ (Hybrid) 

น้ ำหนัก  :  ร้อยละ ๕ 

๑. ค ำอธิบำย  :   
กองวิจัยมีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัย พัฒนารูปแบบ เทคนิค ยุทธวิธีต ารวจและประเมินผลการปฏิบัติ

ตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ในภาพรวมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตามแผนงาน/โครงการจาก
ส านักงานต ารวจแห่งชาติมอบหมายเพ่ือตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ ที่กองวิจัยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ มีจ านวน ๔ โครงการ ดังนี้ 

๑. โครงการสร้างเครื่องมือวัดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมประเภทต่อร่างกาย ชีวิตและทรัพย์ (กลุ่ม
งานวิจัยฯ ๑ วจ.) 

๒. โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการสืบสวนและสอบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจในการรับมือกับ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานวิจัยฯ ๑ วจ.) 

๓. โครงการการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ต ารวจงานป้องกันปราบปราม 
(กลุ่มงานวิจัยฯ ๒ วจ.) 

๔. โครงการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเกี่ยวกับการกู้เงินนอกระบบ 
(กลุ่มงานวิจัยฯ ๓ วจ.) 

ด ำเนินกำรวิจัยทุกโครงกำรตำมขั้นตอนทำงวิจัย ไม่น้อยกว่ำบทที่  ๑ บทน า หมายถึง เอกสาร
โครงการวิจัยทุกโครงการจะต้องประกอบด้วยหัวข้อ : ชื่อเรื่อง หลักการและเหตุผล(ความเป็นมา) วัตถุประสงค์ 
ขอบเขตการวิจัย และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ด ำเนินกำรวิจัยทุกโครงกำรตำมขั้นตอนกำรวิจัย ไม่น้อยกว่ำบทที่ ๓ วิธีการวิจัย หมายถึง เอกสาร
โครงการวิจัยทุกโครงการจะต้องประกอบด้วย ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง ก าหนดวิธีการวิจัย 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล   

ด ำเนินกำรวิจัยเสร็จรวมทุกโครงกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ หมายถึง เอกสารโครงการวิจัยทุกโครงการ
จะต้องด าเนินการเสร็จ ประกอบด้วย เอกสารรายงานวิจัยที่ด าเนินการเสร็จฉบับสมบูรณ์เมื่อเทียบผลการด าเนินงาน
จริ ง กับแผนงาน / โคร งการที่ ก าหนด  มี กา ร เ ผยแพร่ ผล งานวิ จั ย ผ่ านทางสื่ อต่ า ง  ๆ  ได้ แก่  เว็ บไซต์ 
Research.police.go.th เป็นต้น  และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในงานด้านนโยบายของภารกิจหลักของ ตร. 

ด ำเนินกำรวิจัยเสร็จรวมทุกโครงกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๐ หมายถึง เอกสารโครงการวิจัยทุกโครงการ
จะต้องด าเนินการวิจัยเสร็จ ประกอบด้วย เอกสารรายงานวิจัยที่ด าเนินการเสร็จฉบับสมบูรณ์เมื่อเทียบกับเมื่อเทียบผล
การด าเนินงานจริงกับแผนงาน/โครงการที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติราชการกองวิจัย 

ด ำเนินกำรวิจัยเสร็จรวมทุกโครงกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๑๐๐ หมายถึง เอกสารโครงการวิจัยทุกโครงการ
จะต้องด าเนินการวิจัยเสร็จ ประกอบด้วยเอกสารรายงานวิจัยที่ด าเนินการเสร็จฉบับสมบูรณ์เมื่อเทียบผลการด าเนินงาน
จริงกับแผนงาน/โครงการที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติราชการกองวิจัย 

ควำมส ำเร็จของตัวชี้วัดนี้ : พิจารณาจากความส าเร็จการด าเนินโครงการวิจัยโดยแบ่งขั้นตอนความส าเร็จ ๕ 
ระดับ/ข้ันตอนการด าเนินการได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๒. สูตรค ำนวณ : 

ร้อยละของการด าเนินการ  = จ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนินการเสร็จฉบับสมบูรณ์และเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ  
วิจัยเสร็จรวมทุกโครงการ             จ านวนโครงการวิจัยเสร็จรวมทุกโครงการ 

๓. เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
 ก าหนดรูปแบบการประเมินเป็นระดับขั้นตอนการด าเนินงานและตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (Milestone + 
Output) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมาย
แต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับข้ันของความส าเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

๔. ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน : 
 

ระดับคะแนน ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

๑  ทบทวนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และจัดท าขั้นตอนการ
ด าเนินงานของการด าเนินการวิจัยทุกโครงการไม่น้อยกว่าบทที่ ๑ บทน า 

๒  ด าเนินการตามโครงการวิจัยทุกโครงการได้แล้วเสร็จตามขั้นตอนการวิจัย   
ไม่น้อยกว่าบทที่ ๓ วิธีการวิจัย 

๓  การปฏิบัติ 
   - ด าเนินการวิจัยเสร็จรวมทุกโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๔  ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ 
   - ด าเนินการวิจัยเสร็จรวมทุกโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  

๕  สรุป/รายงานผลการปฏิบัติ 
   - ด าเนินการวิจัยเสร็จรวมทุกโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐  

๕. แนวทำงกำรประเมินผล : 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

๑ ขั้นตอนที่ ๑ : ประเมินผลจำกข้อมูลเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ  
  ทบทวนการด าเนินงานปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๘ จัดท าขั้นตอนการด าเนินงาน 
และจัดท าเอกสารวิจัยทุกโครงการไม่น้อย
กว่าบทที่ ๑ บทน า 

ด ำเนินกำร : 
- จัดท าและรวบรวมข้อมูลการทบทวนการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
- จัดท าขั้นตอนการด าเนินงานของการด าเนินการ
วิจัยทุกโครงการ 

X๑๐๐ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

 - รวบรวมข้อมูลของผลการปฏิบัติใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
- จัดท า(ร่าง)โครงการวิจัยทุกโครงการ 
- จัดท าเรื่องเพ่ืออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
ระดับ ตร. และขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินโครงการวิจัยในประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙ 
- จัดท า(ร่าง)เอกสารวิจัยบทที่ ๑ บทน า ทุก
โครงการ 

- จัดท าขั้นตอนการด าเนินงาน 
ของการด าเนินการวิจัยทุกโครงการ 
- จัดท าเอกสารวิจัยทุกโครงการ 
ไม่น้อยกว่าบทที่ ๑ บทน า 
 เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงถึงกำรจัดท ำ 
และรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล 
- บันทึก/หนังสือการน าเสนอ(ร่าง)โครงการวิจัยทุก
โครงการผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจอนุมัติ/เห็นชอบและ
สนับสนุนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
- (ร่าง)โครงการวิจัยทุกโครงการ บทที่ ๑ บทน า 

๒ ขั้นตอนที่ ๒ : ประเมินผลจำกข้อมูลเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ 
 ด าเนินการตามโครงการวิจัยทุกโครงการ

ได้แล้วเสร็จตามขั้นตอนการวิจัย ไม่น้อย
กว่าบทที่ ๓ วิธีการวิจัย 
ประกอบด้วย 
- ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
-ก าหนดวิธีการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
วิเคราะห์ข้อมูล   
- สร้างเครื่องมือการวิจัย 
- จัดท า(ร่าง)เอกสาร/งานวิจัยทุกโครงการ    
บทที่ ๒ ทบทวนวรรณกรรม 
- จัดท า(ร่าง)เอกสาร/งานวิจัยทุกโครงการ 
บทที่ ๓ วิธีการวิจัย 

ด ำเนินกำร : 
- จัดท าเอกสาร/งานวิจัยทุกโครงการไม่น้อยกว่าบทที่ 
๒ ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- จัดท าเอกสาร/งานวิจัยทุกโครงการไม่น้อยกว่าบทที่ 
๓ วิธีการวิจัย 
- จัดท าสร้างเครื่องมือการวิจัย 

เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงถึงกำรจัดท ำและ
รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล 
- (ร่าง)โครงการวิจัยทุกโครงการ ไม่น้อยกว่า บทที่ ๒ 
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- (ร่าง)โครงการวิจัยทุกโครงการ ไม่น้อยกว่า บทที่ ๓ 
วิธีการวิจัย 
- เอกสารเครื่องมือการวิจัย 

๓ ขั้นตอนที่ ๓ : 
การปฏิบัติ 
- ด าเนินการวิจัยเสร็จรวมทุกโครงการ        
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
- เอกสารรายงานวิจัยที่ด าเนินการเสร็จฉบับ
สมบูรณ์เมื่อเทียบผลการด าเนินงานจริง 
กับแผนงาน/โครงการที่ก าหนด 
- เผยแพร่เอกสารทางสื่อต่าง ๆ  
- ทุกโครงการเป็นผลงานเกี่ยวกับ......
(ภารกิจหลักของ ตร.) 
 
 

ประเมินผลจำกข้อมูลเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ 
ด ำเนินกำร : 
- จัดท าเอกสาร/งานวิจัยทุกโครงการ 
ไม่น้อยกว่าบทที่ ๔ 
- จัดท าเอกสาร/งานวิจัยทุกโครงการ 
ไม่น้อยกว่าบทที่ ๕ 
 เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงถึงกำรจัดท ำเอกสำร/
งำนวิจัย 
- เอกสาร/งานวิจัยทุกโครงการครบตั้งแต่บทที่ ๑–๕ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

 
 
 
 

๔ ขั้นตอนที่ ๔ : ประเมินผลจำกข้อมูลเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ 
 ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ 

- ด าเนินการวิจัยเสร็จรวมทุกโครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
- เผยแพร่เอกสารทางสื่อต่าง ๆ 
- โครงการวิจัยทุกโครงการเป็นผลงาน
เกี่ยวกับ. (ภารกิจหลักของ ตร.) 
- ร่างเอกสารรายงานวิจัยที่ด าเนินการเสร็จ
ฉบับสมบูรณ์เมื่อเทียบผลการด าเนินงานจริง
กับแผนงาน/โครงการที่ก าหนด 
 

ด ำเนินกำร : 
- จัดท าข้อมูลผลการติดตามและประเมินผลตาม
จัดท าเอกสาร/งานวิจัยทุกโครงการฉบับสมบูรณ์ 
- จัดท าสรุปผลการปฏิบัติของเอกสาร/งานวิจัยทุก
โครงการฉบับสมบูรณ์ 
- จัดท าร่างรายงานผลการปฏิบัติของเอกสาร/
งานวิจัยทุกโครงการฉบับสมบูรณ์ 
เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงถึงกำรติดตำม 
ประเมินผล 
-ร่างเอกสาร/งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ทุกโครงการ 

 
 
 
 

๕ ขั้นตอนที่ ๕: ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ 
  สรุป/รำยงำนผลกำรปฏิบัติ 

- ด าเนินการวิจัยเสร็จรวมทุกโครงการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 
- ร่างเอกสารรายงานวิจัยที่ด าเนินการเสร็จ
ฉบับสมบูรณ์เมื่อเทียบผลการด าเนินงานจริง
กับแผนงาน/โครงการที่ก าหนด 
- เผยแพร่เอกสารทางสื่อต่าง ๆ 
- รายงานผลการปฏิบัติเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น เพ่ือทราบและน าผลงานวิจัย 
ไปปรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป 

ด ำเนินกำร : 
- จัดท าร่างเอกสาร/งานวิจัยทุกโครงการฉบับสมบูรณ์ 
เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงถึงกำรด ำเนิน
โครงกำรวิจัยทุกโครงกำร 
- เอกสาร/งานวิจัยทุกโครงการ 
- เอกสารภาพรวมของการปฏิบัติ 
- ข้อมูลการปฏิบัติ: เอกสารประกอบการเผยแพร่ทาง
สื่อต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ หนังสือเวียนให้หน่วยใน
สังกัดทราบ เป็นต้น   
- สรุปผลการด าเนินการ : ผลการประเมินเป็น 
ร้อยละของการด าเนินการวิจัย สรุปปัญหา 
ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
- รายงานผลการปฏิบัติ 
- น./บันทึก เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจอนุมัติ/
เห็นชอบ เพื่อทราบและน าผลที่ได้ไปปรับปรุง 
การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

สูตรการค านวณ: 
ร้อยละของการด าเนินการ  =  จ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนนิการเสร็จฉบับสมบูรณ์และเผยแพรท่างสื่อตา่ง ๆ  
วิจัยเสร็จรวมทุกโครงการ             จ านวนโครงการวิจัยเสร็จรวมทุกโครงการ 

X๑๐๐ 

สูตรการค านวณ: 
ร้อยละของการด าเนินการ  =  จ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนนิการเสร็จฉบับสมบูรณ์และเผยแพรท่างสื่อตา่ง ๆ  
วิจัยเสร็จรวมทุกโครงการ           จ านวนโครงการวิจัยเสรจ็รวมทุกโครงการ 

X๑๐๐ 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๑๑๖ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

หมำยเหตุ :  โครงกำรวิจัยท่ีได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก ตร. 
๖. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : 
 เอกสาร/หนังสือ เสนอรายงานผลการวิจัยต่อส านักงานต ารวจแห่งชาติของหน่วยงาน 

๗. หน่วยงำนรับผิดชอบตำมตัวช้ีวัด :  ฝ่ายอ านวยการ กองวิจัย 

๘. หน่วยปฏิบัติตำมตัวชี้วัด :  กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล ๑ - ๓ กองวิจัย 
๙. ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : 

๙.๑  พล.ต.ต.เล็ก   สังข์ดิษฐ์ ผบก.วจ. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๘๒๗๖ ๘๗๘๘ 
๙.๒  พ.ต.อ.หญิง จุฑารัตน์  ฉัตรเพ่ิมพร รอง ผบก.วจ. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๑๘๗๐-๔๗๙๖ 

๑๐. ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด : 
๑๐.๑ พ.ต.อ.ณัฐ  บัณฑุรัตน์ ผกก.ฝอ.วจ. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๑๖๔๖-๐๗๐๗ 
๑๐.๒ พ.ต.อ.ไพฑูรย์  อินทรัตน์ชัยกิจ ผกก.กลุ่มงานวิจัยฯ ๑ วจ. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๕๒๒๔-๑๔๙๘ 
๑๐.๓ พ.ต.อ.คลัง  เสถียรธนเศรษฐ์ ผกก.กลุ่มงานวิจัยฯ ๒ วจ. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๕๙๐๔-๗๖๘๕ 
๑๐.๔ พ.ต.อ.ล้ าพันธุ์  พรรธนประเทศ ผกก.กลุ่มงานวิจัยฯ ๓ วจ. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๖๗๗๗-๗๕๔๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๑๑๗ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

2. สกบ. 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ : ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบคลังพัสดุและระบบฐำนข้อมูลส ำนักงำนส่งก ำลังบ ำรุง 
หน่วยวัด : ระดับข้ันของความส าเร็จ (Milestone) 
น้ ำหนัก  :  ร้อยละ ๑๒.๕ 

๑. ค ำอธิบำย :  
 ส านักงานส่งก าลังบ ารุง มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานอ านวยการด้านงบประมาณและการพัสดุ เพ่ือ

สนับสนุนการปฏิบัติราชการของ ตร. งานด้านพัสดุของ สกบ. มีหน้าที่ควบคุมบัญชี/ทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง อาวุธ ยุทธภัณฑ์ในภาพรวมของ ตร. นอกเหนือจากหน่วยผู้ใช้อีกทางหนึ่ง รวมทั้งพัสดุ
คงคลังและรอการแจกจ่าย  
  สกบ. ได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบคลังพัสดุและระบบฐานข้อมูลพัสดุ สกบ. ขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งเก็บ
รวบรวมข้อมูลพัสดุที่ส าคัญในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องด้านการส่งก าลังบ ารุงของ ตร. มีระบบการ
รักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ดี เป็นมาตรฐานสามารถเรียกดูข้อมูลผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทุกสถานการณ์ 
เพ่ือการบริหารจัดการ การตรวจสอบและการน าเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัว จึงจ าเป็นต้องน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยบริหารจัดการข้อมูลพัสดุของ สกบ.  
  ระดับความส าเร็จของโครงการพัฒนาระบบคลังพัสดุและระบบฐานข้อมูลพัสดุ สกบ. พิจารณาจากการ
ด าเนินการของคณะกรรมการและคณะท างานจัดท าบันทึกข้อมูลพัสดุของ สกบ. ตามขั้นตอนและวิธีการด าเนินการซึ่ง
ได้ก าหนดไว้ ๕ ขั้นตอน คือตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือมีแผนงานและโครงการพัฒนาระบบคลังพัสดุและระบบฐานข้อมูล
พัสดุ สกบ. ของบประมาณ ก าหนดขอบเขตงาน(TOR) จัดซื้อจัดจ้าง ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ทดลองลงข้อมูล
พัสดุในระบบฐานข้อมูลพัสดุ สกบ.ทดลองใช้ระบบและทดลองบันทึกข้อมูลพัสดุลงในระบบฐานข้อมูลพัสดุ สกบ. จัด
ฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูลพัสดุ ก าหนดแนวทางการบันทึกข้อมูลพัสดุมอบหมายหน้าที่การบันทึกข้อมูลพัสดุและการ
ตรวจสอบข้อมูลพัสดุในระบบ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการติดตามและประเมินผลการบันทึกข้อมูลพัสดุในโปรแกรม
การบันทึกฐานข้อมูลพัสดุ ของ สกบ.  

 การประเมินผลตัวชี้วัดตามข้ันตอนการด าเนินงาน(Milestone) เป็นการประเมินผลส าเร็จจากความคืบหน้า
ของผลการด าเนินงานตามขั้นตอน/แผนงาน/โครงการเปรียบเทียบกับแผนงานที่ก าหนด แล้วพิจารณาให้คะแนนตาม
เกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนด 

๒. กรอบกำรพิจำรณำ : 
  การประเมินผลตัวชี้วัดตามข้ันตอนการด าเนินงาน (Milestone) เป็นการประเมินผลความส าเร็จจาก
ความคืบหน้าของผลการด าเนินงาน ตามข้ันตอนการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๑๑๘ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๓. เกณฑ์กำรให้คะแนน :  
  การก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ 
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้ 
 

 
ระดับคะแนน 

ระดับข้ันของความส าเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 
๕. ข้อมูลกำรด ำเนินงำน : 

ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน 
๑ มีแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบคลังพัสดุและระบบฐานข้อมูลพัสดุ สกบ. 
๒ ของบประมาณ/ก าหนดขอบเขตงาน(TOR) /จัดซื้อจัดจ้าง 
๓ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล /ทดลองลงข้อมูลพัสดุในระบบฐานข้อมูลพัสดุ สกบ. 
๔ ก าหนดแนวทางการบันทึกข้อมูลพัสดุ/มอบหมายหน้าที่การบันทึกข้อมูลพัสดุและการ

ตรวจสอบข้อมูลพัสดุในระบบฐานข้อมูลพัสดุในระบบ 
๕ ติดตามและประเมินผลการบันทึกข้อมูลพัสดุลงในระบบฐานข้อมูลพัสดุ สกบ. 

 
แนวทำงกำรประเมินผล : 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

๑ ขั้นตอนที่ ๑ : ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ 
 
 

๒ 
 
 
 

๓ 
 
 
 

มีแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบคลังพัสดุ
และระบบฐานข้อมูลพัสดุ สกบ. 
ขั้นตอนที่ ๒ : 
ของบประมาณ/ก าหนดขอบเขตงาน(TOR) 
/จัดซื้อจัดจ้าง 
 
ขั้นตอนที่ ๓ : 
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล /ทดลอง
ลงข้อมูลพัสดุในระบบฐานข้อมูลพัสดุ 
สกบ. 

- จัดท าโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพัสดุของ 
 ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
 
- เสนอขอรับงบประมาณ / ค าสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการก าหนดขอบเขตงาน(TOR) /จัดซื้อจัด
จ้างพัสดุส าหรับใช้ตามโครงการฯ 
 
- จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลพัสดุ/
เจ้ าหน้าที่ ทดลองบันทึกข้อมูล พัสดุลงในระบบ
ฐานข้อมูลพัสดุ สกบ. 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๑๑๙ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

๔ 
 
 
 
 

๕ 

ขั้นตอนที่ ๔ : 
ก าหนดแนวทางการบันทึกข้อมูลพัสดุ/
มอบหมายหน้าที่การบันทึกข้อมูลพัสดุและ
การตรวจสอบข้อมูลพัสดุในระบบ 
ขั้นตอนที่ ๕ : 
ติดตามและประเมินผลการบันทึกข้อมูล
พัสดุลงในระบบฐานข้อมูลพัสดุ สกบ. 

 
- มอบหมายเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลพัสดุลงในระบบ
ฐานข้ อมู ล พัสดุ  สกบ . /แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ด าเนินการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลพัสดุในระบบ
ฐานข้อมูลพัสดุ สกบ. 
 
- การรายงานผลการบันทึกข้อมูลพัสดุลงในระบบ
ฐานข้อมูลพัสดุ สกบ. 
 
 

๖. หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก : กองบังคับการอ านวยการ ส านักงานส่งก าลังบ ารุง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการ
รายงานผลภาพรวมของส านักงานส่งก าลังบ ารุง  

๗. หน่วยปฏิบัติ :ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบังคับการอ านวยการ ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

๘. ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด :  
 พันต ารวจเอกอวิรุทธ์  รัชชุศิริ  ผู้ก ากับการฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    กองบังคับการอ านวยการ ส านักงานส่งก าลังบ ารุง  
      หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๘๑ ๙๗๔๕ 

๙. ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
  พันต ารวจโทนรภัทร    เสละคร      สารวัตรฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กองบังคับการอ านวยการ ส านักงานส่งก าลังบ ารุง  
      หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๘๑ ๙๗๔๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๑๒๐ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ : ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำกรอบอัตรำพัสดุประจ ำหน่วยด้ำนยำนพำหนะประเภทรถยนต์และ    
                              รถจักรยำนยนต์ 

หน่วยวัด : ระดับข้ันของความส าเร็จ (Milestone) 

น้ ำหนัก  : ร้อยละ ๑๒.๕ 

๑. ค ำอธิบำย :  
 พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ก าหนดให้ส านักงานส่งก าลัง

บ ารุง มีหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นฝ่ายอ านวยการยุทธศาสตร์ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติใน  
การวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าแนะน า และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ 

 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อนุมัติหลักการ ลง ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ท้ายหนังสือส านักงานส่งก าลังบ ารุง ที่
๐๐๐๘.๑๓๒/๑๘๓ ลง ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ก าหนด “กรอบอัตราพัสดุ ตร.”  

 ส านักงานส่งก าลังบ ารุง ได้จัดท ากรอบอัตราพัสดุประจ าหน่วยให้กับทุกหน่วยในสังกัดโดยใช้เกณฑ์ตามท่ี
ก าหนดใน “กรอบอัตราพัสดุ ตร.” 

 ระดับความส าเร็จของการจัดท ากรอบอัตราพัสดุประจ าหน่วยด้านยานพาหนะพิจารณาจากการ
ด าเนินการจัดท าบัญชีกรอบอัตราพัสดุประจ าหน่วยด้านยานพาหนะให้ครบถ้วนทุกหน่วยตามขั้นตอน
และวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ 

 การประเมินผลตัวชี้วัดตามข้ันตอนการด าเนินงาน (Milestone) เป็นการประเมินผลส าเร็จจากการ
ด าเนินการตามขั้นตอนการด าเนินการ 

๒. กรอบกำรพิจำรณำ : 
  การประเมินผลตัวชี้วัดตามข้ันตอนการด าเนินงาน (Milestone) เป็นการประเมินผลความส าเร็จจาก
ความคืบหน้าของผลการด าเนินงาน ตามข้ันตอนการด าเนินงาน 

๓. เกณฑ์กำรให้คะแนน :  
  การก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ 
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้ 
 

 
ระดับคะแนน 

ระดับข้ันของความส าเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๔. ข้อมูลกำรด ำเนินงำน : 

ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน 
๑ ศึกษาปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหากรอบอัตราพัสดุประจ าหน่วยด้านยานพาหนะ 

ประเภท รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
๒ จัดท าข้อมูลและรวบรวมกรอบอัตราพัสดุประจ าหน่วยด้านยานพาหนะประเภทรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ ของ๑. ผู้บังคับบัญชา  ๒. ส่วนบังคับบัญชา ๓. ส่วนบริการการศึกษา       ๔. 
ส่วนปฏิบัติการเฉพาะทาง 

๓ จัดท าข้อมูลและรวบรวมกรอบอัตราพัสดุประจ าหน่วยด้านยานพาหนะประเภทรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ของ ๑. ส่วนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมส่วนป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรม ๒. ส่วนบริการ 

๔ จัดท าข้อมูลและรวบรวมกรอบอัตราพัสดุประจ าหน่วยด้านยานพาหนะประเภทรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ของส่วนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม   

๕ จัดท าข้อมูลและรวบรวมกรอบอัตราพัสดุประจ าหน่วยด้านยานพาหนะประเภทรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ในภาพรวมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ   

๕. แนวทำงกำรประเมินผล : 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 
(ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ) 

๑ ขั้นตอนที่ ๑ :ศึกษาปัญหาและหาแนว
ทางแก้ไขปัญหากรอบอัตราพัสดุประจ า
หน่วยด้านยานพาหนะ ประเภท รถยนต์
และรถจักรยานยนต์ 

- ตร.อนุมัติหลักการลง ๒๖ ต.ค.๒๕๕๕ ท้ายหนังสือ 
สกบ.ที่ ๐๐๐๘.๑๓๒/๑๘๓ ลง ๙ ต.ค.๒๕๕๕ ก าหนด
“กรอบอัตราพัสดุ ตร.” เพ่ือให้หน่วยต่างๆ ในสังกัด 
ตร.ใช้เป็นฐานในการจัดท าบัญชีกรอบอัตราพัสดุ
ประจ าหน่วย  และจากการจัดท ากรอบอัตราพัสดุ
ประจ าหน่วยพบว่ากรอบอัตราพัสดุประจ าหน่วยด้าน
ยานพาหนะมีข้อมูลไม่ครบถ้วน เนื่องจากยานพาหนะ
บางประเภทก าหนดจากพ้ืนที่ หรือการแบ่งเขตตรวจ 
- จากการศึกษาปัญหา หาแนวทางแก้ไขปัญหาโดย
สกบ.เป็นผู้จัดท ากรอบอัตราพัสดุประจ าหน่วยด้าน
ยานพาหนะประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดย
สอบถามหน่วยถึงพ้ืนที่,การแบ่งเขตตรวจ, การจัดสาย
ตรวจ และการแบ่งผลัด เป็นต้น เพ่ือน ามาค านวณ
จ า น ว น ย า น พ า ห น ะ ป ร ะ เ ภ ท ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
รถจักรยานยนต์ 
- จัดท าข้อมูลและรวบรวมกรอบอัตราพัสดุประจ า
หน่ ว ยด้ า น ย า นพาห นะป ระ เภ ทร ถย นต์ แ ล ะ
รถจักรยานยนต์ ของ 
๑. ผู้บังคับบัญชำ 
๑.๑ ระดับ ผบ.ตร. ๑.๒ ระดับ รอง ผบ.ตร./เทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ ๒ :จัดท าข้อมูลและรวบรวม
กรอบ อัต ร า พั สดุ ป ร ะจ า หน่ ว ยด้ า น
ย า น พ า ห น ะ ป ร ะ เ ภ ท ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
รถจักรยานยนต์ ของ๑. ผู้บังคับบัญชา ๒. 
ส่วนบังคับบัญชา ๓. ส่วนบริการการศึกษา 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 
(ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 

๔. ส่วนปฏิบัติการเฉพาะทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ ๓: จัดท าข้อมูลและรวบรวม
กรอบ อัต ร า พั สดุ ป ร ะจ า หน่ ว ยด้ า น
ย า น พ า ห น ะ ป ร ะ เ ภ ท ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
รถจักรยานยนต์ของ ๑. ส่วนสนับสนุนการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมส่วน
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม     
๒. ส่วนบริการ 
 
 
 
ขั้นตอนที่ ๔ :จัดท าข้อมูลและรวบรวม
กรอบ อัต ร า พั สดุ ป ร ะจ า หน่ ว ยด้ า น
ย า น พ า ห น ะ ป ร ะ เ ภ ท ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
รถจักรยานยนต์ของส่วนป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม   
 
 
 
ขั้นตอนที่ ๕ :จัดท าข้อมูลและรวบรวม
กรอบ อัต ร า พั สดุ ป ร ะจ า หน่ ว ยด้ า น
ย า น พ า ห น ะ ป ร ะ เ ภ ท ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
รถจักรยานยนต์ในภาพรวมของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ   

๑.๓ ระดับ ผู้ช่วย ผบ.ตร./เทียบเท่า 
๑.๔ ระดับ ผบช.ประจ า ๑.๕ ระดับ รอง ผบช.ประจ า 
๒. ส่วนบังคับบัญชำ 
       ๒.๑ สยศ.ตร.       ๒.๒ สกบ.   ๒.๓ สกพ. 
       ๒.๔ สงป.           ๒.๕ กมค.๒.๖ สง.ก.ตร. 
       ๒.๗ จต.๒.๘ สตส.   ๒.๙ สลก.ตร. 
       ๒.๑๐ ตท.          ๒.๑๑ สท.   ๒.๑๒ สง.ก.ต.ช. 
       ๒.๑๓ บ.ตร.        ๒.๑๔ วน.    ๒.๑๕ ILEA 
๓. ส่วนบริกำรกำรศึกษำ 
       ๓.๑ บช.ศ.    ๓.๒ รร.นรต. 
๔. ส่วนปฏิบัติกำรเฉพำะทำง 
       ๔.๑ สง.นรป. 
 - จัดท าข้อมูลและรวบรวมกรอบอัตราพัสดุประจ า
หน่ ว ยด้ า น ย า นพาห นะป ระ เภ ทร ถย นต์ แ ล ะ
รถจักรยานยนต์ ของ 
๑.ส่วนสนับสนุนกำรป้องกันและปรำบปรำม
อำชญำกรรม   

๑.๑ บช.ก.     ๑.๒ บช.ปส. 
๑.๓.บช.ส      ๑.๔ สตม. 
๑.๕ บช.ตชด.  ๑.๖ สพฐ.ตร.  ๑.๗ สทส. 
๒. ส่วนบริกำร 
๒.๑ รพ.ตร. 

 - จัดท าข้อมูลและรวบรวมกรอบอัตราพัสดุประจ า
หน่ ว ยด้ า น ย า นพาห นะป ระ เภ ทร ถย นต์ แ ล ะ
รถจักรยานยนต์ ของ 

๑. ส่วนป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรม   
๑.๑ บช.น.      ๑.๒ ภ.๑     ๑.๓ ภ.๒ 
๑.๔ ภ.๓         ๑.๕ ภ.๔     ๑.๖ ภ.๕ 
๑.๗ ภ.๖         ๑.๘ ภ.๗     ๑.๙ ภ.๘ 
๑.๑๐ ภ.๙       ๑.๑๑ ศชต. 

- จัดท าข้อมูลและรวบรวมกรอบอัตราพัสดุประจ า
หน่ ว ยด้ า น ย า นพาห นะป ระ เภ ทร ถย นต์ แ ล ะ
รถจักรยานยนต์ ในภาพรวมของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๖. หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก : กองบังคับการอ านวยการ ส านักงานส่งก าลังบ ารุง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการ
รายงานผลภาพรวมของส านักงานส่งก าลังบ ารุง  

๗. หน่วยปฏิบัติ :ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบังคับการอ านวยการ ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

๘. ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด :  
 พันต ารวจเอกอวิรุทธ์  รัชชุศิริ  ผู้ก ากับการฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    กองบังคับการอ านวยการ ส านักงานส่งก าลังบ ารุง  
         หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๘๑ ๙๗๔๕ 

๙. ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
  พันต ารวจโทหญิง อัญชนา  สมบูรณ์นิรันดร์  รองผู้ก ากับการฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   กองบังคับการอ านวยการ ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
   หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๓๐๙ ๕๗๓๐ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ : ระดับควำมส ำเร็จของกระบวนกำรจัดซื้อจัดหำตำมโครงกำรจัดหำอำวุธปืนให้กับผู้ส ำเร็จ 
                       กำรศึกษำใหม่ (นรต. และ นสต.) 
หน่วยวัด :  ระดับข้ันของความส าเร็จ (Milestone) 
น้ ำหนัก  :  ร้อยละ ๑๒.๕ 

๑. ค ำอธิบำย :  
  ระดับความส าเร็จของกระบวนการจัดซื้อจัดหาอาวุธปืนประจ ากายให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่   
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่ (นรต.,นสต.) จ านวน ๗,๙๑๐ กระบอก 

๒. กรอบกำรพิจำรณำ: 
  การประเมินผลตัวชี้วัดตามข้ันตอนการด าเนินงาน (Milestone) เป็นการประเมินผลความส าเร็จจาก
ความคืบหน้าของผลการด าเนินงาน ตามข้ันตอนการด าเนินงาน 

๓. เกณฑ์กำรให้คะแนน:  
  การก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ 
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้ 
 
 
ระดับคะแนน 

ระดับข้ันของความส าเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 
 แนวทำงกำรประเมินผล : 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

๑ ขั้นตอนที่ ๑ : ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบวงเงินงบประมาณ 
และคุณลักษณะเฉพาะ เพ่ือใช้
ประกอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามโครงการจัดหาอาวุธปืน
ให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่ 
(นรต.และนสต.) 
 
 
 

- เมื่อได้รับการแจ้งจัดสรรงบประมาณ จาก ตร. จะท าการตรวจสอบ
ยอดวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และท าการตรวจสอบ
คุณลักษณะเฉพาะตามความต้องการของหน่วยว่าตรงกับวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรหรือไม่ ใช้เวลาด าเนินงาน ๗ วัน 
- เอกสำรประกอบกำรกำรประเมิน 
  ๑. พ.ร.บ.งบประมาณ 
  ๒. คุณลักษณะเฉพาะ 
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 หน้า๑๒๕ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

 
๒ 
 
 
 

    ๓ 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 

 
ขั้นตอนที่ ๒ : 
ตามมติ ครม.ให้ท าการจัดซื้อ
โดยวิธีพิเศษ 
 
ขั้นตอนที่ ๓ : 
ข อ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ         
ตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ ๔ : 
แจ้งคณะกรรมการด าเนินการ 
ตามข้ันตอนการจัดซื้อ 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ ๕ 
ขออนุมัติซื้อ,ท าสัญญาซื้อขาย 
ผู้ขายส่งมอบพัสดุ  
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ขึ้นบัญชีคุมสิ่งของหลวง 
เบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขาย 

 
-เสนอขอรับความเห็นชอบในการจัดหาโดยวิธีพิเศษตามระเบียบส านัก
นายกว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 
 
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
จากผู้หัวหน้าส่วนราชการ ในเวลาด าเนินงาน  ๑๐  วัน 
 
-เอกสำรประกอบกำรประเมิน 
  ๑.หนังสือขอรับความเห็นชอบ 

 
 
 
 
- คณะกรรมการจัดซื้อเชิญผู้มีอาชีพขายให้เสนอราคา ใช้เวลาด าเนินงาน 
๒๐ วัน 
- เอกสำรประกอบกำรประเมิน 
๑.หนังสือคณะกรรมการจัดซื้อแจ้งผู้ขาย 
  ๒.จัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 
 
 
 
- ตรวจสอบรายงานของคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ตรวจร่าง
สัญญา ด าเนินการขออนุมัติซื้อ (กรณีไม่มีของตัวอย่าง) และท าสัญญา 
ซื้ อ ข า ย  จ ากหั ว หน้ า ส่ วนร าชกา รรอคู่ สั ญญาส่ ง มอบสิ่ ง ขอ ง                       
ตามระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา ใช้เวลาด าเนินการ ๒๔๐ วัน 
- ตรวจสอบบันทึกการส่งมอบของคู่สัญญาและผลการพิจารณาตรวจรับ
ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
- เอกสำรประกอบกำรประเมิน 
 ๑. หนังสือขออนุมัติซื้อ 
 ๒. สัญญาซื้อขาย รอส่งมอบสิ่งของหลวง  
๓. บันทึกการส่งมอบของคู่สัญญา 
 ๔. รายงานผลคณะกรรมการตรวจรับ 
 ๕. ขึ้นบัญชีสิ่งของหลวง 
 ๖. หลักฐานการเบิกจ่าย 
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 หน้า๑๒๖ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
๔. หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก : 
  กองบังคับการอ านวยการ ส านักงานส่งก าลังบ ารุง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการรายงานผล
ภาพรวมของส านักงานส่งก าลังบ ารุง  

๕. หน่วยปฏิบัติ : 
  กองสรรพาวุธ ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

๖. ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด:  
พันต ารวจเอกหญิง อิสริยา  สามาอาพัฒน์ ต าแหน่ง ผู้ก ากับการ ฝ่ายสรรพาวุธ ๑ กองสรรพาวุธ              
                     หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๔๘๘ ๘๖๒๔ 
๗. ผู้จัดเก็บข้อมูล:  
  พันต ารวจโท ประกิต  ผลเกิด  ต าแหน่ง สารวัตร ฝ่ายสรรพาวุธ ๑ กองสรรพาวุธ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔ : ระดับควำมส ำเร็จของกำรแจกจ่ำยรถจักรยำนยนต์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในภำรกิจงำน 
                   ป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรม (สำยตรวจ) จ ำนวน ๑๔,๔๔๒ คันประจ ำปีงบประมำณ  
                     พ.ศ.๒๕๕๙ 

หน่วยวัด        :ระดับข้ันของความส าเร็จ (Milestone) 

น้ ำหนัก          : ร้อยละ ๑๒.๕ 

๑. ค ำอธิบำย    :ระดับความส าเร็จของการด าเนินการแจกจ่ายรถจักรยานยนต์ (ทดแทน) เพ่ือใช้ในภารกิจงาน
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม (สายตรวจ) จ านวน ๑๔,๔๔๒ คัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘เป็นตัวชี้วัดที่
ก าหนดขึ้น เพ่ือประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ (ทดแทน) เพ่ือใช้ในภารกิจงาน
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม (สายตรวจ) และเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ 
ในการปฏิบัติภารกิจป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของ สน./สภ. ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท เพ่ือลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนลง ซึ่งถือเป็น
นโยบายหลักที่ส าคัญของรัฐบาลโดยการจัดหายานพาหนะประเภทรถจักรยานยนต์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในภารกิจงาน
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม (สายตรวจ) และแจกจ่ายกับหน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพื่อใช้
ในภารกิจป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมต่อไป 

 
ก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
๑. ด าเนินการแจกจ่ายรถจักรยานยนต์ (ทดแทน) เพ่ือใช้ในภารกิจงานป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรม (สายตรวจ) ตามสัญญาและแผนที่ก าหนดไว้ ซึ่งอยู่ระหว่างส่งมอบรถจักรยานยนต์ฯ งวดที่ ๑๓ – ๒๑  
๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ด าเนินการตรวจรับพัสดุ รถจักรยานยนต์ (ทดแทน) เพ่ือใช้ในภารกิจงาน

ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม (สายตรวจ) ตามงวดที่ ๑๓ – ๒๑  
๓. ส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย/คู่สัญญา งวดที่ ๑๓ - ๒๑ 
๔. ด าเนินการขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สิน รถจักรยานยนต์ (ทดแทน) เพ่ือใช้ในภารกิจงานป้องกันและ

ปราบปรามอาชญากรรม (สายตรวจ) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 

๒. กรอบกำรพิจำรณำ  : การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการด าเนินงาน (Milestone) เป็นการประเมินผล
ความส าเร็จจากความคืบหน้าของผลการด าเนินงาน ตามข้ันตอนการด าเนินงาน     

๓. เกณฑ์กำรให้คะแนน : ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ 

       พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้  
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ 
๑     
๒     
๓     
๔     
๕     
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
ข้อมูลกำรด ำเนินงำน :  

 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ ด าเนินการแจกจ่ายรถจักรยานยนต์ (ทดแทน) เพ่ือใช้ในภารกิจงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
(สายตรวจ) ตามสัญญาและแผนที่ก าหนดไว้ ซึ่งอยู่ระหว่างส่งมอบรถจักรยานยนต์ฯ งวดที่ ๑๓ – ๒๑ 

๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ด าเนินการตรวจรับพัสดุ รถจักรยานยนต์ (ทดแทน) เพ่ือใช้ในภารกิจงาน
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม (สายตรวจ) ตามงวดที่ ๑๓ – ๒๑ 

๓ ส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย/คู่สัญญา งวดที่ ๑๓ - ๒๑ 
๔ ด าเนินการขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สิน รถจักรยานยนต์ (ทดแทน) เพ่ือใช้ในภารกิจงานป้องกันและ

ปราบปรามอาชญากรรม (สายตรวจ) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 

แนวทำงกำรประเมินผล : 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

๑ ขั้นตอนที่ ๑ :  ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ 
 ด า เ นิ น ก า ร แ จ ก จ่ า ย

รถจักรยานยนต์ (ทดแทน) 
เพ่ือใช้ในภารกิจงานป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรม 
(สายตรวจ)  

ตามสัญญาและแผนที่ก าหนดไว้ ซึ่งอยู่ระหว่างส่งมอบรถจักรยานยนต์ฯ 
งวดที่ ๑๓ – ๒๑ 

๒ ขั้นตอนที่ ๒ :   
หลักฐานและภาพถ่าย การตรวจรับและแจกจ่ายรถจักรยานยนต์ 
(ทดแทน) เพ่ือใช้ในภารกิจงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
(สายตรวจ)ตามแผนการแจกจ่ายที่ขออนุมัติ 

 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ด า เ นิ น ก า รต ร ว จ รั บ พั ส ดุ 
รถจักรยานยนต์ (ทดแทน) 
เพ่ือใช้ในภารกิจงานป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรม 
(สายตรวจ)  
ตามงวดที่ ๑๓ – ๒๑ 

๓ ขั้นตอนที่ ๓ : 
ส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงินให้แก่
ผู้ขาย/คู่สัญญา  
งวดที่ ๑๓ - ๒๑ 
 

 
หลักฐานการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย/คู่สัญญา 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

๔ ขั้นตอนที ่๔ : 
ด า เนินการขึ้นทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน  รถจักรยานยนต์ 
(ทดแทน) เพื่อใช้ในภารกิจงาน
ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม
อาชญากรรม (สายตรวจ ) 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการ 

 
หลักฐานการขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สิน รถจักรยานยนต์ (ทดแทน) เพ่ือใช้
ในภารกิจงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม (สายตรวจ) เพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

 

๔. หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก :  กองบังคับการอ านวยการ  ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
                                       โทร ๐ ๒๒๔๓ ๗๘๓๓ 

๕. หน่วยปฏิบัติ :  กองพลาธิการ  ส านักงานส่งก าลังบ ารุง     

๖. ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด:พ.ต.อ. ภูวเดช   วรหิรัญ    ต าแหน่ง ผู้ก ากับการ ฝ่ายอ านวยการ กองพลาธิการ 
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๐๕๗๗ ต่อ ๑๓๑๙ 

๗. ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. พ.ต.ท.บุญฤทธิ์     พฤกษาชาติ ต าแหน่ง สารวัตร ฝ่ายอ านวยการ กองพลาธิการ 
๒. ส.ต.อ.หญิง ศรัญญา     จิตราช            ต าแหน่งผู้บังคับหมู่ ฝ่ายอ านวยการ กองพลาธิการ 

     โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๗๙๕๕ ต่อ ๑๒๔๑ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

3. สกพ. 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ : ระดับควำมส ำเร็จในกำรวิเครำะห์และก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรต ำรวจให้กับสถำนีที่ขอจัดตั้ง 
ขึ้นใหม่ 

หน่วยวัด :  ก าหนดเป็นล าดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

น้ ำหนัก: ร้อยละ ๒๕ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน : ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ 
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 

โดยท่ี :  

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ รับเรื่องการขอจัดตั้งสถานีต ารวจขึ้นใหม่จากหน่วยที่ร้องขอ 

๒ ประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

๓ 
ยกร่างประกาศส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เรื่อง การก าหนดหน่วยงานและเขตอ านาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพ้ืนที่การปกครองของส่วนราชการ 

๔ ส่งเรื่องประกาศ ตร. ให้ คณะรัฐมนตรีเพ่ือประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 

๕ แจ้งมติ ก.ตร. และประกาศ ตร. ที่ได้ลงในราชกิจจานุเบกษาให้หน่วยที่เก่ียวข้องทราบ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

แนวทำงกำรประเมินประสิทธิภำพ : 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การใช้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

๑ ขั้นตอนที่ ๑: 
รับเรื่องการขอจัดตั้งสถานีต ารวจขึ้นใหม่จากหน่วยที่ร้องขอ 
 

 
    อต.สกพ.ด าเนินการ 

  1. ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่หน่วยส่งมาและ
ศึกษาข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์ ที่ ตร.
ก าหนด 

2. รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3. มีหนังสือแจ้งหน่วยที่ร้องขอ กรณีข้อมูลไม่

ครบถ้วน เพ่ือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
๒ ขั้นตอนที่ ๒ : 

ประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
1. ประมวลเรื่องการวิเคราะห์และก าหนด

ต าแหน่งข้าราชการต ารวจให้กับหน่วยที่ร้อง
ขอจัดตั้งสถานีต ารวจขึ้นใหม่  

2. มีหนังสือแจ้งหน่วยที่ร้องขอให้ตรวจสอบ
และจัดท าบัญชีก าหนดต าแหน่งให้ถูกต้อง 

3. เสนอคณะท างานตรวจสอบกลั่นกรองการ
วิเคราะห์ก าหนดต าแหน่งและการจัดตั้ง
หน่วยงานใหม่ของ ตร. เพื่อเสนอ ตร. ลง
นาม และน าเข้า ก.ตร. หรือ อ.ก.ตร.บริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพ่ืออนุมัติก าหนดต าแหน่ง 

๓ ขั้นตอนที่ ๓: 
ยกร่างประกาศส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เรื่อง การก าหนด
หน่วยงานและเขตอ านาจการรับผิดชอบหรือเขตพ้ืนที่การ
ปกครองของส่วนราชการ 

1. ยกร่างประกาศ ตร. ให้ กมค.ตรวจร่าง 
2. ประมวลเรื่องเสนอ ตร. ขอประกาศจัดตั้ง

สถานีต ารวจและลงนามในหนังสือน าเรียน
นายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมายลงนาม 

๔ ขั้นตอนที่ ๔: 
ส่งเรื่องประกาศ ตร. ให้ คณะรัฐมนตรีเพ่ือประกาศลงใน
ราชกิจจานุเบกษา 

1. มีหนังสือเสนอ ตร. เพื่อลงนามให้ น าเรียน
คณะรัฐมนตรีประกาศลงใน ราชกิจจา
นุเบกษา 

๕ ขั้นตอนที่ ๕ : 
แจ้งมติ ก.ตร. และประกาศ ตร. ที่ได้ลงใน                 
ราชกิจจานุเบกษาให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ 

1. เมื่ออ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล 
มีมติอนุมัติก าหนดต าแหน่งข้าราชการ
ต ารวจให้กับหน่วยที่ร้องขอ มีหนังสือ
แจ้งหน่วยที่เก่ียวข้องทราบ 

2. มีหนังสือแจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ 
ประกาศ ตร.ที่ลงในราชกิจจานุเบกษา 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร : แบบรายงานผลรอบ ๖ , ๙ , ๑๒ เดือน 
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัด   : กองอัตราก าลัง 

   - ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด: ๑. พ.ต.อ.สมกิต  พุ่มวารี รอง ผบก.อต. 
 โทร. ๐-๒๒๐๕-๒๐๓๔ 
 ๒. พ.ต.อ.ศุภกร  ผิวอ่อน  ผกก.ฝ่ายวิเคราะห์ต าแหน่ง ๒ อต.  
 โทร. ๐-๒๒๐๕-๒๐๓๔  
  - ผู้จัดเก็บข้อมูล :๑. พ.ต.ท.หญิง จิรพัฒน์ ศรีสุข  รอง ผกก.ฝ่ายวิเคราะห์ต าแหน่ง ๒ อต. 

โทร. ๐-๒๒๐๕-๒๐๓๔ 
 ๒. พ.ต.ต.ปริญญ์  เกตุทิพย์ สว.ฝ่ายวิเคราะห์ต าแหน่ง ๒ อต. 
 โทร. ๐-๒๒๐๕-๒๐๓๔ 
              ๓. ร.ต.ท.พรชัย  สาเล็ก  รอง สว.ฝ่ายวิเคราะห์ต าแหน่ง ๒ อต. 

  โทร. ๐-๒๒๐๕-๒๐๓๔   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๑๓๓ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ : ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ ตร. 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

หน่วยวัด : ระดับข้ันความส าเร็จตามเกณฑ์ท่ีก าหนด(Milestone) 
น้ ำหนัก : ร้อยละ  ๒๕ 

๑.  ค ำอธิบำย :  
ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ตร. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นการจัดท า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการบริหารและพัฒนาบุคลากร ซึ่งสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของ ตร. พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ ตร. และนโยบายการบริหาร
ราชการ ตร.  

๒.  เกณฑ์กำรให้คะแนน :   
 ก าหนดเป็นระดับขั้นความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นควำมส ำเร็จ ((Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 
โดยท่ี : 
 

ขั้นตอน รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 
๑ ประชุมหน่วยงานในสังกัด ตร. เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดท าแผนปฏิบัติการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
๒ ประชุมหน่วยงานในสังกัด สกพ. เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดท าแผนปฏิบัติการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
๓ รวบรวมข้อมูลในการจัดท าแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ 

ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
๔ เสนอแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ตร. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ต่อ ตร. 
๕ ประชาสัมพันธ์แจกจ่ายแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ตร. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

แนวทำงกำรประเมินผล : 
ระดับ
คะแน

น 

เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

๑ ประชุมหน่วยงานในสังกัด ตร. เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นในการจัดท าแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ 

- เอกสาร หลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีการจัด
ประชุมหน่วยงานในสังกัด ตร. เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น เช่น หนังสือเวียน หนังสือเชิญ
ประชุม รายงานการประชุม รูปถ่าย ฯลฯ 

๒ ประชุมหน่วยงานในสังกัด สกพ. เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นในการจัดท าแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ 

- เอกสาร หลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีการจัด
ประชุมหน่วยงานในสังกัด สกพ. เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น เช่น หนังสือเวียน หนังสือเชิญ
ประชุม รายงานการประชุม รูปถ่าย ฯลฯ 

 ๓ รวบรวมข้อมูลในการจัดท าแผนปฏิบัติการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ตร. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

- หนังสือแจ้งข้อมูล แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมในการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ตร. 

๔ เสนอแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของ ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ต่อ 
ตร. 

- ประมวลเรื่องเสนออนุมัติแผนปฏิบัติการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ตร. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ต่อ ตร 

๕ ประชาสัมพันธ์แจกจ่ายแผนปฏิบัติการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ตร. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

- หนังสือประชาสัมพันธ์แจกจ่ายแผนปฏิบัติ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ 
ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ตร.  

 
๓.  หน่วยรับผิดชอบหลัก :    พท.สกพ. 
๔.  ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด : 
 พ.ต.อ. ชุมวร  ชมะทัต                        ต าแหน่ง ผกก.พท.สกพ.     

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๒๗๑๗   หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๕๙๗๗ 
๕.  ผู้จัดเก็บข้อมูล: 

พ.ต.ท.หญิง อมรจันทร์  ทัศนียสกุลชัย               ต าแหน่ง   รอง ผกก.พท.สกพ. 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๒๗๑๗ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๕๙๗๗  

 พ.ต.ต.หญิง พเยาว์ เพชรปานกัน               ต าแหน่ง สว.พท.สกพ. 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๒๗๑๗ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๕๙๗๗ 

 ร.ต.ท.ศักรินทร์ เพ็ชรฤทธิ์                       ต าแหน่ง รอง สว.พท.สกพ. 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๒๗๑๗ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๕๙๗๗ 

 
 
 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๑๓๕ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๔. สงป. 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ : ระดับควำมส ำเร็จของกำรขับเคลื่อนและติดตำมกำรปฏิบัติรำชกำร ตำมตัวช้ีวัด ของ 

          ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร สงป. 

หน่วยวัด :  ระดับข้ันความส าเร็จตามเกณฑ์ที่ก าหนด (Milestone)  

น้ ำหนัก :  ร้อยละ ๑๒.๕ 

๑. ค ำอธิบำย : 
การขับเคลื่อนและติดตามการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัดของค ารับรองการปฏิบัติราชการ เป็นเครื่องมือที่หน่วยงานใช้
ในการน าตัวชี้วัดต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นการถ่ายทอดจากผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดระดับ ตร. เป็นสู่หน่วยงานใน
ระดับต่าง ๆ ของกองบัญชาการ ในส่วนของ สงป. ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
สงป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก ผบช.สงป. ให้ด าเนินการในการขับเคลื่อนและติดตาม
การปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของค ารับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัด สงป. ให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามท่ีผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดระดับ ตร. ก าหนด 

๒. เหตุผล : 
เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนและติดตามผลการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัดของค ารับรองการปฏิบัติราชการ ให้เกิดผลอย่ าง
เป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามท่ีผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดระดับ ตร. ก าหนด 

๓. เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
 ช่วงระหว่างคะแนนแบ่งเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากระดับความส าเร็จ (Milestone) ตามเป้าหมายแต่ละ
ระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับข้ันความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
๑ √     
๒ √ √    
๓ √ √ √   
๔ √ √ √ √  
๕ √ √ √ √ √ 

โดยท่ี : 
ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ 

๑ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะคณะกรรมการพิจารณาจัดท าแผนปฏิบัติราชการ สงป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ 

๒ คณะท างานจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัดของค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

๓ มีค าสั่งมอบหมายหน่วยรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับกองบัญชาการ ของ สงป. 
๔ ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้กับหน่วยรับผิดชอบหลักตัวชี้วัดระดับ ตร. รอบ ๙ เดือน ได้อย่าง

ครบถ้วนและตรงตามก าหนดเวลา 
๕ ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้กับหน่วยรับผิดชอบหลักตัวชี้วัดระดับ ตร. รอบ ๑๒ เดือน ได้อย่าง

ครบถ้วนและตรงตามก าหนดเวลา 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๑๓๖ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

แนวทำงกำรประเมิน : 
ระดับ 

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

๑ ขั้นตอนที่ ๑ : 
มีค าสั่งแต่งตั้งคณะคณะกรรมการพิจารณาจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ สงป. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

ประเมินผลจากเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
- มีเอกสารหลักฐานแนวทางการด าเนินการ 

๒ ขั้นตอนที่ ๒ : 
คณะท างานจัดให้มีการประชุมเพ่ือชี้แจงแนว
ทางการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัดของค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ 

ประเมินผลจากเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
- มีเอกสารหลักฐานแนวทางการด าเนินการ 

๓ ขั้นตอนที่ ๓ : 
มีค าสั่งมอบหมายหน่วยรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ
กองบัญชาการ ของ สงป. 

ประเมินผลจากเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
- มีเอกสารหลักฐานแนวทางการด าเนินการ 

๔ ขั้นตอนที่ ๔ : 
ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้กับหน่วย
รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดระดับ ตร. รอบ ๙ เดือน 
ได้อย่างครบถ้วนและตรงตามก าหนดเวลา 

ประเมินผลจากเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
- มีเอกสารหลักฐานแนวทางการด าเนินการ 

๕ ขั้นตอนที่ ๕ : 
ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้กับหน่วย
รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดระดับ ตร. รอบ ๙ เดือน 
ได้อย่างครบถ้วนและตรงตามก าหนดเวลา 

ประเมินผลจากเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
- มีเอกสารหลักฐานแนวทางการด าเนินการ 

 
๓. แหล่งข้อมูล / วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : 
เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานผลการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑-๕ จากผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดระดับกองบัญชาการ ของ 
สงป. 
 
๔. หน่วยรับผิดชอบหลัก : 
ฝ่ายอ านวยการ ส านักงานงบประมาณและการเงิน 
 
๕. ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : 
   ๕.๑ พ.ต.อ.สมชาติ  สาจันทร์  ผกก.ฝอ.สงป. โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๔๕ 
 ผู้จัดเก็บข้อมูล 
๕.๒ พ.ต.ท.หญิง วารุณี  อัมภาโรจน์ รอง ผกก.ฝอ.สงป. โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๕๐ 
   ๕.๓ พ.ต.ท.บดินทร์  ร้อยพรหมมา สว.ฝอ.สงป.  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๔๙ 
   ๕.๔ ร.ต.ท.กฤษณะ  ตังคจิวางกูร รอง สว.ฝอ.สงป.  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๔๙ 
 
 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๑๓๗ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ : กำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หน่วยวัด : ระดับข้ันความส าเร็จตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (Milestone)  

น้ ำหนัก  : ร้อยละ ๑๒.๕ 

๑. ค ำอธิบำย 
  ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๙ จะ
พิจารณาจากความครบถ้วนของการด าเนินงาน เพ่ือจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 
๒๕๕๙ส่งส านักงบประมาณให้ความเห็นชอบ และเสนอ ตร. เพื่อแจ้งทุกหน่วยทราบและถือปฏิบัติ 

๒. เกณฑ์กำรให้คะแนน 
  แบ่งคะแนนออกเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) ตาม
เป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

 
ระดับคะแนน 

ระดับข้ันตอนความส าเร็จ 
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๑ √     
๒ √ √    
๓ √ √ √   
๔ √ √ √ √  
๕ √ √ √ √ √ 

 
ระดับคะแนน รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ ประชุมรับฟังชี้แจงการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จากส านักงบประมาณ 

๒ ตร.มีหนังสือแจ้งเวียนหน่วย เพื่อให้หน่วยเจ้าภาพผลผลิต/โครงการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยแจ้งฝ่ายที่รับผิดชอบผลผลิต/โครงการรวบรวมข้อมูลในส่วน
ที่รับผิดชอบ  

๓ เจ้าภาพผลผลิต/โครงการ บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายงบประมาณ (BB EVMIS) ซึ่งอยู่ในระบบงานของส านักงบประมาณ 

๔ ตร. มีหนังสือขอรับความเห็นชอบจาก รองนายกรัฐมนตรี และส่งหนังสือถึงส านักงบประมาณ
พร้อมกับข้อมูลหลังจาก Sign off  (สงป.,๓๐๑, ๓๐๒, ๓๐๒/๑)  และรายละเอียดประกอบ 
(งบลงทุน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวหรือตามที่ส านักงบประมาณ
ก าหนด) 

๕ ส านักงบประมาณให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และ ตร.มีหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยทราบแผนฯ และถือปฏิบัติ 

 
 
 
 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๑๓๘ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 
๓. แหล่งข้อมูล / วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานการปฏิบัติตามขั้นตอน ๑ –๕ จากฝ่าย
งบประมาณ ๓ กองงบประมาณ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  พ.ต.ท.หญิง มัณฑนา  ปั้นชื่น     รอง ผกก.ฝงป.๓ งป. 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :        ร.ต.ท.หญิง ปนัดดา  ปาลสง     รอง สว.ฝงป.๓ งป. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๑๓๙ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓  : ระดับควำมส ำเร็จของกำรให้บริกำรของ “ศูนย์บริกำร One Stop Service” ให้กับข้ำรำชกำร
ต ำรวจนอกประจ ำกำร ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

หน่วยวัด : ระดับข้ันตอนความส าเร็จตามเกณฑ์ที่ก าหนด (Milestone) 

น้ ำหนัก :   ร้อยละ ๑๒.๕  

1. ค ำอธิบำย :        
  พิจารณาจากความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ผู้รับบ านาญ) ที่มาใช้บริการ ศูนย์บริการ One Stop 
Service ของ กองการเงิน ณ อาคาร ๔ ชั้น ๑ เพ่ือสะท้อนผลการด าเนินงานของกองการเงินในการให้บริการเกี่ยวกับ
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ เงินฌาปนกิจสงเคราะห์  เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ สิทธิก าลังพลและ สวัสดิการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ ๓ หน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ประกอบด้วย กองการเงิน กองสวัสดิการ กองทะเบียนพล อ านวยความสะดวกให้กับข้าราชการต ารวจนอก
ประจ าการให้เป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว และคล่องตัว จึงให้ตั้ง “ศูนย์ประสานงานและให้ค าปรึกษาด้านสิทธิการเงิน 
สวัสดิการและก าลังพลส าหรับข้าราชการต ารวจนอกประจ าการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ศปนก.ตร.)” ขึ้น 

2. เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
ช่วงระหว่างคะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากระดับขั้นความส าเร็จ (Milestone) ตามเป้าหมายแต่ละ

ระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นควำมส ำเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๑ √     

๒ √ √    

๓ √ √ √   

๔ √ √ √ √  

๕ √ √ √ √ √ 
 
โดยท่ี :  
ขั้นตอน รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 

๑ จัดท าป้ายชื่อศูนย์บริการ One Stop Service  
๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นเวรประจ าวันในการให้บริการและให้ค าแนะน า 
๓ จัดท าแบบบันทึกข้อมูลของผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการ One Stop Service  
๔ จัดท ากล่องรับความคิดเห็น ความพึงพอใจของข้าราชการต ารวจนอกประจ าการ ส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ ที่มาใช้บริการของ ศูนย์บริการ One Stop Service  
๕ สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของข้าราชการต ารวจนอกประจ าการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

ที่มาใช้บริการของ ศูนย์บริการ One Stop Service 
 
 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๑๔๐ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

แนวทำงกำรประเมิน : 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

๑ ขั้นตอนที่ ๑ : 
จัดท าป้ายชื่อศูนย์บริการ One Stop 
Service 

ประเมินผลจากข้อมูลเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
** งานงบกลาง ๒ ฝ่ายการเงิน ๑ ด าเนินการ 
- มีเอกสารหลักฐานแนวทางการด าเนินการ 

๒ ขั้นตอนที่ ๒ : 
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นเวรประจ าวัน
ในการให้บริการและให้ค าแนะน า 

ประเมินผลจากข้อมูลเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
** งานงบกลาง ๒ ฝ่ายการเงิน ๑ ด าเนินการ 
- มีเอกสารหลักฐานแนวทางการด าเนินการ 

๓ ขั้นตอนที่ ๓ : 
จัดท าแบบบันทึกข้อมูลของผู้มาใช้บริการ ณ 
ศูนย์บริการ One Stop Service 

ประเมินผลจากข้อมูลเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
** งานงบกลาง ๒ ฝ่ายการเงิน ๑ ด าเนินการ 
- มีเอกสารหลักฐานแนวทางการด าเนินการ 

๔ ขั้นตอนที่ ๔ : 
จัดท ากล่องรับความคิดเห็น ความพึงพอใจ
ของข้าราชการต ารวจนอกประจ าการ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่มาใช้บริการของ 
ศูนย์บริการ One Stop Service 

ประเมินผลจากข้อมูลเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
** งานงบกลาง ๒ ฝ่ายการเงิน ๑ ด าเนินการ 
- มีเอกสารหลักฐานแนวทางการด าเนินการ 

๕ ขั้นตอนที่ ๕ : 
สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ข้าราชการต ารวจนอกประจ าการ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติที่มาใช้บริการของ ศูนย์บริการ 
One Stop Service 

ประเมินผลจากข้อมูลเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
** งานงบกลาง ๒ ฝ่ายการเงิน ๑ ด าเนินการ 
- มีเอกสารหลักฐานแนวทางการด าเนินการ 

 
3. แหล่งข้อมูล / วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานการปฏิบัติตามขั้นตอน ๑ – ๕ จาก     

ฝ่ายการเงิน ๑ กองการเงิน 

4. หน่วยรับผิดชอบหลัก : งานงบกลาง ๒ ฝ่ายการเงิน ๑ กองการเงิน 

5. ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด :  
5.1 พ.ต.อ.หญิง อุไรวรรณ สุธีดวงสมร ผกก.ฝ่ายการเงิน ๑ กง. โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๒๓๓๔ 

    ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
5.2 พ.ต.ท.หญิง กุลยา  จีนสุนทร รอง ผกก.ฝ่ายการเงิน ๑ กง. โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๑๙๓๖ 
5.3 ร.ต.ท.หญิง จุฬารัช  ศุกลรัตน์ รอง สว.ฝ่ายการเงิน ๑ กง. โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๑๙๓๖ 

 
 
 
 
 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๑๔๑ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔ : ระดับความส าเร็จของการจัดท าการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของ ตร. 

น้ ำหนัก :  ร้อยละ ๑๒.๕  

ค ำอธิบำย :        
การจัดท าการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ทุกส่วนราชการต้อง
จัดท า เพื่อใช้ในการควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงานด้านบัญชี โดยส่วนราชการต้นสังกัดต้องก ากับดูแล หน่วยเบิกจ่าย
ภายใต้สังกัดให้ปฏิบัติงานด้านบัญชีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

เหตุผล: 
    เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบันสามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการ รวมทั้งใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน: 
 แบ่งคะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากระดับขั้นความส าเร็จ (Milestone) ตามเป้าหมายแต่ละระดับ 
ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับข้ันความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๑ √     

๒ √ √    

๓ √ √ √   

๔ √ √ √ √  

๕ √ √ √ √ √ 

โดยท่ี 

ร ะ ดั บ
คะแนน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ การก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ.๒๕๕๙ 

๒ การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินฯ รอบท่ี ๑ 
๓ การวิเคราะห์ปัญหา ข้อขัดข้องจากการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 
๔ การสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน แจ้งหน่วยงานผู้เบิกถือเป็น

แนวทางปฏิบัติ 
๕ การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินฯ รอบท่ี ๒ส่งกรมบัญชีกลาง 
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 หน้า๑๔๒ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

แนวทำงกำรประเมิน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
๑. ขั้นตอนที่ ๑ 

การก าหนดแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
บัญชีการเงินประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
- ก าหนดแนวทาง การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน

บัญชีการเงิน ในหัวข้อเรื่องต่างๆ 
- จัดท าหนังสือแจ้งหน่วยงานผู้เบิกถือปฏิบัติ 

 
 

๒. ขั้นตอนที่ ๒ 
การตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินฯ รอบ
ที่ ๑ 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
- ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ งานของ

หน่วยงานผู้เบิกจากงบทดลองของหน่วยงานผู้เบิกใน
ระบบ GFMIS 

- ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของน่วยงาน
ผู้เบิกจากข้อมูลทางบัญชีของหน่วยงานผู้เบิก 

- ส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินให้
กรมบัญชีกลางภายในก าหนด 

๓. 
 

ขั้นตอนที่ ๓ 
วิเคราะห์ ปัญหาข้อขัดข้องจาก
การตรวจสอบการประเมินผลฯ 
 
 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
- ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดหน่วยงานผู้เบิกที่ไม่

ผ่านเกณฑ์ประเมินผล รอบท่ี ๑ 
- ประชุมวิเคราะห์ปัญหา ข้อขัดข้องของหน่วยงานผู้

เบิกท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินผลในรอบที่ ๑ 
 

๔. ขั้นตอนที่ ๔ 
สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขใน
การปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน 
แ จ้ ง ห น่ ว ย ง า น ผู้ เ บิ ก ถื อ เ ป็ น
แนวทางปฏิบัติ 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
- สรุปปัญหาและก าหนดแนวทางแก้ ไขในการ

ปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน 
- จัดท าหนังสือแจ้งก าชับให้หน่วยเบิกจ่ายถือปฏิบัติ 

 
๕. ขั้นตอนที่ ๕ 

การตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติ งานด้านบัญชีการเงินฯ  
รอบท่ี ๒ 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
- ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ งานของ

หน่วยงานผู้เบิกจากงบทดลองของหน่วยงานผู้เบิกใน
ระบบ GFMIS 

- ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
จากข้อมูลทางบัญชีของหน่วยงานผู้เบิก 

- ส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินให้
กรมบัญชีกลางภายในก าหนด 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๑๔๓ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

เงื่อนไข  ความส าเร็จของการจัดท าการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
จะด าเนินการเสร็จสิ้นภายใน ๑๕ ธ.ค.๒๕๕๙ 

 
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ : กองบัญชี ส านักงานงบประมาณและการเงิน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์

1. พล.ต.ต.หญิง วราภรณ์  ภูวรัตนกุล ๐๘-๔๔๔๙-๔๕๓๔ 
2. พ.ต.อ.หญิง กิดานันท์  คมข า ๐๘-๑๙๑๑-๕๓๕๙ 
3. พ.ต.อ.หญิง บุญเรียบ  อุชุภาพ ๐๘-๙๔๘๔-๗๘๑๘ 
4. พ.ต.อ.หญิง กัญญอร  วรดิลก ๐๘-๖๖๕๙-๙๑๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๑๔๔ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๔. กมค. 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑  :ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำข้อก ำหนดเจ้ำพนักงำนจรำจรทั่วรำชอำณำจักร เรื่อง ก ำหนดแบบ

ใบสั่ งของเจ้ำพนักงำนจรำจรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และใบรับแทนใบอนุญำตขับขี่ 
(ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 

หน่วยวัด : ระดับข้ันความส าเร็จตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (Milestone)  

น้ ำหนัก :  ร้อยละ ๒๕ 

๑. ค ำอธิบำย :  ข้อก าหนดเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร เรื่อง ก าหนดแบบใบสั่งของ เจ้าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่และใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๔๐ 
วรรคเจ็ด แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ประกอบกับค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๒๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานจราจรตาม 
พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ในฐานะเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร จึง
ก าหนดแบบใบสั่งและใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ไว้ เพ่ือให้สามารถสั่งใบสั่งพร้อมพยานหลักฐานทางไปรษณีย์ไปยัง
ภูมิล าเนาของเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถ 

๒. เกณฑ์กำรให้คะแนน :  
 ช่วงระหว่างคะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากระดับของความส าเร็จ (Milestone) ตามเป้าหมาย

แต่ละระดับดังนี้  

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
๑ /     
๒ / /    
๓ / / /   
๔ / / / /  
๕ / / / / / 

โดยท่ี : 
ขั้นตอน รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 

๑ บันทึกสั่งการ ตร. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม กมค. ร่วมพิจารณากับ 
บช.น. และ สยศ.ตร. ด าเนินการพิจารณากรณี กมค. เสนอร่างประกาศข้อก าหนดระยะเวลา
การส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ที่ออกมารองรับมาตรา ๑๔๐ แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ (เรื่องส่งใบสั่งทางไปรษณีย์)  

๒ บันทึกสั่งการ ตร. มอบหมายให้ กม.กมค. เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการจราจร 
ได้แก่ บช.น., ภ.๑ – ๙, ศชต., บช.ก. และ สยศ.ตร. ร่วมประชุมหารือ 
เพ่ือก าหนดรูปแบบใบสั่งจราจรที่ส่งทางไปรษณีย์  

๓ ผบ.ตร. ลงนามในหนังสือเพ่ือเสนอร่างข้อก าหนดเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร เรื่อง 
ก าหนดแบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่และใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ 
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ขั้นตอน รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๔ ส่งร่างข้อก าหนดฯ ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา บังคับ
ใช้เป็นกฎหมาย 

๕ แจ้งเวียนข้อก าหนดเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร เรื่อง ก าหนดแบบใบสั่งของเจ้า
พนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่และใบรับแทนใบอนุญาตขับข่ี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้
หน่วยปฏิบัติ ได้แก่ บช.น., ภ.๑ – ๙, ศชต., บช.ก.  

 
แนวทำงกำรประเมินผล :  

ระดับ 
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

๑ 

ตร. มอบหมายให้ กมค. ร่วมพิจารณากับ บช.น. และ 
สยศ.ตร. ด าเนินการพิจารณากรณี กมค.เสนอร่าง
ประกาศข้อก าหนดระยะเวลาการส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ 

ประเมินผลจากเอกสาร 
- หนังสือสั่งการผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ 
 

๒ 

ตร. มอบหมายให้ กม.กมค. เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านการจราจร ได้แก่ บช.น., ภ.๑ – ๙, ศชต., 
บช.ก. และ สยศ.ตร. ร่วมประชุมหารือเพ่ือก าหนด
รูปแบบใบสั่งจราจรที่ส่งทางไปรษณีย์ 

ประเมินผลจากเอกสาร 
- หนังสือสั่งการก าหนดนัดประชุม 
- หนังสือเชิญประชุมหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
- รายงานการประชุม 

๓ 

ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติลงนามในหนังสือเพ่ือเสนอ
ร่างข้อก าหนดเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร 
เรื่อง ก าหนดแบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่และใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ (ฉบับ
ที่ ..) พ.ศ. .... 

ประเมินผลจากเอกสาร 
- หนังสือประมวลเสนอผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติลงนามส่งร่างข้อ 
ก าหนดฯ 

๔ 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา บังคับใช้เป็นกฎหมาย 
 

ประเมินผลจากเอกสาร 
- หนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 
แจ้งส านักงานต ารวจแห่งชาติประกาศ
ร่างข้อก าหนดฯ ในราชกิจจานุเบกษา 

๕ 

มีการแจ้งเวียนข้อก าหนดเจ้าพนักงานจราจรทั่ว
ราชอาณาจักร เรื่อง ก าหนดแบบใบสั่งของเจ้าพนักงาน
จราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่และใบรับแทนใบอนุญาต
ขับข่ี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้หน่วยปฏิบัติ ได้แก่ บช.น., 
ภ.๑ – ๙, ศชต., บช.ก.ทราบ 

ประเมินผลจากเอกสาร 
- หนังสือแจ้งเวียนหน่วยปฏิบัติได้แก่ 
บช.น., ภ.๑ – ๙, ศชต., บช.ก.ทราบ 
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๓. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล:   
 ๓.๑ หนังสือสั่งการผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
    ๓.๒ หนังสือสั่งการก าหนดนัดประชุม, หนังสือเชิญประชุมหน่วยงานในสังกัดส านักงาน 
          ต ารวจแห่งชาติ และรายงานการประชุม 
 ๓.๓ หนังสือประมวลเสนอผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติลงนาม ส่งร่างข้อก าหนดฯ 

    ๓.๔ หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งส านักงานต ารวจแห่งชาติประกาศร่างข้อก าหนดใน 
          ราชกิจจานุเบกษา 
    ๓.๕ หนังสือแจ้งเวียนหน่วยปฏิบัติได้แก่ บช.น., ภ.๑ – ๙, ศชต., บช.ก.ทราบ 
 
๔. หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก :  กองกฎหมาย ส านักงานกฎหมายและคดี 
 
๕. หน่วยปฏิบัติ: กลุ่มงานกฎหมาย กองกฎหมาย ส านักงานกฎหมายและคดี 
 
๖. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก :  
 ๖.๑ พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์  ชุติวุฒน์ ผกก.กลุ่มงานกฎหมาย กม.         โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๓๖๘๑ 
 ๖.๒ พ.ต.ท.หญิง ชนิดา ชื่นสมบัติ     รอง ผกก.กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย กม. 
   ปฏิบัติราชการกลุ่มงานกฎหมาย กม.  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๓๖๗๔ 
 ๖.๓ พ.ต.ท.สานนท์  เลิศสุโภชวณิชย์  สว.กลุ่มงานกฎหมาย กม.         โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๓๖๘๒ 
 ๖.๔ ด.ต.หญิง อรพินท์  สิงห์น้อย     ผบ.หมู่ กลุ่มงานวิชาการ กม.   
   ปฏิบัติราชการกลุ่มงานกฎหมาย กม.  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๓๖๘๑ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที ่๑.๒ : กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
หน่วยวัด  : ร้อยละ 
น้ ำหนัก  :          ร้อยละ ๒๕ 
 
๑. ค ำอธิบำย  :  
 สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานสอบสวนให้มีองค์ความรู้ด้าน
การสอบสวนคดีอาญา เป็นมืออาชีพ มีจิตส านึกรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสอบสวน  อย่างมีคุณธรรม รวมถึงภารกิจ
ในการพัฒนาระบบงานสอบสวนให้มีคุณภาพ สามารถอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว เสมอ
ภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีหลักสูตรหลักประจ าปี ได้แก ่
  ๑. หลักสูตรพนักงานสอบสวนผูช้ านาญการ 
  ๒. หลักสูตรพนักงานสอบสวนผูช้ านาญการพิเศษ 
  ๓. หลักสูตรพนักงานสอบสวนผูท้รงคุณวุฒิ 
  ๔. หลักสูตรพนักงานสอบสวนผูเ้ชี่ยวชาญ 
  ๕. หลักสูตรพนักงานสอบสวนผูเ้ชี่ยวชาญพิเศษ 
ส าหรับหลักสูตรการเรียนการสอนดังกล่าว จะเน้นให้พนักงานสอบสวนมีความรู้และทักษะในวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการอ านวยความยุติธรรม ทั้งนี้   ในการอบรมหลักสูตร
ดังกล่าว ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านการทดสอบความรู้ด้านกฎหมายรายวิชาของงานสอบสวนเนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวเป็น
หลักสูตรพ้ืนฐานส าคัญ มุ่งเน้นการให้ความรู้และการฝึกทักษะเพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน 
๒. สูตรค ำนวณ  :  
 

 
(จ านวนผู้ช านาญการที่ส าเร็จการอบรม+จ านวนผู้ช านาญการพิเศษท่ีส าเร็จการอบรม+จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ส าเร็จการอบรม+จ านวนผู้เชี่ยวชาญที่ส าเร็จการอบรม+จ านวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่ส าเร็จการอบรม)                            
x ๑๐๐ 
จ านวนผู้ช านาญการที่เข้ารับการอบรม+จ านวนผู้ช านาญการพิเศษท่ีเข้ารับการอบรม+จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่เข้ารับการอบรม+จ านวนผู้เชี่ยวชาญที่เข้ารับการอบรม+จ านวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่เข้ารับการอบรม 
 

 
๓. เกณฑ์กำรให้คะแนน:  
 ช่วงปรับเกณฑ์คะแนน  +/-  ร้อยละ  ๒๐  ต่อ  ๑  คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
 

รายการ เกณฑ์การประเมิน 
ระดับค่าคะแนนประเมิน ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
จ านวนคะแนนรวมเฉลี่ยของทุกหลักสูตรอบรม ๑ - ๒๐ ๒๑ - ๔๐ ๔๑ - ๖๐ ๖๑ - ๘๐ ๘๑ - ๑๐๐ 

 
 เงื่อนไขเกณฑ์กำรให้คะแนน  :โดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
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 หน้า๑๔๘ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๔. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน  : 
 

หลักสูตร จ านวนผู้อบรม คิดเป็นร้อยละ 
๑. หลักสูตรพนักงานสอบสวนผูช้ านาญการ  จ านวน ๒รุ่น     
(รุ่นที่ ๑ = ๑๙๐คนรุน่ที่ ๒ = ๑๙๐คน ) 

๓๘๐ ๓๔.๗๐ 

๒. หลักสูตรพนักงานสอบสวนผูช้ านาญการพิเศษ ๒๓๐ ๒๑ 
๓. หลักสูตรพนักงานสอบสวนผูท้รงคุณวุฒิ ๙๕ ๘.๖๘ 
๔. หลักสูตรพนักงานสอบสวนผูเ้ชี่ยวชาญ ๑๖๐ ๑๔.๖๑ 
๕. หลักสูตรพนักงานสอบสวนผูเ้ชี่ยวชาญพิเศษ ๒๓๐ ๒๑ 

รวมทุกหลักสูตร ๑,๐๙๕ ๑๐๐ 
 
๕. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล  :  กลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน ๒ สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน ร่วมกับ    กลุ่มงาน
วิชาการ ๑  สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน  ด าเนินการจัดเก็บ และรวมข้อมูลทุกหลักสูตร 
  
๖. หน่วยรับผิดชอบหลัก  :  ฝา่ยอ านวยการ  สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน 
 
๗. หน่วยปฏิบัติ  :กลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน ๒ สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน และกลุ่มงานวิชาการ ๑  สถาบันส่งเสริมงาน
สอบสวน ส านักงานกฎหมายและคดี 
 
๘. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก  : 

๘.๑ พันต ารวจโท สวัสดิ์  ภักดี สารวัตร ฝ่ายอ านวยการ สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน  
        โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๑ ๓๒๑๐ 
๘.๒ ว่าที่ร้อยต ารวจเอก พูลชัย  ไม่เสื่อมสุข รองสารวัตร ฝ่ายอ านวยการ สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน       
        โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๑ ๓๒๑๐ 
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 หน้า๑๔๙ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๖. สง.ก.ตร. 
ตัวช้ีวัดที ่๑.๑  : ร้อยละของจ ำนวนเรื่องอุทธรณ์ที่พิจำรณำเสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
หน่วยวัด  : ร้อยละ 
น้ ำหนัก  : ร้อยละ ๑๒.๕ 
๑. ค ำอธิบำย  : 

กองอุทธรณ์ มีพันธกิจหลักในการรับอุทธรณ์ของข้าราชการต ารวจ, ลูกจ้างของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ผู้ถูกสั่งลงโทษ ปลดออก ไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ถูกสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม              
กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือนที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้สั่งลงโทษ ที่ยื่นต่อ ก.ตร. ตามมาตรา ๑๐๕              
แห่งพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ตลอดจนการรายงานการด าเนินการทางวินัย และการให้ออกจาก
ราชการที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องอุทธรณ์ แล้วด าเนินการพิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก. ตร. 
เกี่ยวกับการอุทธรณ์   

พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๐๕ ก าหนดให้พิจารณาอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้น
ภายใน ๒๔๐ วัน และสามารถขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปได้อีกสองครั้งๆ ละไม่เกิน ๖๐ วัน รวมทั้งสิ้น             
มีเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้น ๓๖๐ วัน  

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๑ วรรคหก ก าหนดไว้ว่า  
“...ผู้อุทธรณ์จะยื่นอุทธรณ์เพ่ิมเติมหรือส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมก่อนที่ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์
หรือ ก.ตร. แล้วแต่กรณี พิจารณาอุทธรณ์ก็ได้ โดยยื่นหรือส่งตรงต่อผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์หรือ 
ก.ตร. แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาหกสิบวันนับแต่วันยื่นอุทธรณ์ เว้นแต่กรณีที่เป็นพยานหลักฐานที่ปรากฏขึ้น
ภายหลังจากระยะเวลาดังกล่าว...” และกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๖ 
วรรคแรก ก าหนดให้การพิจารณาอุทธรณ์จะต้องพิจารณาจากจากส านวนการสืบสวนหรือการพิจารณาในเบื้องต้นและ
ส านวนการสอบสวนทางวินัย  ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการขอส านวนการสืบสวนหรือการพิจารณาในเบื้องต้นและ
ส านวนการสอบสวนทางวินัยจากผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ การพิจารณาอุทธรณ์จึงต้องใช้ ระยะเวลาในการพิจารณา
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง  ประกอบกับ ค าสั่งกองอุทธรณ์ที่ ๕๗/๒๕๕๗ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗เรื่อง การจัดระบบงาน และ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอุทธรณ์ไว้ ดังนี้ 

๑. งานธุรการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ด าเนินการขอส านวนและเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง                  
เพ่ือประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ และจ่ายส านวนให้นิติกรด าเนินการภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ เว้น
แต่กรณีที่ไม่ได้รับส านวนหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ภายในก าหนดเวลา 

๒. นิติกรพิจารณาส านวนและท าบันทึกสรุปเรื่องเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจภายใน ๖๐ วัน                      
นับแต่วันได้รับส านวน เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็น 

๓. ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ ตรวจส านวนให้แล้วเสร็จและส่งจัดประชุมภายใน ๑๕ วัน  
นับแต่วันที่นิติกรเสนอส านวนให้ตรวจ  

จากค าสั่งกองอุทธรณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่านับแต่เจ้าหน้าที่รับเรื่องอุทธรณ์และส่งให้นิติกรด าเนินการ
มีระยะเวลาในการพิจารณาส านวนและท าบันทึกสรุปเรื่องเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจให้ความเห็นชอบรวม ๑๒๐ วัน 
ดังนั้นเพ่ือให้การจัดเก็บข้อมูลสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของกองอุทธรณ์ จึงก าหนดช่วงระยะเวลาในการจัดเก็บ
ข้อมูลเป็นตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จนถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
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 หน้า๑๕๐ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

จากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว กองอุทธรณ์สามารถด าเนินการเรื่องอุทธรณ์จน
เสร็จสิ้นได้ร้อยละ ๔๗.๕๙ โดยมีช่วงต่างเฉลี่ยที่ ๗.๕ ดังนั้นเพื่อเป็นการเร่งรัดให้การพิจารณาอุทธรณ์เป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว เป็นประโยชน์ต่อผู้อุทธรณ์ (ผู้รับบริการ) ในการใช้สิทธิตามที่กฎหมายก าหนดต่อไปได้โดยเร็ว จึงก าหนด
ตัวชี้วัดเป็นการวัดจ านวนเรื่องอุทธรณ์ท่ีพิจารณาด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙(ตั้งแต ่๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ จนถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) ไม่น้อยกว่าร้อยละ๖๑ 

 
๒. ค ำนิยำม  :   

 เรื่องอุทธรณ์ หมายถึง เรื่องที่ข้าราชการต ารวจผู้ถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตาม
มาตรา ๑๐๕ แห่งพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ยื่นค าร้องคัดค้านค าสั่งลงโทษ ปลดออก ไล่ออก และ
ค าสั่งให้ออกจากราชการ  และค าสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง ตัดเงินเดือน ที่สั่งโดยผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ ตาม กฎ ก.ตร. จะต้องอุทธรณ์เป็นหนังสือ  

 เรื่องที่พิจำรณำด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  หมายถึง เรื่องอุทธรณ์ที่เจ้าหน้าที่รับไว้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙ (ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จนถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) ที่คณะอนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับการอุทธรณ์  
พิจารณามีมติถึงที่สุด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จนถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

ข้อยกเว้น : กรณีคณะอนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับการอุทธรณ์ มีมติให้ด าเนินการเพ่ิมเติม เป็นเหตุ
ให้ใช้เวลาในการพิจารณาเกินก าหนดระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด เช่น ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งสรุปข้อกล่าวหา 
(สว.๓) แก่ผู้อุทธรณ์ใหม่ เป็นต้น   

 อนุกรรมกำร ก.ตร.เกี่ยวกับกำรอุทธรณ์ (อ.ก.ตร.อุทธรณ์) หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง
จาก ก.ตร. ให้ท าหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์แทน ก.ตร. โดยมีคณะกรรมการ ก.ตร. ท่านหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ    

 เจ้ำหน้ำที่ หมายถึง ข้าราชการต ารวจที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ตามค าสั่งมอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ของฝ่ายอ านวยการ หรือของกองบังคับการ 

 นิติกร หมายถึง ข้าราชการต ารวจผู้มีหน้าที่ตรวจรับอุทธรณ์ ท าความเห็นบันทึกสรุปเรื่อง เสนอ 
อนุกรรมการ ก.ตร. อุทธรณ์ พิจารณารวมทั้งเข้าชี้แจงในที่ประชุม อ.ก.ตร. อุทธรณ์ หรือ ก.ตร. 

ควำมส ำเร็จของตัวชี้วัด :พิจารณาจากความส าเร็จจากการปฏิบัติงานในการรับเรื่องอุทธรณ์และ
พิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จนถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

แผนผังแสดงขั้นตอนกำรด ำเนินกำรเรื่องอุทธรณ์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. สูตรค ำนวณ  :  
  ร้อยละของจ านวนเรื่องอุทธรณ์ท่ีพิจารณาเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด = 

จ านวนเรื่องอุทธรณ์ท่ีพิจารณาเสร็จสิ้น (ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จนถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)  X ๑๐๐ 
จ านวนเรื่องอุทธรณ์ท่ีรับทั้งหมด (ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จนถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

 
 
 
 

นิติกรพิจารณาส านวนและท าบันทึกสรุปเรื่อง 
เสนอผู้บังคับบัญชาตรวจตามล าดับชั้น  

 

 
 
 

อ.ก.ตร.อุทธรณ์  
พิจารณามีมติถึงที่สุด 

ผู้บังคับบัญชาตรวจตามล าดับชั้น ตรวจส านวนและบันทกึสรุปเรื่อง 
และส่งให้ฝ่ายอ านวยการจัดท าระเบียบวาระการประชุม 

 

 
 
 

ฝ่ายจัดประชุมจัดท าระเบียบวาระการประชุม 
เสนอ อ.ก.ตร.อุทธรณ์ พิจารณา 

 

 
 
 

ท าหนังสือแจ้งมตใิห้ผู้อุทธรณ์, 
ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทราบ 

ข้าราชการต ารวจผู้ถกูลงโทษ 
หรือผู้แทนยื่นอุทธรณ์ 

ด้วยตนเอง 

จ่ายส านวนให้นิติกรด าเนินการ  

 

 
 
 

นิติกรด าเนินการ 
เพิ่มเติมตามมติ 

อ.ก.ตร.อุทธรณ์  
พิจารณามีมติให้

ด าเนินการเพิ่มเติม 

ขยายระยะเวลาการพิจารณาได้  

๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๖๐ วัน  

ข้าราชการต ารวจผู้ถกูลงโทษ 
ยื่นอุทธรณ์ผ่าน 

ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด  

ข้าราชการต ารวจผู้ถกูลงโทษ 
ยื่นอุทธรณ์ 

ทางไปรษณีย์  

เจ้าหน้าที่รับอุทธรณ์ ลงรับและออกเลขรับอุทธรณ์ไว้ในสมุดรับอุทธรณ์ 
 
 

การด าเนินการที ่
ไม่เข้าเง่ือนไข 

การด าเนินการทีเ่ข้าเงื่อนไข 

  เป็นการด าเนินการแล้ว เสร็จตามตัวชี้วัด 

กรณอี.ก.ตร.อุทธรณ์ 
มีมติให้ด าเนินการ
เพ่ิมเติม เป็นเหตุให้
ใช้เวลาในการ
พิจารณาเกินก าหนด
ระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๔. เกณฑ์กำรให้คะแนน :   
  ค่าเป้าหมายอยู่ที่ระดับ ๓ โดยปรับช่วงคะแนน +/- ร้อยละ ๗ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

 
เงื่อนไข :เรื่องอุทธรณ์ท่ีเจ้าหน้าที่กองอุทธรณ์ ได้ลงรับและออกเลขรับอุทธรณ์ไว้ในสมุดรับอุทธรณ์

ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จนถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  
  เงื่อนไข :นับเฉพาะเรื่องอุทธรณ์ท่ี อ.ก.ตร.อุทธรณ์ พิจารณามีมติถึงที่สุดแล้ว 
 
๕. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน : 
 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด ๑ ก.ค.๕๕ ถึง ๓๐ มิ.ย.๕๖ ๑ ก.ค.๕๖ ถึง ๓๐ มิ.ย.๕๗ ๑ ก.ค.๕๗ ถึง ๓๐ มิ.ย.๕๘ 

 
ทั้งหมด 

ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 

ทั้งหมด 
ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 

ทั้งหมด 
ด าเนินการ 
เสร็จสิ้น 

จ านวนเรื่องอุทธรณ์ ๒๔๗ ๑๐๗ ๑๕๒ ๘๐ ๑๘๘ ๘๘ 
ร้อยละของจ านวนเรื่องอุทธรณ์

ที่พิจารณาแล้วเสร็จ(X) 
 ๔๓.๓๒  ๕๒.๖๓  ๔๖.๘๑ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนเรื่อง
อุทธรณ์ท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ ๓ 

ปี(X) 

    ๔๓.๓๒+๕๒.๖๓+๔๖.๘๑   = ๔๗.๕๙ 
 
X=  ๔๗ 

๖. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :  
๑. ผู้อุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.ตร. ผ่าน ๓ ช่องทาง ดังนี้ 

   ๑.๑ ผู้อุทธรณ์ยื่นหนังสืออุทธรณ์ผ่านผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาส่งหนังสือ
อุทธรณ์มายังกองอุทธรณ์ ส านักงาน ก.ตร. 
   ๑.๒ ผู้ อุทธรณ์น าหนั งสื อ อุทธรณ์ที่ ผู้ อุทธรณ์ลงลายมือชื่ อแล้ ว  ยื่ นด้วยตนเอง  
(หรือมอบหมายผู้แทน) ที่กองอุทธรณ์ ส านักงาน ก.ตร. 

  ๑.๓ ผู้อุทธรณ์ส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์มายังกองอุทธรณ์ส านักงาน ก.ตร. 
๒. เจ้าหน้าที่ฝ่ายอ านวยการ กองอุทธรณ์ รับเรื่องอุทธรณ์และออกเลขรับอุทธรณ์ไว้ในสมุดรับ

อุทธรณ ์
๓. เมื่อคณะอนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับการอุทธรณ์ พิจารณามีมติถึงที่สุด ฝ่ายอ านวยการ                 

กองอุทธรณ์ รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มงานพิจารณา ๑,๒ จัดท าบัญชีเรื่องอุทธรณ์ท่ีพิจารณาแล้วเสร็จในแต่ละเดือน 
 
 
 
 

คะแนน ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละของจ านวนเรื่องอุทธรณ์ท่ีพิจารณาแล้ว
เสร็จเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย ๓ ปี (X) 

X-๑๔ X-๗ X X+๗ X+๑๔ 

ร้อยละของจ านวนเรื่องอุทธรณ์ท่ีพิจารณา 
แล้วเสร็จ 

๓๓ ๔๐ ๔๗ ๕๔ ๖๑ 

๓ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๗. หน่วยรับผิดชอบหลัก :กองอุทธรณ์ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ 

๘. หน่วยปฏิบัติ :  ๑. ฝ่ายอ านวยการ กองอุทธรณ์ 
๒. กลุ่มงานพิจารณา ๑ กองอุทธรณ ์
๓. กลุ่มงานพิจารณา ๒ กองอุทธรณ ์
 

๙. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัดหลัก :  
 ๑. พ.ต.อ.หญิง วิมาลา อินทรแป้น   ผกก.ฝ่ายอ านวยการอธ.   โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๓๘๕๒ 
 ๒.พ.ต.ท.หญิง เยาวลักษณ์  อรรถเษม  รอง ผกก.ฝ่ายอ านวยการอธ. โทรศัพท์๐ ๒๒๐๕ ๓๘๕๖ 
 ๓. พ.ต.ท.วราห์  กาญจนะวาหะ สารวัตร  ฝ่ายอ านวยการอธ.  โทรศัพท์๐ ๒๒๐๕ ๓๘๕๖ 
 
๑๐. ผู้จัดเก็บข้อมูล 
 ๑. พ.ต.ท.วราห์  กาญจนะวาหะ    สว.ฝ่ายอ านวยการ อธ.    โทรศัพท์๐ ๒๒๐๕ ๓๘๕๖ 
 ๒. ร.ต.ต.ธีรรัตน์  ข าสุวรรณ    รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ อธ.   โทรศัพท์๐ ๒๒๐๕ ๓๘๕๖ 
 ๓. ส.ต.อ.อภิชาติ  สิทธิสาร   ผบ.หมู่ ฝ่ายอ านวยการ อธ.   โทรศัพท์๐ ๒๒๐๕ ๓๘๕๖ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที ่๑.๒  : ร้อยละของจ ำนวนเรื่องร้องทุกข์ท่ีพิจำรณำแล้วเสร็จ 
หน่วยวัด  : ร้อยละ 
น้ ำหนัก  : ร้อยละ ๑๒.๕ 

๑. ค ำอธิบำย : 
  กองร้องทุกข์ เป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการหนึ่งในสังกัดส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ

ต ารวจ มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ในการพิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.ตร. หรือ อนุกรรมการ ก.ตร. ในเรื่ องร้องทุกข์ของ
ข้าราชการต ารวจ ซึ่งใช้สิทธิ์ร้องทุกข์ต่อ ก.ตร. เกี่ยวกับการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบหรือการไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบหรือกฎหมายของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ตามมาตรา ๑๐๖ แห่ง พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๗ หากข้าราชการต ารวจผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตน
ให้ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย หรือเกิดจากการปฏิบัติโดยมิชอบของผู้บังคับบัญชาต่อตน ผู้นั้นอาจร้องทุกข์ต่อ
ผู้บังคับบัญชาหรือ ก.ตร. แล้วแต่กรณี เมื่อ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการร้องทุกข์ ประชุมพิจารณา
วินิจฉัยและมีมติเป็นที่สุดในเรื่องร้องทุกข์นั้นแล้ว  จึงแจ้งมติให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ ซึ่งผู้ร้องทุกข์จะร้องทุกข์ต่อไปอีกมิได้ 
แต่อาจใช้สิทธิทางศาลได้   

๑.๑ เรื่องร้องทุกข์ หมายถึง เรื่องร้องทุกข์ ตามมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๗ ที่ข้าราชการต ารวจได้ยื่นร้องทุกข์ต่อ ก.ตร. และ ก.ตร. ได้รับไว้พิจารณาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ (ต.ค.๕๘ – ก.ย.๕๙) ซึ่งแยกประเภทเรื่องร้องทุกข์เป็น ๓ กลุ่มหลัก คือ 

๑.๑.๑ กลุ่มผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจไม่ถูกต้อง  
๑.๑.๒ กลุ่มแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม  
๑.๑.๓ กลุ่มแต่งตั้งไม่เป็นธรรม (เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น)   

๑.๒เรื่องร้องทุกข์ที่พิจารณาแล้วเสร็จ หมายถึง เรื่องร้องทุกข์ที่ได้ผ่านการพิจารณาจาก อ.ก.ตร.                
ร้องทุกข์ ซึ่ง อ.ก.ตร.ร้องทุกข์ มีมติเป็นที่สุด ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ต.ค.๕๘ – ก.ย.๕๙)  

๑.๓ ความส าเร็จของตัวชี้วัดนี้  พิจารณาจากความส าเร็จของการปฏิบัติงานในการรับเรื่อง                 
ร้องทุกข์ และพิจารณาได้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ต.ค.๕๘ – ก.ย.๕๙) ตามที่ก าหนดไว้ใน                  
แผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ต.ค.๕๘ – ก.ย.๕๙) ได้
อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ โดยมีแผนผังแสดงขั้นตอนการยื่นเรื่องร้องทุกข์ และแผนผังแสดงขั้นตอนการ
พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจพิจารณาหรือ ก.ตร. ที่แนบท้ายตัวชี้วัดนี้     

๒. ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน : 

ผลการด าเนินงานในรอบ ๓ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
๒.๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รับเรื่องร้องทุกข์ไว้พิจารณา ๑๒๙ เรื่อง พิจารณาแล้วเสร็จ ๑๐๔ เรื่อง 
๒.๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รับเรื่องร้องทุกข์ไว้พิจารณา ๑๗๗ เรื่อง พิจารณาแล้วเสร็จ ๑๕๑ เรื่อง 
๒.๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รับเรื่องร้องทุกข์ไว้พิจารณา ๒๕๒ เรื่อง พิจารณาแล้วเสร็จ ๒๒๖ เรื่อง 
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 หน้า๑๕๕ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๓. สูตรค ำนวณ 
ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องทุกข์ท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ  

= จ านวนเรื่องร้องทุกข ์ที่พิจารณาแล้วเสร็จในปีงบประมาณ X๑๐๐ 
                                               จ านวนเรื่องร้องทุกข์ท่ีรับทั้งหมดในปีงบประมาณ  

๔. เกณฑ์กำรให้คะแนน:  
๔.๑  ค่าเป้าหมายอยู่ที่ระดับ ๓ โดยปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒ ต่อ ๑ คะแนน  
๔.๒  ปรับค่าระดับ ๓ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา จาก ๘๕ เป็น ๘๗  

** หมำยเหตุ :อ.ก.ตร.ร้องทุกข์ไม่ได้มีการประชุมพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ๒ เดือน จึงให้ค่าระดับ ๓ 
ที่ ๘๗  

 

คะแนน ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ร้อยละของจ านวนเรื่อง 
ร้องทุกข์ท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 

๘๓ ๘๕ ๘๗ ๘๙ ๙๑ 

จ านวนเรื่องร้องทุกข ์
ที่พิจารณาแล้วเสร็จ(เรื่อง) 

๒๑๕ ๒๒๑ ๒๒๖ ๒๓๑ ๒๓๖ 

 
  เงื่อนไขเกณฑ์การให้คะแนน ก าหนดเป็นร้อยละ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณา

จากร้อยละของจ านวนเรื่องร้องทุกข์ท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 

๕. รำยละเอียดข้อมูลข้อมูลพื้นฐำน:  

จ ำนวนเรื่องร้องทุกข์ 
ปีงบประมำณ ๒๕๕๖ ปีงบประมำณ ๒๕๕๗ ปีงบประมำณ ๒๕๕๘ 

รับเรื่อง 
ด าเนินการ 
เสร็จสิ้น 

รับเรื่อง 
ด าเนินการ 
เสร็จสิ้น 

รับเรื่อง 
ด าเนินการ 
เสร็จสิ้น 

จ านวนเรื่องร้องทุกข ์ ๑๒๙ ๑๐๔ ๑๗๗ ๑๕๑ ๒๕๒ ๒๒๖ 
ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องทุกข์   
ที่พิจารณาแล้วเสร็จ  

 ๘๐.๖๒  ๘๕.๓๑  ๘๙.๖๘ 

๖. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : แหล่งข้อมูล/จากจ านวนเรื่องร้องทุกข์ที่รับไว้พิจารณา             
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ต.ค.๕๘ – ก.ย.๕๙)  โดยใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูล/จากเอกสารต่าง ๆ ประกอบด้วย 

๖.๑ จากการรับเรื่องร้องทุกข์ในทะเบียนคุมส านวนเรื่องร้องทุกข์  
๖.๒ ระเบียบวาระการประชุม อ.ก.ตร.ร้องทุกข ์
๖.๓ มติที่ประชุมในรายงานการประชุม อ.ก.ตร.ร้องทุกข์ 

๗. หน่วยรับผิดชอบหลัก :รท.สง.ก.ตร. 
๘. หน่วยปฏิบัติ : กลุ่มงานพิจารณา ๑ , ๒ รท. 
๙. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด : 

๑. พ.ต.อ.นิธิชาธัญญ์  นิติวัฒนานนท์  ผกก.ฝอ.รท. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๓๘๗๐ 
๒. พ.ต.ท.สุนทร  สิทธิยานันท์  รอง ผกก.ฝอ.รท. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๓๘๖๐ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๑๐. ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
๑. ร.ต.ท.สยามจุฬนพ  อุตระภิญโญ รอง สว.ฝอ.รท. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๓๘๖๐ 
๒. จ.ส.ต.หญิง  ญาณินดา  ศรีนนท์ ผบ.หมู่  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๓๘๖๐ 
 

 

แผนผังขั้นตอนกำรร้องทุกข์ 
 

    

 
 

  - ต้องท าเป็นหนังสือ 
  - ลงลายมือชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ 
  - แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการร้องทุกข์ให้เห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตน 

ไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายหรือปฏิบัติโดยมิชอบต่อตนอย่างใด 

- ความประสงค์ของการร้องทุกข์ 
  

    

 
 

 

ต่อผู้บังคับบัญชาที่มีต าแหน่งเหนือ
ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุ 
แห่งการร้องทุกข์ ยื่นที่ส่วนราชการ
ผู้บังคับบัญชานั้น 

   

  

ต่อ ก.ตร. ให้ท าหนังสือถึงประธานก.ตร. หรือ 
ลข.ก.ตร. 
ยื่นที่ ส านักงาน ก.ตร. 

   

  

ยื่นหรือส่งผ่านผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชา
ผู้เป็นเหตุ 
แห่งการร้องทุกข์ก็ได้และให้ผู้บังคับบัญชา
ด าเนินการ 
ตามข้อ ๑๔ 

หนังสือร้องทุกข์ยื่นเองหรือส่งทางไปรษณีย์

การร้องทุกข์ 

การยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ 
ท าได้โดย (ข้อ ๑๐) 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ : ร้อยละของจ ำนวนเรื่องกำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงที่พิจำรณำด ำเนินกำร 
                      แล้วเสร็จ        
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ ำหนัก   : ร้อยละ ๑๒.๕ 

๑. ค ำอธิบำย  
 กองมาตรฐานวินัย ปฏิบัติราชการตามพันธกิจหลักของหน่วยงานตามอ านาจหน้าที่ตาม  
กฎหมายที่ก าหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของกองมาตรฐานวินัย ในการด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมอนุกรรมการ 
ก.ตร .  เกี่ ยวกั บการด า เนิ นการทางวิ นั ย  การจั ดท า รายงานการประชุ ม  การแจ้ งมติ  และงานต่ า งๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการประชุม อนุกรรมการ ก.ตร. รวบรวมกฎหมาย กฎ ก.ตร. ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด 
ประกาศ ตลอดจนมติ ก.ตร. และมติอนุกรรมการ ก.ตร. ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัย รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูล
ที่เก่ียวกับเรื่องดังกล่าวให้มีความทันสมัยและใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ  

 จากค่ า เฉลี่ ยย้อนหลั ง  ๓  ปี  (ปี งบประมาณ พ.ศ .๒๕๕๖ – ปี งบประมาณ พ.ศ .๒๕๕๘)  
กองมาตรฐานวินัย สามารถด าเนินการเรื่องการรายงานการด าเนินการทางวินัยเสร็จสิ้นได้ร้อยละ ๗๐ ดังนั้น เพ่ือเป็น
การ เร่ งรั ด ให้การพิจารณาการด า เนินการทางวินั ย เป็น ไปด้วยความรวดเร็ ว  ถูกต้อง  และเป็นธรรม  
ต่อผู้ถูกกล่าวหา จึงก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือเป็นการวัดจ านวนเรื่องการรายงานการด าเนินการทางวินัยที่พิจารณา
ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

  ความส าเร็จของตัวชี้วัด : พิจารณาจากความส าเร็จของการพิจารณาเรื่องการรายงานการด าเนินการ
ทางวินัยร้ายแรงให้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 
๒. ค ำนิยำม  
 “วินัยอย่างร้ายแรง” หมายความว่า ข้าราชการต ารวจที่กระท าผิดวินัยตาม พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติ 

พ.ศ.๒๕๔๗  มาตรา  ๗๙  ซึ่งมีโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ 
 “การด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง” หมายความว่า กระบวนการด าเนินการทางวินัยข้าราชการ

ต ารวจที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างแรง ตั้งแต่ผู้บังคับบัญชาได้ตั้งกรรมการสอบสวนตาม พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๗  มาตรา ๘๖ จนถึงผู้สั่งตั้งกรรมการสอบสวนได้พิจารณาสั่งยุติเรื่อง สั่งงดโทษ ยกโทษ หรือลงโทษ  

 “การรายงานการด าเนินการทางวินัย” หมายความว่า  ขั้นตอนการรายงานหลังจากที่ผู้บังคับบัญชาได้
สั่งการทางวินัย โดยสั่งยุติเรื่อง  สั่งงดโทษ  ยกโทษหรือลงโทษ  

  “การออกจากราชการ” หมายความว่า ข้าราชการต ารวจที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการที่ไม่ใช่โทษทาง
วินัย เช่น สั่งให้ออกเพราะหย่อนความสามารถ ขาดคุณสมบัติ เจ็บป่วยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เป็นต้น 

  “ผู้บังคับบัญชาที่มีต าแหน่งเหนือผู้ด าเนินการทางวินัย” หมายความว่า ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้า
หน่วยงานที่มีต าแหน่งเหนือผู้ด าเนินการทางวินัยขึ้นไปหนึ่งชั้น 

  “ผู้บังคับบัญชาผู้ด าเนินการทางวินัย” หมายความว่า ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นที่มีอ านาจสั่งการ 
ทางวินัยและได้พิจารณาสั่งการทางวินัย โดยสั่งยุติเรื่อง สั่งงดโทษ  ยกโทษ  หรือลงโทษทางวินัยไปแล้ว 

  “ผู้ถูกกล่าวหา” หมายความว่า ข้าราชการต ารวจที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย และผู้บังคับบัญชาได้
สั่ ง ใ ห้ ด า เ นิ น ก า ร สื บ ส ว น ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง ห รื อ ตั้ ง ก ร ร ม ก า ร ส อ บ ส ว น  ต า ม  พ . ร . บ . ต า ร ว จ แ ห่ ง ช า ติ 
พ.ศ.๒๕๔๗  มาตรา ๘๔  และมาตรา ๘๖  
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
๓. ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน  

 ๓.๑ การรายงานการด าเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการต ารวจ  
ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกองมาตรฐานวินัย เป็นไปตามระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยการรายงานการด าเนินการ  
ทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการต ารวจ พ.ศ.๒๕๔๗   
 ๓.๒ เมื่อผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้ได้รับมอบอ านาจได้ด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือ
ได้รับรายงาน ให้รายงานผลการด าเนินการให้ ก.ตร.ทราบ 
 ๓.๓ การรายงานให้รายงานความเห็นพร้อมส านวนการสอบสวนและหรือเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณา
พร้อมค าสั่ งที่ เกี่ยวข้องไปยังก .ตร . ภายในสิบวัน นับตั้ งแต่วันพิจารณามีความเห็น เมื่อผู้มีอ านาจ 
ตามมาตรา๗๒ หรือผู้บังคับบัญชาอ่ืนตามที่ก าหนดในระเบียบก.ตร. ได้สั่งให้ข้าราชการต ารวจผู้ใดออกจากราชการให้
รายงานการสั่งให้ออกจากราชการให้ ก.ตร. ทราบ 
 กำรด ำเนินกำรทำงวินัยถึงที่สุดในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) การด าเนินการทางวินัยในกรณีกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
  (ก) เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่มีต าแหน่งเหนือผู้ด าเนินการทางวินัยหนึ่งชั้นได้
พิจารณาด าเนินการตาม มาตรา ๙๑วรรคสองแล้วเว้นแต่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเห็นว่าเป็นกรณีกระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 
  (ข) กรณีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้ด าเนินการทางวินัยเมื่อได้สั่งการทางวินัยไปแล้วไม่ว่า
จะเป็นการสั่งยุติเรื่องสั่งลงโทษงดโทษหรือยกโทษ 
  กรณีตาม (ก) หรือ (ข)  หากมีการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษต่อผู้บังคับบัญชาหรือก.ตร. ว่าด้วยการ
อุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์พ .ศ.๒๕๔๗ให้ผู้บังคับบัญชาหรือก.ตร. ที่มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์  ดังกล่าว
พิจารณารายงานการด าเนินการทางวินัยของผู้อุทธรณ์หรือของผู้อ่ืนในเรื่องเดียวกันไปด้วยและให้ถือว่า  การ
ด าเนินการทางวินัยถึงท่ีสุดตามผลการพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ 
 (๒) การด าเนินการทางวินัยในกรณีกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและการสั่งให้ข้าราชการ
ต ารวจออกจากราชการให้ถึงที่สุดที่ ก.ตร. 

๔. สูตรค ำนวณ   
ร้อยละของจ านวนส านวนการด าเนินการทางวินัยอย่าง =จ านวนส านวนการด าเนินการทางวินัยที่ด าเนินการแล้วเสร็จ X  
          ๑๐๐ 
           ร้ายแรงที่ด าเนินการแล้วเสร็จ                จ านวนส านวนการด าเนินการทางวินัยที่รับทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ 

๕. เกณฑ์กำรให้คะแนน  
ค่าเป้าหมายอยู่ที่ระดับ ๓ โดยปรับช่วงคะแนน +/- ร้อยละ ๒ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

คะแนน ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละของจ านวนส านวนรายงานการด าเนินการ
ทางวินัยที่พิจารณาแล้วเสร็จ ย้อนหลัง ๓ ปี (X) 

X-๔ X-๒ X X+๒ X+๔ 

ร้อยละของจ านวนส านวนรายงานการด าเนินการ
ทางวินัยที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๗๘ ๘๐ ๘๒ ๘๔ ๘๖ 

จ านวนส านวนรายงานการด าเนินการทางวินัยที่
พิจารณาแล้วเสร็จ (เรื่อง) 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 ๖. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน : 
 
 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด 
 

ปีงบประมำณ ๒๕๕๖ ปีงบประมำณ ๒๕๕๗ ปีงบประมำณ ๒๕๕๘ 

รับเรื่อง 
ด ำเนินกำร
เสร็จสิ้น 

รับเรื่อง 
ด ำเนินกำร
เสร็จสิ้น 

รับเรื่อง 
ด ำเนินกำร 
เสร็จสิ้น 

จ านวนส านวนการด าเนินการทาง
วินัย (เรื่อง) 

๔๓๕ ๓๕๘ ๔๗๕ ๓๘๓ ๕๔๐ ๔๕๖ 

ร้อยละของจ านวนส านวนการ
ด าเนินการทางวินัยที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ (X) 

 ๘๒.๓๐  ๘๐.๖๓  ๘๔.๔๔ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนส านวน
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ท า ง วิ นั ย  ที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ๓ ปี (X) 

 
๘๒.๓๐+๘๐.๖๓+๘๔.๔๔      = ๘๒.๔๖ 
๓ 

ค่ า เ ฉ ลี่ ย จ า น ว น ส า น ว น ก า ร
ด าเนินการทางวินัย ที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ๓ ปี (X) 

 
                       ๓๕๘+๓๘๓+๔๕๖      = ๓๙๙ 
๓ 

 
๗. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล  

 ฝ่ายอ านวยการกองมาตรฐานวินัยรับส านวนการด าเนินการทางวินัยทั้งหมดที่ส่งมาจากหน่วยในสังกัด
ส านักงานต ารวจแห่งชาติลงในสมุดทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือ  ลงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์และสมุดคุมส านวนของ
ฝ่ายอ านวยการกองมาตรฐานวินัย แจกจ่ายส านวนไปตามกลุ่มงานพิจารณางาน ๑,๒ กองมาตรฐานวินัย เมื่อนิติกรมี
ความเห็นทางวินัยก็จะส่งส านวนเสนอผู้บังคับบัญชา  เสนออนุกรรมการ ก.ตร. วินัย พิจารณามีมติการประชุมแล้ว
เสร็จ 

๘. หน่วยรับผิดชอบหลัก : 
 กองมาตรฐานวินัย ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ 

๙. หน่วยปฏิบัติ : 
 ๑.ฝ่ายอ านวยการ กองมาตรฐานวินัย 
 ๒. กลุ่มงานพิจารณา ๑ กองมาตรฐานวินัย 
 ๓. กลุ่มงานพิจารณา ๒ กองมาตรฐานวินัย 

๑๐. ผู้ก ำกับตัวช้ีวัด :  
 ๑. พ.ต.อ.วชิรพงษ์  แก้วดวง           ผกก.ฝอ.มน.  โทรศัพท๐์ ๒๒๐๕ ๓๘๖๗  
 ๒. พ.ต.ท.ศิริชัย  ปักเสติ  รอง ผกก.ฝอ.มน. โทรศัพท๐์ ๒๒๐๕ ๓๘๖๗ 

 ๑๑. ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
  ๑. ร.ต.อ.วีระพล  ลิ้มวัฒนานิมิตกุล  สว.ฝอ.มน. โทรศัพท๐์ ๒๒๐๕ ๓๘๖๗ 
  ๒. ว่าที่ ร.ต.ต.อรรพล  ทับเนตร  รอง สว.ฝอ.มน. โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๓๘๖๗ 
  ๓.จ.ส.ต.หญิง อัษฎาพร  ส่องสี ผบ.หมู่ ฝ่ายอ านวยการ มน. โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๓๘๖๗ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที ่๑.๔  : ระดับควำมส ำเร็จของกำรน ำเสนอเรื่องเข้ำที่ประชุมพิจำรณำให้แล้วเสร็จตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

หน่วยวัด  : ร้อยละ 

น้ ำหนัก  : ร้อยละ ๑๒.๕ 

๑. ค ำอธิบำย : 
 กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ ในการวิเคราะห์และก าหนดต าแหน่งของ
หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนจัดระบบการบริหารงานการพัฒนาระบบงาน การจัดท า แก้ไขปรับปรุง และตรวจมาตรฐาน
การก าหนดต าแหน่ง ด าเนินการเกี่ยวกับเงินพิเศษและเงินประจ าต าแหน่งของส านักงานต ารวจแห่งชาติ การพัฒนา
นโยบาย ระบบหรือมาตรฐานการบริหารงานบุคคล และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม การให้ค าปรึกษา วินิจฉัยปัญหา
รวมทั้งการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ หรือมติของคณะกรรมการข้าราชการต ารวจเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล งานเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของข้าราชการต ารวจ การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว ตรวจสอบค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการต ารวจ 
ด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการต ารวจ การประชุม ก.ตร.หรือ อ.ก.ตร.
ตามให้ที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการเลือก ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิและด าเนินการประสานงานคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับ 
ก.ตร.หรือ อ.ก.ตร. เป็นต้น การจัดประชุมในเรื่องดังกล่าว ให้ ก.ตร.และ อ.ก.ตร.พิจารณามีมติ ท ารายงานการประชุม 
และแจ้งมติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และคอยตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมติของ ก.ตร.และ 
อ.ก.ตร. คณะต่างๆ ตลอดจนด าเนินการเก่ียวกับ คดีปกครองที่เก่ียวข้องกับ ก.ตร.หรือ อ.ก.ตร.  
 
 
   
 
      
 
 
 
 
 
 
 
  ๑.๑ ฝ่ำยอ ำนวยกำร ตป. ท าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนนโยบาย             
และยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามเป้าหมาย สนับสนุนติดตามจัดเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ รายงานผลการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามค ารับรองและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ ตร. โดยจัดเก็บรวบรวมจากฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 

๑.๑.๑ฝ่ำยกำรประชุม ๑ ตป. มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุม 
ก.ตรและอ.ก.ตร.เกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมและการพัฒนาคุณธรรมและการพัฒนาคุณธรรม ด าเนินการเกี่ยวกับ
การเลือก ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิและแต่งตั้ง อ.ก.ตร.คณะต่างๆ รวบรวมกฎหมาย กฎ ก.ตร. ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ก.ตร. 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคลและมติ อ.ก.ตร.เกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมและการพัฒนาคุณธรรม เป็นต้น 

ฝอ.ตป.รวบรวมข้อมูล
ข้อมูรวบรวมข้อมูล 

ฝ่ำยกำรประชุม ๑ 
ตป. 

ฝ่ำยกำรประชุม 
2ตป. 

 

ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล 
๑ ตป. 

ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล 
๒ ตป. 

 

ฝ่ำยนติกิำร 
ตป. 

ฝ่ำยทะเบียนประวตัิ  
ตป. 

๖ตตจป. 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๑.๑.๒ฝ่ำยกำรประชุม ๒ ตป. มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ด าเนินการเกี่ยวกับการ 
ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุม อ.ก.ตร. เกี่ยวกับบริหารทรัพยากรบุคคล, อ.ก.ตร. กฎหมาย, อ.ก.ตร. พัฒนาทรัพยากร
บุคคลและด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมติของ ก.ตร.คณะต่างๆ 
ดังกล่าว รวมทั้งรวบรวมกฎหมาย กฎ ก.ตร.ระเบียบข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ ตลอดจนมติ อ.ก.ตร.ที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล เป็นต้น 

๑.๑.๓ ฝ่ำยตรวจสอบงำนบุคคล ๑ ตป. มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ตรวจสอบค าสั่งที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล เสนอความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลการก าหนดต าแหน่ง หลักเกณฑ์
วิธีการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่ง,การก าหนดเงินประจ าต าแหน่ง,เงินเพ่ิมพิเศษ,และเงินอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องเป็นต้น 

๑.๑.๔ ฝ่ำยตรวจสอบงำนบุคคล ๒ ตป. มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ตรวจสอบค าสั่งเกี่ยวกับ
การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ เสนอความเห็นเกี่ยวกับการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การบรรจุ การแต่งตั้ง การ
โอน การรับกลับ,การเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน,ก าหนดเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิต่างๆ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
การพัฒนางานเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นต้น 

๑.๑.๕ ฝ่ำยทะเบียนประวัติ ตป.  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียน
ประวัติและควบคุมเกษียณอายุ การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติ ของข้าราชการต ารวจ เป็นต้น 

๑.๑.๖ ฝ่ำยนิติกำร ตป. มีหน้าที่และความรับผิดชอบ พิจารณากลั่นกรองและความเห็นในเรื่อง
ปัญหาข้อกฎหมาย การออก การแก้ไข ปรับปรุง กฎ ก.ตร.ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ มติ ที่ออกโดย 
ก.ตร. หรือ อ.ก.ตร.รวมทั้งนโยบายและมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้ค าปรึกษา เสนอแนวทางในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับ ก.ตร.หรือ อ.ก.ตร. ตลอดจนรวบรวมกฎหมาย กฎระเบียบ ค าสั่ง 
ข้อบังคับและบทความทางวิชาการต่าง เป็นต้น 
  ๑.๒ น ำเสนอเรื่องเข้ำประชุม ก.ตร.และ อ.ก.ตร. ประกอบด้วย 

๑.๒.๑ ก.ตร. มีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายและมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลออกกฎ ก.ตร. 
ระเบียบ ระเบียบข้อบังคับ ข้อก าหนด ก ากับดูแลตรวจสอบแนะน าเพ่ือให้ ตร.บริหารงานบุคคล รายงาน ครม.เพ่ือ
พิจารณา ปรับปรุงเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพ่ิมการครองชีพ สวัสดิการ ก าหนดชั้นยศ และอัตราเงินเดือน 
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม พิจารณาอนุมัติ แก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดและการควบคุมการ
เกษียณอายุราชการต ารวจเป็นต้นประกาศหรือมติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

๑.๒.๒ อ.ก.ตร.  เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคล มีอ านาจหน้าที่ท าการแทน ก.ตร.ในเรื่อง
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการเกี่ยวกับการตรวจสอบรายชื่อข้าราชการต ารวจที่จะ
ครบเกษียณอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์และพ้นจากหน้าที่ราชการและพิจารณาเสนอแนะและให้ความเห็นต่อ ก.ตร.ในเรื่อง
เกี่ยวกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดระบบต าแหน่ง เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง เงินพิเศษต่างๆ 

๑.๒.๓  อ.ก.ตร. เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีอ านาจหน้าที่พิจารณาและเสนอ
ความเห็น ต่อ ก.พ.ในเรื่องก าหนดนโยบาย ทิศทาง มาตรฐาน และวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการต ารวจ
ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการบริหารงานที่เปลี่ยนไปเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ข้าราชการต ารวจรวมทั้งการพัฒนา 
การปรับปรุง กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ มติและหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

๑.๒.๔ อ.ก.ตร. เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ มีอ านาจหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นต่อ 
ก.ตร.ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตาม พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ และกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและท า
การแทน ก.ตร.ในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปีเกิดของข้าราชการต ารวจ ตลอดจนเรื่อง
เกี่ยวกับการให้เพิ่มหรือถอนรายชื่อข้าราชการต ารวจที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ     
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๑.๒.๕ อ.ก.ตร. เกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรม และพัฒนาคุณธรรม มีอ านาจหน้าที่ก าหนด
มาตรการ แนวทางการปฏิบัติราชการและพัฒนาข้าราชการต ารวจเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณธรรม ค่านิยม และ
จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ         
  ๑.๓ จ ำนวนเรื่องท่ีเข้ำประชุมพิจำรณำด ำเนินกำรทั้งหมด : หมายถึงเรื่องที่จะเข้าประชุมพิจารณา
ด าเนินการของแต่ละกองก ากับได้ลงเลขรับไว้ภายใน (๑ ต.ค.๕๘ – ๓๐ ก.ย.๕๙) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙โดยแต่ละ
ฝ่ายรวบรวมส่งฝ่ายอ านวยการ 
  ๑.๔ จ ำนวนเรื่องที่เข้ำประชุมพิจำรณำแล้วเสร็จ :หมายถึง เรื่องที่เสนอความเห็นต่อ ก.ตร.หรือ 
อ.ก.ตร.คณะต่างๆ พิจารณาแล้วมีมติที่ประชุมถือว่าเป็นเรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ  (๑ ต.ค.๕๘ – 
๓๐ ก.ย ๕๙) 
  ๑.๕ มติที่ประชุม หมายถึง มติผลการพิจารณา ของ ก.ตร.และ อ.ก.ตร.  
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๓.    สูตรค านวณ        =จ านวนเรื่องท่ีเข้าประชุมพิจารณาแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ X ๑๐๐ 
จ านวนเรื่องท่ีเข้าประชุมพิจารณาด าเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ๔. ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน : 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

   
๑. 
 

ขั้นตอนที่ ๑ 
-ส ารวจเรื่องท่ีจะบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
- ประมวลเรื่องเสนอประธาน อ.ก.ตร. แต่ละคณะเพ่ือขออนุมัตินัด
ประชุม 
- จัดท าหนังสือเชิญประชุมและส่งเอกสารไปยังคณะกรรมการ ตามท่ี
ประธานนัดประชุม 
 

ประเมินจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำน
ต่ำงๆ 
 - ว่าการด าเนินการได้ด าเนินการเป็นไป
ตามข้อบังคับ ก.ตร.ว่าด้วยการประชุมและ
การลงมติของ ก.ตร. และ ของ
คณะอนุกรรมการ ก.ตร. พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ถ้าไม่เป็นไปตาม
ข้อบังคับ ก.ตร.ดังกล่าว ได้มีการด าเนินการ
ขอยกเว้นที่ไม่อาจปฏิบัติตามข้อบังคับ 
ก.ตร.ว่าด้วยการประชุมฯ หรือไม่ 

 
 

  

   
๒. 
 

 

ขั้นตอนที่ ๒ 
- เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม 
- ประชุมเตรียมการ 
 

ประเมินจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำน
ต่ำงๆ 
 - ว่าการด าเนินการได้ด าเนินการเป็นไป
ตามข้อบังคับ ก.ตร.ว่าด้วยการประชุมและ
การลงมติของ ก.ตร. และ ของ
คณะอนุกรรมการ ก.ตร. พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ถ้าไม่เป็นไปตาม
ข้อบังคับ ก.ตร.ดังกล่าว ได้มีการด าเนินการ
ขอยกเว้นที่ไม่อาจปฏิบัติตามข้อบังคับ 
ก.ตร.ว่าด้วยการประชุมฯ หรือไม่ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

 
๓ 

 

 
ขั้นตอนที่ ๓ 
 
- แจ้งมติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดให้เป็นไปตามมติ 
กรณี อ.ก.ตร.ท าการแทน ก.ตร. อย่างเด็ดขาด/ และ
รายงานผลการด าเนินการให้ ก.ตร. ทราบ 
- น าเสนอ ก.ตร.ให้พิจารณาต่อไป ในกรณีท่ีไม่ได้รับมอบ
อ านาจโดยเด็ดขาด 
 

ประเมินจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ 
 - ว่าการด าเนินการได้ด าเนินการเป็นไปตามข้อบังคับ 
ก.ตร.ว่าด้วยการประชุมและการลงมติของ ก.ตร. และ 
ของคณะอนุกรรมการ ก.ตร. พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมหรือไม่ถ้าไม่เป็นไปตามข้อบังคับ ก.ตร.ดังกล่าว 
ได้มีการด าเนินการขอยกเว้นที่ไม่อาจปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ ก.ตร.ว่าด้วยการประชุมฯ หรือไม่ 

 
๔ 

 

 
ขั้นตอนที่ ๔ 
 
ประมวลผลกำรด ำเนินงำน= จ านวนเรื่องท่ีประชุม
พิจารณาแล้วเสร็จตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
=   จ านวนเรื่องท่ีด าเนินการเสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน (ปี 
๒๕๕๙)  X ๑๐๐ 
     จ านวนเรื่องท่ีรับเข้าประชุมพิจารณาด าเนินการทั้งหมด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ร้อยละของ
จ านวนเรื่องท่ี
ประชุมพิจารณา
แล้วเสร็จตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 

ค่าคะแนนที่ได้ ๐.
๒ 

๐.๔ ๐.
๖ 

๐.๘ ๑ 

 

 
 
 
ประเมินจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ      
 
- จ านวนเรื่องท่ีเข้าประชุม 
- จ านวนเรื่องท่ีด าเนินการเสร็จสิ้น 
 

 
๕ 

 
ขั้นตอนที่ ๕  

ประมวลปัญหา/อุปสรรค 

- จัดท าหนังสือประมวลเสนอผู้บังคับบัญชาถึงปัญหา/
อุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ และผู้บังคับบัญชาสั่งการ
ในส่วนที่จะด าเนินการต่อไป                                                                                     
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 หน้า๑๖๙ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๕.เกณฑ์กำรให้คะแนน :   
                    ชว่งการปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-๑.๐ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

 
๖. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐำนประกอบ
ตัวช้ีวัด 

หน่วยวัด ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 ร้อยละ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๙๖ ๑๐๐ ๙๘ 

 
    ๗. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :  
  ๑ .รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) กองตรวจสอบและทะเบียน
ประวัติ ตัวชี่วัดที่ ๔. : ตัวชี้วัดเกี่ยวกับ การด าเนินการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมพิจารณาให้แล้วเสร็จตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  
 ๒. รายงานผลการด าเนินการประชุม ก.ตร. 
  ๓ . รายงานผลการด าเนินการประชุม อ.ก.ตร.คณะต่างๆ 
   ๘. หน่วยรับผิดชอบหลัก :กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ ส านักงาน ก.ตร. 
   ๙. หน่วยปฏิบัติ : 
 - ฝ่ายการประชุม ๑ ตป. 
 - ฝ่ายการประชุม ๒ ตป. 
 - ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล ๑ ตป., 
 - ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล ๒ ตป. 
 - ฝ่ายทะเบียนประวัติ ตป. 
 - ฝ่ายนิติการ ตป. 
  ๑๐. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก :  
 ๑. พ.ต.อ.ดิษฐวัฒน์  ปานกลิ่นกุลดิษย์   ผกก.ฝ่ายอ านวยการตป.  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๓๗๓๕ 
 ๒. พ.ต.ท.หญิง นุสรา  ตระการรังสี   สว.ฝ่ายอ านวยการ ตป.    โทรศัพท์๐ ๒๒๐๕ ๓๗๖๒ 
 ๓. ร.ต.ท.หญิง นุชธิดา  แก้วขาว    รอง สว. ฝ่ายอ านวยการ ตป.   โทรศัพท์๐ ๒๒๐๕ ๓๗๖๒ 
  
 
 
 
 

คะแนน ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละของจ านวนเรื่องที่เสนอเข้าประชุม
พิจารณาแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย ๓ ปี 
(X) 

X-๒ X-๑ X X+๑ X+๒ 

ร้อยละของจ านวนเรื่องที่เข้าประชุมพิจารณา 
แล้วเสร็จ 

๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 
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 หน้า๑๗๐ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๗. จต. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ : ร้อยละของสถำนีต ำรวจที่ได้รับกำรตรวจรำชกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หน่วยวัด : เชิงปริมาณ 

น้ ำหนัก : ร้อยละ ๑๗ 

 ๑. ค ำอธิบำย 
     แผนการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดเป้าหมายให้ผู้ตรวจราชการตรวจติดตามผล
การปฏิบัติราชการของสถานีต ารวจ ในสังกัดกองบัญชาการต ารวจนครบาลและต ารวจภูธรภาค ๑ – ๙ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๑๐๐ ของหน่วยรับการตรวจ จ านวน ๑,๔๑๖ สถานี 

 ๒. ค ำนิยำม 
     จ านวนสถานีต ารวจที่รับการตรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยรับการตรวจ หมายถึง จ านวนสถานี
ต ารวจในสังกัดกองบัญชาการต ารวจนครบาลและต ารวจภูธรภาค ๑ – ๙ ไม่น้อยกว่าจ านวน ๑,๔๑๖ สถานี 

 ๓. ข้อมูลผลกำรด ำเนินกำร 
 เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการในแต่ละครั้ง ทุกกองตรวจราชการที่ออกตรวจราชการสถานีต ารวจในสังกัด
กองบัญชาการต ารวจนครบาลและต ารวจภูธรภาค ๑ – ๙ จะต้องรายงานผลการตรวจราชการโดยมีรายละเอียด
จ านวนและรายชื่อของสถานีต ารวจที่ออกตรวจราชการทุกครั้ง  รวมถึงผลการตรวจราชการทั้ง ๖ ด้าน 

 ๔. สูตรกำรค ำนวณ 
  A = ร้อยละของสถานีต ารวจที่รับการตรวจราชการ 
  B = จ านวนสถานีต ารวจที่รับการตรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ (๑,๔๑๖ สถานี) 
  C = จ านวนสถานีต ารวจที่รับการตรวจในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  A = ๑๐๐ x  C 
         B  

 ๕. เกณฑ์กำรให้คะแนน 
  ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๑๐ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 เงื่อนไขเกณฑ์กำรให้คะแนน : จ านวนสถานีต ารวจที่รับการตรวจในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน 
๑,๔๑๖ สถานี ถือเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้คะแนนระดับ ๕  
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
 ๖. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วยงานในสังกัด จ านวนหน่วย(สถานี) 

บช.น. 
ภ.๑ 
ภ.๒ 
ภ.๓ 
ภ.๔ 
ภ.๕ 
ภ.๖ 
ภ.๗ 
ภ.๘ 
ภ.๙ 

๘๘ 
๑๓๓ 
๑๑๗ 
๒๓๖ 
๒๔๘ 
๑๕๓ 
๑๔๗ 
๑๐๔ 
๑๑๗ 
๗๓ 

รวม ๑,๔๑๖ 
 
 ๗. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล 

    รายงานผลการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกองตรวจราชการ ๑ – ๑๐     
ส านักงานจเรต ารวจ 

  
๘. หน่วยรับผิดชอบหลัก 

     ฝ่ายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ ส านักงานจเรต ารวจ 
   
 ๙. หน่วยปฏิบัติ 
     กองตรวจราชการ ๑ – ๑๐ ส านักงานจเรต ารวจ 
 

๑๐. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก 
       ๑๐.๑ พ.ต.อ.หญิง นิรชร  วิทยกุล 

   ผู้ก ากับการฝ่ายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ ส านักงานจเรต ารวจ 
     หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๕๐๙-๘๗๙๗ ต่อ ๑๓๑๒ 
       ๑๐.๒ พ.ต.ท.หญิง ธนิดา  ทัศนา 

   สารวัตรฝ่ายติดตามประเมินผล กองบังคับการอ านวยการ ส านักงานจเรต ารวจ 
     หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๕๐๙-๘๗๙๗ ต่อ ๑๓๑๒ 
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 หน้า๑๗๒ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ : ระดับควำมส ำเร็จของกำรตรวจรำชกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หน่วยวัด : แบบผสมผสาน (Hybrid) 

น้ ำหนัก :   ร้อยละ ๑๗ 

 ๑. ค ำอธิบำย : 

แผนการตรวจราชการประจ าปี หมายถึง แผนการตรวจราชการที่ส านักงานจเรต ารวจ จัดท าขึ้นไว้ล่วงหน้า
เกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจราชการ จ านวนหน่วยรับการตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจราชการ เพ่ือให้ผู้ตรวจราชการ
ปฏิบัติงานได้ตามก าหนด 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จตช. มีบันทึก ลง ๒๔ พ.ย. ๕๗ ท้ายหนังสือ จต. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๓.๑๒๑/
๑๕๒๒ ลง ๑๗ ธ.ค. ๕๗ อนุมัติแผนการตรวจราชการของ ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดระยะเวลาการ
ตรวจราชการ ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๕๘ ถึง ส.ค. ๒๕๕๘  

๒. ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน 
 

ระดับ
คะแนน 

รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 

ระดับท่ี ๑ - แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาก าหนดแผนการตรวจราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ       
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- ประชุมคณะท างานฯ เพื่อจัดท าร่างแผนการตรวจราชการฯ 
- รายงานการประชุมคณะท างานฯ ภาพถ่ายการประชุมฯ  

ระดับท่ี ๒ - ขออนุมัติใช้แผนการตรวจราชการ แบบและวิธีการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๕๘ จาก ตร. 
- แบบตรวจราชการของ ตร. 

ระดับท่ี ๓ ขออนุมัติออกตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ และรายงานผลการตรวจราชการให้ ตร. 
ระดับท่ี ๔ รายงานผลการตรวจราชการให้ ตร. 
ระดับท่ี ๕ ร้อยละของการตรวจราชการ สน./สภ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 
         ๓. เกณฑ์กำรให้คะแนนของระดับท่ี ๕ : 

๐.๒ คะแนน ๐.๔ คะแนน ๐.๖ คะแนน ๐.๘ คะแนน ๑.๐ คะแนน 
ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

 

 
๔. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล 
 รายงานผลการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ  

กองตรวจราชการ ๑ – ๑๐ ส านักงานจเรต ารวจ 
 ๕. หน่วยรับผิดชอบหลัก   
  ฝ่ายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ ส านักงานจเรต ารวจ 
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
 
 ๖. หน่วยปฏิบัติ 

กองตรวจราชการ ๑ – ๑๐ ส านักงานจเรต ารวจ 
 

๗. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก : 
     ๗.๑ ผู้ก ากับการ ฝ่ายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ ส านักงานจเรต ารวจ 
  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๕๐๙ – ๘๗๙๗  ต่อ  ๑๓๑๒ 
     ๗.๒ สารวัตรฝ่ายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ ส านักงานจเรต ารวจ 

(รับผิดชอบงานนโยบายและแผน) 
  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๕๐๙ – ๘๗๙๗  ต่อ  ๑๓๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  กต.๙ จต. ยกเว้น สภ.เทพา, จานะ, นาทวี, สะบ้าย้อย, สะท้อน, บ้านโหนด, ห้วยปลิง และ ควนมีด 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ : ระดับความส าเร็จของการรายงานผลการตรวจราชการ   

หน่วยวัด : ระดับข้ันของความส าเร็จ (Milestone) 

น้ ำหนัก : ร้อยละ ๑๖ 

 ๑. ค ำอธิบำย 

       แผนการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หมายถึง แผนการตรวจราชการของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ส านักงานจเรต ารวจ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการตรวจราชการของส านักงาน
จเรต ารวจ 
  การรายงานผลการตรวจราชการ เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการตรวจราชการ โดยเป็นการเสนอ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ และเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานใน
ภาพรวม คุณภาพของการรายงานผลการตรวจราชการต้องมีความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ มีความเที่ยงธรรม 
ไม่บิดเบือนจากความเป็นจริง มีความชัดเจนแสดงข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผล และเสนอรายงานภายในเวลาที่ก าหนด รวมทั้ง
สามารถน าข้อเสนอแนะไปปฏิบัติได้จริง 

 ๒. เกณฑ์กำรให้คะแนน 
  ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดย
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ระดับ ดังนี้ 
 

 
ระดับคะแนน 

ระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๑ √     

๒ √ √    

๓ √ √ √   

๔ √ √ √ √  

๕ √ √ √ √ √ 

โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 

๑ แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบติดตามประเมินผลการตรวจราชการ (คตป.) 
๒ กองตรวจราชการรายงานผลการตรวจราชการตามวงรอบระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการตรวจ

ราชการ 
๓ จัดประชุมคณะท างานตรวจสอบติดตามประเมินผลการตรวจราชการ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง

รายงานผลการตรวจราชการของกองตรวจราชการตามวงรอบระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อสรุป
ประเด็นส าคัญที่ตรวจพบน าเสนอที่ประชุมบริหาร จต.  

๔ สรุปผลการตรวจราชการในภาพรวมของส านักงานจเรต ารวจตามวงรอบระยะเวลาที่ก าหนด
น าเสนอ ตร. เพื่อทราบและพิจารณาสั่งการแล้วแต่กรณี 

๕ แจ้งข้อสั่งการของ ตร. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
แนวทำงกำรประเมินผล 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบติดตามประเมินผลการตรวจราชการ (คตป.) 
๒ รายงานผลการตรวจราชการของกองตรวจราชการ และแผนการตรวจราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓ รายงานการประชุมคณะท างานตรวจสอบติดตามประเมินผลการตรวจราชการ (คตป.) 
๔ สรุปรายงานผลการตรวจราชการในภาพรวมตามวงรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
๕ เอกสารแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

  
๓. หน่วยปฏิบัติ 

     กองตรวจราชการ ๑ – ๑๐ ส านักงานจเรต ารวจ 
     ฝ่ายติดตามประเมินผล กองบังคับการอ านวยการ ส านักงานจเรต ารวจ 
  

๔. หน่วยผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
     ฝ่ายติดตามประเมินผล กองบังคับการอ านวยการ ส านักงานจเรต ารวจ 
  หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๕๐๙-๘๗๙๗ ต่อ ๑๓๒๒ 
  

๕. ผู้จัดเก็บข้อมูล 
           พ.ต.อ.หญิง สุพิณดา  เต็งนุกูลกิจ 

   ผู้ก ากับการฝ่ายติดตามประเมินผล กองบังคับการอ านวยการ ส านักงานจเรต ารวจ 
     หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๕๐๙-๘๗๙๗ ต่อ ๑๓๒๒ 
         พ.ต.ท.หญิง โสภา  ทุมาภา 

   สารวัตรฝ่ายติดตามประเมินผล กองบังคับการอ านวยการ ส านักงานจเรต ารวจ 
     หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๕๐๙-๘๗๙๗ ต่อ ๑๓๒๒ 
         ร.ต.ท.หญิง กนกวรรณ  ไชยบัว 

   รองสารวัตรฝ่ายติดตามประเมินผล กองบังคับการอ านวยการ ส านักงานจเรต ารวจ 
     หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๕๐๙-๘๗๙๗ ต่อ ๑๓๒๒ 
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๘. สตส. 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ : ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีงบประมำณ           
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หน่วยวัด : ระดับข้ันความส าเร็จตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
น้ ำหนัก : ร้อยละ ๑๕ 

๑. ค ำอธิบำย  :  แผนการตรวจสอบประจ าปี หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่ส านักงานตรวจสอบภายในจัดท าขึ้นไว้ล่วงหน้า
เกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้า
ของการปฏิบัติงานตรวจสอบ และให้ผู้ตรวจสอบปฏิบัติงานได้ตามก าหนด  โดยครอบคลุมทุกประเภทการตรวจ ดังนี้ 

1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 
2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) 
3. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) 
4. การตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Performance Auditing) 
5. การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Auditing) 
6. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 

    หน่วยรับตรวจ หมายถึง หนว่ยงานภายในสังกัดของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่เป็นหน่วยงาน 
ผู้เบิก และหน่วยงานย่อย 

 
๒. ค ำนิยำม : ความส าเร็จของการพัฒนาการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี หมายถึง การด าเนินการ
ตรวจสอบและการรายงานเป็นรายไตรมาสตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามอนุมัติ 
ผบ.ตร. ลง ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๘ ท้ายหนังสือ สตส. ที่ ๐๐๑๔.๐๒/๑๕๔๔ ลง ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๘ ซึ่งอนุมัติแผนไว้ทั้งสิ้น 
๖๒๖ หน่วยรับตรวจในสังกัด ตร. หรือแผนการตรวจสอบที่ ผบ.ตร. ได้อนุมัติให้มีการปรับเปลี่ยนระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  
๓. เกณฑ์กำรให้คะแนน :  ช่วงระหว่างคะแนน แบ่งเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากระดับของความส าเร็จ
(Milestone) ตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
๑       
๒        
๓         
๔          
๕           
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

โดยท่ี 
ขั้นตอน รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 

๑ รวบรวมข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบทุกเดือน 
๒ วิเคราะห์รายงานผลการตรวจสอบ 
๓ สรุปรายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส เสนอ ผบ.ตร. ภายใน ๒ เดือน นับแต่วันสิ้นไตรมาส 
๔ ส าเนารายงานแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
๕ น าข้อมูลของการเสนอรายงานรายไตรมาส ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๙ เพ่ือน ามาพิจารณาในการเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อ ผบ.ตร. เพ่ือพิจารณา 
และอนุมัติแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป 

 
แนวทำงกำรประเมินผล : 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

๑ รวบรวมข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบทุกเดือน ร ว บ ร ว ม ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ประจ าเดือน ของ ตส.๑-๓  

๒ วิเคราะห์รายงานผลการตรวจสอบ จัดท าผลการตรวจสอบที่ต้องมีการติดตามผล
การด าเนินการปรับปรุงแก้ไขด้านการเงินการ
บัญชี และพัสดุ 

๓ สรุปรายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส เสนอ ผบ.ตร. 
ภายใน ๒ เดือน นับแต่วันสิ้นไตรมาส 

หลักฐานการรายงานสรุปผลการตรวจสอบ
รายไตรมาส ที่ ผบ.ตร. ลงนามรับทราบ หรือ
สั่งการเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี 

๔ ส าเนารายงานแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ หลักฐานการส าเนารายงานแจ้งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๕ น าข้อมูลของการเสนอรายงานรายไตรมาส ตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือน ามา
พิจารณาในการเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อ 
ผบ.ตร. เพ่ือพิจารณา และอนุมัติแผนการตรวจสอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป 

มีการน าผลการตรวจสอบของ สตส. พิจารณา
ตามระดับข้อตรวจพบ ที่มีสาระส าคัญหรือ
นั ยส าคัญ อันอาจส่ งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน  เพ่ือน ามาพิจารณาปัจจัยเสี่ยง
และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงในการจัดท า
แผนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔. หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก: พตส. 

๕. หน่วยปฏิบัติ: พตส. และ ตส.๑-๓ 

๖. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก 
 ๖.๑  พ.ต.อ.หญิง นัฐภัทร  สังข์ประเสริฐ ผกก.พตส.โทรศัพท์ ๐๘๙ ๘๑๐ ๗๔๘๐  
 ๖.๒  พ.ต.ท.หญิง อนงค์ณัฐ  โฉมงาม  รอง ผกก.พตส.   โทรศัพท์ ๐๙๕ ๗๗๕๙๒๒๓ 
 ๖.๓  พ.ต.ท.หญิง พีรญา  คงมา  สว.พตส. 
 ๖.๔  ร.ต.ท.ชยุต  ปั้นศิริ รอง สว.พตส.       
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรพัฒนำผู้ตรวจสอบภำยในตำมโครงกำรหลักสูตร
ประกำศนียบัตรผู้ตรวจสอบภำยในภำครฐั (CGIA) ของกรมบัญชีกลำง 

หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จแบบผสม (Hybrid)  
น้ ำหนัก :ร้อยละ ๒๐ 

๑. ค ำอธิบำย  :  โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) เป็นโครงการที่
กรมบัญชีกลางจัดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการ
ตรวจสอบภายในภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง ที่ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องได้ รับการอบรมพัฒนาความรู้ใน
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ ๓๐ ชม. ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส านักงานตรวจสอบภายใน ก าหนดเป้าหมายให้
ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการอบรม ๔ หลักสูตร ดังนี้    
 ๑. หลักสูตรระดับพ้ืนฐาน Fundamental เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ๑๐ คน 

๒. หลักสูตรระดับกลาง Intermediate แบ่งเป็น ๔ ด้าน 
 ๒.๑ ด้าน Financial and Compliance เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ๑๕ คน 
 ๒.๒ ด้าน Performance Operation and Management เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ๒๐ คน 
 ๒.๓ ด้าน Information Technology เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ๒๒ คน 
 ๒.๔ ด้าน Consulting เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ๑ คน 
๓. หลักสูตรระดับสูง Advanced แบ่งเป็น ๓ ด้าน 
 ๓.๑ ด้าน Financial and Compliance เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ๑๑ คน 
 ๓.๒ ด้าน Performance Operation and Management เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ๒ คน 
 ๓.๓ ด้าน Information Technology เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ๒๐ คน 
๔. หลักสูตร Comprehensive เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ๒ คน 

 โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบ
ภายใน มีศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานเทียบเท่ามาตรฐานสากล ตลอดจนการปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
ส านักงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

๒. ค ำนิยำม : 
 ผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของส านักงานตรวจสอบภายใน 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ผู้เข้ารับการอบรมจริง หมายถึงผู้ตรวจสอบภายในที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร 
ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
 ผู้เข้ารับการอบรมตามเป้าหมาย หมายถึง ผู้ตรวจสอบภายในที่ส านักงานตรวจสอบภายในก าหนดไว้ตาม
แผนในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สูตรค านวณ  : ร้อยละความส าเร็จของผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการพัฒนา =   

   จ านวนผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร CGIA จริง     ×   ๑๐๐ 

   จ านวนผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร CGIA ตามเป้าหมาย 

(ค าอธิบาย : ร้อยละความส าเร็จของผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการพัฒนา เท่ากับ จ านวนผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร 
CGIA จริง คูณ หนึ่งร้อย หาร จ านวนผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร CGIA ตามเป้าหมาย) 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๑๗๙ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๓. เกณฑ์กำรให้คะแนน :  
  ช่วงระหว่างคะแนนแบ่งเป็น ๕ ระดับ/ข้ันตอน โดยพิจารณาจากระดับของความส าเร็จ(Milestone) 
ตามเป้าหมายแต่ละระดับ  ดังนี้ 

 
โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
 

ขั้นตอน รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 

๑ - จัดท าร่างโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอของบประมาณไปยัง บช.ศ.  

 
๒ - เสนอโครงการขอความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา 

 
๓ - จัดส่งผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ

ภายในภาครัฐ (CGIA) ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
- สรุปผลการอบรมของผู้ตรวจสอบภายในตามโครงการฯ  

 
๔ สูตรค านวณ  : ร้อยละความส าเร็จของผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการพัฒนา =   

   จ านวนผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร CGIA จริง     ×   ๑๐๐ 

   จ านวนผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร CGIA ตามโครงการฯ 

 

ระดับคะแนน 
หน่วยนับ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ร้อยละ ๗๘ ลงไป ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ขึ้นไป 

 
 

๕ - สรุปผลการด าเนินการตามโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ 
(CGIA) ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด  เสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบปัญหาอุปสรรค หรือ
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ แล้วน าไปเป็นแนวทางการด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป 

 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      
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 หน้า๑๘๐ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

แนวทำงกำรประเมินผล : 
ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

๑ ขั้นตอน ๑: 
- จั ดท า ร่ า ง โ ค ร งกา รอบรมหลั ก สู ต ร

ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ 
(CGIA)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เสนอของบประมาณไปยัง บช.ศ.  

 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ 
- เอกสารร่างโครงการ 
- บันทึก สตส. ถึง บช.ส. 
 

 

๒ ขั้นตอน ๒ : 
- เสนอโครงการขอความเห็นชอบจาก

ผู้บังคับบัญชา 
 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ 
- บันทึกเสนอโครงการ 
- เอกสารโครงการ 
- บันทึกผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบ 

๓ ขั้นตอน ๓: 
- จัดส่งผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมอบรม

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร 
      ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ตามท่ี  
      กรมบัญชีกลางก าหนด 
- สรุปผลการอบรมของผู้ตรวจสอบภายใน

ตามโครงการฯ    
 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ 
 -เอกสาร/หลักฐานการส่งผู้ตรวจสอบภายใน
เข้าร่วมอบรม 
    -เอกสาร/หลักฐานแสดงผลการอบรมของ 
ผู้ตรวจสอบภายในตามโครงการฯ 
 

๔ ขั้นตอน ๔ :  
 -น าผลการอบรมของผู้ตรวจภายในของ
ขั้นตอนที่ ๓ มาค านวณตามสูตรค านวณ 

 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ 
 -เอกสาร/หลักฐานแสดงถึงผลการค านวณ 

 

๕ ขั้นตอน ๕: 
  -สรุปผลการด าเนินการตามโครงการอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ (CGIA) ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด  
เสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบปัญหาอุปสรรค 
หรือข้อขัดข้องในการด าเนินการ แล้วน าไปเป็น
แนวทางการด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ 
 -เอกสาร/หลักฐานแสดงการเสนอผลการ
ด าเนินการตามโครงการเสนอผู้บังคับบัญชา 
    -เ อก ส า ร /หลั ก ฐ า นแ สด ง แนว ทา ง ก า ร
ด าเนินการในปีงบประมาณ ต่อไป 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๔. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน : 
 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
จ านวนของผู้เข้ารับการอบรม 
หลักสูตร CGIAจริงต่อเป้าหมาย     
ที่ก าหนด 

ร้อยละ - 
 

๗๕ ๘๕ 

หาค่าเฉลี่ย ๓ ปีย้อนหลัง ๗๕+๘๕/๓ = ๕๓.๓๓ 

๕. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของส านักงานตรวจสอบภายในส านักงานต ารวจแห่งชาติ       

๖. หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก:  พตส. 

๗. หน่วยปฏิบัติ :  ตส.๑-๓ 
    ๗.๑   พ.ต.อ.หญิง นัฐภัทร  สังข์ประเสริฐ ผกก.พตส.โทรศัพท์ ๐๘๙ ๘๑๐ ๗๔๘๐  
 ๗.๒  พ.ต.ท.หญิง อนงค์ณัฐ  โฉมงาม  รอง ผกก.พตส.   โทรศัพท์ ๐๙๕ ๗๗๕ ๙๒๒๓ 
 ๗.๓  พ.ต.ท.หญิง พีรญา  คงมา  สว.พตส. 
 ๗.๔  ร.ต.ท.หญิง พัชมน วงค์ชมภู รอง สว.พตส.   
 ๗.๕  ร.ต.ท.ชยุต  ปั้นศิริ รอง สว.พตส.   
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ : ร้อยละควำมพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

น้ ำหนัก :ร้อยละ ๑๕ 

๑. ค ำอธิบำย  : การตรวจสอบภายใน หมายถึงกิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมเป็นอิสระ  
ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีข้ึน การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ 
ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 
  ทั้งนี้การประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยการส ารวจความพึงพอใจของ
หน่วยรับตรวจที่มีต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ในการจัดเก็บแบบส ารวจในลักษณะตอบกลับทั้งหมดทาง
ไปรษณีย์ จ านวนหน่วยรับตรวจละ ๑๐ ชุด เพ่ือประเมินว่าหน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
มากน้อยเพียงใด และมีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตรวจสอบครั้งต่อไปอย่างไรบ้าง 
  ผู้ประเมินแบบสอบถาม หมายถึง ผู้บริหาร  หัวหน้าหน่วยรับตรวจ  หัวหน้างาน  และผู้ปฏิบัติงาน 
  หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยภายในสังกัดของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่เป็นหน่วยงานผู้เบิก  
และหน่วยงานย่อย 

๒. ค ำนิยำม :เพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ และ
ทราบระดับความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ น าไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้ตรวจภายในให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของหน่วยรับตรวจต่อไป 

๓. เกณฑ์กำรให้คะแนน:  ช่วงปรับเกณฑ์การให้ค่าคะแนน +/- ร้อยละ  .๐๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนจากค่าคะแนนที่ ๓ สถิติเฉลี่ย ๓ ปี ย้อนหลัง ดังนี้ 

โดยท่ี 
๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ความพึงพอใจน้อย ความพึงพอใจปานกลาง ความพึงพอใจมาก ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 

ค่ำคะแนน เกณฑ์กำรประเมิน 
๑ คะแนน ร้อยละ ๘๙.๗๖ ลงมา ความพึงพอใจน้อยที่สุด 
๒ คะแนน ร้อยละ ๘๙.๗๗– ๘๙.๗๘ ความพึงพอใจน้อย 
๓ คะแนน ร้อยละ ๘๙.๗๙ - ๘๙.๘๐ ความพึงพอใจปานกลาง 
๔ คะแนน ร้อยละ ๘๙.๘๑ - ๘๙.๘๒ ความพึงพอใจมาก 
๕ คะแนน ร้อยละ ๘๙.๘๓ขึ้นไป ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๔. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน : 
 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 

พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ 
ความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจที่มี
ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ร้อยละ ๘๘.๖๐ 
 

๘๙.๔๐ ๙๑.๔๐ 

หาค่าเฉลี่ย ๓ ปีย้อนหลัง ๘๘.๖๐+๘๙.๔๐+๙๑.๔๐/๓ =๘๙.๘๐ 

๕. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน
ตรวจสอบภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ส านักงานตรวจสอบภายในได้จัดท าขึ้น 

๖. หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก:  พตส. 

๗. หน่วยปฏิบัติ :  ตส.๑-๓ 

๘. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก 
 ๘.๑ พ.ต.อ.หญิง นัฐภัทร  สังข์ประเสริฐ ผกก.พตส.โทรศัพท์ ๐๘๙ ๘๑๐ ๗๔๘๐  
 ๘.๓  พ.ต.ท.หญิง เยาวเรศ  แสงจันทร์  สว.พตส.   
 ๘.๔  ร.ต.ท.หญิง เปมิกา  เทพประดิษฐ์ รอง สว.พตส. 
 ๘.๕  ส.ต.ท.ชาญณรงค์  วังไธสง ผบ.หมู่ พตส. 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๙. บช.ก. 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ : กำรจับกุมกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับ กำรประทุษร้ำยต่อชีวิต ประทุษร้ำยต่อทรัพย์ และคดี

เกี่ยวกับอำวุธปืนอำวุธสงครำม 
หน่วยวัด :  คด ี             
น้ ำหนัก :  ร้อยละ ๔ 
ค ำอธิบำย :  กองบังคับการปราบปรามการ ด าเนินการจับกุมการกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และ 
พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ ที่เป็นคดีส าคัญและให้มีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นด าเนินการตามหมายจับและเป็นคดี
ที่เกิดขึ้นมาแล้ว 
๑. คดีประทุษร้ายต่อชีวิต 
 ๑.๑ ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา 
 ๑.๒ พยายามฆ่าผู้อื่น 
 ๑.๓ ท าร้ายร่างกาย 
 ๑.๔ กักขังหน่วงเหนี่ยว 
 ๑.๕ ข่มขืนกระท าช าเรา 
 ๑.๖ อนาจาร 
 ๑.๗ พรากผู้เยาว์ 
๒. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 
 ๒.๑ ปล้นทรัพย์            
 ๒.๒ ชิงทรัพย์ 
 ๒.๓ วิ่งราวทรัพย์ 
 ๒.๔ ลักทรัพย์ 
 ๒.๕ ฉ้อโกงทรัพย์ 
 ๒.๖ กรรโชกทรัพย์ 
 ๒.๗ รับของโจร 
 ๒.๘ ยักยอกทรัพย ์
๓. คดีความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน อาวุธสงคราม 
 ๓.๑ มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 ๓.๒ มีอาวุธปืนสงคราม วัตถุระเบิด ไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนกฎหมาย 

ค ำนิยำม : คดีท่ีมีความส าคัญ หรือคดีที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
             ๑. คดีท่ี บก.ป. รับแจ้งความร้องทุกข์หรือสืบสวนจับกุมตามหมายจับเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพล หรือมีการกระท า
ผิดเป็นขบวนการ 
             ๒. คดีท่ี ตร. มอบหมายให้ด าเนินการเป็นรายคดี 
             ๓. คดีที่ประชาชนร้องขอความเป็นธรรมให้ บก.ป. ด าเนินการ เนื่องจากต ารวจภูธรท้องที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได ้
๔. การจับกุมตามหมายจับต ารวจภูธรท้องที่ หรือ คดีที่ บก.ป. เข้าไปช่วยเหลือ ต ารวจภูธรท้องที่สืบสวน จับกุม 
             ๕. การระดมกวาดล้างตามนโยบาย ตร. ร่วมกับต ารวจภูธรท้องที่ 
             ๖. สืบสวนสอบสวนตามอ านาจหน้าที่โดยส่วนใหญ่เป็นคดีความที่เกิดขึ้นและรับแจ้งมาแล้ว 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
ข้อมูลผลกำรด ำเนินกำร: 

ความผิด ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ค่าเฉลี่ย 
๕๖-๕๘ 

ผลการด าเนินการ 
รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม 

คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ๒๕๕ ๖๕ ๑๔๐ ๔๗ - ๔๐๒ ๑๗๑  
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ๑๒๗ ๑๒ ๗๕ ๑๔ - ๙๑๐ ๓๑๒  
คดีความผิดเกี่ยวกับ 
อาวุธปืน อาวุธสงคราม 

- ๒๓ - ๓๓ - ๔๖ ๓๔  

 
สูตรกำรค ำนวณ :                        ผลการปฏิบัติงาน ๓ ปี ย้อนหลัง     
                                                                 ๓ 
                                            = ค่าเฉลี่ยกลาง  (ค่าคะแนนระดับที่ ๓)  
                                               ค่าคะแนน +/- ร้อยละ ๕ เท่ากับ ๑ คะแนน  
เกณฑ์กำรให้คะแนน: 
   ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ เท่ากับ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๔๖๕ ๔๙๑ ๕๑๗ ๕๔๒ ๕๖๘ 

 
 
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน: 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต 
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑.คดีประทุษร้ายต่อชีวิต คดี ๖๕ ๔๗ ๔๐๒ 
๒.คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ คดี ๑๒ ๑๔ ๙๑๐ 
๓.คดีความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน 
อาวุธสงคราม 

คดี ๒๓ ๓๓ ๔๖ 

รวม  ๑๐๐ ๙๔ ๑,๓๕๘ 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บ: จัดเก็บข้อมูลจากสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ในแต่ละเดือนของแต่ละ กก.ฯ ในสังกัด และผล
การจับกุมในแต่ละไตรมาสจาก กก.ฯในสังกัด เพ่ือประกอบการรายงาน 
หน่วยรับผิดชอบหลัก: กองบังคับการปราบปราม 
หน่วยปฏิบัติ: กองก ากับการ ในสังกัดกองบังคับการปราบปราม 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก: 
   ๑. พ.ต.ท.พิทักษ์  วาฤทธิ์          สว.ฝอ.บก.ป.              โทร. ๐๘-๖๑๓๙-๒๕๔๔ 
   ๒. ร.ต.ต.สุเมธี    จ าปีหอม        รอง สว.ฝอ.บก.ป.        โทร ๐๘-๐๕๕๙-๒๐๒๐ 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๑๘๖ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ :  กำรจับกุมกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ ำหนักเกินพิกัดอัตรำที่กฎหมำยก ำหนด 

หน่วยวัด :   ร้อยละ (คดี)   

น้ ำหนัก  :   ร้อยละ ๔ 

ค ำอธิบำย :    

 ในคดีอาญา ความผิดฐานใช้ยานพาหนะบนทางหลวง โดยที่ยานพาหนะนั้นมีน้ าหนักบรรทุก หรือน้ าหนักลง
เพลาเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดเป็นความผิดตามมาตรา  ๖๑ และ ๗๓  แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ. ๒๕๓๕  
ซึ่งปัญหารถบรรทุกหนักเกินพิกัดอัตราที่กฎหมายก าหนด ก่อให้เกิดภาพพจน์ในเชิงลบ ท าให้ประชาชนเข้าใจ
คลาดเคลื่อนว่าเกิดจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต ารวจทางหลวงปล่อยปละละเลย ให้รถบรรทุกหนักเกินวิ่งบนถนน
หลวงโดยไม่รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ท าให้ถนนช ารุดเสียหาย ไม่ค านึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ใช้รถใช้
ถนน ซึ่ง บก.ทล.เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบบนถนนหลวง  โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญในการดูแลรักษาถนนมิให้
ช ารุดเสื่อมโทรม ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เป็นการประหยัดงบประมาณในการซ่อมบ ารุง อีกทั้งยังเป็นการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนอีกทางหนึ่ง 

ข้อมูลผลกำรด ำเนินกำร 
 

ระดับคะแนน กำรด ำเนินงำนในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมำณ ๒๕๕๙ 
๑ ผลการด าเนินงานที่ลดลง ๑๐%  (จากค่าเฉลี่ย) 
๒ ผลการด าเนินงานที่ลดลง ๕ %  (จากค่าเฉลี่ย) 

๓ 
ผลการจับกุมเท่ากับค่าเฉลี่ย ๓ ปีย้อนหลัง ในการจับกุมรถบรรทุกที่กระท าความผิดเกี่ยว
รถบรรทุกน้ าหนักเกินพิกัดอัตราที่กฎหมายก าหนด 

๔ ผลการด าเนินงานที่เพ่ิมขึ้น ๕ %  (จากค่าเฉลี่ย) 
๕ ผลการด าเนินงานที่เพ่ิมขึ้น ๑๐ % (จากค่าเฉลี่ย) 

 
ข้อมูลพื้นฐำน 
 

ควำมผิด 
ผลกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ. 

ค่ำเฉลี่ย 
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑ ผลการจับกุมรถบรรทุกหนักเกินพิกัด
อัตราที่กฎหมายก าหนด 

๑,๕๖๗ ๑,๔๔๐ ๑,๗๔๙ ๑,๕๘๕ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
วิธีการก าหนดค่าคะแนนใช้ค่าเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 1,585 คดี  ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ 

(เท่ากับ ๗๙ คดี) ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน และน าร้อยละมาเปรียบเทียบค่าคะแนนดังนี้ 
 

ระดับท่ี ๑ ระดับท่ี ๒ ระดับท่ี ๓ ระดับท่ี ๔ ระดับท่ี ๕ 
๑,๔๒๗ ๑,๕๐๖ ๑,๕๘๕ ๑,๖๖5 ๑,๗๔4 

 
มำตรกำรที่ได้ด ำเนินงำน:  มาตรการด้านป้องปราม ท าให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้ขับขี่รถบรรทุกลังเลใจไม่
กล้าใช้รถบรรทุกน้ าหนักเกินบนถนนหลวงดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่ต ารวจทางหลวง ด าเนินการจับกุมผู้กระท าความผิดกรณีที่ใช้ยานพาหนะที่มีน้ าหนัก
บรรทุกหรือน้ าหนักลงเพลาเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด  บนทางหลวงพิเศษ  ทางหลวงแผ่นดิน  ทางหลวงสัมปทาน 
ตามประกาศผู้อ านวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อ านวยการทางหลวงแผ่นดินและผู้อ านวยการทางหลวงสัมปทาน 

2. การเรียกรถบรรทุกทุกคันตรวจสอบน้ าหนัก ณ ด่านชั่งน้ าหนักถาวร ( Weigh Station )                
ซึ่ง บก.ทล.ได้รับการสนับสนุนจากการจัดหาของกรมทางหลวง  ที่ตั้งอยู่บนถนนหลวงสายหลักทั่วประเทศโดยต ารวจ
ทางหลวงร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ทุกคันต้องเข้าตรวจสอบน้ าหนักที่ด่านชั่งน้ าหนักถาวร 
หากน้ าหนักเกินจะถูกจับกุมทันที(จะมีการใช้เทคโนโลยีการชั่งน้ าหนัก ซึ่งเรียกว่า WIM (Weigh in Motion) สามารถ
ชั่งน้ าหนักรถขณะเคลื่อนที่ได้ ท าให้ไม่เกิดปัญหาการจราจรติดขัด และมีความแม่นย าสูง) 

3. การสุ่มตรวจสอบโดยใช้เครื่องชั่งน้ าหนักเคลื่อนที่ (Spot Check) ใช้ในกรณีรถบรรทุกบางคัน
หลบเลี่ยงด่านชั่งน้ าหนัก ต ารวจทางหลวงจึงใช้ชุดปฏิบัติการด่านชั่งน้ าหนักเคลื่อนที่ของหน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่ ออกไป
สุ่มตรวจโดยไม่แจ้งวันเวลาล่วงหน้า  หากพบการกระท าความผิดก็ด าเนินการจับกุมทันที 

แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บข้อมูล: กก. ๑ – กก. ๘ บก.ทล.  

หน่วยที่ต้องปฏิบัติตำมตัวชี้วัด: กก. ๑ – กก. ๘ บก.ทล.  

หน่วยรับผิดชอบหลัก: กองบังคับการต ารวจทางหลวง 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด  :  รอง ผบก.ทล. หรือ ผกก.ฝอ.บก.ทล. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล:  ๑. พ.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์  บวรวงศ์พิทักษ์ ผกก.ฝอ. ผบก.ทล. 
๒. พ.ต.ท.ชนม์ภัทร  วงศ์ก าแหง  รอง ผกก.ฝอ.บก.ทล. 

   ๓. พ.ต.ต.สมุโรจน ์ โรจนวงศ์วรรณ  สว.ฝอ.บก.ทล. 
   ๔. ร.ต.อ.ทวี  ไพรสุวรรณ    รอง สว.ฝอ.บก.ทล. 
   ๕. ร.ต.ท.หญิง อรอนงค์  อ้นเจริญ  รอง สว.ฝอ.บก.ทล. 

๖. ส.ต.อ.หญิง รสริน  ปิ่นชุม  ผบ.หมู่ สว.ฝอ.บก.ทล. 
 

 

 

 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๑๘๘ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓  :  การจับกุมการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยวัด:  คด ี

น้ ำหนัก:  ร้อยละ 4 

ค ำอธิบำย:  อาชญากรรมความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือกลุ่มความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
          ๑. การตัดไม้ท าลายป่า 
          ๒. การบุกรุกป่าและที่สาธารณะ 
          ๓. การค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
          ๔. การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ค ำนิยำม 
 ๑. การตัดไม้ท าลายป่า คือ จ านวนคดีที่เป็นอาชญากรรมเก่ียวกับการตัดไม้ท าลายป่า 
  ๒. การบุกรุกป่าและที่สาธารณะ คือ จ านวนคดีที่เป็นอาชญากรรมเกี่ยวกับการบุกรุกผืนป่า และการบุกรุกที่
สาธารณะ 
 ๓. การค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืช คือ จ านวนคดีที่เป็นอาชญากรรมเก่ียวกับการค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่หายาก 
 ๔. การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม คือ จ านวนคดีที่เป็นอาชญากรรมเกี่ยวกับการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูลผลกำรด ำเนินกำร: 
 

ขั้นตอน รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 
๑ รวบรวมข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบทุกเดือน 
๒ วิเคราะห์รายงานผลการตรวจสอบ 
๓ สรุปรายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส เสนอ ผบ.ตร. ภายใน 2 เดือน นับแต่วันสิ้นไตรมาส 
๔ ส าเนารายงานแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
๕ น าข้อมูลของการเสนอรายงานรายไตรมาส ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2559 เพ่ือน ามาพิจารณาในการเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อ ผบ.ตร. เพ่ือพิจารณา 
และอนุมัติแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อไป 

 
ความผิด 2556 2557 2558 ค่าเฉลี่ย 

๕6-๕8 
ผลการด าเนินการ 

ปี 2559 จ านวนคด ี จ านวนคดี จ านวนคด ี

การตัดไม้ท าลายป่า ๑,๒๘๙ ๑,๙๔๑ 1,142 1,457 - 

การบุกรุกป่าและที่สาธารณะ ๑,๑๑๐ ๑,๒๘๘ 1,525 1,308 - 
การค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ๓๐๘ ๒๙๙ 322 310 - 
การท าลายทรัพยากร ธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๓๒ ๓๗ 11 27 - 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๑๘๙ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
หมำยเหตุ  :  ๑. รับแจ้ง หมายถึง จ านวนการรับแจ้งจากช่องทางการรับข้อร้องเรียนทางโทรศัพท์   สายด่วน 

1136 ของ บก.ปทส. ,นสพ. , หนังสือร้องเรียนบก.ปทส./บชก., website  
     ๒. จับกุม หมายถึง รวมการจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ต ารวจ บก.ปทส. จับกุมฝ่ายเดียว และ       
 ร่วมจับกุมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

 
สูตรกำรค ำนวณ:                        ผลการปฏิบัติงาน ๓ ปี ย้อนหลัง    x ๑๐๐ 
                                                                 ๓ 

= ค่าเฉลี่ยกลาง  (ค่าคะแนนระดับที่ ๓)  
                                         ค่าคะแนน +/- ร้อยละ ๕ เท่ากับ ๑ คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน: 
   ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1๕๕ ( ร้อยละ ๕ ) เท่ากับ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

2,792 2,947 3,102 3,257 3,412 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บ: จัดเก็บจากสถิติการจับกุม (จ านวนคดี) และการตรวจยึดของกลางประเภทพ้ืนที่ป่า  

     (จ านวนไร่) 
หน่วยรับผิดชอบหลัก: กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ 
                            สิ่งแวดล้อม 
หน่วยปฏิบัติ: กองก ากับการ ๑ –๖ กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
                  และสิ่งแวดล้อม 

 

ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด: 
๑. พ.ต.ท.รังสิมันฑ์   วิจิตธ ารงศักดิ์              รอง ผกก.ฝอ.บก.ปทส.  โทร. ๐-๒๙๔๐-๖๒๖๐ 
๒. ว่าที่ พ.ต.ต.สมศกัดิ์  แก้วทอง       สว.ฝอ.บก.ปทส.  โทร. ๐-๒๙๔๐-๖๒๖๐ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล: 
ร.ต.ท.หญิง รดีวรรณ  คุ้มตัว                      รอง สว.ฝอ.บก.ปทส.      โทร. ๐-๒๙๔๐-๖๒๖๐ 
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 หน้า๑๙๐ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ : กำรจับกุมกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค,พ.ร.บ.มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 
อุตสำหกรรม,พ.ร.บ.อำหำรและยำ และ พ.ร.บ.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยวัด :  คดี 

น้ ำหนัก :  ร้อยละ ๔ 

๑. ค ำอธิบำย : อาชญากรรมความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค คือการด าเนินการจับกุมการกระท าความผิดทาง
อาญาที่มีลักษณะตามพ.ร.บ. ดังต่อไปนี้ 
          ๑. พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค  

 ๑. จ าหน่ายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่มีการแสดงฉลากหรือแสดงฉลากไม่ถูกต้อง 
 ๒. โฆษณาสินค้าหรือบริการ เพื่อประสงค์แก่การค้าโดยใช้ข้อความที่ขัดต่อกฎหมาย 

 ๒. พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 ๑. ผลิตหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

โดยรู้อยู่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ท าหรือน าเข้ามาจ าหน่ายในราชอาณาจักร 
 ๓. พ.ร.บ.อาหารและยา 

๑. ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต , ขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนต ารับยา 
๒. ขายเครื่องส าอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้เครื่องส าอางที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง 
๓. น าเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ห้ามผลิต, น าเข้า, จ าหน่าย ในราชอาณาจักร 
๔. ไม่ได้จดทะเบียนสถานประกอบการ 
๕. ผลิต , จ าหน่าย อาหารปลอม 

 ๔. พ.ร.บ.อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๑. ร่วมกันผลิตและมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 
๒. เรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด 

๒. ค ำนิยำม : การจับกุมการกระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาหาร
และยา เมื่อเกิดการกระท าความผิดจ าเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพเฉพาะด้าน 
ในการสืบสวนจับกุมคดีที่มีความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค,พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,พ.ร.บ.
อาหารและยา และ พ.ร.บ.อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน 

๓. ข้อมูลผลกำรด ำเนินกำร : 
ความผิด ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ค่าเฉลี่ย 

๕๖-๕๘ 
ผลการด าเนินการ 

รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม 
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค ๓ ๕๐๓ ๓๒ ๖๔๒ ๒๖ ๕๗๑ ๕๗๒  
พ.ร.บ.มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

๔ ๒๑๓ ๑๗ ๓๘๗ ๘ ๓๘๘ ๓๓๐ 
 

พ.ร.บ.อาหารและยา ๔ ๔๗๒ ๒๙ ๒๓๐ ๒๐ ๔๑๕ ๓๗๓  
พ.ร.บ.อ่ืนๆ ๓ ๓๗๘ ๖๖๕ ๑๔๗ ๑๐ ๑๑๓ ๒๑๓  
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 หน้า๑๙๑ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
สูตรกำรค ำนวณ :                       ผลการปฏิบัติงาน ๓ ปี ย้อนหลัง     
                                                                 ๓ 
                                              = ค่าเฉลี่ยกลาง  (ค่าคะแนนระดับที่ ๓)  
                                                ค่าคะแนน +/- ร้อยละ ๕ เท่ากับ ๑ คะแนน  
๔. เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ เท่ากับ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑,๓๓๘ ๑,๔๑๒ ๑,๔๘๖ ๑,๕๖๐ ๑,๖๓๔ 

 
๕. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน : 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๑.พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค คดี ๕๐๓ ๖๔๒ ๕๗๑ 
๒.พ.ร.บ.มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

คดี ๒๑๓ ๓๘๗ ๓๘๘ 

๓.พ.ร.บ.อาหารและยา คดี ๔๗๒ ๒๓๐ ๔๑๕ 
๔.พ.ร.บ.อ่ืนๆ คดี ๓๗๘ ๑๔๗ ๑๑๓ 

รวม  ๑,๕๖๖ ๑,๔๐๖ ๑,๔๘๗ 
 
๖. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บ : จ านวนคดีที่มีการจับกุม ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ร.บ.มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ร.บ.อาหารและยา พ.ร.บ.อ่ืน ๆ 

๗. หน่วยรับผิดชอบหลัก : กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

๘. หน่วยปฏิบัติ : กองก ากับการ ๑ – ๔ กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค 

๙. ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : 
    ๙.๑ พ.ต.ต.สัตตเมธ  ใจแก้ว  สว.ฝอ.(๒) บก.ปคบ. 
    ๙.๒ ร.ต.ท.หญิง มนันพัทธ์  วิเชียรรัตน์ รอง สว.ฝอ.(๒) บก.ปคบ. 

๑๐. ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด : ฝ่ายอ านวยการ ๒ กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับ 
      การคุ้มครองผู้บริโภค 
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 หน้า๑๙๒ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๕ :  กำรจับกุมกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับภำษี  กำรละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำและกำรเงิน     
  กำรธนำคำร 

หน่วยวัด : คด ี

น้ ำหนัก : ร้อยละ ๔ 

๑. ค ำอธิบำย : กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ด าเนินการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมที่มีลักษณะเฉพาะทางเศรษฐกิจ และด าเนินการจับกุมผู้กระท าความผิดที่เกี่ยวกับภาษีอากร
ทุกประเภท การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการกระท าความผิดด้านการเงินการธนาคาร  

๒. ค ำนิยำม : อาชญากรรมทางเศรษฐกิจคือ การกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกฎหมายอ่ืน โดย
บุคคลที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ อาศัยความสัมพันธ์ทางอาชีพของบุคคลเหล่านั้น และความผิ ดดังกล่าวก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อวงการธุรกิจ ตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศ แม้วิธีการกระท าความผิดอาจไม่สร้างความหวาดกลัว
สะเทือนขวัญต่อประชาชน เช่นเดียวกับการฆ่าคนตาย หรืออาชญากรรมอ่ืนๆ ที่มีการใช้ก าลังทางกายภาพที่รุนแรง 
แต่ผลของการกระท าผิดนั้นอาจสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อภาวะเศรษฐกิจ การเงินการคลัง มากกว่าฉ้อโกงธรรมดา 
โดยที่สังคมอาจไม่ทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น หรืออาจจะไม่ทราบเลยว่าเป็นเหยื่อของอาชญากรรมประเภทนี้ 

๓. ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน 
 

ควำมผิด 
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

ค่ำเฉลี่ย
๕๖-๕๘ 

ผลกำร
ด ำเนินกำร คดีเกิด 

ผู้ต้องหำ
(รำย) 

คดีเกิด 
ผู้ต้องหำ
(รำย) 

คดีเกิด 
ผู้ต้องหำ
(รำย) 

ภาษีอากร ๔๖๙ ๓๘๗ ๖๓๓ ๔๖๙ ๖๐๑ ๔๕๔ ๕๖๘  
ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

๔,๗๙๔ ๔,๔๓๑ ๔,๕๒๗ ๓,๑๐๐ ๔,๕๙๕ ๒,๐๖๓ ๔,๖๓๙  

การเงินการธนาคาร ๑๕๒ ๑๙๐ ๑๗๓ ๕๙ ๒๒๓ ๑๓๖ ๑๘๒  
รวม ๕,๔๑๕ ๕,๐๐๘ ๕,๓๓๓ ๓,๖๒๘ ๕,๔๑๙ ๒,๖๕๓ ๕,๓๘๙  
 
๔. สูตรค ำนวณ :     ผลการปฏิบัติงาน ๓ ปีย้อนหลัง 
              ๓ 
                      =  ค่าเฉลี่ยกลาง (ค่าคะแนนระดับที่ ๓) 
  
๕. เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒ เท่ากับ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๕,๑๗๗ ๕,๒๘๒ ๕,๓๘๙ ๕,๔๙๖ ๕,๖๐๕ 
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 หน้า๑๙๓ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
๖. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน : 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๑.ภาษีอากร คดี ๔๖๙ ๖๓๓ ๖๐๑ 
๒.ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา คดี ๔,๗๙๔ ๔,๕๒๗ ๔,๕๙๕ 
๓.การเงินการธนาคาร คดี ๑๕๘ ๑๗๓ ๒๓๓ 

รวม คดี ๕,๔๑๕ ๕,๓๓๓ ๕,๔๑๙ 
 
๗. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : สถิติข้อมูลคดีจาก กก.๑. - ๕ บก.ปอศ. โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลเป็น
รายเดือน และมีการสรุปรวม ณ สิ้นปีงบประมาณ 
 
๘. หน่วยรับผิดชอบหลัก: กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
 
๙. หน่วยปฏิบัติ : กองก ากับการ ๑ - ๕ กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ 
 
๑๐. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก 
     ๑. พ.ต.อ.อุดร  แก้วสุขศรี      ผกก.ฝอ.บก.ปอศ.   โทรศัพท์ : ๐๘๔-๓๕๕๕๔๓๓ 
     ๒. พ.ต.ต.วิริทธิ์พล  เสงี่ยมพงษ์ สว.ฝอ.บก.ปอศ.         โทรศัพท์ : ๐๘๖ - ๖๒๙๐๗๓๐ 
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 หน้า๑๙๔ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๖ : กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับคดีอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำ    
                    ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
หน่วยวัด :  คดี 
น้ ำหนัก :  ร้อยละ ๔ 
ค ำอธิบำย:  การด าเนินการเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นการด าเนินการกรณีที่เป็นคดีความผิดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ เช่น 
     - การน าเข้า เผยแพร่ ส่งต่อข้อมูลปลอม หรือข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความ
มั่นคงหรือต่อประชาชน 
     - การน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อ่ืนเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับ
ความอับอาย 
     - การฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ต 
     - การปลอมแปลงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
     - ความผิดอื่นที่เก่ียวเนื่อง เป็นต้น 
ตลอดจนการด าเนินการป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ได้แก่ เว็บไซต์ที่แสดงภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ 
เสียง ที่ไม่เหมาะสม อันจะกระทบต่อความม่ันคง มีลักษณะลามก อนาจาร และเว็บไซต์ที่เข้าข่ายละเมิดสถาบันฯ หรือ
เป็นความผิดตามกฎหมายอาญาซึ่งได้กระท าลงบนเว็บไซต์  

ค ำนิยำม: การจับกุมการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หมายถึง ผลการจับกุมกรณีที่เป็นคดี
ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ เช่น การ
น าเข้า เผยแพร่ ส่งต่อข้อมูลปลอม หรือข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงหรือต่อ
ประชาชน,การน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับ
ความอับอาย,การฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ต,การปลอมแปลงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และความผิดอ่ืนที่
เกี่ยวเนื่อง 
             การด าเนินการป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์ผิดกฎหมาย หมายถึง การส่งข้อมูลเว็บไซต์ผิดกฎหมายที่แสดง
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ เสียง ที่ไม่เหมาะสม อันจะกระทบต่อความมั่นคง มีลักษณะลามก อนาจาร และ
เว็บไซต์ที่เข้าข่ายละเมิดสถาบันฯ 
ข้อมูลผลกำรด ำเนินกำร: 

ความผิด 
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ค่าเฉลี่ย 

๕๖-๕๘ 
ผลการด าเนินการ 

รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม 
การจับกุมการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

๑,๒๑๒ ๑๔๔ ๑,๘๗๑ ๘๓ ๒,๗๙๕ ๙๘ ๑๐๘ 
 

ความผิด 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ค่าเฉลี่ย 
๕๖-๕๘ 

ผลการด าเนินการ 

ตรวจพบ 
ป้องกัน 

การ
เข้าถึง 

ตรวจพบ 
ป้องกัน 

การ
เข้าถึง 

ตรวจพบ 
ป้องกัน 

การ
เข้าถึง 

การด าเนินการป้องกันการ
เข้าถึงเว็บไซต์ผิดกฎหมาย 

๔๕๖ ๔๕๖ ๔๙๐ ๔๙๐ ๖๕๗ ๖๗๕ ๕๔๐ 
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 หน้า๑๙๕ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
สูตรกำรค ำนวณ :                        ผลการปฏิบัติงาน ๓ ปี ย้อนหลัง    x ๑๐๐ 
                                                                 ๓ 

  = ค่าเฉลี่ยกลาง  (ค่าคะแนนระดับที่ ๓)  
                                               ค่าคะแนน +/- ร้อยละ ๕ เท่ากับ ๑ คะแนน  
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
   ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ เท่ากับ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๕๘๓ ๖๑๕ ๖๔๘ ๖๘๐ ๗๑๒ 

 
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน : 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๑.การจับกุมการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

คดี 
๑๔๔ ๘๓ ๙๘ 

๒.การด าเนินการป้องกันการเข้าถึง
เว็บไซต์ผิดกฎหมาย 

URL 
๔๕๖ ๔๙๐ ๖๗๕ 

รวม  ๖๐๐ ๕๗๓ ๗๗๓ 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บ : จัดเก็บข้อมูลจากผลการจับกุม การป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายในภาพรวม
ของ บก.ปอท. ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘เพ่ือน ามาค านวณค่าคะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

หน่วยรับผิดชอบหลัก : กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

หน่วยปฏิบัติ : กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก : 
     ๑. พ.ต.อ.ธีระพันธุ์   สุคนธ์พันธุ์         โทร. ๐-๒๑๔๒-๒๕๗๓ 
     ๒. พ.ต.ต.สามารถ   เทพมณี          โทร. ๐-๒๑๔๒-๒๕๗๓ 
     ๓. ร.ต.อ.สรุกาญจน์   กระจ่าง  โทร. ๐-๒๑๔๒-๒๕๗๓ 
     ๔. จ.ส.ต.สมชาย   ดวงเงิน               โทร. ๐-๒๑๔๒-๒๕๗๓ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๗ : คดีควำมผิดเกี่ยวกับกำรสืบสวนสอบสวนคดีที่สำมำรถท ำส ำนวนส่ง ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. ให้
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยตำมท่ี ตร. ก ำหนดให้ ๕๐ คดี 

หน่วยวัด : คด ี

น้ ำหนัก : ร้อยละ ๔ 

๑. ค ำอธิบำย : 
 การสืบสวนสอบสวนคดีที่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ว่าด้วยความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
, พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของเจ้าพนักงานและหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๐๒ , พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอ
ราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบด้วยข้อหา “เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๕๗ และความผิดอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๒. ค ำนิยำม :  
 จ านวนคดีที่ บก.ปปป. รับเรื่องร้องทุกข์ กล่าวโทษ และท าส านวนการสืบสวนและสอบสวนการกระท า
ความผิดของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐเสร็จสิ้นและน าส่งให้ ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. ให้ด าเนินการตามกฎหมาย 

๓. ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน : 
 สถิติการับเรื่องร้องทุกข์ กล่าวโทษ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและด าเนินการท าส านวนการสืบสวนและ
สอบสวนส่งให้ ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. ด าเนินการตามกฎหมาย ย้อนหลัง ๓ ปี ( ปี ๒๕๕๖ จ านวน ๒๐๖ คดี, ปี ๒๕๕๗ 
จ านวน ๗๙ คดี, ปี ๒๕๕๘ จ านวน ๖๔ คดี ) 
 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 

รับแจ้ง 
ด ำเนินกำร
เสร็จสิ้น 

รับแจ้ง 
ด ำเนินกำร
เสร็จสิ้น 

รับแจ้ง 
ด ำเนินกำร
เสร็จสิ้น 

การสืบสวนและสอบสวนคดี
ที่ท าส านวนส่ง ป.ป.ช. หรือ 
ป.ป.ท. 
 

๒๐๖ ๒๐๖ ๗๙ ๗๙ ๖๔ ๖๔ 

 
๔. สูตรค ำนวณ :  
     ผลการปฏิบัติงาน ๓ ปี ย้อนหลัง 
                       ๓ 
     =  ค่าเฉลี่ยกลาง (ค่าคะแนนระดับที่ ๓) 
         ค่าคะแนน  +/-  ๑๐ คดี  เท่ากับ  ๑ คะแนน 
๕. เกณฑ์กำรให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ๑๐ คดี ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

เงื่อนไขเกณฑ์กำรให้คะแนน:  
 บก.ปปป. ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนน หากสามารถด าเนินการท าส านวนการสืบสวนและสอบสวนส่งให้ 
ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. ด าเนินการตามกฎหมาย เพิ่ม/ลด ช่วงคะแนนละ ๑๐ คด ี
 
๖. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน :  

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด ำเนินงำน 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
การสืบสวนและสอบสวนคดีที่ท า
ส านวนส่ง ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. 

 
คดี ๒๐๖ ๗๙ ๖๔ 

๗. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : 
 จ านวนสถิติคดีที่มีผู้มาร้องทุกข์ กล่าวโทษ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๘. หน่วยรับผิดชอบหลัก :  
 บก.ปปป. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 

๙. หน่วยปฏิบัติ :  
 กองก ากับการ ๑ – ๖ บก.ปปป. 

๑๐. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก :  
 ๑๐.๑ พ.ต.อ.นิทัศน์  ศรีกฤษณรักษ์ ผกก.ฝอ.บก.ปปป. โทรศัพท์ ๐๘-๑๘๐๕-๗๓๗๓ 
 ๑๐.๒ พ.ต.ท.เด่นรัฐ  วัฒนาภรณ์  สว.ฝอ.บก.ปปป.  โทรศัพท์ ๐๘-๖๓๓๕-๒๒๔๓ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๘ : จ ำนวนข้อร้องเรียนของนักท่องเที่ยวที่ด ำเนินกำรได้เพิ่มขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

หน่วยวัด : คด ี

น้ ำหนัก : ร้อยละ ๔ 

๑. ค ำอธิบำย : 

 ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินการแก้ไขจ านวนข้อร้องเรียนของนักท่องเที่ยวได้หมายถึงเมื่อได้รับ    
การร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ด าเนินการแก้ไขให้เกิดความส าเร็จหรือเกิดความรู้ความเข้าใจในหมู่
นักท่องเที่ยวตัวอย่างเช่น กรณีร้องเรียนว่ามีการข่มขู่เรียกร้องค่าเสียหายจากการเช่าเจ็ทสกีเจ้าหน้าที่ต ารวจต้องเข้าไป
ด าเนินการสืบสวนสอบสวนหากพบว่าเป็นการข่มขู่ต่อนักท่องเที่ยวก็ให้ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดและต้องมีการ
ประสานผู้ประกอบการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก าหนดราคาค่าเช่าก าหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ประกาศให้
นักท่องเทีย่วได้รับทราบ 

 ข้อร้องเรียนของนักท่องเที่ยว เป็นกรณีที่นักท่องเที่ยวได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้ช่วย
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดจากการเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 
๒.นิยำม   
 ๑. ข้อร้องเรียน หมายถึง  ข้อร้องเรียนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย ได้ยื่นข้อ
ร้องเรียนเกิดจากได้รับการเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อบริการ ทรัพย์สินสูญหาย ถูกท าร้าย หรือความรู้สึกที่ได้รับการ
บริการอย่างไม่ยุติธรรม จากการใช้บริการต่าง ๆ รวมถึงทางการขนส่งสาธารณะขณะเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศ  

๒. ความเป็นธรรม หมายถึง ความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่างหมายถึงความชอบธรรม ความชอบด้วย
เหตุผล ถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎกติกา ของกฎหมายที่คอยควบคุมบ้านเมืองให้สังคมสงบเรียบร้อย (ที่มา : อาจารย์จิตติ 
ติงศภทิย์ ) 
 ๓. การเอาเปรียบอ่ืนใด หมายถึง การที่นักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ๑๒ ข้อ 
อย่างเช่น  ถูกเรียกเก็บเงินเกินราคาจากการซื้อสินค้าบริการแพงกว่าราคาตลาด 
 เหตุผล  เพ่ือลดข้อร้องเรียนของนักท่องเที่ยวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นแรงผลักดันให้ส่วนราชการ              
ปฏิบัติราชการได้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ลดข้อร้องเรียนของนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ เรื่องท่ีร้องเรียน 
๑ การหลอกลวงซื้ออัญมณี ราคาแพง 
๒ บริษัททัวร์ 
๓ รถโดยสารสาธารณะแท็กซ่ี 
๔ ร้านอาหาร  ร้านค้า  พี่พัก 
๕ การประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 
๖ นักท่องเที่ยวสูญหาย 
๗ ร้านตัดเสื้อผ้า 
๘ ลักทรัพย์บนรถประจ าทาง (ทัวร์ ๓๐) 
๙ ผู้ประกอบการเจ็ทสกี เรียกค่าเสียหายแพงเกินจริง 

๑๐ นักท่องเที่ยวถูกหลอกลวง 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๓.ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อมูลพื้นฐำน 
จ านวนข้อร้องเรียนของ

นักท่องเที่ยว 
ปีงบประมาณ๒๕๕๖ ปีงบประมาณ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ๒๕๕๘ 

รับแจ้ง ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 

รับแจ้ง ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 

รับแจ้ง ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 

จ านวนข้อร้องเรียน ๘๖๙ ๗๓๑ ๑๗๐ ๑๓๖ ๒๗๙ ๒๖๖ 
ร้อยละของจ านวนข้อ

ร้องเรียนที่ด าเนินการได้  84.12  80.0  95.34 

ค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวน
ข้อร้องเรียนที่ด าเนินการได้ 

(84.12 + 80.00 + 95.34) / 3 = 259.46 / 3  
                                    = 86.49 

หมำยเหตุ  น าผลการด าเนินการที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 – 2558) มาหาค่าเฉลี่ย จึง
ก าหนดให้เป็นค่าคะแนนระดับ 3 
 
๔.เกณฑ์กำรให้คะแนน  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.8 (12 คดี) เท่ากับ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้ 

คะแนน ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓  ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

จ านวนข้อร้องเรียน
ของนักท่องเที่ยวที่

ด าเนินการได้เพ่ิมข้ึน 

 ร้อยละ 80.4 
(356 คดี) 

ร้อยละ 83.2 
(368 คดี) 

ร้อยละ 86 
(380 คดี) 

ร้อยละ 88.8 
(392 คดี) 

ร้อยละ 91.6 
(404 คดี) 

๕.รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน  :  - 

๖.แหล่งข้อมูล / วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล 
 ๑. กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง(กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว) เป็นหน่วยรับผิดชอบในการจัดเก็บ
ข้อมูลจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 
 ๒. รายละเอียดการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

- แยกเรื่องตามพ้ืนที่เกิดเหตุ 
- ตรวจสอบข้อมูลของเรื่อง 
- กรณีเรื่องร้องเรียนปกติ ให้หน่วยด าเนินการและรายงานผลให้ทราบภายใน ๑๕ วันท าการ 

(เว้นวันหยุดราชการ) 
- กรณีเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนให้หน่วยด าเนินการและรายงานผลให้ทราบ ภายใน ๗ วัน 

ล าดับ เรื่องท่ีร้องเรียน 
๑๑ นักท่องเที่ยวถูกก่อความร าคาญ 
๑๒ เรื่องอ่ืน ๆ  
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๗. หน่วยผู้รับผิดชอบหลัก : กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง 
๘. หน่วยผู้ปฏิบัติ : กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว (ฝ่ายอ านวยการ (งานประชาสัมพันธ์) และกองก ากับการ ๑ ถึง ๖) 
 เป็นหน่วยรายงานผลการด าเนินการรับจ านวนข้อร้องเรียนของนักท่องเที่ยว 
๙. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก 
 ๑๐.๑ พ.ต.ท.จีรายุส ค ามีศรี   สารวัตร ฝ่ายอ านวยการ (ประชาสัมพันธ์) 
       กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว 
       หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๑๓๔ ๐๕๓๐ 
 ๑๐.๒ร.ต.ต.หญิง ปิ่นปินัทธ์ การบรรจง  รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ 
       กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว 
      หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๑๓๔ ๐๕๓๐ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๙ : กำรจับกุมกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์และควำมผิดที่เกี่ยวเนื่องตำม พ.ร.บ.ป้องกัน    
ปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑  จ ำนวน ๑๒๐ คดี 

หน่วยวัด       :  ร้อยละ  
น้ ำหนัก         : ร้อยละ ๔ 
๑.ค ำอธิบำย : 
 อำชญำกรรมเกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์ หมายถึง คดีท่ีพนักงานสอบสวนรับค าร้องทุกข์หรือค ากล่าวโทษ ท าการ
สืบสวนสอบสวน ออกเลขคดีในฐานความผิดการค้ามนุษย์ทั้งหมดทั่วประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยในปีนี้
ประเทศไทยถูกจัดล าดับอยู่ในบัญชีกลุ่มที่ ๓ (Tier ๓) ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีสถานการณ์การค้ามนุษย์ระดับเลวร้าย
ที่สุด เนื่องจากรัฐบาลไม่ได้เสนอแผนป้องกัน ปราบปราม หรือด าเนินการให้สามารถด าเนินการตามมาตรฐานขั้นต่ าใน
การขจัดปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม  มีผลท าให้สหรัฐอเมริกาใช้มาตรการคว่ าบาตรความช่ว ยเหลือด้าน
ต่างๆต่อประเทศไทย  

 ลักษณะการด าเนินการการค้ามนุษย์เป็นกระบวนการในการจัดหา น าพา หรือส่งตัวบุคคลไปยังที่ใดที่หนึ่ง 
หรือรับตัวบุคคลไว้โดยการใช้ก าลังบังคับ ข่มขู่ ลักพาตัว ฉ้อฉลหลอกลวง ใช้อ านาจโดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือ
ผลประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท าความผิด ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลดังกล่าว กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากบุคคลหนึ่งบุคคลใดถูกบังคับหรือถูกหลอกล่อ 
ล่อลวง ด้วยวิธีการต่างๆ จนกระทั่งบุคคลนั้นต้องมาตกอยู่ใน สถานการณ์ที่ตนเองจ าต้องยอมรับสภาพของการ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ดังนั้นถือได้ว่ามีการค้ามนุษย์เกิดขึ้นและบุคคลนั้นตกเป็นเหยื่อ/ผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย ์ควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์ ได้แก่ ความผิดที่มีลักษณะ ๘ รูปแบบ ดังนี้ 
 ๑) การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี 
 ๒) การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก เช่น การน าตัวมาแสดงภาพยนตร์ลามก 
 ๓) การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน เช่น การบังคับให้เต้นระบ าเปลื้องผ้า 
 ๔) การเอาคนลงเป็นทาส 
 ๕) การน าคนมาขอทาน 
 ๖) การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 
 ๗) การบังคับตัดอวัยวะเพ่ือการค้า 
 ๘) การอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม 
๒.ค ำนิยำม : 

๒.๑ กำรค้ำมนุษย์ หมายความว่า กำรกระท ำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเพื่อแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ เป็นธุระ
จัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่    
ใช้ก าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ านาจโดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้ปกครอง
หรือผู้ดูแล บุคคลนั้น เพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท าผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่
ตนดูแล     หรือเป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจาก หรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยว กักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือ
รับไว้ซึ่งเด็ก 

๒.๒ แสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีการผลิต         
หรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน การเอาคนลงเป็นทาส การน าคนมา
ขอทาน    การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การบังคับตัดอวัยวะเพ่ือการค้า หรือการอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการ
ขูดรีดบุคคล   ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๒.๓ กำรบังคับใช้แรงงำนหรือบริกำร หมายความว่า การข่มขืนใจให้ท างานหรือให้บริการโดยท าให้กลัวว่า    
จะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเอง หรือของบุคคลอ่ืน โดยขู่เข็ญ        
ด้วยประการใดๆ โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือโดยท าให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ 

๒.๔ องค์กรอำชญำกรรม หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งมีการจัดโครงสร้างโดยสมคบกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป     
ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วระยะเวลาหนึ่งและไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างที่ชัดเจน มีการก าหนดบทบาทของสมาชิก      
อย่างแน่นอนหรือมีความต่อเนื่องของสมาชิกภาพหรือไม่ 

 
๓.ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน : 

กำรด ำเนินกำรของหน่วยปฏิบัติคดีควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์  ได้แก่การด าเนินการเพ่ือป้องกัน ปราบปราม
ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ ที่มีลักษณะ ๘ รูปแบบ โดยการ
ด าเนินการด้านการข่าว สืบสวน สอบสวน จากกลุ่มบุคคลหรือพ้ืนที่เสี่ยง การตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัด ระดมกวาดล้าง 
และมาตรการอ่ืนๆ การรับแจ้งคดีจับกุมผู้ต้องหา รวมถึงการใช้มาตรการยึดทรัพย์ผู้กระท าผิด 

๓.๑ มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
๓.๒ ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน 
๓.๓ อุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
๓.๔ ข้อเสนอส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป 
๓.๕ หลักฐานอ้างอิง 

 
๔.สูตรค ำนวณ :  
จ ำนวนคดีที่จับกุม หมายถึง จ านวนเลขคดีที่จับกุมได้ในฐานความผิดการค้ามนุษย์ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
๕.เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 ช่วงปรับเกณฑ์ให้คะแนน +/- ๑๐ คดี ต่อหนึ่งช่วงคะแนน โดยก าหนดเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๑๐ ๑๒๐ 

 
 
๖.รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน : 
ผลการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต(คดี) 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
๙๘ ๑๒๖ ๒๓๐ 

 
๗.แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : 
 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง เป็นหน่วยรวบรวมข้อมูล           
จ านวนคดีที่จับกุม จ านวนคดีค้ามนุษย์ที่รับแจ้งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จากรายงานผลของหน่วยปฏิบัติใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม  ๒๕๕๗ – เดือน กันยายน ๒๕๕๘) มาเป็นฐานข้อมูลในการค านวณ
พิจารณาผลส าเร็จของการด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินการ  ดังนี้ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 ๗.๑ การจัดเก็บข้อมูลระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
    - กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก 
ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินการของหน่วยปฏิบัติรายงาน ตร. รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน 
และ ๑๒ เดือน 
 ๗.๒ การจัดเก็บข้อมูลระดับหน่วยปฏิบัติ 
    - หน่วยปฏิบัติเป็นผู้ด าเนินการและรวบรวมผลการด าเนินการของหน่วย รายงานผลให้กองบังคับการ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง เพ่ือรวบรวมข้อมูล ในภาพรวมของกองบัญชาการ
ต ารวจสอบสวนกลาง 
๘.หน่วยรับผิดชอบหลัก: กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง 
๙.หน่วยปฏิบัติ: เป็นหน่วยด าเนินการและรายงานผลการปฏิบัติการจับกุมคดีค้ามนุษย์ ได้แก่ 
   กองก ากับการ ๑ ถึง ๖ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 
๑๐.ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  
ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๒ ๑๔๒ ๑๐๖๙ หมายเลขโทรสาร ๐๒ ๑๔๓ ๘๒๑๗ 
Email : Strategy_atpd@hotmail.com 

๑. พันต ารวจเอก   มานะ  กลีบสัตบุศย์  รองผู้บังคับการ 
๒. พันต ารวจเอกหญิง  ภณิดา  โชติประดิษฐ  ผู้ก ากับการ ฝ่ายอ านวยการ 
๓. พันต ารวจโท   อัศวิน  หวังสู้ศึก  รองผู้ก ากับการ ฝ่ายอ านวยการ 
๔. พันต ารวจโท   พีรเดช  แก้วก าพล  สารวัตร ฝ่ายอ าอวยการ 
๕. ร้อยต ารวจโท   วิเชียร  อริกุล   รองสารวัตร ฝ่ายอ านวยการ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑๐ : จ านวนการออกตรวจเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการดูแลรักษาความปลอดภัยใน  
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตน่านน้ า ๗4,444 ครั้ง/ปี 

หน่วยวัด : จ านวนการออกตรวจเป็นจ านวนครั้ง 

น้ าหนัก : ร้อยละ ๔.๕ 
 

๑. ค าอธิบาย : 

 กิจกรรม และตัวชี้วัดที่กองบังคับการต ารวจน้ า กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง ได้รับมอบหมายจาก 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้เป็นหน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด และเป็นหน่วยปฏิบัติ รวบรวม/รายงานผล ได้แก่ 

- กิจกรรม : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตน่านน้ าและการรักษา
ความสงบเรียบร้อยทางทะเล (บก.รน. บช.ก. เป็นหน่วยปฏิบัติและรวบรวม/รายงานผล) 

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ที่ได้รับมอบหมาย คือ การออกตรวจดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขต
น่านน้ า ๗0,900 ครั้ง/ปี  มี 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 

1. กิจกรรมย่อยที่ 1 การออกตรวจเพ่ือป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในเขตน่านน้ า 

2. กิจกรรมย่อยที่ 2 การออกตรวจเพื่อปราบปรามอาชญากรรมและการกระท าผิดในเขตน่านน้ า 
 ความส าเร็จของตัวชี้วัดนี้  พิจารณาการออกตรวจป้องกันปราบปรามการกระท าผิดต่าง ๆ ในเขตน่านน้ า

ไทย  เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อย เทียบตามจ านวนครั้งตามเป้าหมายผลผลิตของ บก.รน.บช.ก. ที่ก าหนดไว้ใน
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ส านักงบประมาณ
ให้ความเห็นชอบ(แผน) 

 

๒. ค านิยาม : 

 การออกตรวจดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตน่านน้ า หมายถึง การจัดเรือหรือข้าราชการต ารวจ
ออกตรวจเรือหรือบุคคล ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การรักษาผลประโยชน์และ
ความมั่นคงของชาติทางทะเล และการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิด ตั้งแต่ท่าเรือ ชายฝั่งทะเลออกไป 

 หน่วยนับ นับจ านวนครั้งจาก บันทึกหรือค าสั่งการออกตรวจ และบันทึกการจับกุม 
 

3. สูตรกำรค ำนวณ : 
 

ร้อยละความส าเร็จ(เกณฑ์การให้คะแนน) =   ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ × ๑๐๐ 
                                                          แผนการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

4. เกณฑ์การให้คะแนน : 
    ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑๗๗๒ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๖๗,๓๕๖ ครั้ง 
๒  ๖๙,๑๒๘ ครั้ง 
๓  ๗๐,๙๐๐ ครั้ง 
๔  ๗๒,๖๗๒ ครั้ง 
๕  ๗๔,๔๔๔ ครั้ง 

 

เงื่อนไข : 
 การประเมินภายในหน่วยงาน ตามตัวชี้วัดนี้ จะใช้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงาน  
สงป.๓๐๑ ตามท่ีส านักงบประมาณก าหนด  ส่วนการรายงานในภาพรวมของ บก.รน.บช.ก.  จะใช้แบบประเมินตามที่
ส านักงาน ก.พ.ร.ก าหนด 

 

5. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการด าเนินงานในอดีตปี 
งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
 

การออกตรวจดูแลและรักษา
ความสงบเรียบร้อยในเขต
น่านน้ า ๗๐,๙๐๐ ครั้ง/ปี 

 

ครั้ง 
 

๘๑,๐๙๘ 
 

๗๗,๘๑๑ 
 

๗๓,๗๔๗ 
 

๘๔,๐๗๐ 

  

6. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
ประเมินจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
 ๑. รายละเอียดที่ก าหนดแต่ละตัวชี้วัดเชิงปริมาณตามเอกสารประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙ 
  - แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแบบ สงป.๓๐๑ ที่ส านักงบประมาณก าหนด 
  - ระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละผลผลิต 
  - เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
  - หน่วยปฏิบัติ กก.๓ – ๑๒ บก.รน. 
 ๒. รายละเอียดการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
      - รายงานผลความส าเร็จของตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตามผลผลิตที่รับผิดชอบ 
      - ระยะเวลาที่ด าเนินการแล้วเสร็จของตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

      - เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผลส าเร็จของตัวชี้วัดเชิงปริมาณตามข้อมูลที่รายงานมาจริง 
   แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแบบ สงป.๓๐๑ 
      - รายละเอียดที่ควรมีในแบบรายงานจะประกอบด้วย 
   ชื่อตัวชี้วัด 
   ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล เบอร์โทรติดต่อ 
   ค าอธิบายตัวชี้วัดโดยสังเขป 
   ตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙ 
   เกณฑ์การให้คะแนน 
   รายละเอียดเกณฑ์การวัด (ระดับคะแนนของความส าเร็จ) ของตัวชี้วัด 
   การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน 
   ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน 
   ปัญหาอุปสรรค  
 
 

การด าเนินการในสังกัด บก.รน. 
ตารางและสูตรการค านวณ 
 

ตัวช้ีวัด(i) น้ าหนัก
ร้อยละ/
หน่วย
นับ
(Wi) 

หน่วย
ปฏิบัติ 

ระดับการให้คะแนน คะแนน 
ที่ได้
(Ci) 

คะแนน 
เฉลี่ย 
ถ่วง 
น้ าหนัก 
(Wi × 

Ci) 

๑ 
  

๒ 
  

๓ 
  

๔ 
  

๕ 
  

การออกตรวจ
ดูแลและ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย
ในเขตน่านน้ า 
๗๐,๙๐๐ 
ครั้ง/ปี 

๐.๐๔๕
/ 
ครั้ง 

กก.๓ 
บก.รน. 

๖๘๔ ๗๐๒ ๗๒๐ ๗๓๘ ๗๕๖   

กก.๔ 
บก.รน. 

๙,๐๐๖ ๙,๒๔๓ ๙,๔๘๐ ๙,๗๑๗ ๙,๙๕๔   

กก.๕ 
บก.รน. 

๙,๐๐๖ ๙,๒๔๓ ๙,๔๘๐ ๙,๗๑๗ ๙,๙๕๔   

กก.๖
บก.รน. 

๙,๐๐๖ ๙,๒๔๓ ๙,๔๘๐ ๙,๗๑๗ ๙,๙๕๔   

กก.๗ 
บก.รน. 

๙,๐๐๖ ๙,๒๔๓ ๙,๔๘๐ ๙,๗๑๗ ๙,๙๕๔   
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

กก.๘
บก.รน. 

๙,๐๐๖ ๙,๒๔๓ ๙,๔๘๐ ๙,๗๑๗ ๙,๙๕๔   

กก.๙
บก.รน. 

๙,๐๐๖ ๙,๒๔๓ ๙,๔๘๐ ๙,๗๑๗ ๙,๙๕๔   

กก.๑๐
บก.รน. 

๕,๗๐๐ ๕,๘๕๐ ๖,๐๐๐ ๖,๑๕๐ ๖,๓๐๐   

กก.๑๑
บก.รน. 

๓,๘๐๐ ๓,๙๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๑๐๐ ๔,๒๐๐   

กก.๑๒
บก.รน. 

๓,๑๓๖ ๓,๒๑๘ ๓,๓๐๐ ๓,๓๘๒ ๓,๔๖๔   

 
ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 

 
(๐.๐๔๕ 
× Ci) 

 

สูตรการค านวณ : 
 

ร้อยละความส าเร็จ (เกณฑ์การให้คะแนน) =   ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ × ๑๐๐ 
                                                   แผนการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
    ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน (ครั้ง) 
กก.๓ บก.รน. กก.๔ – ๙  บก.รน. กก.๑๐ บก.รน. กก.๑๑ บก.รน. กก.๑๒ บก.รน. 

๑ ๖๘๔  ๙,๐๐๖  ๕,๗๐๐  ๓,๘๐๐ ๓,๑๓๖ 
๒ ๗๐๒  ๙,๒๔๓  ๕,๘๕๐  ๓,๙๐๐ ๓,๒๑๘ 
๓ ๗๒๐  ๙,๔๘๐   ๖,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๓,๓๐๐ 
๔ ๗๓๘  ๙,๗๑๗  ๖,๑๕๐  ๔,๑๐๐ ๓,๓๘๒ 
๕ ๗๕๖ ๙,๙๕๔ ๖,๓๐๐ ๔,๒๐๐ ๓,๔๖๔ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ผลผลิต/โครงการและตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 

แผนงาน ผลผลิต ตัวชี้วัด หน่วย
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยรวบรวม
และรายงานผล 

หน่วย
ปฏิบัติ 

 

รักษาความสงบ
เรียบร้อย
ภายในประเทศ 
 

 

๑.การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยและ
ความมั่นคง 

 

เชิงปริมาณ :  
การออกตรวจดูแล
และรักษาความ
สงบเรียบร้อยใน
เขตน่านน้ า 
๗๐,๙๐๐ ครั้ง/ปี 

 

บก.รน. 
บช.ก. 

 

กลุ่มงานเรือฯ 
บก.รน. 

 

กก.๓ – ๑๒ 
บก.รน. 

 
หมายเหตุ :  หน่วยผู้รับผิดชอบในภาพรวมของ บก.รน.บช.ก. ได้แก่ กลุ่มงานเรือฯ โดยจะใช้ข้อมูลที่  
กก.๓ – ๑๒ บก.รน. รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแบบ สงป.๓๐๑ 
 

กรอบจ านวนการออกตรวจฯ ของ กก.๓ – ๑๒ บก.รน. ในรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน แต่ ต.ค.๕๘ จนถึง ก.ย.๕๙ 
หน่วยงาน กรอบจ านวนการออกตรวจ(ครั้ง) เดือน ต.ค.๕๘ – ก.ย.๕๙ 

การป้องกัน การปราบปราม รวม 
กก.๓ 
กก.๔ 
กก.๕ 
กก.๖ 
กก.๗ 
กก.๘ 
กก.๙ 

กก.๑๐ 
กก.๑๑ 
กก.๑๒ 

๕๒๙ 
๖,๙๖๘ 
๖,๙๖๘ 
๖,๙๖๘ 
๖,๙๖๘ 
๖,๙๖๘ 
๖,๙๖๘ 
๔,๔๑๐ 
๒,๙๔๐ 
๒,๔๒๕ 

๒๒๗ 
๒,๙๘๖ 
๒,๙๘๖ 
๒,๙๘๖ 
๒,๙๘๖ 
๒,๙๘๖ 
๒,๙๘๖ 
๑,๘๙๐ 
๑,๒๖๐ 
๑,๐๓๙ 

๗๕๖ 
๙,๙๕๔ 
๙,๙๕๔ 
๙,๙๕๔ 
๙,๙๕๔ 
๙,๙๕๔ 
๙,๙๕๔ 
๖,๓๐๐  
๔,๒๐๐ 
๓,๔๖๔ 

รวม ๑๐ หน่วย ๕๒,๑๑๒ ๒๒,๓๓๒ ๗๔,๔๔๔ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

7. หน่วยรับผิดชอบหลัก :  กองบังคับกำรต ำรวจน้ ำ  กองบัญชำกำรต ำรวจสอบสวนกลำง 

8. หน่วยปฏิบัติ :  กองก ากับการ ๓ – ๑๒  กองบังคับการต ารวจน้ า 

9. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก 
 ๑. พ.ต.อ.วิระศักดิ์  แย้มแสง ผบ.เรือ(สบ ๔) กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ขนาด ๑๑๐ – ๑๘๐ ฟุต  
บก.รน.   โทร. ๐๘ ๑๙๒๑ ๑๗๐๕ 
 ๒. พ.ต.ท.สมเกียรติ สวัสดิ์ศรี ต้นเรือ(สบ ๓) กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ขนาด ๑๑๐ – ๑๘๐ ฟุต บก.รน.  โทร.๐๘ 
๑๓๔๙ ๕๗๑๑ 
  ๓. ส.ต.ท.ศักดิ์สิทธิ์ พิจารโชติ ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ขนาด ๑๑๐ – ๑๘๐ ฟุต บก.รน. โทร. ๐๘ 
๘๐๕๕ ๕๔๒๓ 
  ๔. ส.ต.ต.สราวธุ ตู้เซ่ง  ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ขนาด ๑๑๐ – ๑๘๐ ฟุต บก.รน.  
โทร. 08 6746 6513 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑๑ : จ ำนวนกำรออกตรวจเพื่อรักษำควำมปลอดภัยและอ ำนวยควำมสะดวกบนขบวนรถไฟ  
                      ๗๗,๐๒๘ ครั้ง/ปี 

หน่วยวัด : จ านวนครั้ง 

น้ ำหนัก : ร้อยละ ๔ 

๑. ค ำอธิบำย  :  
บก.รฟ. เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน ตลอดจนความมั่นคงในราชอาณาจักร ป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดทางอาญา อ านวยความ
ยุติธรรม โดยยึดหลักนิติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมอย่างมีมาตรฐาน เพ่ือสร้ างความ
เชื่อมั่น ศรัทธาต่อองค์กรและประชาชน  

๒. ค ำนิยำม :  
การออกตรวจและรักษาความปลอดภัย อ านวยความสะดวกบนขบวนรถไฟ หมายถึง การจัด

ข้าราชการต ารวจขึ้นตรวจบนขบวนรถไฟ ขบวนรถไฟฟ้า เพ่ือรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
การป้องกันปราบปรามการกระท าความผิดบนขบวนรถไฟ ขบวนรถไฟฟ้า นับจ านวนครั้งจากการบันทึกขึ้นตรวจ
ขบวนหรือค าสั่งการออกตรวจ  

๓. ข้อมูลกำรด ำเนินกำร : 
สถิติผลการขึ้นตรวจบนขบวนรถไฟ และบนขบวนรถไฟฟ้า ผลการด าเนินการย้อนหลัง ๓ ปี                 

(ปี ๒๕๕๖ จ านวน ๖๐,๓๘๘ ครั้ง, ปี ๒๕๕๗ จ านวน ๖๘,๙๑๑ ครั้ง และ ปี ๒๕๕๘ จ านวน ๙๐,๗๘๒  ครั้ง) 

๔. สูตรค ำนวณ : 
     ผลการปฏิบัติงาน ๓ ปี ย้อนหลัง  

๓ 
= ค่าเฉลี่ยกลาง (ค่าคะแนนระดับที่ ๓) 
   ค่าคะแนน +/- ร้อยละ ๒.๕ เท่ากับ ๑ คะแนน 

๕.เกณฑ์กำรให้คะแนน:  

= ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒.๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
๖๙,๖๙๒ ๗๑,๕๒๖ ๗๓,๓๖๐ ๗๕,๑๙๔ ๗๗,๐๒๘ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๖. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน : 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
สถิติการออกตรวจและรักษา
ความปลอดภัยอ านวยความ
สะดวกบนขบวนรถไฟ จากสถิติ
ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ ปี 

ครั้ง ๖๐,๓๘๘ ๖๘,๙๑๑ ๙๐,๗๘๒ 

๗. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : จัดเก็บข้อมูลจากสถานีต ารวจไฟในสังกัดที่จัดข้าราชการต ารวจขึ้นตรวจและ
รักษาความปลอดภัยอ านวยความสะดวกบนขบวนรถไฟ และบนขบวนรถไฟฟ้า 

๘. หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก : ฝ่ายอ านวยการ (นโยบายและแผนงาน) กองบังคับการต ารวจรถไฟ 

๙. หน่วยปฏิบัติ : ทุกสถานีต ารวจรถไฟ ในสังกัด กองบังคับการต ารวจรถไฟ 

๑๐. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก : 

 ๑๐.๑  พ.ต.ต.กฤษณ์  ภูวิจิตร  สว.ฝอ.บก.รฟ.  โทรศัพท์ : ๐๘ ๓๓๐๗ ๔๐๖๓ 
 ๑๐.๒  ร.ต.อ.ปัญญา วัฒน์เพียสุริวงษ์ รอง สว.ฝอ.บก.รฟ. โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๒๖ ๒๙๐๕ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑๒ : ระดับควำมส ำเร็จของกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมเป้ำหมำยกำรปฏิบัติรำชกำรของ  
    บช.ก. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยวัด : ขั้นตอน (Milestone) 

น้ ำหนัก : ร้อยละ ๔ 

๑. ค ำอธิบำย :บก.อก.บช.ก. มีหน้าที่วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าแนะน าและก ากับดูแลหน่วยงานในสังกัด ให้
บรรลุตามเป้าประสงค์และผลลัพธ์ของหน่วยงาน โดยรวบรวม ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในสังกัด จ านวน ๑๑ กองบังคับการ ดังนี้ 
 ๑. กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) 
 ๒. กองบังคับการต ารวจทางหลวง (บก.ทล.) 
 ๓. กองบังคับการต ารวจรถไฟ (บก.รฟ.) 
 ๔. กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว (บก.ทท.) 
 ๕. กองบังคับการต ารวจน้ า (บก.รน.) 
 ๖. กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) 
 ๗. กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) 
 ๘. กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) 
 ๙. กองบังคับการปราบปรามการการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) 
 ๑๐. กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) 
 ๑๑. กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) 

๒. เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
 ช่วงระหว่างคะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากระดับของความส าเร็จ (Milestone) ตามเป้าหมาย 
แต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๑      

๒      

๓      

๔      

๕      
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

โดยท่ี :  
 

ขั้นตอนที่ กำรด ำเนินงำนในแต่ละขั้นตอน 

๑ 
ตั้งคณะท างานรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือสรุป
วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ของ บช.ก. และตามอ านาจ
หน้าที่ของทุกหน่วยในสังกัด 

๒ 

จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๕๙ โดยก าหนดเป้าหมายให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
และก าหนดโครงการ กิจกรรม รองรับและตัวชี้วัด เพ่ือให้ทุกหน่วยสามารถปฏิบัติงานได้            
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าประสงค์ทั้งของ ตร. และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล          
และนโยบาย ตร. และจัดให้มีการประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๕๘ ของ บช.ก. 
ให้กับหน่วยงาน ในสังกัด เพ่ือน าไปจัดท าแผนรองรับและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา 

๓ 
ติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด ให้สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย         
โดยให้มีสรุปสถิติผลการปฏิบัติงานตามที่ได้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดให้กับหน่วยในสังกัด 

๔ 
การรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้รายงานให้กับหน่วยงานต้นสังกัด บก./บช. 
รอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน 

๕ 
น าผลปฏิบัติมาสรุปผลการปฏิบัติงาน เพ่ือจัดท าการประเมินผลระดับความส าเร็จในการด าเนินการ
ให้บรรลุตามเป้าหมาย 

 
หมำยเหตุ : หน่วยงานในระดับ กก. ให้ปรากฏรายงานสถิติผลการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกเดือนอย่างสม่ าเสมอ กรณี
รายงานล่าช้า หรือไม่รายงาน ให้หน่วยเหนือหักคะแนน ๐.๐๕ คะแนน/ครั้ง 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
แนวทำงกำรประเมินผล : 
 
ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

๑ 

ขั้นตอนที่ ๑ 
ตั้งคณะท างานรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
ในสังกัดรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือสรุปวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ของ บช.ก. และตาม
อ านาจหน้าที่ของทุกหน่วยในสังกัด 

ประเมินจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำน
ต่ำง ๆ  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
- เอกสาร/หลักฐานแนวทางวิเคราะห์
สภาพปัญหาและแนวโน้มการเกิด
อาชญากรรมของหน่วยงานในสังกัด 
บช.ก. 

๒ 

ขั้นตอนที่ ๒  
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๕๙ โดยก าหนดเป้าหมาย
ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และก าหนดโครงการ กิจกรรม 
รองรับและตัวชี้วัด เพ่ือให้ทุกหน่วยสามารถปฏิบัติงานได้            
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าประสงค์ทั้งของ ตร. และ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และนโยบาย ตร. และจัดให้มี           
การประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ๒๕๕๘                
ของ บช.ก. ให้กับหน่วยงาน ในสังกัด เพื่อน าไปจัดท าแผนรองรับ
และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา 
 
 

ประเมินจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำน
ต่ำง ๆ  
- เอกสารประกอบการประชุม หรือ
หนังสือเชิญประชุม หรือ รายงานการ
ประชุม 
- ภาพถ่ายประกอบการประชุม 
- เอกสารยุทธศาสตร์ แผนงาน/
โครงการ Action Plan งบประมาณที่
ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร 
- เป้าหมายของแต่ละหน่วยที่
รับผิดชอบ 

๓ 

ขั้นตอนที่ ๓ 
ติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด ให้สามารถ
ปฏิบั ติ ง าน เป็ น ไปตาม เป้ าหมาย  โ ดย ให้ มี ส รุ ปสถิ ติ ผ ล           
การปฏิบัติงานตามที่ ได้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดให้กับหน่วย       
ในสังกัด 

ประเมินจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำน
ต่ำง ๆ  
- เอกสาร/หลักฐานติดตามเร่งรัดการ
ปฏิบัติงาน 
- สถิติการปฏิบัติงานตามที่ได้มีการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัด 

๔ 

ขั้นตอนที่ ๔ 
การรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้
รายงานให้กับหน่วยงานต้นสั งกัด  บก ./บช.  รอบ ๖,  ๙                
และ ๑๒ เดือน 

ประเมินจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำน
ต่ำง ๆ  
- เอกสาร/หลักฐานการรายงานผลการ
ปฏิบัติรอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน 

๕ 

ขั้นตอนที่ ๕ 
น าผลปฏิบัติมาสรุปผลการปฏิบัติงาน เพ่ือจัดท าการประเมินผล
ระดับความส าเร็จในการด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย 

ประเมินจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำน
ต่ำง ๆ  
- เอกสารสรุปผลการด าเนินการ ตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
 
๓. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : ผลการปฏิบัติงานของ บก.ในสังกัด บช.ก. จ านวน ๑๑ บก. 

๔. หน่วยรับผิดชอบหลัก :บช.ก.(ฝอ.๓ บก.อก.บช.ก.) 

๕. หน่วยปฏิบัติ :บก.ในสังกัด บช.ก. จ านวน ๑๑ บก. 

๖. ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด :พ.ต.อ.การุณย์  อิงประสาร ผกก.ฝอ.๓ บก.อก.บช.ก. โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๑๘๑๔ 

๗. ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
    ๗.๑ พ.ต.ท.ฉัตรามนตรี  มหาพชราอรุณใหม่ รอง ผกก.ฝอ.๓ บก.อก.บช.ก. โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๑๘๑๔ 
    ๗.๒ พ.ต.ท.ชอุ่มพร    ฉับพลัน  สว.ฝอ.๓ บก.อก.บช.ก.  โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๑๘๑๔ 
    ๗.๓ ร.ต.ท.หญิง พัชรา   เหลืองอ่อน  รอง สว.ฝอ.๓ บก.อก.บช.ก. โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๑๘๑๔ 
    ๗.๔ ส.ต.อ.หญิง ชนิดาภา  คลังกูล  ผบ.หมู่ ฝอ.๓ บก.อก.บช.ก. โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๑๘๑๔ 
    ๗.๕ ส.ต.อ.หญิง ปิยพร   กะรัตน์  ผบ.หมู่ ฝอ.๓ บก.อก.บช.ก. โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๑๘๑๔ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 

๑๐. บช.ปส. 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ : กำรจับกุมคดียำเสพติดรำยส ำคัญ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๒ ของคดีที่จับกุมได้ทั้งหมด 

หน่วยวัด:   ร้อยละ 

น้ ำหนัก:   ร้อยละ  ๑๒ 

ค ำอธิบำย :   คดีรำยส ำคัญ หมายถึง คดีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
      ๑. ผู้ต้องหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทุกข้อหา 
      ๒. เป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฐาน  ผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครอง
เพ่ือจ าหน่าย  ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒  หรือ  พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.๒๕๑๘ 
ซึ่งมีปริมาณของกลางอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 
          ๒.๑  เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ๑,๐๐๐ กรัม (๑๐,๐๐๐ เม็ด) ขึ้นไป 
          ๒.๒  เมทแอมเฟตามีนบริสุทธ์ (ไอซ์) ๑,๐๐๐ กรัม (๑ กิโลกรัม) ขึ้นไป 
          ๒.๓  เอ็กซ์ตาซี่ ๒๕๐ กรัม (๑,๐๐๐ เม็ด) ขึ้นไป     
                             ๒.๔  เฮโรอีน ๑,๐๐๐ กรัม (๑ กิโลกรัม)  ขึ้นไป 
          ๒.๕  โคเคน  ๑,๐๐๐ กรัม (๑ กิโลกรัม)  ขึ้นไป 
                   ๒.๖  ฝิ่น ๑๐,๐๐๐ กรัม   (๑๐ กิโลกรัม) ขึ้นไป 
          ๒.๗  กัญชาแห้ง ๑๐๐,๐๐๐ กรัม (๑๐๐ กิโลกรัม)  ขึ้นไป 
          ๒.๘  ยางกัญชา ๑,๐๐๐ กรัม  (๑ กิโลกรัม)  ขึ้นไป 
          ๒.๙  คีตามีน  ๑,๐๐๐ กรัม (๑ กิโลกรัม)  ขึ้นไป 
          ๒.๑๐ โคคาอีน ๑,๐๐๐ กรัม (๑ กิโลกรัม)  ขึ้นไป 
          ๒.๑๑ มิดาโซแลม ๕๐๐ เม็ด ขึ้นไป   
   

     ๓. เป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฐาน สมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ ตาม พ.ร.บ.มาตรการในการ 
ปราบปรามผู้กระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ 
 
๓. สูตรค ำนวณ    :  
 

                    ร้อยละของคดีที่จับกุมได้      =       จ านวนคดีการจับกุมคดียาเสพติดรายส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙X ๑๐๐ 

                                          จ านวนคดีการจับกุมคดียาเสพติดทั้งหมด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน: 
 
  ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้ 
 

 

ตัวชี้วัด ระดับคะแนน 

 ๑  ๒ ๓ ๔ ๕ 
ร้อยละของคดียาเสพติดรายส าคัญ
เปรียบเทียบกับคดีท่ีจับกุมทั้งหมด 

๒๐ 
 

๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ 

 

 
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน: 
 
 

 
 

หน่วย 

ข้อมูลกำรจับกมุกำรกระท ำควำมผิดคดียำเสพติดรำยส ำคัญ 

พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ เป้ำปี 
พ.ศ.
๒๕๕

๙ 
จับกุม 

ทุกข้อหำ 
รำย

ส ำคัญ 
ร้อยละ 

จับกุม 
ทุกข้อหำ 

รำย
ส ำคัญ 

ร้อยละ 
จับกุม 

ทุกข้อหำ 
รำย

ส ำคัญ 
ร้อยละ ร้อยละ 

ภ.๑ ๕๖,๙๐๕ ๘,๕๔๔ ๑๕.๐
๑ 

๔๐,๒๗๐ ๖,๕๒๐ ๑๖.๑
๙ 

๒๔,๕๕๖ ๖,๓๑๑ ๒๕.๗
๐ 

๑๖.๕๐ 

ภ.๒ ๕๐,๖๕๙ ๗,๔๑๒ ๑๔.๖
๓ 

๔๖,๘๗๒ ๘,๐๐๖ ๑๗.๐
๘ 

๒๕,๗๗๕ ๗,๑๒๔ ๒๗.๖
๔ 

๑๗.๒๐ 

ภ.๓ ๓๙,๐๕๘ ๔,๕๐๒ ๑๑.๕
๓ 

๒๘,๘๑๖ ๖,๘๒๔ ๒๓.๖
๘ 

๒๙,๓๕๑ ๖,๑๑๕ ๒๐.๘
๓ 

๑๓.๕๐ 

ภ.๔ ๔๕,๗๖๒ ๖,๖๔๗ ๑๔.๕
๓ 

๔๗,๓๑๔ ๗,๑๑๒ ๑๕.๐
๓ 

๓๓,๒๕๗ ๗,๒๒๒ ๒๑.๗
๒ 

๑๔.๗๐ 

ภ.๕ ๑๗,๐๒๑ ๓,๕๐๕ ๒๐.๕
๙ 

๑๙,๔๘๐ ๓,๗๘๓ ๑๙.๔
๒ 

๒๐,๑๑๑ ๔,๒๔๓ ๒๑.๑
๐ 

๑๔.๒๐ 

ภ.๖ ๒๙,๗๑๖ ๕,๑๒๓ ๑๗.๒
๔ 

๒๖,๗๕๑ ๕,๕๔๒ ๒๐.๗
๒ 

๑๕,๔๓๗ ๔,๖๕๖ ๓๐.๑
๖ 

๑๙.๐๐ 

ภ.๗ ๔๙,๕๗๗ ๕,๗๗๗ ๑๑.๖
๕ 

๕๑,๑๕๒ ๖,๖๙๘ ๑๓.๐
๙ 

๑๙,๐๖๕ ๖,๓๖๘ ๓๓.๔
๐ 

๒๑.๕๐ 

ภ.๘ ๓๒,๘๗๑ ๕,๗๐๘ ๑๗.๓
๖ 

๓๕,๕๓๗ ๑๐,๔๗
๕ 

๒๙.๔
๘ 

๓๔,๗๔๘ ๑๑,๓๕
๘ 

๓๒.๖
๙ 

๒๑.๒๐ 

ภ.๙ ๑๙,๙๗๘ ๓,๙๓๔ ๑๙.๖
๙ 

๒๐,๗๐๗ ๕,๖๑๒ ๒๗.๑
๐ 

๑๖,๙๕๔ ๔,๖๙๒ ๒๗.๖
๗ 

๑๗.๓๐ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

บช.น ๖๑,๖๔๔ ๗,๓๑๓ ๑๑.๘
๖ 

๔๘,๒๐๕ ๕,๓๒๓ ๑๑.๐
๔ 

๓๗,๑๕๘ ๔,๖๓๓ ๑๒.๔
๗ 

๘.๒๐ 

ศชต. ๙,๐๐๒ ๑,๖๐๔ ๑๗.๘
๒ 

๙,๑๔๒ ๑,๖๒๒ ๑๗.๗
๔ 

๙,๐๒๓ ๒,๑๗๘ ๒๔.๑
๔ 

๑๕.๗๐ 

บช.ปส
. 

๔๑๘ ๔๐๔ ๙๖.๖
๕ 

๓๕๗ ๓๓๔ ๙๓.๕
๖ 

๓๘๘ ๓๗๐ ๙๕.๓
๖ 

๘๕.๐๐ 

รวม ๔๑๒,๖๑
๑ 

๖๐,๔๗
๓ 

๑๔.๖
๖ 

๓๔๘,๖๐
๓ 

๖๗,๘๕
๑ 

๑๙.๔
๖ 

๒๖๕,๘๒
๓ 

๖๕,๒๗
๐ 

๒๔.๕
๕ 

๒๒ 

 
ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน :  
 
 

 
 

ตัวช้ีวัด 
 

น้ าหนัก 
 

 
หน่วยวัด 

ผลกำรด ำเนินกำร รอบ ...........เดือน 

ผลการด าเนินการ คะแนนที่ได้ 

ร้อยละของคดียาเสพติดรายส าคัญเปรียบเทียบ
กับคดีที่จับกุมทั้งหมด  

 

 
ร้อยละ 

 
  

 
 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  :  
 
  บช.ปส.  เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล และรวบรวมผลการปฏิบัติของหน่วยปฏิบัติ 
ภ.๑-๙, บช.น., ศชต. และ บช.ปส.   ก าหนดให้หน่วยปฏิบตัิรายงานผลการปฏิบัติลงในระบบ Polis  ทุกครั้งที่มีการ
จับกุมคดีรายส าคัญ โดย บช.ปส.  จะเป็นหน่วยรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติของหน่วยปฏิบัติในภาพรวมทุกวันที่ ๕ 
ของเดือน เพ่ือรวบรวมข้อมูลรายงานระดับ ตร. ตามรอบระยะเวลา ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 
 
ปัญหำและอุปสรรคต่อกำรด ำเนินกำร (ถ้ำมี)  : 
หน่วยรับผิดชอบหลัก :   บช.ปส. 
หน่วยปฏิบัติ : ภ.๑-๙, บช.น.,ศชต., และ  บช.ปส. 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  

    ๑. พ.ต.อ.สัณฑภวิษย์  มากช่วย   ผกก.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ปส. 

    ๒. พ.ต.ท.หญิง ชลิดา  สกุลโชติ   รอง ผกก.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ปส. 

    ๓. พ.ต.ท.หญิง อัญญาณีย์  วิภากูลสว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ปส 

    ๔. ส.ต.อ.หญิง เบญจวรรณ เดชพงษ์   ผบ.หมู่ ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ปส. 
     

โทรศัพท์ : ๐ ๒๙๗๓ ๕๓๐๔      โทรสาร : ๐ ๒๕๒๑ ๘๐๓๑ 

 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๒๑๙ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ : การสกัดกั้นปริมาณยาเสพติด (ยาบ้า) ให้ได้ร้อยละ ๕๒ ของปริมาณยาเสพติด (ยาบ้า) ที่จับกุม                         
ได้ทั้งหมด             
หน่วยวัด      :   ร้อยละ 
น้ าหนัก        :   ร้อยละ   ๑๒   
ค าอธิบาย     :     
    ด้วยรัฐบาลได้ประกาศให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และส านักงานต ารวจแห่งชาติ  มี
นโยบายการบริหารราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   ให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยได้จัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๙  ให้หน่วยงานในสังกัด
ด าเนินการสืบสวนปราบปรามผู้ผลิต ผู้ค้า  ผู้มีอิทธิพล  และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ  สอบสวนขยายผลโดยน ามาตรการ
ริบทรัพย์มาด าเนินการต่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกราย  โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตามหลักนิติธรรม  
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้แก่ประชาชน และเยาวชนกลุ่มเสี่ยง   
 
ค านิยาม    :   
             สกัดกั้นยาเสพติด ร้อยละ ๕๒ ของปริมาณยาเสพติดที่จับกุมได้ทั้งหมด (ยาบ้า) หมายถึง คดีที่มี
ลักษณะ อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้ 
                      ๑. เป็นคดีท่ีมีการจับกุมยาเสพติด (ยาบ้า) ของกลางที่ลักลอบน าเข้าผ่านพื้นที่จังหวัดชายแดน    
(๓๑ จังหวัด) 
                      ๒. เป็นคดีท่ีมีการจับกุมยาเสพติด (ยาบ้า) ของกลางได้ที่ด่านตรวจ จุดตรวจ/จุดสกัดในพ้ืนที่ตอนใน 
                      ๓. เป็นคดีท่ีมีการจับกุมที่สถานีขนส่ง ไปรษณีย์ สถานีรถไฟหรือบนรถไฟ ท่าเรือหรือบนเรือ 
สนามบิน 
                      ๔. เป็นคดีท่ีมีการจับกุมโดย บก.สกส.บช.ปส. (ไม่ว่าจะจับกุมในพ้ืนที่ใด) 
                      
                      การพิจารณาผลส าเร็จของปริมาณยาเสพติด (ยาบ้า) ที่สกัดกั้น (ร้อยละ ๕๒) ต่อปริมาณยาเสพติด 
(ยาบ้า) ที่จับกุมทั้งหมด (ภาพรวม ตร.) คือ การวัดผลส าเร็จของปริมาณยาเสพติด (ยาบ้า) ที่สกัดก้ัน โดยใช้สถิติผล
การจับกุมยาเสพติด (ยาบ้า) จากหน่วยงานในสังกัด ตร.  คือ  บช.น. ,ภ.๑-๙, ศชต. และ บช.ปส.  
  
สูตรการค านวณ :  
 

                ปริมาณยาเสพติด (ยาบ้า) ที่จับกุมได้จากการสกัดกั้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   x ๑๐๐ 
                          ปริมาณยาเสพติด (ยาบ้า) ที่จับกุมได้ทั้งหมด (ภาพรวม ตร.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๒๒๐ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
ข้อมูลพื้นฐานการด าเนินการ 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน   : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน  ร้อยละ ๒ ต่อ ๑ คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 

 
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

   เป้า 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

การสกัดก้ันปริมาณยาเสพติด (ยาบ้า) ให้ได้
ร้อยละ ๕๒ ของปริมาณยาเสพติด (ยาบ้า) 
ที่จับกุมได้ทั้งหมด 

๑๒ ๕๑ ๔๘ ๕๐ ๕๒ ๕๔ ๕๖ 

 
 
หมายเหตุ   การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน ร้อยละ ๕๒ เพ่ือต้องการให้เป้าหมายการด าเนินงานมากกว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของกองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด    
ซึ่งก าหนดเป้าหมายผลการด าเนินงานไว้ที่ ร้อยละ ๕๐ 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล    : 
                  ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ปส. (งานวิจัยและสถิติ) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลผลการจับกุมของหน่วยปฏิบัติ บช.น., ภ.๑ – ๙, ศชต. และ บช.ปส.  ตามรอบระยะเวลา  ๖ เดือน ๙ 
เดือน และ ๑๒ เดือน   โดยให้ทุกหน่วยบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติผ่านระบบสารสนเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(POLIS)  
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลผลการด าเนินงาน  

การสกัดก้ันปริมาณยาเสพติด 
(ยาบ้า) ให้ได้ร้อยละ ๕๒ ของ
ปริมาณยาเสพติด (ยาบ้า)        
ที่จับกุมได้ทั้งหมด 

พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ 
ตรวจยึดยาบ้า 

(เม็ด) 
ตรวจยึดยาบ้า   
ทั่วประเทศ 

(เม็ด) 

อัตราส่วน 
(ร้อยละ) 

ตรวจยึดยาบ้า 
(เม็ด) 

ตรวจยึดยาบ้า   
ทั่วประเทศ 

(เม็ด) 

อัตราส่วน 
(ร้อยละ) 

- - - ๔,๗๔๒,๑๐๓ ๘๒,๘๔๙,๙๒๕ ๕๔ 
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 หน้า๒๒๑ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :     ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ปส.  
หน่วยปฏิบัติ         :     บช.น. ,ภ.๑-๙, ศชต. และ บช.ปส. 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด        :     พ.ต.อ.ชิตภพ  โตเหมือน         ผกก.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ปส.  
ผู้จัดเก็บข้อมูล             :    ๑. พ.ต.ท.หญิง ชลิดา   สกุลโชติ            รอง ผกก.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ปส.   
         ๒. พ.ต.ท.อนุวัฒน์  ขวัญเมือง               สว. ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ปส. 
    ๓. ส.ต.ท.หญิง เบญจวรรณ   เดชพงษ์      ผบ.หมู่ ฝ่ายยทุธศาสตร์ บก.อก.บช.ปส. 
 
โทรศัพท์  :    ๐ ๒๙๗๓ ๕๓๐๔   โทรสาร :   ๐ ๒๕๒๑ ๘๐๓๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๒๒๒ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
ตัวช้ีวัดที่  ๑.๓  :   จ านวนผู้ส าเร็จหลักสูตรครูต ารวจ D.A.R.E. จ านวน ๑,๔๔๐ คน 
หน่วยวัด         :   คน 
น้ าหนัก          :   ร้อยละ ๑๒ 

ค าอธิบาย       :    
                      ครูต ารวจ D.A.R.E. หรือ (D.A.R.E. OFFICER  หมายถึง  ข้าราชการต ารวจที่ส าเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตรครูต ารวจ D.A.R.E. (หลักสูตร ๑๐ วัน) โดยกองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบในการฝึกอบรมหลักสูตรครูต ารวจ D.A.R.E. ให้กับหน่วยงานหลักของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้แก่ 
กองบัญชาการต ารวจนครบาล   ต ารวจภธูรภาค ๑-๙    ศนูย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้  และ
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ตามมาตรฐานที่องค์กร D.A.R.E. ก าหนดและเม่ือส าเร็จหลักสูตรครูต ารวจ 
D.A.R.E. จะท าหน้าที่สอนหลักสูตร D.A.R.E. ให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
        คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมเป็นครูต ารวจ D.A.R.E. ดังนี้ 
        ๑. เป็นข้าราชการต ารวจโดยรับราชการมาไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
        ๒. มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป 
        ๓. มีอายุไม่เกิน ๕๕ ปี 
       ๔. รับผิดชอบหรือมีประสบการณ์ในงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์ 

      ๕. มีทัศนคติท่ีดีและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
        ๖. มีความประพฤติเรียบร้อยและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กนักเรียน 
        ๗. เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของหลักสูตร   
                  ๘. สามารถน าหลักสูตร D.A.R.E. เข้าสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 
การวัดความส าเร็จ : 
 พิจารณาจากข้าราชการต ารวจที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรครูต ารวจ D.A.R.E. (หลักสูตร ๑๐ วัน)     
ของกองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด จ านวน ๑,๔๔๐ คน  
 
ข้อมูลพื้นฐานการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด ข้อมูลผลการด าเนินงาน (คน) 

จ านวนผู้ส าเร็จหลักสูตรครูต ารวจ 
D.A.R.E. จ านวน ๑,๔๔๐ คน 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑,๔๓๙ ๑,๔๕๗ ๑,๔๖๔ 
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 หน้า๒๒๓ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

เกณฑ์การให้คะแนน     
 
         ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

                            

ตัวช้ีวัด 

 
น้ าหนัก 

เกณฑ์การให้คะแนน (คน) 

๑ 
๘๐% 

๒ 
๘๕% 

๓ 
๙๐% 

๔ 
๙๕% 

๕ 
๑๐๐% 

จ านวนผู้ส าเร็จหลักสูตรครูต ารวจ 
D.A.R.E. จ านวน ๑,๔๔๐ คน 

๑๒ 
 

๑,๑๕๒ ๑,๒๒๔ ๑,๒๙๖ ๑,๓๖๘ ๑,๔๔๐ 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
              ฝ่ายป้องกันอาชญากรรม บก.อก.บช.ปส. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินการตามตัวชี้วัด
และจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินการตามรอบระยะเวลา  ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน    
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก    ฝ่ายป้องกันอาชญากรรม บก.อก.บช.ปส. 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด           พ.ต.ท.ธีรวีร์  แก้วฉีด   สว.ฝ่ายป้องกันอาชญากรรม บก.อก.บช.ปส. 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล                 ร.ต.ต.ณัฐพล  ฮวบอ่ า   รอง สว.ฝ่ายป้องกันอาชญากรรม บก.อก.บช.ปส.๗๗๗๐ 
       โทร. ๐ ๒๕๒๒ ๗๗๖๑  
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๑๑. บช.ส. 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ : กำรสืบสวนหำข่ำวด้ำนควำมม่ันคงของชำติเกี่ยวกับกำรก่อเหตุควำมไม่สงบในพื้นที่จังหวัด 
                  ชำยแดนภำคใต้ส ำหรับกำรแจ้งเตือน 

หน่วยวัด   : ระดับความส าเร็จตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (Hybrid) 

น้ าหนัก    : ร้อยละ ๒๐ 

ค าอธิบาย :  

   ระดับความส าเร็จของการสืบสวนหาข่าว จะพิจารณาจากการด าเนินการสืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับ           
ความมั่นคงของชาติด้านการก่อความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยความส าเร็จของ    การสืบสวนหาข่าว
ของผู้ปฏิบัติตามพันธกิจเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน แนวทาง     ด าเนินการตามคู่มือการปฏิบัติการ
สืบสวนหาข่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานข้อมูลของหน่วยปฏิบัติข้อมูล 

 ค านิยาม :  

   การสืบสวนหาข่าวด้านความมั่นคงของชาติเกี่ยวกับการก่อเหตุความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ ส าหรับการแจ้งเตือน หมายถึง การด าเนินสืบสวนหาข่าวเพ่ือแจ้งเตือน ส าหรับสถานการณ์ท่ีอาจเป็นภัยหรือ
จะเป็นภัยอันเกิดจากการกระท าของผู้ก่อเหตุรุนแรงหรือกลุ่มบุคคลที่ก่อให้เกิด เหตุการณ์ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ท าให้เกิดความไม่สงบสุขท าลายหรือท าความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ
เพ่ือให้กลับสู่ภาวะปกติ และให้เกิดความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ ๔ อ าเภอ 
ของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ าเภอนาทวี อ าเภอสะบ้าย้อย อ าเภอเทพา และอ าเภอจะนะ 
               รูปแบบการก่อเหตุรุนแรง ได้แก่  

1) การวางระเบิด หมายถึง การก่อเหตุรุนแรงด้วยการใช้ระเบิดท าลายให้เสียหาย 
               ๒) การลอบยิง หรือซุ่มยิง หมายถึง การโจมตีฐานปฏิบัติการที่ตั้งของเจ้าหน้าที่รัฐ การใช้อาวุธปืนซุ่มยิง 
เป้าหมายทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ช่วยเหลือฝ่ายรัฐและประชาชนทั่วไป 

3) การก่อกวน หมายถึง การโปรยตะปูเรือใบ การใช้เอกสารแผ่นปลิว การท าลายทรัพย์สินของรัฐ และ     
เอกชน แขวนป้ายผ้าหรือปักธง การโฆษณาชวนเชื่อ 

4) การวางเพลิง หมายถึง การลอบจุดไฟเผาอาคารบ้านเรือนหรือสิ่งของต่างๆ 
5) อ่ืนๆ เช่น โจมตีที่ตั้ง ฆ่าด้วยวิธีทารุณ ประสงค์ต่ออาวุธ เป็นต้น 

 
 ความส าเร็จของการด าเนินการ หมายถึง การที่มีข่าวแจ้งเตือนเรื่องการก่อเหตุความไม่สงบในพ้ืนที่  จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ไปยังหน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่แล้ว ไม่เกิดความรุนแรงขึ้นแต่อย่างใด 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

เกณฑ์กำรให้คะแนน (Hybrid) 
 
ระดับคะแนน                                  รายละเอียดการด าเนินงาน 
ระดับท่ี ๑ ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบสวนหาข่าวด้านความมั่นคงเกี่ยวกับการก่อเหตุ

ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยประจ าปี ๒๕๕๘ 
ระดับท่ี ๒ การปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามแบบปฏิบัติงานของหน่วยประจ าปี ๒๕๕๘ 

ระดับท่ี ๓ ด าเนินการสืบสวนหาข่าวตามการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายตาม
แผนปฏิบัติงาน จ านวนข่าวแจ้งเตือนด้านการก่อความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เรื่อง 

ระดับท่ี ๔ ด าเนินการส่ งข่าวด้านการก่อความไม่สงบในพ้ืนที่จั งหวัดชายแดนภาคใต้             
ให้หน่วยงานอื่นได้รับทราบเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ระดับท่ี ๕ ด าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข่าวแจ้งเตือนด้านความไม่สงบ ในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

 
                    รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน 

 
 
       ตวัชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
 หน่วยวัด 

             ผลการด าเนินงานในอดีต 
    ๒๕๕๖     ๒๕๕๗      ๒๕๕๘ 

ระดับความส าเร็จของการสืบสวนหาข่าวความ
มั่นคงของชาติเกี่ยวกับการก่อเหตุความไม่สงบใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส าหรับการแจ้งเตือน
ของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อ าเภอใน
พ้ืนที่จังหวัดสงขลา ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เรื่อง 

 
   เรื่อง 
 

   

 
หน่วยรับผิดชอบหลัก: บก.ส.๑  
 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก 
                       พล.ต.ต.สราวุฒิ  การพานิช          รอง ผบช.ส.                    ผู้ก ากับดูแล 
                       พล.ต.ต.กติติ์รัฐ    พันธุ์เพ็ชร์         ผบก.ส.๑                       ผู้ก ากับดูแล 
                       พ.ต.อ.วรา  เวชชาภินันท์             รอง ผบก.ส.๑                  ผู้ก ากับดูแล 
                       พ.ต.อ.ชัฏฐ  นากแก้ว                 ผกก.๕ บก.ส.๑                ผู้ก ากับดูแล 
                       พ.ต.ท.สุพจน์  ปรุงธัญญะพฤกษ์    รอง ผกก. ๕ บก.ส.๑          ผู้จดัเก็บ  
                       พ.ต.ท.มลยา  โต๊ะเส็น                รอง ผกก.๕ บก.ส.๑           ผู้จดัเก็บ 
                       พ.ต.ท.อภิชัย  วารุณี                  สว.กก.๕ บก.ส.๑              ผู้จดัเก็บ 
                       ร.ต.ท.วีระวิทย์  หวังปาน            รอง สว. กก.๕ บก.ส.๑        ผู้จัดเก็บ 
                       ด.ต.พายัพ  ปรานคุณ                ผบ.หมู่ กก.๕ บก.ส.๑          ผูจ้ดัเก็บ 
                       ด.ต.ธรรมธัช  หนูสวัสดิ์              ผบ.หมู่ กก.๕ บก.ส.๑          ผูจ้ดัเก็บ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
รายงานการสืบสวนหาข่าวด้านความมั่นคงของชาติเกี่ยวกับการก่อเหตุความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ส าหรับการแจ้งเตือน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รายไตรมาส 
ลักษณะการกระท าผิด ไตรมาสที่ 

๑ 
ไตรมาส ๒ ไตรมาสที่ 

๓ 
ไตรมาสที่ 

๔ 
รวม 

๑. การวางระเบิดฯ      
๒. การลอบยิงฯ      
๓. การก่อกวนฯ      
๔.การวางเพลิง ฯ      
๕.อ่ืนๆ เช่น โจมตีที่ตั้ง ฆ่าด้วยวิธีทารุณ 
ประสงค์ต่ออาวุธ 

     

รวม      
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒: ควำมปลอดภัยในกำรป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรมข้ำมชำติ  

น้ ำหนัก : ร้อยละ ๒๐ 

ค ำอธิบำย :  
อำชญำกรรมข้ำมชำติ ใช้ค ำนิยำมตำมอนุสัญญำของสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนองค์กร

อำชญำกรรมข้ำมชำติ หมำยถึง การกระท าความผิดโดยละเมิดกฎหมายอาญา ผู้ก่อการกระท าความผิดขึ้นใน
ประเทศหนึ่ง มีผลเสียหายเชื่อมโยงอีกประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศ และความผิดอาชญากรรมท่ีมีลักษณะ ดังนี้ 
 ๑.ความผิดนั้นกระท าลงในประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ 
 ๒.ความผิดนั้นกระท าลงในประเทศหนึ่ง แต่ส่วนส าคัญของการตระเตรียมการ การวางแผน การสั่งการ หรือ
การควบคุม ได้กระท าลงในอีกประเทศหนึ่ง 
 ๓.ความผิดนั้นกระท าลงในประเทศหนึ่ง แต่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าผิดทาง
อาญาในอาณาเขตของประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ หรือ 
 ๔.ความผิดนั้นกระท าลงในประเทศหนึ่งแต่มีผลกระทบที่ส าคัญเกิดขึ้นในอีกประเทศหนึ่ง 
ความผิดทางอาญาที่เข้าข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ได้แก่ ๑) การก่อการร้าย ๒) การลักลอบค้ายาเสพติด และสารเสพ
ติดผิดกฎหมาย ๓) การล้กลอบค้าอาวุธ ๔) การลักลอบน าคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หรือการค้ามนุษย์ ๕)
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาติ ๖) อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ๗) การปลอมแปลงเอกสารแสดงตน ๘) การ
ฉ้อโกงข้ามชาติ ๙) การฟอกเงิน ๑๐) อาชญากรรมอ่ืน ที่เก่ียวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 

ซึ่งการกระท าผิดในฐานดังกล่าวนั้น  ต้องมีลักษณะพฤติการณ์เข้าตามข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อตาม
ความหมายของอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งได้นิยามไว้  

 ระเบียบส านักงานต ารวจแห่ งชาติ  ว่ าด้ วยการก าหนดอ านาจหน้ าที่ ของส่ วนราชการ                              
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ มอบหมายให้กองก ากับการ ๓ กองบังคับการต ารวจสันติบาล ๒  มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสืบสวน หาข่าว และการด าเนินการควบคุมและบริหารงานข่าวกรองเกี่ยวกับ
อาชญากรรมข้ามชาติ ตามฐานความผิดข้างต้นแล้วรายงานเข้าระบบ SBIS : Special Branch Intelligence System 
เป็นระบบการรายงานข่าวและจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลข่าวของกองบัญชาการต ารวจสันติบาล 

 
ข้อมูลพื้นฐำนกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ 

อำชญำกรรมข้ำมชำติ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 
จ านวนข่าว    

จ านวนค่าเฉลี่ย  
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

เกณฑ์กำรให้คะแนนและกำรประเมินผล  : (Milestones + Outcome) 
ระดับที่ ๑ – ๒ เป็น Milestones , ๓ – ๕ เป็น Outputs 

ระดับ
คะแนน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน เอกสำรประกอบ 

ระดับท่ี ๑ ทบทวนการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้าม
ชาติ 
 

- บันทึกการประชุมทบทวนการ
ปฏิบัติ 

ระดับท่ี ๒ การปฏิบัติราชการในภารกิจที่ได้รับมอบหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ บก.ส. ๒ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

- แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
บก.ส.๒ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ระดับท่ี ๓ ด าเนินการสืบสวนหาข่าวตามแผนการปฏิบัติราชการใน
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามแผนปฏิบัติราชการ โดยสามารถ
ประสานงานและสืบสวนหาข่าวในด้านอาชญากรรมข้ามชาติ
ที่ลงในระบบ SBIS ไม่น้อยกว่า ๖๕๐   เรื่อง 

- ผลสถิติจ านวนการรายงาน
ข่าวที่ลงระบบในแต่ละเดือน 

ระดับท่ี ๔ ด าเนินการสืบสวนหาข่าวตามแผนการปฏิบัติราชการใน
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามแผนปฏิบัติราชการ โดยสามารถ
ประสานงานและสืบสวนหาข่าวในด้านอาชญากรรมข้ามชาติ
ที่ลงในระบบ SBIS ไม่น้อยกว่า  ๗๕๐  เรื่อง 

- ผลสถิติจ านวนการรายงาน
ข่าวที่ลงระบบในแต่ละเดือน 

ระดับท่ี ๕ ด าเนินการสืบสวนหาข่าวตามแผนการปฏิบัติราชการใน
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามแผนปฏิบัติราชการ โดยสามารถ
ประสานงานและสืบสวนหาข่าวในด้านอาชญากรรมข้ามชาติ
ที่ลงในระบบ   SBIS   ไม่น้อยกว่า     ๘๕๐     เรื่องประชุม
สรุปผลการปฏิบัติ สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไข ปัจจัย
ความส าเร็จ 

- ผลสถิติจ านวนการรายงาน
ข่าวที่ลงระบบในแต่ละเดือน 
- บันทึกการประชุมทบทวนผล
การปฏิบัติ 

กำรจัดเก็บข้อมูล : กองก ากับการ ๓ กองบังคับการต ารวจสันติบาล ๒ จัดเก็บข้อมูลเป็นรำยเดือน 

แนวทำงกำรประเมินผล : 

แนวทำงกำรประเมินผล 
๑. ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ  
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง เช่น  

  รายงานการประชุม 
  แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
 บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดสถิติการรายงานข่าวเข้าระบบ SBIS  
  เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดที่ระบุในค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 

๒. ประเมินผลจำกผลกำรปฏิบัติงำน  
  การประเมินผลการด าเนินงาน ตามเอกสารการรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการตามรอบระยะเวลา 
 ๖,๙ และ ๑๒ เดือน 
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

แนวทำงกำรประเมินผล 
หมำยเหตุ :การจัดท ารายงานประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให้ส่วน

ราชการส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานเฉพาะส่วนที่ส าคัญต่อการค านวณและ
พิจารณาผลการด าเนินงานมาด้วย   ส่วนเอกสาร/หลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้จัดส่งให้ บก.ส.๒ขอให้ส่วน
ราชการจัดเตรียมไว้  ณ สว่นราชการเพ่ือพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบ 

 
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก :  บก.ส.๒ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก : พล.ต.ต.อัตชัย ดวงอัมพร รอง ผบช.ส.    ผู้ก ากับดูแล 
 พล.ต.ต.อุดร ยอมเจิญ ผบก.ส.๒  ผู้ก ากับดูแล 
 พ.ต.อ.เกื้อบุญ สงฆ์เจริญ รอง ผบก.ส.๒  ผู้ก ากับดูแล 

 พ.ต.อ.กิตติภณ  แก้วอัมพร ผกก.๓ บก.ส.๒  ผู้ก ากับดูแล 

ผู้จัดเก็บข้อมูล                : พ.ต.ท.ประภาวิน  ฉายโฉมเลิศ รอง ผกก.๓ บก.ส.๒   
  พ.ต.ท.ดุสิต ส่งแสง  สว.กก.๓ บก.ส.๒ 
  ร.ต.ท.วิชยพล  ผิวฟัก  รอง สว. กก.๓ บก.ส.๒ 
      โทร ๐๘-๕๑๔๓-๕๕๓๓ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
 

รายงานการข่ำวกำรป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรมข้ำมชำติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รายไตรมาส 
ลักษณะการกระท าผิด ไตรมาสที่ 

๑ 
ไตรมาสที ่

๒ 
ไตรมาสที่ 

๓ 
ไตรมาสที่ 

๔ 
รวม 

๑. การก่อการร้าย      
๒. การลักลอบค้ายาเสพติด และสารเสพ
ติดผิดกฎหมาย 

     

๓.การล้กลอบค้าอาวุธ      
๔.การลักลอบน าคนเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมาย หรือการค้ามนุษย์  

     

๕.อาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาติ      
๖.อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์      
๗.การปลอมแปลงเอกสารแสดงตน      
๘.การฉ้อโกงข้ามชาติ      
๙.การฟอกเงิน      
๑๐.อาชญากรรมอ่ืน ที่ เกี่ยวข้องกับ
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 

     

รวม      
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ : กำรรักษำควำมปลอดภัยบุคคลและสถำนที่ 
น้ ำหนัก    :  ร้อยละ ๒๐ 
๑. ค ำอธิบำย : 

 กำรรักษำควำมปลอดภัยบุคคล 
การรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ หมายถึง มาตรการทั้งปวงที่ก าหนดขึ้น เพ่ือให้ความคุ้มครองป้องกันแก่

บุคคลที่มีความส าคัญยิ่ง ให้พ้นจากอันตรายที่อาจเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุ หรือความจงใจที่จะกระท าของฝ่ายตรงข้ามการ
ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยพึงระลึกเสมอว่าบุคคลส าคัญก็ต้องการใช้ชีวิตส่วนตัวด้วยเหมือนกัน ในบางโอกาส
อาจจะต้องผ่อนปรนในการปฏิบัติได้บ้าง โดยอาจจะด าเนินการรักษาความปลอดภัยให้บุคคลส าคัญแบบไม่รู้ตัว 
อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติการจะต้องยึดถือหลักการรักษาความปลอดภัยไว้ตลอดเวลา ส าหรับมาตรการการระวัง
ป้องกันนั้นสามารถยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ ไม่มีกฎตาย ตัวแน่นอน นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของบุคคลส าคัญให้ได้ รวมทั้งเรียนรู้ถึงสิ่งที่บุคคลส าคัญชอบท า 
เช่น การข่ีม้า ว่ายน้ า ยิงปืน เป็นต้น 

องค์ประกอบของกำรรักษำควำมปลอดภัยบุคคล 
การรักษาความปลอดภัยที่ดี และมีประสิทธิภาพสูงสุดจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีองค์ประกอบอยู่หลายประการ ดังนี้ 
   ๑. วางมาตรการระวังป้องกันต่างๆ รอบตัวบุคคลส าคัญให้รัดกุมที่สุด โดยพยายามลดช่องว่างที่คนร้าย

สามารถเข้าท าร้ายบุคคลส าคัญให้มากท่ีสุด 
   ๒. รวบรวมข่าวสารที่อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อบุคคลส าคัญให้มากที่สุด ทั้งทั่วไปและในพ้ืนที่ที่บุคคล

ส าคัญจะไปเยี่ยมเยียนเพ่ือให้มีการประเมินภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นอย่างแม่นย า เพราะการจัดการรักษาความ
ปลอดภัยมักขึ้นกับประเภทภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้นจึงนับว่าการประเมินค่าข่าวสารที่มีความแม่นย าจะช่วยให้
การรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญได้ผลดีที่สุด 

   ๓. ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์หน่วยรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญจะต้องวางแผนการส ารวจล่วงหน้า เพ่ือทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านการข่าว 
สถานที่ต่างๆ ที่บุคคลส าคัญจะไป เส้นทาง ยานพาหนะต่างๆ ที่บุคคลส าคัญจะใช้ตลอดจนการประสานงานกับส่วน
ราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งส ารวจการสื่อสาร เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนรักษาความ
ปลอดภัยในเรื่องต่างๆ 

   ๔. ใช้เจ้าหน้าที่ต ารวจให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพราะเจ้าหน้าที่ต ารวจมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการ
จับกุม ตรวจค้นผู้ต้องสงสัยหรือกักกันบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจไม่ให้เข้าใกล้บุคคลส าคัญได้ 

 

 กำรรักษำควำมปลอดภัยเกี่ยวกับสถำนที่ 
 กำรรักษำควำมปลอดภัยเกี่ยวกับสถำนที่ คือ มาตรการที่ก าหนดขึ้นเพ่ือพิทักษ์ รักษา ให้ความปลอดภัยแก่
ที่สงวน อาคาร และสถานที่ของส่วนราชการ ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ เจ้าหน้าที่และเอกสารในอาคารสถานที่ดังกล่าว
ให้พ้นจากการโจรกรรม การจารกรรมและการก่อวินาศกรรมหรือเหตุอ่ืนใดอันอาจท าให้เสียสมรรถภาพในการปฏิบัติ
ภารกิจของส่วนราชการได้ตลอดจนบุคคลที่อยู่ในสถานที่นั้นพ้นจากภัยคุกคาม 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 กำรรักษำควำมปลอดภัยเกี่ยวกับสถำนที่ มีควำมมุ่งหมำยเพื่อ 
๑. ก าหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ของส่วนราชการ 
๒. เป็นแนวทางในการวางแผนรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ของส่วนราชการที่ตั้งขึ้นใหม่หรือย้าย

ออกไป และเป็นแนวทางในการประเมินค่าแห่งการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ที่มีอยู่แล้ว 
๓. เป็นแนวทางให้ส่วนราชการด าเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ตามความเหมาะสม

กับระดับความส าคัญของสถานที่นั้น ๆ  
๔. ช่วยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการพิทักษ์รักษาสถานที่และวัตถุต่าง ๆ ที่มีค่าสูงของชาติให้ปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกองบังคับการต ารวจสันติบาล ๓ กองบัญชาการต ารวจสันติบาล เน้นการรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญและสถานที่ส าคัญๆ ตามที่รับมอบหมายโดยก าหนดจุดเป้าหมายส าหรับการประเมินและ
ตรวจสอบวัดผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมายและระเบียบ เกี่ยวกับการก าหนดอ านาจ
หน้าที่ของส่วนราชการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ เพ่ือให้การด าเนินงานตัวชี้วัดที่ก าหนดชัดเจนส าหรับ
กรอบการตรวจสอบและประเมิน ขอก าหนดนิยามปฏิบัติการของบุคคลและสถานที่ องค์ประกอบส าหรับเป้าหมาย 

บุคคลส าคัญ/สถานที่ หมายถึง บุคคลที่อยู่ในพ้ืนที่ส าหรับการรักษาความปลอดภัยแบ่งออกตามสถานที่ส าคัญ
ที่รับผิดชอบ คือ 

     - บุคคลส าคัญภายในส านักงานต ารวจแห่งชาติ หมายถึง ผู้บังคับบัญชาระดับ พลต ารวจเอก ภายใน
อาคาร ๑ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ถนน พระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

     - บุคคลส าคัญภายในท าเนียบรัฐบาล หมายถึง ข้าราชการระดับสูง/คณะรัฐมนตรีที่ตั้ง เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

     - บุคคลส าคัญภายในสถานทูต หมายถึง บุคคลส าคัญภายในสถานทูตของประเทศที่มีภาวะเสี่ยง  ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน ๕ ประเทศ ได้แก่  

       ๑) สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาที่ตั้ง ๙๕ ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
       ๒) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ตั้ง ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 
       ๓) สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ที่ตั้ง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
       ๔) สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ที่ตั้ง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

       ๕) สถานทูตอิสราเอล ที่ตั้ง ชั้น ๒๕ อาคารโอเชี่ยน ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท ซอย ๑๙ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร  
 ข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการประกอบการประเมินผลการปฏิบัติตามภารกิจหลักของกองบังคับการ
ต ารวจสันติบาล ๓ โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญส าหรับการปฏิบัติงานในภาพรวมที่ชัดเจน สะดวกต่อการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล การปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ 

๒. เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 ตัวชี้วัดนี้มีการประเมินแบบขั้นตอน ๑ – ๓ ส่วน ๔ – ๕ เป็นการประเมินแบบประสิทธิภาพจาก
แบบสอบถามจากผู้รับบริการ เป็นผลสัมฤทธิ์ในการประเมิน 

ระดับคะแนน ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน เกณฑ์กำรให้คะแนน 
๑ - ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ เพ่ือวางแผนขั้นตอนการด าเนินงาน

ด้านการพัฒนาตามรูปแบบองค์ความรู้ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลและสถานที่ส าคัญ  

๐.๕ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ระดับคะแนน ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน เกณฑ์กำรให้คะแนน 
- จัดประชุมชี้แจงเพ่ือด าเนินงานด้านต่างๆเพ่ือร่วมพิจารณา
ก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการ/วางแผนและขั้นตอนต่างๆของ
การปฏิบัติงาน 

๐.๕ 

๒ - จัดท าคู่มือการรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ส าคัญ 
- ขออนุมัติหลักการเพ่ือเป็นคู่มือประจ าตัวข้าราชการต ารวจที่
ปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ส าคัญ 

๐.๕ 
๐.๕ 

๓ - หนังสือแจกจ่ายให้ข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษา
ความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ส าคัญ 
- จัดท าแบบสอบถามผู้รับบริการตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ก าหนด
จุดละ ๑๐ ชุด เป็นการน าร่องส าหรับคิดค่ากลางในการประเมิน 

๐.๕ 
 

๐.๕ 

๔ - ติดตามผลการด าเนินงานจากแบบสอบถาม 
- รวบรวมฐานข้อมูลการปฏิบัติงานฯ 

๐.๕ 
๐.๕ 

๕ - สรุปผลการด าเนินงานจากแบบสอบถามความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๐ 
- รายงานผลให้คณะท างานและผู้บังคับบัญชาทราบ 

๐.๕ 
 

๐.๕ 

๓. แหล่งข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำร 
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุตามข้อมูลตามท่ีข้อมูลแจ้งมา

จริง  
 - ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
 - รายงานการประชุม 
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
 - เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวกับการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
 การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามค านิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับ

เกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ที่ระบุในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

๔. หน่วยรับผิดชอบตัวชี้วัด : กองบังคับกำรต ำรวจสันติบำล ๓  
ผู้รับผิดชอบ หมำยเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด ๑.พล.ต.ต.อภิชาติ  เพชรประสิทธิ์ รอง ผบช.ส.  
 ๒. พล.ต.ต.พิสิฐ  ตันประเสริฐ ผบก.ส.๓  
 ๓. พ.ต.อ.หญิง วนิดา  หาญบญุเศรษฐ รอง ผบก.ส.๓ ๐-๒๒๐๕-๑๗๗๗ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล ๑. พ.ต.อ. ปกปภพ   บดีพิทักษ์ ผกก.๔ บก.ส.๓ ๐-๒๒๘๘-๔๔๒๐ 
 ๒. พ.ต.อ. เสริมพงศ์   ก าพุศิริ ผกก.๕ บก.ส.๓ ๐-๒๒๐๕-๒๗๖๕ 
 ๓. พ.ต.อ. จักรเทพ   กุญชร ณ อยุธยา ผกก.๓ บก.ส.๓ ๐-๒๒๐๕-๒๗๑๒ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๑๒. สตม. 
ตัวช้ีวัดที่   ๑.๑ : ร้อยละของกำรจับกุมคนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำและอยู่ในรำชอำณำจักรโดยกำรอนุญำตสิ้นสุด  

(Over Stay) ได้เพิ่มขึ้น 

หน่วยวัด        : ร้อยละ 

น้ ำหนัก          : ร้อยละ ๑๐ 

1. ค ำอธิบำย : 
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นหน่วยงานหลักในการควบคุมคนเข้าออกราชอาณาจักร และการก ากับ

ดูแลการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวทั้งระบบ มิให้เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและประเทศชาติ 
ประกอบกับประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในกลุ่มประชาคมอาเซียน (ASEAN) โดยในปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะเป็นการ
เปิดประเทศเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะท าให้เกิดการ
เคลื่อนไหวของประชากรเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างประเทศในกลุ่มสมาชิก   อีกทั้งแนวโน้มการเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรของคนสัญชาติอ่ืนๆ ก็มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นทุก ๆ ปี  ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่าคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามา
และพ านักในราชอาณาจักรเป็นจ านวนมากเหล่านี้ บางส่วนเมื่อเดินทางเข้าในราชอาณาจักรแล้วไม่เดินทางกลับออกไป
ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ของประเทศต้นทาง และ
สภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยที่เอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีวิตและคนต่างด้าวเหล่านี้ได้พ านักอยู่ในราชอาณาจักร
อย่างผิดกฎหมาย 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้จัดท าแผนระดมกวาดล้างคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ใน
การปฏิบัติได้มอบหมายให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจคัดกรองคนต่างด้าวตั้งแต่ขั้นตอนการเข้ามา การพักอาศัย
อยู่ในราชอาณาจักร และการเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ตรวจพ้ืนที่ (X-RAY พ้ืนที่) ความรับผิดชอบ เพ่ือ
ป้องกันปราบปรามคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับ
อนุญาตหรือการอนุญาตสิ้นสุด โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติต่อกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ การหลบหนีเข้าเมือง และการค้า
มนุษย์ ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีคนต่างด้าวที่อยู่เกินก าหนดระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นจ านวนมาก  
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงได้มีการก าหนดแผนระดมกวาดล้างคนต่างด้าวที่เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรเกิน
ก าหนดอนุญาต โดยให้มีการระดมกวาดล้างทุกวันที่ ๑๙ - ๒๕ ของทุกเดือน เพ่ือจับกุมคนต่างด้าวที่อยู่เกินอนุญาต
เหล่านี้ส่งตัวกลับประเทศ ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการส านักงานตรวจคนเข้าเมืองที่เน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองต้อนรับคนดี และป้องกันมิให้ คนไม่ดีเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมาย(Good Guys 
In ; Bad Guys Out) 
   ความส าเร็จของการด าเนินการตามตัวชี้วัด หมายถึง การที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง สามารถการจับกุมคน
ต่างด้าวที่เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด ตามนัยมาตรา ๘๑ แหง่พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 
๒๕๒๒ ได้เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
๒.ข้อมูลพื้นฐำน: 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
จ า น วนค นต่ า ง ด้ า ว ที่ ถู ก จั บ กุ ม
ด าเนินคดีในข้อหาเป็นคนต่างด้าวอยู่
ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาต
สิ้นสุด(Over Stay) 

คน ๔๘,๐๕๙ ๕๐,๗๒๐ ๗๕,๘๑๑ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
ค่าเฉลี่ย = ๔๘,๐๕๙ + ๕๒,๗๒๐ + ๗๕,๘๑๑ =  ๑๗๔,๕๙๐ =  ๕๘,๑๙๖ 
   ๓   ๓ 

 
๓.เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
 ก าหนดช่วงระหว่างคะแนนแต่ละระดับ +/- (เพ่ิมข้ึน/ลดลง) ร้อยละ ๒๔     
 

ระดับคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

(-๔๘%) (-๒๔%) (๐%) (+๒๔%) (+๔๘%) 
๓๐,๒๖๒ ๔๔,๒๒๙ ๕๘,๑๙๖ ๗๒,๑๖๓ ๘๖,๑๓๐ 

 

4. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล  
- เก็บข้อมูลโดยพิจารณารายงานการจับกุมของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดส านักงานตรวจ 

คนเข้าเมือง 

๕.หน่วยปฏิบัติ : กองตรวจคนเข้าเมือง ๑ – ๖ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

           กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
5. ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : พันต ารวจเอก พงษ์นคร  นครสันติภาพ 

       โทรศัพท์   ๐๒ ๒๘๗ ๑๗๓๔ 
 โทรสาร    ๐๒ ๒๘๗ ๔๖๓๐ 
       E-mail :general๓.๓@gmail.com 

6. ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด : 
๖.๑. พันต ารวจโทหญิง เลิศศิริ สงวนทรัพย์ สารวัตร ฝ่ายอ านวยการ ๓  
  กองบังคับการอ านวยการ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
  โทรศัพท์   ๐๒ ๒๘๗ ๑๗๓๔ 

 โทรสาร   ๐๒ ๒๘๗ ๔๖๓๐ 
             E-mail :general๓.๓@gmail.com 

๖.๒  ร้อยต ารวจโทหญิง ประไพพร  พรมสิทธิ    รองสารวัตร ฝ่ายอ านวยการ ๓ 
      กองบังคับการอ านวยการ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

  โทรศัพท์   ๐๒ ๒๘๗ ๑๗๓๔ 
 โทรสาร   ๐๒ ๒๘๗ ๔๖๓๐ 
       E-mail:general๓.๓@gmail.com 

๖.๓ จ่าสิบต ารวจหญิง นงลักษณ์  โพธิ์หล้า ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายอ านวยการ ๓ 
      กองบังคับการอ านวยการ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

   โทรศัพท์   ๐๒ ๒๘๗ ๑๗๓๔ 
   โทรสาร    ๐๒ ๒๘๗ ๔๖๓๐ 
   E-mail  :  general๓.๓@gmail.com 
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ : จ ำนวนคนต่ำงด้ำวที่กักตัวเกิน ๗ วัน และสำมำรถผลักดัน/ส่งกลับออกนอกรำชอำณำจักรได้ 

หน่วยวัด :  คน 

น้ ำหนัก :    ร้อยละ ๑๐ 

๑. ค ำอธิบำย 

 ๑ . ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นหน่วยงานหลักในการควบคุมคนเข้าออกราชอาณาจักร และ 
การก ากับดูแลการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวทั้งระบบ มิให้เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและ
ประเทศชาติ ประกอบกับประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในกลุ่มประชาคมอาเซียน (ASEAN) โดยในปลายปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ จะเป็นการเปิดประเทศเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะ
ท าให้เกิดการเคลื่อนไหวของประชากรเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างประเทศในกลุ่มสมาชิก   อีกทั้งแนวโน้มการเดิน
ทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนสัญชาติอ่ืนๆ ก็มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นทุก ๆ ปี  ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่าคนต่างด้าวที่
เดินทางเข้ามาและพ านักในราชอาณาจักรเป็นจ านวนมากเหล่านี้ บางส่วนเมื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วไม่
เดินทางกลับออกไปตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ของประเทศต้น
ทาง และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยที่เอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีวิต และคนต่างด้ าวเหล่านี้ได้พ านักอยู่ใน
ราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมาย 

๒. ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้จัดท าแผนระดมกวาดล้างคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ใน
การปฏิบัติให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจคัดกรองคนต่างด้าวตั้งแต่ขั้นตอนการเข้ามาการพักอาศัยอยู่ใน
ราชอาณาจักร และการเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ตรวจพ้ืนที่ (X-RAY พ้ืนที่) ความรับผิดชอบ เพ่ือ
ป้องกันปราบปรามคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับ
อนุญาต หรือการอนุญาตสิ้นสุด โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติต่อกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ การหลบหนีเข้าเมือง และการค้า
มนุษย์ ซึ่งปัจจุบันพบว่า มีคนต่างด้าวที่ถูกหน่วยงานต่างๆ จับกุม ด าเนินคดีจนถึงที่สุดเป็นจ านวนมาก ซึ่งคนต่างด้าว
เหล่านี้ เมื่อการด าเนินคดีสิ้นสุดหรือได้รับโทษจนถึงที่สุดจะถูกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งตัวมายังสถานควบคุมตัวเพ่ือรอ
การผลักดันส่งกลับของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยในส่วนกลางให้ส่งตัวให้แก่ กองก ากับการ ๓ กองบังคับการ
สืบสวนสอบสวน ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส าหรับส่วนภูมิภาคได้แก่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือ ด่านตรวจคน
เข้าเมืองในพ้ืนที่ที่ใกล้ที่สุดเพ่ือเข้าสู่กระบวนการรอการส่งกลับหรือผลักดันออกไปนอกราชอาณาจักร ตามนัยมาตรา 
๕๔ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓. คนต่างด้าวที่ถูกส่งตัวมาเพ่ือผลักดัน/ส่งกลับเหล่านี้  เมื่อส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้รับตัวไว้แล้ว จะ
พิจารณาด าเนินการตามขั้นตอนวิธีการที่ได้ก าหนดไว้และส่งตัวคนต่างด้าวเหล่านั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  ซึ่ง
แนวทางปฏิบัติหน่วยงานที่รับผิดชอบของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
๗ วัน แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีคนต่างด้าวที่รอการส่งกลับจ านวนหนึ่งที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่สามารถด าเนินการ
ผลักดัน/ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได้ตามก าหนดเวลาได้ โดยถูกกักตัวไว้ ณ สถานกักตัวของส านักงานตรวจ
คนเข้าเมืองเพ่ือรอการส่งกลับมากกว่า ๗ วัน  ทั้งนี้ เนื่องจากเหตุผลหลายประการ  ได้แก่ 

๓.๑ คนต่างด้าวไม่มีหนังสือเดินทาง ต้องรอให้สถานทูต/กรมการกงสุลออกหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้
แทนหนังสือเดินทางฉบับใหม ่

๓.๒ คนต่างด้าวไม่มีเงินส าหรับซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน 
๓.๓ คนต่างด้าวไม่สมัครใจที่จะเดินทางกลับประเทศภูมิล าเนา 
๓.๔ คนต่างด้าวเป็นผู้ลี้ภัยอยู่ระหว่างรอเดินทางไปประเทศที่สาม 
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๓.๕ คนต่างด้าวอยู่ระหว่างรอการพิสูจน์สัญชาติ เช่น กลุ่มมุสลิมโรฮินจาฯ 
๓.๖ คนต่างด้าวมีอาการทางจิตและป่วยจนกระท่ังไม่สามารถเดินทางโดยเครื่องบินโดยสาร 
๓.๗ เจ้าหน้าที่สายการบินปฏิเสธการรับตัวผู้ต้องกักไม่ให้โดยสารไปกับเครื่องบินโดยสาร 
๓.๘ ไม่มีสถานทูต หรือ สถานกงสุลของประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทย 
๓.๙ ไม่มีสายการบินที่เดินทางไปยังประเทศภูมิล าเนาของคนต่างด้าว 
๓.๑๐ สายการบินจ ากัดจ านวนการรับตัวผู้โดยสารที่เป็นผู้ต้องกัก 
๓.๑๑ ไม่สามารถส่งตัวผู้ต้องกักกลับไปยังประเทศภูมิล าเนาได้  เนื่องจากเกิดเหตุการณ์หรือ 

สถานการณ์ท่ีไม่ปกติ  เช่น สงคราม การก่อการร้าย จลาจล ภัยธรรมชาติ หรือโรคระบาด เป็นต้น 
       ความส าเร็จของการด าเนินการตามตัวชี้วัด หมายถึง การที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองสามารถผลักดัน/
ส่งกลับคนต่างด้าวที่กักตัวไว้ที่ห้องควบคุมส านักงานตรวจคนเข้าเมืองกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได้เพ่ิมขึ้น 

ข้อมูลพื้นฐำน: 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
คนต่างด้าวที่กักตัวเกิน ๗ วัน และสามารถ
ผลักดัน/ส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรได้ 

๔,๗๒๙ ๔,๘๒๓ ๕,๕๒๓ 

หาค่าเฉลี่ย ๓ ปีย้อนหลัง ๔,๗๒๙+๔,๘๒๓+๕,๕๒๓ = ๕,๐๒๕ 
                                ๓ 

ค่าคะแนนระดับ ๓ ๕,๐๒๕ 
 
๒. เกณฑ์กำรให้คะแนน 
    ก าหนดช่วงระหว่างคะแนนเท่ากับ +/ -ร้อยละ๑๓ ต่อ ๑ คะแนน  เป็นการหาค่าเฉลี่ยผลการด าเนินการ  
๓ ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) เป็นค่า
คะแนนระดับ ๓  ดังนี้ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
X- ๒๖ % X- ๑๓ % X X+ ๑๓ % X+๒๖ % 
๓,๗๑๙ ๔,๓๗๒ ๕,๐๒๕ ๕,๖๗๘ ๖,๓๓๑ 

(-๑,๓๐๖.๕๐) (-๖๕๓.๒๕)  (+๖๕๓.๒๕) (+๑,๓๐๖.๕๐) 
 
เงื่อนไข :  ทั้งนี้ ความส าเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกในการด าเนินการตามข้อ ๓.๑-๓.๑๑ ที่ไม่อาจควบคุมได้  

๓. หน่วยปฏิบัติ :  กองบังคับการสืบสวน  ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

๔. ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : 
    พันต ารวจโทจิตติ    สามทอง   รองผู้ก ากับการ ๓ กองบังคับการสืบสวน 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
 โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๗ ๓๑๒๖ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๕. ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด : 
๕.๑ พันต ารวจโทระพิน  ชาติไทย สารวัตร กองก ากับการ ๓ กองบังคับการสืบสวน 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง โทรศัพท์ ๐๒ ๖๗๙ ๔๘๐๒ 
๕.๒ ร้อยต ารวจเอกหญิง อัมพิกา ทัพสุวรรณ รองสารวัตร กองก ากับการ ๓ กองบังคับการสืบสวน 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองโทรศัพท์ ๐๒ ๖๗๙ ๔๘๐๒ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่  ๑.๓ : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรเชื่อมต่อระบบฐำนข้อมูลของส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
กับส่วนรำชกำรต่ำงๆ 

หน่วยวัด        : ระดับความส าเร็จตามขั้นตอนการด าเนินงาน(Milestones) 
น้ ำหนัก          : ร้อยละ ๑๐ 

2. ค ำอธิบำย : 
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นหน่วยงานหลักในการควบคุมคนเข้าออกราชอาณาจักร และการก ากับ

ดูแลการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวทั้งระบบ มิให้เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและประเทศชาติ 
ประกอบกับประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในกลุ่มประชาคมอาเซียน (ASEAN) โดยในปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะเป็นการ
เปิดประเทศเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะท าให้เกิดการ
เคลื่อนไหวของประชากรเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างประเทศในกลุ่มสมาชิก  อีกทั้งแนวโน้มการเดินทางของประเทศ
อ่ืนในโลกก็มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นทุก ๆ ปี อันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท า ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ต้องรับภาระในด้านการ
ให้บริการแก่คนต่างด้าวที่นอกเหนือจากการด าเนินงานด้านความมั่นคง 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นับว่ามีบทบาทส าคัญเป็นอย่างยิ่งสามารถน ามาช่วยสนับสนุน  การ
ด าเนินงาน เพ่ิมประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการตรวจคนเข้าเมืองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศในความทันสมัยของงานตรวจคนเข้าเมือง และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ใน
บางกรณีระบบสารสนเทศจะมีบทบาทเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานอันได้แก่ การให้การบริการ
ประชาชนทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเนื่องมาจากความสามารถของระบบในการรองรับธุรกรรมจ านวนมาก 
ซึ่งส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้จัดท าแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศงานตรวจคนเข้าเมืองทั้ง
ระบบ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ เพ่ือก าหนดทิศทางของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบสนองต่อความต้องการ 
รองรับภารกิจงานตรวจคนเข้าเมืองอย่างครอบคลุมทุกด้าน รวมทั้งก าหนดการบริหารจัดการให้สามารถบูรณาการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองกับส่วนราชการต่าง ๆ อาทิ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน เพ่ือร่วมด้วยช่วยกันในการตรวจสอบคนต่างด้าวที่เดินทา งเข้า-ออก
ราชอาณาจักร โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างด้าว  อีกทั้งการด าเนินการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลของส านักงานตรวจคน
เข้าเมืองกับส่วนราชการต่าง ๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง  ทั้งนี้ เพ่ือให้ฐานข้อมูลในระบบมีข้อมูลที่ครอบคลุมในทุก ๆ 
ด้าน ซึ่งจะท าให้ระบบการตรวจสอบ/พิจารณา/ติดตาม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ใน เรื่ องข้ า งต้ น  รั ฐบาล ได้ ให้ ความส าคัญ ในระบบฐานข้อมูล เทคโน โลยีส ารสน เทศของ 
ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีอยู่และต้องการให้ระบบฐานข้อมูลนั้น ๆ เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการของส่วนราชการและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาคประชาชน จึงได้มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ และแต่งตั้งอนุกรรมการบูรณาการ
ขับเคลื่อนการปรับปรุงการบริการภาครัฐ และได้เชิญผู้แทนส านักงานตรวจคนเข้าเมืองในฐานะเป็นอนุกรรมการฯ  
เพ่ือร่วมพิจารณา ณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) เพ่ือก าหนดทิศทางการ
ด าเนินการ 

เงื่อนไข  ความส าเร็จของการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมการด าเนินการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูล
ของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองกับส่วนราชการต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับระบบฐานข้อมูลที่แต่ละส่วนราชการที่มีใช้อยู่ 
สามารถเชื่อมโยงเข้าหากันได้  ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองให้ความส าคัญดังกล่าว  จึงได้ก าหนดให้ประเมินผลการ
ด าเนินการเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

3. เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
  เป็นการประเมินผลตัวชี้วัดตามข้ันตอนการด าเนินงาน(Milestones) โดยประเมินจากความคืบหน้า
ของผลการด าเนินการตามข้ันตอนตามรายละเอียดการด าเนินการที่ก าหนด และแล้วพิจารณาตามเกณฑ์การให้
คะแนนที่ได้ก าหนดไว้ 
  ช่วงระหว่างคะแนนแบ่งเป็น ๕ ระดับ/ข้ันตอน โดยพิจารณาจากระดับของความส าเร็จ(Milestone) 
ตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้ 

 
โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
 

ขั้นตอน รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 

๑ - รับทรำบค าสั่งคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ  
         ที่  ๒ /๒๕๕๘  ล ง วั นที่  ๒๒  ตุ ล า คม  ๒๕๕๘  เ รื่ อ ง  แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก ร รมกา ร 
         ขับเคลื่อนการปรับปรุงการบริการภาครัฐ  
 

๒ - เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงการบริการภาครัฐ เพ่ือรับทราบ
แนวทาง นโยบายในการด าเนินการ 

 
๓ - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล และผลการประชุมคณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนการปรับปรุงการบริการภาครัฐ เรื่องแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกันของ
ภาครัฐ วิเคราะห์ศึกษารูปแบบวิธีการ แนวทางในการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลตาม แนว
ทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ  

 
๔ - ก าหนดวิธีการ แนวทาง รูปแบบ หลักเกณฑ์ในการเชื่อมโยงข้อมูล และแผนการด าเนินงาน

การบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างส านักงานต ารวจแห่งชาติกับส านักงานทะเบียนกลาง 
กรมการปกครอง 

 
๕ - เสนอขออนุมัติการเชื่อมโยงข้อมูล จาก CIO ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง   

  เพ่ือน าข้อมูลเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกับส่วนราชการนอกส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

แนวทำงกำรประเมินผล : 

ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 
๑ ขั้นตอน ๑ :  

     -รับทราบค าสั่งคณะกรรมการบูรณาการ
ฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ที่ 
๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘เรื่อง 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุง
การบริการภาครัฐ  

 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ 
- ค าสั่งคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมู 

ประชาชนและการบริการภาครัฐ ที่ ๒/๒๕๕๘ ลง
วันที่ ๒๒  ตุลาคม ๒๕๕๘ เรือ่ง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงการ
บริการภาครัฐ  

๒ ขั้นตอน ๒ :   
- เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ 

ขับเคลื่อนการปรับปรุงการบริการภาครัฐ เพ่ือ
รับทราบแนวทาง นโยบายในการด าเนินการ 

 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ 
- บันทึกสั่งมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมจากผู้มี

อ านาจของส่วนราชการ 
- เอกสาร/หลักฐานการการประชุม 
- บันทึกการประชุม/ภาพถ่ายประชุม 

๓ ขั้นตอน ๓ :  
- สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบูรณา

การฐานข้อมูลในเรื่องแนวทางการบูรณาการ
ฐานข้อมูลร่วมกันของภาครัฐ วิเคราะห์ศึกษา
รูปแบบวิธีการ แนวทางในการเชื่อมต่อระบบ
ฐานข้อมูลตามแนวทางการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  
 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ 
 -เอกสาร/หลักฐานการสรุปผลการประชุมฯ 
การวิเคราะห์ศึกษา รูปแบบวิธีการ แนวทางในการ
เชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลตามแนวทางการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

๔ ขั้นตอน ๔ : ขออนุมัติแผนแม่บท 
 -ก า ห น ด วิ ธี ก า ร  แ น ว ท า ง  รู ป แ บ บ 
หลักเกณฑ์ในการเชื่อมโยงข้อมูล และแผนการ
ด าเนินงานการบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกัน 

 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ 
 -เอกสาร/หลักฐาน การก าหนด 
แนวทาง รูปแบบหลักเกณฑ์ในการเชื่อมโยงข้อมูล 
และแผนการด าเนินงานการบูรณาการฐานข้อมูล
ร่วมกัน 

 
๕ ขั้นตอน ๕ : 

  -เสนอขออนุมัติการเชื่อมโยงข้อมูล จาก 
CIO ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ 
 -เอกสาร/หลักฐาน การเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม 
CIO ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง   
 -เอกสาร/หลักฐาน รายงานการประชุม CIO 
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

4. หน่วยปฏิบัติ  : ศทส.ตม.  
 
5. ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : พ.ต.อ.วิรัช  ปังฉิม รอง ผบก.ศทส.ตม. 

       โทรศัพท์  ๐๘๑ ๘๓๕ ๖๙๓๓ 
 โทรสาร   ๐๒ ๒๘๗ ๑๗๔๖ 
       E-mail address: imit@immigration.go.th 

6. ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : พ.ต.อ.วิรัช  ปังฉิม รอง ผบก.ศทส.ตม. 
       โทรศัพท์  ๐๘๑ ๘๓๕ ๖๙๓๓ 
 โทรสาร   ๐๒ ๒๘๗ ๑๗๔๖ 
       E-mail address: imit@immigration.go.th 

7. ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด : 
๑. พ.ต.อ.กันตวัฒน์ พงศ์สถาบด ี  ผกก.ฝอ.ศทส.ตม.   
     โทรศัพท์  ๐๘๖ ๓๐๒ ๔๔๔๔ 
     โทรสาร  ๐๒ ๒๘๗ ๑๗๔๖ 

       E-mail address: imit@immigration.go.th 
๒. พ.ต.อ.บุญชัย ปัญญาธรานุกุล ผกก.กทส.ศทส.ตม.    

 โทรศัพท์  ๐๘๖ ๖๑๐ ๓๐๐๐ 
 โทรสาร  ๐๒ ๒๘๗ ๑๗๔๖ 
       E-mail address: imit@immigration.go.th 

๓. พ.ต.ท.อัครเดช  จันทร์ตระกูล  สว.กทส.ศทส.ตม.    
  โทรศัพท์  ๐๘๕ ๑๖๔ ๒๐๑๕ 
  โทรสาร  ๐๒ ๒๘๗ ๑๗๔๖ 
       E-mail address: imit@immigration.go.th 

๔. พ.ต.ท.ประสิทธิ์  อ่ิมเอบ สว.ฝอ.ศทส.ตม.     
 โทรศัพท์  ๐๘ ๖๗๕๒ ๒๖๐๘ 
 โทรสาร  ๐๒ ๒๘๗ ๑๗๔๖ 
       E-mail address: imit@immigration.go.th 

๕. ร.ต.อ.หญิง กมัยธร แก้วชัด  รอง สว.กทส.ศทส.ตม.    
  โทรศัพท์  ๐๙๑ ๕๖๒ ๒๔๑๕ 
  โทรสาร  ๐๒ ๒๘๗ ๑๗๔๖ 
       E-mail address: imit@immigration.go.th 

๖. ร.ต.ท.หญิง ณัฐณญาดา  เอมะวัจนะ  รอง สว.ฝอ.ศทส.ตม.    
  โทรศัพท์  ๐๘๔ ๑๔๑ ๑๑๙๕ 
  โทรสาร  ๐๒ ๒๘๗ ๑๗๔๖ 
       E-mail address: imit@immigration.go.th 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 ๑๓. บช.ตชด. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ : ระดับควำมส ำเร็จกำรจัดท ำแผนกำรถ่ำยโอนภำรกิจกำรถวำยควำมปลอดภัยด้ำนอัคคีภัยในเขต  
พระรำชฐำนและท่ีประทับ ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร 

หน่วยวัด       : ระดับความส าเร็จตามขั้นตอนการด าเนินงาน (milestone) 
น้ ำหนัก  : ร้อยละ ๘ 

๑. ค ำอธิบำย    :   ตัวชี้วัดนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมข้อมูลวางแผนการเตรียมความพร้อมด้านก าลังพล 
ยานพาหนะ สิ่งอุปกรณ์ของหน่วยงาน กองก ากับการ ๕ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการต ารวจ
ตระเวนชายแดน มีอ านาจหน้าที่ถวายความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่ ประทับ ตามพระราช
กฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ปี ๒๕๕๒ และตามมติการประชุมร่วมกรุงเทพมหานครกับ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติการถ่ายโอนภารกิจการถวายความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐  

๒. เกณฑ์กำรให้คะแนน :  
ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 
ขั้นตอนรำยละเอียดกำรด ำเนินงำน :  
  

ระดับคะแนน ระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) 

๑ ๑.๑ ส ารวจและประเมินสภาพปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่  
๑.๒ รวบรวมและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการรับโอนภารกิจถวายความปลอดภัยด้านอัคคีภัยใน
เขตพระราชฐานและท่ีประทับในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครจาก กรุงเทพมหานครที่ผ่านมา-
ปัจจุบัน 

๒ ๑.๑ แต่งตั้งคณะท างานด าเนินการฯ 
๑.๒ ประชุมคณะท างานฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์ประสานงานเตรียมความ
พร้อมรับ – มอบภารกิจการถวายความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ระดับคะแนน ระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) 

ประทับ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเพ่ือทบทวนมติที่ประชุมร่วมกรุงเทพมหานครกับส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติการถ่ายโอนภารกิจการถวายความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในเขตพระราชฐาน
และท่ีประทับในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

๓ ๑.๓ คณะท างานฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม 
    ๑.๓.๑ วางแผนก าหนดกรอบแนวทาง การเตรียมการถ่ายโอนภารกิจการถวายความ
ปลอดภัยด้านอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
    ๑.๓.๒ จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การถ่ายโอนภารกิจการถวายความ
ปลอดภัยด้านอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่
ประกอบด้วย 
             (๑ )  ร่ า งข้ อตกลงคว ามร่ วมมื อระหว่ า งส านั ก ง านต า รวจแห่ งชาติ กั บ
กรุงเทพมหานคร ในการรับโอนภารกิจการ  ถวายความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ในเขต
พระราชฐานและที่ประทับ  ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
            (๒) ปฏิทินการด าเนินงานและด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
            (๓) วงรอบแผนการรับโอนและจัดหายานพาหนะและสิ่งอุปกรณ์การถวายความ
ปลอดภัยด้านอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

๔ จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงต่อการรับโอนภารภารกิจการ  ถวายความปลอดภัยด้าน
อัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครควบคู่กับการจัดท า (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การถ่ายโอนภารกิจการถวายความปลอดภัยด้านอัคคีภัยใน
เขตพระราชฐานและที่ประทับ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

๕ น าเสนอ (ร่าง)แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การถ่ายโอนภารกิจการถวายความปลอดภัย
ด้านอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ  แผนการบริหาร
ความเสี่ยงต่อการรับโอนภารภารกิจการ  ถวายความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในเขตพระราชฐาน
และที่ประทับ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเพ่ือขอรับความเห็นชอบไปยัง ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
แนวทำงกำรประเมินผล :   
 

ระดับคะแนน  แนวทำงกำรประเมินผล  (ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ ) 

๑  ข้อมูลผลการส ารวจประเมินสภาพปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ และข้อมูลเกี่ยวกับการรับโอนภารกิจ
ถวายความปลอดภัยด้านอัคคีภัย 

๒  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ 

 มีสถิติและรายงานผลการประชุมคณะท างานศูนย์ประสานงานเตรียมความพร้อมรับ – มอบ
ภารกิจการถวายความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 จ านวนหน่วยงานที่เข้าประชุมร่วมและผลการประชุมวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การ
ถ่ายโอนภารกิจการถวายความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับ ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

๓ มี (ร่าง) แผนปฏิบัติการ (Action Plan)การการถ่ายโอนภารกิจการถวายความปลอดภัยด้าน
อัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
อย่างครบถ้วน 
             (๑) เอกสารลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส านักงานต ารวจแห่งชาติ กับ
กรุงเทพมหานคร ในการรับโอนภารกิจการ ถวายความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในเขตพระราชฐาน
และท่ีประทับ  ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
              (๒) ปฏิทินการด าเนินงานและด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
             (๓) วงรอบแผนการรับโอนและจัดหายานพาหนะและสิ่งอุปกรณ์การถวายความ
ปลอดภัยด้านอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

๔ แผนการบริหารความเสี่ยงต่อการรับโอนภารกิจการ  ถวายความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในเขต
พระราชฐานและที่ประทับ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

๕ น าเสนอส่ง (ร่าง)แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การถ่ายโอนภารกิจการถวายความปลอดภัย
ด้านอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และ  แผนการบริหาร
ความเสี่ยงต่อการรับโอนภารภารกิจการ  ถวายความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในเขตพระราชฐาน
และท่ีประทับ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือขอรับความเห็นชอบไปยัง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 
๓. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล: ศูนย์ประสานงานเตรียมความพร้อมรับ–มอบภารกิจการถวายความ ปลอดภัย
ด้านอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ณ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน เขต
พญาไท กรุงเทพมหานคร 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
๔.รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตปีงบประมำณ  

พ.ศ. 
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

ระดับความส าเร็จการจัดท าแผนการถ่ายโอนภารกิจ
การถวายความปลอดภั ยด้ าน อัคคีภั ย ใน เขต
พระราชฐานและที่ประทับ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ระดับความส าเร็จ 
- -  

 
๔. หน่วยรับผิดชอบหลัก : กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 

๕. หน่วยปฏิบัติ : กองก ากับการ ๕ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  

๖. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก : 
 ๖.๑พ.ต.ท.หญิง พธู  วุฑฒวิภาต โทรศัพท์  ๐๖ ๒๓๙๕ ๑๔๙๕ 
 ๖.๒ ร.ต.ท.หญิง ชญานิศา  ฤทธิชัย  โทรศัพท์  ๐๙ ๕๒๔๗ ๙๑๔๑ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ : ระดับควำมส ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรเฉลิมพระเกียรติและสนองงำนโครงกำรอัน                     
          เนื่องมำจำกพระรำชด ำริใน ร.ร. ตชด. 

หน่วยวัด :ระดับขั้นความส าเร็จ 

น้ ำหนัก : ร้อยละ  ๕ 

ค ำอธิบำย:การเฉลิมพระเกียรติและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ที่ทรงมีแก่ข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดน เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนในถิ่นทุรกันดาร  และการ
สนองงานโครงการตามพระราชด าริ ใน ร.ร.ตชด. ตามแนวทางแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกั นดารตาม
พระราชด าริ (กพด.) ระยะที่ ๔  พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙  ที่ก าหนดเป้าหมายสูงสุดของแผนฯ “ เด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดาร มีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง  ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน มีความรู้และทักษะทั้งทาง
วิชาการและทางอาชีพเพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการด ารงชีวิต รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจ           
ในวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได้” จึงได้ก าหนดกรอบ
เป้าหมาย  ๕  ประการ  และวัดความส าเร็จในการด าเนินการด้วยตัวชี้วัดย่อย ๑๔  ตัวชี้วัด ดังนี้ 
                ๑. กำรจัดตั้ง ร.ร.ตชด. เฉลิมพระเกียรติ  ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๑ 

      ๒. นักเรียนมีโภชนำกำรดี และสุขภำพแข็งแรง  ได้แก่ ตัวชี้วัดที่  ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖   

                ๓. นักเรียนมีศักยภำพทำงกำรอำชีพที่จ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิต ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๗ , ๘ , ๙ , ๑๐ 

                ๔. นักเรียนได้รบักำรศึกษำต่อในระดับท่ีสูงขึ้นตำมศักยภำพของตนเองได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๑๑ , ๑๒ 

                ๕. นักเรียนมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๑๓ , ๑๔ 

ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน : 
 

ตัวช้ีวัด 
(i) 

น้ ำหนัก
(Wi) 

เกณฑ์กำรให้คะแนนเทียบกับเป้ำหมำย 
คะแน
นที่ได้ 
(Ci) 

คะแนน
เฉลี่ยถ่วง
น้ ำหนัก
(WixCi) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. ร.ร.ตชด. เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี ในโอกำสฉลองพระชนมำยุ ๕ 
รอบ ๒ เม.ย. ๕๘ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑ร้อยละ ความก้าวหน้าในการ
ก่อสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ใน
โครงการ ร.ร.ตชด. เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ 
รอบ ๒ เม.ย. ๕๘ จ านวน ๔ โรงเรียน 

  
 
 

 
 
 
ก่อสร้าง
แล้ว แต่
ยังไม่
เสร็จ 

 

 
 
 
 
 
 

๒๕ 
(๑ 

ร.ร.) 
 
 

 
 
 
 
 
 

๕๐ 
(๒ 

ร.ร.) 
 
 

 
 
 
 
 
 

๗๕ 
(๓ 

ร.ร.) 
 

 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
(๔ 
โรง) 
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัด 
(i) 

น้ ำหนัก
(Wi) 

เกณฑ์กำรให้คะแนนเทียบกับเป้ำหมำย 
คะแน
นที่ได้ 
(Ci) 

คะแนน
เฉลี่ยถ่วง
น้ ำหนัก
(WixCi) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ได้แก่  
 
๑) บก.ตชด.ภาค ๑: ร.ร.ตชด.บ้านคลอง
แดง     กก.ตชด.๑๑ 
๒) บก.ตชด.ภาค ๒:  ร.ร.ตชด.บ้าน
หนองดู่       กก.ตชด.๒๓ 
๓) บก.ตชด.ภาค ๓: ศกร.ตชด.บ้านน้ าบ่อ
สะเป่ กก.ตชด.๓๓ 
๔) บก.ตชด.ภาค ๔: ร.ร.ตชด.บ้านทุ่ง
สบายใจ กก.ตชด.๔๓ 
 

 
 

 
 

 

๒. นักเรียนมีโภชนำกำรดี และสุขภำพ
แข็งแรง   
ตัวช้ีวัดที่ ๒ร้อยละของภาวะน้ าหนักน้อย
กว่าเกณฑ์ของเด็กปฐมวัย 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ร้อยละของภาวะเตี้ยของ
นักเรียน    
 
ตัวช้ีวัดที่ ๔ ร้อยละของภาวะผอมของ
เด็กนักเรียน 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๕ ร้อยละของภาวะเริ่มอ้วน
และอ้วนของนักเรียน 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๖ ร้อยละของจ านวนเด็ก
ประถมที่เป็นโรคคอพอก  

  
๒๑-๒๕ 

 
 
๒๑-๒๕ 

 
๒๑-๒๕ 

 
๒๑-๒๕ 

 
 
๒๑-๒๕ 

 
 
 

 
๑๖-
๒๐ 

 
 

๑๖-
๒๐ 

 
๑๖-
๒๐ 

 
๑๖-
๒๐ 

 
 
๑๖-
๒๐ 

 
 
 

 
๑๑-
๑๕ 

 
 

๑๑-
๑๕ 

 
๑๑-
๑๕ 

 
๑๑-
๑๕ 

 
 
๑๑-
๑๕ 

 
 
 

 
๖-๑๐ 
 

 
๖-๑๐ 
 
๖-๑๐ 

 
๖-๑๐ 
 
 
๖-๑๐ 

 
 

 

 
๐-๕ 

 
 

๐-๕ 
 
๐-๕ 

 
๐-๕ 

 
 
๐-๕ 

 
 
 

  

๓. นักเรียนมีศักยภำพทำงกำรอำชีพที่
จ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิต  
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 หน้า๒๔๙ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัด 
(i) 

น้ ำหนัก
(Wi) 

เกณฑ์กำรให้คะแนนเทียบกับเป้ำหมำย 
คะแน
นที่ได้ 
(Ci) 

คะแนน
เฉลี่ยถ่วง
น้ ำหนัก
(WixCi) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ตัวช้ีวัดที่ ๗ร้อยละของจ านวนเด็ก
นักเรียนชั้น    ป.๓, ป.๖ และ ม.๓, ม.๖ 
ที่มคีวำมรู้ด้ำนกำรเกษตรยั่งยืน ตั้งแต่
ระดับดีข้ึนไป (สอบปีละ ๑ ครั้งใช้ข้อสอบ
และแบบประเมิน)   
  ระดับดี ช่วงคะแนน มากกว่า ๘๐   
คะแนน  
  ระดับพอใช้ ช่วงคะแนน ๕๐-๘๐  
คะแนน    
  ระดับปรับปรุง ช่วงคะแนน น้อยกว่า 
๕๐ คะแนน 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๘ ร้อยละของจ านวนเด็ก
นักเรียนชั้น ป.๓, ป.๖ และ ม.๓, ม.๖ ที่มี
ทักษะด้ำนกำรเกษตรยั่งยืน ตั้งแต่ระดับ
ดีขึ้นไป (สอบปีละ ๑ ครั้งใช้ข้อสอบและ
แบบประเมิน)   
  ระดับดี ช่วงคะแนน มากกว่า ๘๐   
คะแนน  
  ระดับพอใช้ ช่วงคะแนน ๕๐-๘๐  
คะแนน    
  ระดับปรับปรุง ช่วงคะแนน น้อยกว่า 
๕๐ คะแนน 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๙ ร้อยละของจ านวนเด็ก
นักเรียนชั้น  ป.๓ ,ป.๖ และ ม.๓ ,ม.๖ ที่
มีควำมรู้ด้ำนอำชีพที่จ ำเป็นส ำหรับ
ชีวิตประจ ำวัน ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
(สอบปีละ ๑ ครั้งใช้ข้อสอบและแบบ
ประเมิน) 
  ระดับดี ช่วงคะแนน มากกว่า ๘๐   
คะแนน  
  ระดับพอใช้ ช่วงคะแนน ๕๐-๘๐  
คะแนน    

 ๔๐-๔๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐-๔๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐-๔๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐-๔๙ 
 

๕๐-
๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๕๐-
๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐-
๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐-

๖๐-
๖๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๖๐-
๖๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๖๐-
๖๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๐-

๗๐-
๗๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๗๐-
๗๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๗๐-
๗๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๐-

๘๐-
๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๘๐-
๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 

๘๐-
๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๐-
๑๐๐ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัด 
(i) 

น้ ำหนัก
(Wi) 

เกณฑ์กำรให้คะแนนเทียบกับเป้ำหมำย 
คะแน
นที่ได้ 
(Ci) 

คะแนน
เฉลี่ยถ่วง
น้ ำหนัก
(WixCi) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

  ระดับปรับปรุง ช่วงคะแนน น้อยกว่า 
๕๐     คะแนน 
ตัวชี้ วัดที่  ๑๐ ร้อยละของจ านวนเด็ก
นักเรียนชั้น  ป.๓ ,ป.๖ และ ม.๓ ,ม.๖ ที่
มีทักษะด้ ำนอำชีพที่จ ำ เป็นส ำหรับ
ชีวิตประจ ำวัน ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป (สอบ
ปีละ ๑ ครั้งใช้ข้อสอบและแบบประเมิน) 
  ระดับดี  ช่ ว งคะแนน มากกว่ า  ๘๐   
คะแนน  
  ระดับพอใช้  ช่ ว งคะแนน ๕๐ -๘๐  
คะแนน    
  ระดับปรับปรุง ช่วงคะแนน น้อยกว่า 
๕๐ คะแนน 

๕๙ 
 

๖๙ 
 

๗๙ 
 

๔. นักเรียนได้รับกำรศึกษำต่อในระดับที่
สูงข้ึนตำมศักยภำพของตนเอง 
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ร้อยละของจ านวนเด็กก่อน
วัยเรียนในเขตบริการการศึกษาของ
โรงเรียน ได้เข้าเรียนอยู่ในชั้นอนุบาลของ
โรงเรียนในเขตบริการการศึกษา  
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ร้อยละของเด็กนักเรียนที่
ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่๖ 
แ ล ะ ไ ด้ เ ข้ า เ รี ย น ต่ อ ใ น ร ะ ดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่  ๑ ของโรงเรียนทั้งใน
ระบบและนอกระบบโรงเรียน (กศน.) 

  
 

๔๐-๔๙ 
 

 
 
๔๐-๔๙ 

 

 
 

๕๐-
๕๙ 

 
 

 
๕๐-
๕๙ 

 

 
 

๖๐-
๖๙ 

 
 

 
๖๐-
๖๙ 

 

 
 

๗๐-
๗๙ 

 
 
 
๗๐-
๗๙ 

 
 

 
 

๘๐-
๑๐๐ 

 
 
 
๘๐-
๑๐๐ 

 

  

๕. นักเรียนมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้ วัดที่  ๑๓ร้อยละของจ านวนเด็ก
นักเรียนชั้น ป.๓ , ป.๖ และ ม.๓ ที่มี
ค ว ำ ม รู้ ด้ ำ น ก ำ ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
(สอบปีละ ๑ ครั้ง ใช้ข้อสอบและแบบ
ประเมิน) 

 
 
 

 
 

๔๐-๔๙ 
 
 
 
 
 

 

 
 

๕๐-
๕๙ 

 
 
 
 
 

 
 

๖๐-
๖๙ 

 
 
 
 
 

 
 

๗๐-
๗๙ 

 
 
 
 
 

 
 

๘๐-
๑๐๐ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัด 
(i) 

น้ ำหนัก
(Wi) 

เกณฑ์กำรให้คะแนนเทียบกับเป้ำหมำย 
คะแน
นที่ได้ 
(Ci) 

คะแนน
เฉลี่ยถ่วง
น้ ำหนัก
(WixCi) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับดี ช่วงคะแนน  ๘๐-๑๐๐   คะแนน  
  ระดับพอใช้   ช่ วงคะแนน  ๕๐ -๗๙     
คะแนน    
  ระดับปรับปรุ ง  ช่วงคะแนน  ๐-๔๙    
คะแนน 
ตัวชี้ วัดที่  ๑๔ร้อยละของจ านวนเด็ก
นักเรียนชั้น ป.๓ , ป.๖ และ ม.๓ ที่มี
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก ำ ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป(สอบปีละ ๑ ครั้ง ใช้
ข้อสอบและแบบประเมิน) 
  ร ะ ดั บ ดี  ช่ ว ง ค ะแ น น   ๘ ๐ -๑ ๐ ๐   
คะแนน  
  ระดับพอใช้   ช่วงคะแนน  ๕๐ -๗๙     
คะแนน    
  ระดับปรับปรุง ช่วงคะแนน  ๐-๔๙     
คะแนน 

 
๔๐-๔๙ 

 

 
 

๕๐-
๕๙ 

 

 
 

๖๐-
๖๙ 

 

 
 

๗๐-
๗๙ 

 

 
 

๘๐-
๑๐๐ 

 

รวม ∑Wi= 
๑ 

ค่ำคะแนนของตัวชี้วัดนี้เท่ำกับ 
∑ (WixCi) 

กำรค ำนวณคะแนนจำกผลกำรด ำเนินงำน :  ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก  เท่ำกับ 

 
 
 
 
 
โดยท่ี 
W หมายถึง น้ าหนักความส าคัญที่ให้กับตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้นจากโครงการภายใต้แผน กพด. ระยะที่ ๔ 

และผลรวมของน้ าหนักของทุกตัวชี้วัด   ∑Wi=  ๑ 
C  หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเปรียบเทียบกับร้อยละของผลส าเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดแต่ละตัว 
i  หมายถึง ล าดับที่ของตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้นตามโครงการภายใต้แผน กพด. ระยะท่ี ๔ : ๑, ๒,..., i 

∑(WixCi) 

∑Wi 
(W๑xC๑) + (W๒Xc๒) +................+ (WixCi) 

W๑+W๒+………+Wi 

 

         หรือ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

สูตรกำรค ำนวณ 

 
 
 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน    : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน 
๑ ∑ (WixCi)  =  ๑ 
๒ ∑ (WixCi)  =  ๒ 
๓ ∑ (WixCi)  =  ๓ 
๔ ∑ (WixCi)  =  ๔ 
๕ ∑ (WixCi)  =  ๕ 

ผลกำรด ำเนินงำน: 

๑. กำรจัดตั้ง ร.ร.ตชด. เฉลิมพระเกียรติ 
 ตัวชี้วัดที่ ๒ร้อยละ ความก้าวหน้าในการก่อสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ในโครงการ ร.ร.

ตชด. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เม.ย. ๕๘ และได้ก่อสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ แล้วเสร็จจาก
จ านวน ร.ร.ตชด. ๔ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  คิดเป็นร้อยละ …… 

    ได้คะแนนร้อยละ .......... ของเกณฑ์ที่ก าหนด จึงได้ ........ คะแนน 

๒. นักเรียนมีโภชนำกำรดี และสุขภำพแข็งแรง 
 ตัวชี้วัดที่ ๒ร้อยละของภาวะน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ของเด็กปฐมวัยพบว่ามี เด็กปฐมวัย มีภำวะ

น้ ำหนักน้อยกว่ำเกณฑ์  จากจ านวนเด็กปฐมวัยทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ …… 
    ได้คะแนนร้อยละ .......... ของเกณฑ์ที่ก าหนด จึงได้ ........ คะแนน 
 

 ตัวช้ีวัดที่ ๓  ร้อยละของภาวะเตี้ยของเด็กนักเรียน พบว่ามี เด็กปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
มีภาวะเตี้ยจากจ านวนเด็กทั้งหมด คิดเป็น ร้อยละ …… 

ได้คะแนนร้อยละ .......... ของเกณฑ์ที่ก าหนด จึงได้ ........ คะแนน 
 

 ตัวชี้ วัดที่  ๔   ร้อยละของภาวะผอมของเด็กนักเรียน พบว่ามี เด็กปฐมวัย ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา มีภาวะผอมจากจ านวนเด็กทั้งหมด คิดเป็น ร้อยละ …… 

ได้คะแนนร้อยละ .......... ของเกณฑ์ที่ก าหนด จึงได้ ........ คะแนน 
 

 ตัวชี้ วัดที่  ๕   ร้อยละของภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนของเด็กนักเรียน พบว่ามี  เด็กปฐมวัย 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนจากจ านวนเด็กทั้งหมด คิดเป็น ร้อยละ …… 

ได้คะแนนร้อยละ .......... ของเกณฑ์ที่ก าหนด จึงได้ ........ คะแนน 

   ร้อยละของความส าเร็จตามเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัด =     จ านวนผลการด าเนินการที่ปฏิบตัิได้ในแต่ละโครงการ 
                       (แต่ละโครงการ)                            จ านวนเด็ก/เยาวชนท้ังหมดที่เข้าร่วมตามโครงการแต่ละโครงการ 

 
 

X๑๐๐ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
 ตัวชี้วัดที่ ๖   ร้อยละของจ านวนเด็กประถมศึกษาที่เป็นโรคคอพอก จากจ านวนเด็กที่ได้รับการ

ตรวจทั้งหมดของทุก ร.ร.ตชด. คิดเป็น ร้อยละ …… 
ได้คะแนนร้อยละ .......... ของเกณฑ์ที่ก าหนด จึงได้ ........ คะแนน 

 
๓. นักเรียนมีศักยภำพทำงกำรอำชีพ  ที่จ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิต 

 ตัวชี้วัดที่ ๗ร้อยละของจ านวนเด็กนักเรียนชั้น ป.๓ , ป.๖ และ ม.๓ ที่มีควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร
ยั่งยืน ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ผลการด าเนินงานพบว่ามีเด็กนักเรียนชั้น ป.๓ ป.๖ และ ม.๓ ที่มีความรู้
ด้านการเกษตร ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ …………. 

   ได้คะแนนร้อยละ .......... ของเกณฑ์ที่ก าหนด จึงได้ ........ คะแนน 
 

 ตัวชี้วัดที่ ๘  ร้อยละของจ านวนเด็กนักเรียนชั้น ป.๓ , ป.๖ และ ม.๓ ที่มีทักษะกำรเกษตรยั่งยืน 
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปผลการด าเนินงานพบว่ามีเด็กนักเรียนชั้น ป.๓ ป.๖ และ ม.๓ ที่มีทักษะ
การเกษตรยั่งยืน ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ …………. 

   ได้คะแนนร้อยละ .......... ของเกณฑ์ที่ก าหนด จึงได้ ........ คะแนน 
 

 ตัวชี้วัดที่ ๙ ร้อยละของจ านวนเด็กนักเรียนชั้น ป.๓ , ป.๖ และ ม.๓ ที่มีควำมรู้ด้ำนกำรอำชีพ 
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปผลการด าเนินงานพบว่ามีเด็กนักเรียนชั้น ป.๓ ป.๖ และ ม.๓ ที่มีความรู้ และ
ทักษะด้านการอาชีพ ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ …………. 

   ได้คะแนนร้อยละ .......... ของเกณฑ์ที่ก าหนด จึงได้ ........ คะแนน 
 ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ร้อยละของจ านวนเด็กนักเรียนชั้น ป.๓ , ป.๖ และ ม.๓ ที่มีทักษะด้ำนกำรอำชีพ 

ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปผลการด าเนินงานพบว่ามีเด็กนักเรียนชั้น ป.๓ ป.๖ และ ม.๓ ที่มีความรู้ และ
ทักษะด้านการอาชีพ ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ …………. 

   ได้คะแนนร้อยละ .......... ของเกณฑ์ที่ก าหนด จึงได้ ........ คะแนน 
๔. นักเรียนได้รับกำรศึกษำตอ่ในระดับที่สูงข้ึนตำมศักยภำพของตนเอง 

 ตัวชี้วัดที่ ๑๑   ร้อยละของจ านวนเด็กก่อนวัยเรียนในเขตบริการการศึกษาของโรงเรียน ได้เข้าเรียนอยู่ใน
ชั้นอนุบาลของโรงเรียนในเขตบริการการศึกษา ผลการด าเนินงานพบว่ามีนักเรียนเด็กก่อนวัยเรียน
ได้เข้าเรียนชั้นอนุบาลคิดเป็นร้อยละ............. 

  ได้คะแนนร้อยละ .......... ของเกณฑ์ที่ก าหนด จึงได้ ........ คะแนน 
 ตัวชี้วัดที่ ๑๒   ร้อยละของเด็กนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้น ป.๖ และได้เข้าศึกษาต่อในชั้น ม.๑   ของ

โรงเรียนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ผลการด าเนินงานพบว่ามีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๖และได้เข้าศึกษาต่อในชั้น ม.๑ ของโรงเรียนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน คิดเป็น    ร้อยละ
................... 

  ได้คะแนนร้อยละ .......... ของเกณฑ์ที่ก าหนด จึงได้ ........ คะแนน 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๕. นักเรียนมีจิตส ำนึกในกำรอนรุักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 ตัวชี้วัดที่ ๑๓ร้อยละของจ านวนเด็กนักเรียนชั้น ป.๓ , ป.๖ และ ม.๓ ที่มีควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ผลการด าเนินงานพบว่ามีเด็กนักเรียนชั้น ป.๓ ป.
๖ และ ม.๓ ที่มีความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ …………. 

  ได้คะแนนร้อยละ .......... ของเกณฑ์ที่ก าหนด จึงได้ ........ คะแนน 
 ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ร้อยละของจ านวนเด็กนักเรียนชั้น ป.๓ , ป.๖ และ ม.๓ ที่มีพฤติกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปผลการด าเนินงานพบว่ามีเด็กนักเรียนชั้น ป.๓ ป.
๖ และ ม.๓ ที่มีพฤติกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ …………. 

  ได้คะแนนร้อยละ .......... ของเกณฑ์ที่ก าหนด จึงได้ ........ คะแนน 
 
หน่วยเจ้ำภำพ : ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด. 

หน่วยปฏิบัติตำมตัวชี้วัด: บก.ตชด.ภาค ๑-๔ , กก. ๑๑-๑๔ , ๒๑-๒๔, ๓๑-๓๔ , ๔๑-๔๔ 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด บช.ตชด. : 
  ๑. พล.ต.ต.ชาลี  เทพา รอง ผบช.ตชด.    โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๙-๗๙๒๒ 
 ๒. พล.ต.ต.กิติ  กาญจนกิติ  ผบก.อก.บช.ตชด.โทร. ๐-๒๒๗๑-๓๘๐๑ 
 ๓. พ.ต.อ.วรพัฒน์  บุญมา  รอง ผบก.อก.บช.ตชด.  โทรศัพท์  : ๐๘-๑๗๘๓-๘๔๗๙ 
  ๔. พ.ต.อ.นพคุณ  บ ารุงพงษ์     ผกก.ฝอ. ๗ บก.อก.บช.ตชด. โทรศัพท์ ๐๙-๒๔๕๓-๙๕๓๕ 
 ๕. พ.ต.ท.หญิง ลดาวัลย์  ชาติไทย  รอง ผกก.ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด. โทรศัพท์ ๐๘-๑๔๔๑-๓๗๓๒ 

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด บช.ตชด. : 
 ๑. พ.ต.ต.สมจิตร  อ้นทอง  สว.ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด.    โทรศัพท์ ๐๙-๘๒๗๓-๕๖๘๑ 
 ๒. ร.ต.ท.หญิง เฉลิมขวัญ  วิจิตต์พันธ์ รอง สว.ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด.  โทรศัพท์ ๐๘-๖๙๖๖-๖๑๓๓ 

เอกสำรอ้ำงอิง : 
๑.รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
           ๒.ข้อมูลความรู้และพฤติกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาจากรายงาน  ว๕_๑๐๑ ป ี
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ :  ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ
และกำรขยำยผลโครงกำร 

หน่วยวัด :   ระดับความส าเร็จ 

น้ ำหนัก :  ร้อยละ ๕ 

๑.ค ำอธิบำย: 
 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ หมายถึง ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
ด าเนินการสนองงานตามโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องพระราชด าริ ในการอ านวยการ 
ประสานงาน และให้สนับสนุน  หน่วยงานที่เข้าร่วมสนองงาน  ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน  
ประชาชน  สถาบันการศึกษา   ตลอดจน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ด าเนินการจัดท าแผนงาน โครงการและกิจกรรม 
ในการศึกษา ทดลอง วิจัย ด้านการพัฒนา  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ตลอดจนการน าองค์ความรู้ที่ได้รับจาการศึกษา ทดลอง วิจัย จากโครงการพระราชด าริต่างๆ 
ถ่ายทอดสู่ประชาชน เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  ให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้
ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน 
 การด าเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้ด าเนินการครอบคลุมใน
เรื่องส าคัญ ๕ ด้าน คือ (๑) การอนุรักษ์ดินและปรับปรุงบ ารุงดิน  (๒) การพัฒนาแหล่งน้ า  (๓) การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
สภาพป่า (๔) การสร้างอาชีพและผลิตอาหาร  และ(๕) พลังงานทดแทน โดยทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่
ร่วมกันด าเนินงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯร่วมกับภาคประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดท าแผนแม่บทและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อใช้เป็นกรอบ และแนวทางการด าเนินงาน รวมทั้งประสานงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ใน
ห้วงที่ผ่านมา แผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้
ร่วมกัน ๕ ยุทธศาสตร์ คือ 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านการศึกษา วิจัย ทดลอง ตามแนวพระราชด าริ 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านการขยายผล ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแนวพระราชด าริและ  
                                             การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการประชาสัมพันธ์ 
                       ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ด้านการบริหารจัดการ 
 

ควำมส ำเร็จของตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจาก ความส าเร็จในการด าเนินการใน ๒ ส่วน คือ  
(๑) ความส าเร็จที่เป็นผลผลิตเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพจากการปฏิบัติภารกิจตามแผนแม่บทและ

แผนปฏิบัติการประจ าปีของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริปี  ๒๕๕๙  ทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 (๒) ความส าเร็จในการขยายผลโครงการฯ ลงสู่ ร.ร.ตชด.ในแต่ละปี โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
ก าหนดขายผลโครงการฯ ลงสู่ ร.ร.ตชด. ในสังกัด กก.ตชด.๑๓,๔๑ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๒.เกณฑ์กำรให้คะแนน : 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของควำมส ำเร็จ  (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่  ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
๑       
๒        
๓         
๔          
๕           

 
โดยที่ 

ระดับ แนวทำงกำรปฏิบัติ 
๑ ขั้นจัดท าแผนและประชาสัมพันธ์แผนฯ 

๑.๑  จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงาน
จากภาครัฐ ภาคเอกชน  ประชาชน สถาบันการศึกษา   ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.๒ จัดการประชุม ระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ 
เพ่ือให้ได้แผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่สมบูรณ์  
๑.๓ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการฯ ให้กับหน่วยงานที่ร่วม
สนองงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ รวมทั้งประชาชนทั่วไปทราบ 

๒ ขั้นปฏิบัติตามแผนและทบทวนปรับปรุงแผนการด าเนินการ (๖ เดือน แรก) 
๒.๑ ด าเนินการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ ตามยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ได้
อย่างเป็นรูปธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
๒.๒ สอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ จากประชาชนที่เข้ามาใช้บริการและประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ได้ให้บริการ 
๒.๓ จัดการประชุมหน่วยงานที่ร่วมสนองงาน เพ่ือรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและรับทราบปัญหา อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น 
๒.๔ น าข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในการให้บริการ มาวิเคราะห์ เพ่ือปรับปรุง
แผนการด าเนินการและก าหนดแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น 
๒.๕ ด าเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ได้ร่วมกันจัดท าในข้อ ๒.๓-๒.๔ 
๒.๖ รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ ๖ เดือนไปยังหน่วยเหนือและหน่วยเกี่ยวข้องทราบ 

๓ ขั้นปฏิบัติตามแผนและทบทวนปรับปรุงแผนการด าเนินการ(ต่อ) 
๓.๑ ด าเนินการตามปฏิบัติแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ ตามยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์
ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ 
๓.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ ๙ เดือนไปยังหน่วยเหนือและหน่วยเกี่ยวข้องทราบ 

๔ ขั้นขยำยผลโครงกำรฯ 
- ขยายผลการด าเนินการตามโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯไปยัง ร.ร.ตชด.ใน
พ้ืนที่ใกล้เคียงในสังกัด กก.ตชด.๑๓ , ๑๔ และ กก.ตชด. ๔๑ จ านวน ๓๗ ร.ร.  
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ระดับ แนวทำงกำรปฏิบัติ 
 ๔.๑ จัดฝึกอบรมความรู้เรื่อง “การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

ก าหนดเป้าหมายการอบรม ดังนี้  
      ๔.๑.๒ เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย   

(๑.๑)นายต ารวจ สคร. กองร้อยกิจการพลเรือน กก.ตชด.๑๓ , กก.ตชด.๑๔ ,  กก.
ตชด.๔๑   กก.ตชด.ละ ๑ นาย  

(๑.๒) ครรูับผิดชอบโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ร.ร.ตชด.ในสังกัดของ กก.
ตชด.๑๓ , กก.ตชด.๑๔ , กก.ตชด. ๔๑ร.ร.ตชด.ละ ๑ นาย  

(๑.๓) ผู้น าชุมชน หมู่บ้านที่ตั้ง ร.ร.ตชด. ในสังกัด กก.ตชด.๑๓ , กก.ตชด.๑๔ , กก.ตชด. ๔๑        
หมู่บ้านละ ๑ คน (ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.เป็นผู้พิจารณา)  

(๑.๔) ตัวแทนผูป้กครองนักเรียน ร.ร.ตชด. ในสังกัด กก.ตชด.๑๓ , กก.ตชด.๑๔ , กก.ตชด. ๔๑         
ร.ร.ตชด.ละ  ๑ คน (ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.เป็นผู้พิจารณา) 

      ๔.๑.๒ ตามข้อ ๔.๑  รวมจ านวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น  ๑๑๔ คน  ดังนี้  
(๑.๑) กก.ตชด.๑๓  มีจ านวน ๑๕ ร.ร.  รวมจ านวนผู้อบรม  ๔๖ คน  
(๑.๒) กก.ตชด.๑๔  มีจ านวน ๑๑ ร.ร.  รวมจ านวนผู้อบรม  ๓๔ คน 
(๑.๓) กก.ตชด.๔๑  มีจ านวน ๑๑ ร.ร.  รวมจ านวนผู้อบรม  ๓๔ คน 

๔.๑.๓ สถานที่จัดฝึกอบรม  :   กองร้อยกิจการพลเรือน  กก.ตชด.๑๓ , กก.ตชด.๑๔ ,  
และ กก.ตชด.๔๑ 

๕ ขั้นประชุมและสรุปผลการปฏิบัติประจ าปี๒๕๕๙ 
๕.๑ จัดการประชุมหน่วยงานที่ร่วมสนองงาน สรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙  
ปัญหาข้อขัดข้อง แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
๕.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีและผลการประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

 
๓.ข้อมูลพื้นฐำน: 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตปีงบประมำณ  พ.ศ. 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
ตัวชี้วัดที่ ๓ : ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงานศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ และการขยายผล
โครงการ 

ระดับ
ความส าเร็จ 

๕ ๕ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด :   
๑. พ.ต.อ.นพพล           ชาติวงศ์      รอง ผบก.ศอพ.บช.ตชด.   โทรศัพท์ ๐๓๒๕๙๓๒๕๑           
๒.พ.ต.อ.หญิง พัชรินทร์   ดิษฐบรรจง  ผกก.ศอพ.บช.ตชด.        โทรศัพท์ ๐๓๒๕๙ ๓๒๕๑       
๓.       -                    รอง ผกก.ศอพ.บช.ตชด. 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
๑. พ.ต.ท.ชาญ           รามญัอุดม  สว.ศอพ.บช.ตชด.โทรศัพท์ ๐๓๒๕๙ ๓๒๕๒ , ๐๘๙๕๕๑๘๘๒๗      
๒. ด.ต.พินิจภณ          ปิตุยะ       ผบ.หมู่ ศอพ.บช.ตชด.โทรศัพท์ ๐๓๒๕๙ ๓๒๕๒       
๓. ด.ต.หญิง จริงใจ      เพชรแก้ว   ผบ.หมู่ ศอพ.บช.ตชด.โทรศัพท์ ๐๓๒๕๙ ๓๒๕๒       
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔ : ระดับควำมส ำเร็จของกำรเพิ่มประสิทธิภำพเฝ้ำตรวจและป้องกันชำยแดน 

หน่วยวัด :   ระดับความส าเร็จ 

น้ ำหนัก :     ร้อยละ ๕ 
๑. ค ำอธิบำย   : กำรเฝ้ำตรวจและป้องกันชำยแดน  เป็น ๑ ใน ๔ พันธกิจตามแผนป้องกันประเทศของกองทัพบก ( (๑) 
การปฏิบัติการพิเศษในพ้ืนที่เฝ้าระวัง (๒) การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน (๓) การจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดน และ (๔) 
การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน ) ที่มอบหมายให้ ก าลังป้องกันชายแดนของกองทัพฯ และก าลังที่
ขึ้นควบคุมทางยุทธการกับกองทัพฯปฏิบัติ   รวมถึงกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ซึ่งต้องปฏิบัติตามพันธกิจ
ดังกล่าวในพ้ืนที่ชายแดนตามที่หน่วยควบคุมทางยุทธการ (ฝ่ายทหาร) แบ่งมอบ ดังนี้ 
 (๑) ป้องกันการรุกล้ าอธิปไตยด้วยการเฝ้าตรวจ, ลาดตระเวน, ระวัง, แจ้งเตือน, สกัด,ยับยั้ง,ผลักดัน,
ท าลายและตีโต้ตอบก าลังฝ่ายตรงข้าม และชนกลุ่มน้อยทุกรูปแบบที่รุกล้ าอธิปไตย 
 (๒) เพ่งเล็งพ้ืนที่ที่มีการกระท าผิดเงื่อนไขชายแดน และขจัดเงื่อนไขชายแดนที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ชายแดน เพ่ือให้พื้นที่ชายแดนเกิดความมั่นคงมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยอย่างถาวร 
 (๓) ป้องกันและหยุดยั้งพฤติกรรมของผู้ละเมิดกฎหมายทุกประเภทในพ้ืนที่รับผิดชอบให้ได้โดย 
เด็ดขาด ด้วยการใช้มาตรการเชิงรุกทั้งด้านการข่าว และด้านยุทธการควบคู่ไปกับการปฏิบัติการจิตวิทยา/ประชาสัมพันธ์ 
และมวลชนสัมพันธ์ เพ่ือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 
 (๔) ปราบปรามการกระท าผิดกฎหมาย เช่น การลักลอบน าเข้า/ล าเลียงยาเสพติดให้โทษตามแนว
ชายแดน การลักลอบตัดไม้ท าลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง การลักลอบค้า
สินค้าหลบหนีศุลกากร การลักลอบค้าอาวุธสงครามและวัตถุระเบิด การโจรกรรมรถข้ามแดน และการปล้นสะดมบริเวณ
ชายแดน เป็นต้น 

(๕) ป้องกันมิให้มีการใช้เขตแดนไทยเป็นฐานปฏิบัติการ รวมทั้งป้องกันการหลอกลวง  และชักจูงราษฎร
ไทยเข้าร่วมขบวนการในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ 

(๖) ปฏิบัติตามแผนการจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดน รวมทั้งสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
และการพัฒนาช่วยเหลือประชาชน 

(๗) ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ของ กองทัพบก โดยใช้กลยุทธ์ ๓ เกาะติด คือ 
เกาะติดพ้ืนที่ – ประชาชน – ฝ่ายตรงข้าม และการปฏิบัติการข่าวสาร 

(๘) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ความส าเร็จของตัวชี้ วัดนี้ พิจารณาจาก ระดับความส าเร็จของผลการปฏิบัติ งาน ตามภารกิจ       
เฝ้าตรวจชายแดนในพ้ืนที่รับผิดชอบของต ารวจตระเวนชายแดน   ที่ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่บ้านเป้าหมาย    ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐  
หมู่บ้านใน ๓๑ จว.ติดชายแดน + จังหวัดปัตตานี และ ๒๓ ชายฝั่งทะเล โดยในปี ๒๕๕๙ บช.ตชด. มีหมู่บ้านเป้าหมายหลักในการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ บช.ตชด. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๕,๘๙๕  หมู่บ้าน  ทั้งนี้เพ่ือแสดงให้เห็น
ถึงการพัฒนาล าดับขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติที่เป็นที่มาของ  ผลผลิต (Output)  และ ผลลัพธ์ (Outcome ) ของภารกิจเฝ้าตรวจ
ชายแดน ในพ้ืนที่หมู่บ้านเป้าหมายที่เพ่ิมมากขึ้นกว่าในปี ๒๕๕๘ ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  บช.ตชด.  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งแต่ระดับ ๑-๕ ระดับ/ขั้นตอนการด าเนินการ ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นอันจะ
ส่งผลโดยรวมคือ พ้ืนที่ชายแดนในความรับผิดชอบของต ารวจตระเวนชายแดนมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ประชาชน
อยู่ดี มีสุขและสามารถด ารงชีวิตปกติประจ าวันได้ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๒. ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน 
ระดับ แนวทำงกำรปฏิบัติ 

๑ ๑.๑ร่วมประชุมกับหน่วยควบคุมทางยุทธการเพ่ือก าหนดและแบ่งมอบพ้ืนที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
๑.๒ จัดท าแผนป้องกันชายแดนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้แล้วเสร็จและจัดวางก าหลังเข้า
ปฏิบัติงานตามแผนป้องกันชายแดนฯ ได้ทันภายในเวลาที่ก าหนด 

๒ ๒.๑ จัดระเบียบชายแดนด้วยการปฏิบัติตามแผนป้องกันชายแดนตามแนวทางที่หน่วยควบคุมทางยุทธการ 
ก าหนดและมอบหมายให้ ตชด. ด าเนินการด้วยการเฝ้าตรวจชายแดนเพ่ือป้องกันการรุกล้ าอธิปไตย และ
รักษาผลประโยชน์ของชาติตามแนวชายแดน โดย ออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพ้ืนที่หมู่บ้านเป้าหมาย 
ร่วมกับจัดสายตรวจจักรยานยนต์(ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ หมู่บ้าน) อย่างน้อย เดือนละ ๒ ครั้ง/๑ หมูบ้าน/ 
โดยในปี ๒๕๕๙ บช.ตชด. มีหมู่บ้านเป้าหมายหลักตามแผนปฏิบัติราชการ บช.ตชด. ประจ าปี ๒๕๕๘ 
จ านวน ๕,๘๙๕ หมู่บ้าน ดังนั้นในแต่ละเดือนต้องมีผลการปฏิบัติ จ านวนครั้งของการลาดตระเวนจากหน่วย
ปฏิบัติ กองร้อยปฏิบัติการ (๖๔ กองร้อย) รวมอย่างน้อย ๑๑,๗๙๐ ครั้ง / ๑ เดือน  (๕,๘๙๕ หมู่บ้าน x ๒ ครั้งx ๑ เดือน) 
๒.๒ พัฒนาความเป็นสากลในการปฏิบัติงานด้านชายแดน ด้วยการแสดงท่าทีเพ่ือลดความหวาดระแวง 
และส่งเสริมบรรยากาศการลงทุน และการปฏิบัติที่เอ้ือประโยชน์ต่อการค้าชายแดน โดย 
    (๒.๒.๑) จัดวางก าลังอย่างเหมาะสม 
    (๒.๒.๒) การแสดงก าลังในลักษณะเป็นมิตร 
    (๒.๒.๓) มีบุคลิกภาพในเชิงให้บริการและอ านวยความสะดวก 
    (๒.๒.๔) แต่งกายหรือใช้สัญลักษณ์ประกอบเครื่องแบบที่ชัดเจนเป็นสากล    

๓ ตามระดับ ๒ สามารถแสดงผลการปฏิบัติในรอบ ๖ เดือน๙ เดือน และ รอบ ๑๒ เดือนได้ครบทั้ง ๓ 
วงรอบตามหัวข้อ ดังนี้ 
  ๓.๑ จ านวนครั้งการ ลาดตระเวน  
  ๓.๒ จ านวนข่าวสารด้านความม่ันคงท่ีได้รับจากแหล่งข่าว  
  ๓.๓ สถิติการแจ้งเตือนการรุกล้ าอธิปไตย  
  ๓.๔ ปฏิบัติการสกัดก้ัน ยับยั้ง ผลักดัน ท าลาย โต้ตอบฝ่ายตรงข้าม ,ชนกลุ่มน้อย 
  ๓.๕ ป้องกันปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายในพื้นท่ีชายแดน 
         ๓.๕.๑ จับกุมยาเสพติด  
         ๓.๕.๒ จับกุมลักลอบตัดไม้ท าลายป่าป่าไม้  
         ๓.๕.๓ จับกุมผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง  

 ๓.๕.๔ จับกุมลักลอบสินค้าหลบหนีศุลกากร  
         ๓.๕.๕ จับกุมอาวุธสงคราม ปืน วัตถุระเบิด  
         ๓.๕.๖ จับกุมโจรกรรมรถ  
๓.๖ สถิติการส ารวจหรือการด าเนินการต่อเครื่องหมายแสดงแนวเขตแดนถูกท าลาย หรือ โยกย้าย เปลี่ยน
สภาพ 

๔ ปฏิบัติการเพ่ือเสริมประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติในระดับ ๓ ด้วยการ สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกัน
ชายแดน โดยเฉพาะบริเวณช่องทางสัญจรข้ามแดนตามธรรมชาติ รวมถึงด าเนินการตามมาตรการมวลชน
สัมพันธ์ 

๕ จากผลการปฏิบัติตามระดับ ๑-ระดับ ๔ สามารถสรุปได้ว่า “ไม่มีการรุกล้ าอธิปไตยในพ้ืนที่ชายแดนใน
ความรับผิดชอบของต ารวจตระเวนชายแดน” หรือ กรณีที่มีการรุกล้ าอธิปไตยแต่อยู่ในขีดความสามารถ
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ระดับ แนวทำงกำรปฏิบัติ 
ของต ารวจตระเวนชายแดนที่จะบริหารจัดการ หรือแจ้งไปยังหน่วยควบคุมทางยุทธการทราบและร่วมกัน
ด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาและไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 

๓.เกณฑ์กำรให้คะแนน    : 
ระดับคะแนน ระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 
เงื่อนไข:  
๑. การประเมินภายในหน่วยงาน  ตามตัวชี้วัด จะใช้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มรายงาน ตาม

แผนปฏิบัติราชการ บช.ตชด. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ส่วนการรายงานในภาพรวมของ บช.ตชด.
จะใช้แบบประเมินตามที่ส านักงาน  ก.พ.ร. ก าหนด 

๒. การรายงานผลการปฏิบัติตามตัวชี้วัด ให้แต่ละ บก.ตชด.ภาค ๑-๔  รายงายผลโดยใช้แบบฟอร์มการ
รายงานตัวชี้วัดตามค ารับรอง ฯ  ส่งให้ งาน มค.ฝอ.๓ ฯ รายงานทุกรอบ ๖ , ๙ , ๑๒ เดือน 

๓. งาน มค.ฝอ.๓ฯ  สรุปรายงานผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดภาพรวม บช.ตชด. ตามแบบฟอร์มรายงาน
ผลตามค ารับรองฯ  ส่งให้ งาน อกว.ฝอ.๓ ฯ ทุกรอบ ๖ , ๙,๑๒เดือน 
 

๔.รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตปีงบประมำณ  พ.ศ. 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
ระดับควำมส ำเร็จของผลกำรปฏิบัติภำรกิจ 
เฝ้ำตรวจและป้องกันชำยแดน 

ระดับความส าเร็จ ๕ ๕  

หน่วยปฏิบัติหลัก :   บก.ตชด.ภาค ๑-๔และ กก.ตชด. ๑๑- ๑๔, ๒๑-๒๔ , ๓๑-๓๔ , ๔๑-๔๔ 
ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด บช.ตชด.: 
๑. พล.ต.ต. ประพันธ์ จันทร์เอม  รอง ผบช.ตชด. (มค๒)  โทรศัพท์ ๐๘-๑๓๒๘-๘๐๒๓ 
๒ พ.ต.อ.ณัฐ  สิงห์อุดม  รอง ผบก.อก.บช.ตชด. โทรศัพท์ ๐๘-๑๘๓๐-๓๙๒๒ 
๓. พ.ต.อ. ปฐม  อุ่นอบ  ผกก.ฝอ.๓ บก.อก.บช.ตชด.โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๙-๙๕๒๐-๓๔ ต่อ ๕๑๓๐๗,๐๘-๑๓๗๒-๑๑๔๖ 
๔. พ.ต.ท. วรฒัม์  เจตนานนท์รอง ผกก.ฝอ.๓ บก.อก.บช.ตชด.โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๙-๙๕๒๐-๓๔ ต่อ ๕๑๓๐๗,                    

                                               ๐๘-๑๘๙๙-๐๒๙๐            
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด บช.ตชด. และรำยงำนผล:  
๑. ร.ต.อ.จาตุรันต์  ค าศรี  สว.ฝอ.๓ บก.อก.บช.ตชด.โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๙-๙๕๒๐-๓๔ ต่อ ๕๑๓๐๗,๐๘-๐๕๕๓-๓๙๔๘ 
๒.ร.ต.อ.อนุสรณ์  สุนทร รอง สว.ฝอ ๓ บก.อก.บช.ตชด. โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๙-๙๕๒๐-๓๔ ต่อ ๕๑๓๐๗,๐๘-๑๓๘๖-๑๕๖๑ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๕ : ระดับควำมส ำเร็จของผลกำรปฏิบัติสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้ำน 

หน่วยวัด :   ระดับความส าเร็จ 

น้ ำหนัก :     ร้อยละ ๕ 

๑.ค ำอธิบำย   : การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เป็น ๑ ใน ๔ พันธกิจตามแผนป้องกันประเทศของ
กองทัพบก ( (๑) การปฏิบัติการพิเศษในพ้ืนที่เฝ้าระวัง (๒) การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน (๓) การจัดระเบียบพื้นที่
ชายแดน และ (๔) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน ) ที่มอบหมายให้ ก าลังป้องกันชายแดนของ
กองทัพฯ และก าลังที่ขึ้นควบคุมทางยุทธการกับกองทัพฯ ปฏิบัติ รวมถึงกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ซึ่งต้อง
ปฏิบัติตามพันธกิจดังกล่าวในพ้ืนที่ชายแดนตามที่หน่วยควบคุมทางยุทธการ (ฝ่ายทหาร) แบ่งมอบ ดังนี้ 
 (๑) ป้องกันการรุกล้ าอธิปไตยด้วยการเฝ้าตรวจ, ลาดตระเวน, ระวัง, แจ้งเตือน, สกัด,ยับยั้ง,ผลักดัน,
ท าลายและตีโต้ตอบก าลังฝ่ายตรงข้าม และชนกลุ่มน้อยทุกรูปแบบที่รุกล้ าอธิปไตย 
 (๒) เพ่งเล็งพื้นที่ท่ีมีการกระท าผิดเงื่อนไขชายแดน และขจัดเงื่อนไขชายแดนที่มีผลกระทบต่อความ 
มั่นคงชายแดน เพ่ือให้พ้ืนที่ชายแดนเกิดความม่ันคงมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยอย่างถาวร 
 (๓) ป้องกันและหยุดยั้งพฤติกรรมของผู้ละเมิดกฎหมายทุกประเภทในพ้ืนที่รับผิดชอบให้ได้โดย 
เด็ดขาด ด้วยการใช้มาตรการเชิงรุกทั้งด้านการข่าว และด้านยุทธการควบคู่ไปกับการปฏิบัติการจิตวิทยา/
ประชาสัมพันธ์ และมวลชนสัมพันธ์ เพื่อให้ได้ผลอย่างจริงจัง 
 (๔) ปราบปรามการกระท าผิดกฎหมาย เช่น การลักลอบน าเข้า/ล าเลียงยาเสพติดให้โทษตามแนวชายแดน การ
ลักลอบตัดไม้ท าลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง การลักลอบค้าสินค้าหลบหนีศุลกากร 
การลักลอบค้าอาวุธสงครามและวัตถุระเบิด การโจรกรรมรถข้ามแดน และการปล้นสะดมบริเวณชายแดน เป็นต้น 

(๕) ป้องกันมิให้มีการใช้เขตแดนไทยเป็นฐานปฏิบัติการ รวมทั้งป้องกันการหลอกลวง  และชักจูง
ราษฎรไทยเข้าร่วมขบวนการในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ 

(๖) ปฏิบัติตามแผนการจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดน รวมทั้งสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ และการพัฒนาช่วยเหลือประชาชน 

(๗) ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ของ กองทัพบก โดยใช้กลยุทธ์ ๓ เกาะติด 
คือ เกาะติดพ้ืนที่ – ประชาชน – ฝ่ายตรงข้าม และการปฏิบัติการข่าวสาร 

(๘) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ควำมส ำเร็จของตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจาก ระดับความส าเร็จของผลการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้านในพ้ืนที่รับผิดชอบของต ารวจตระเวนชายแดน ที่ครอบคลุมพ้ืนที่
บริเวณแนวชายแดน โดยในปี ๒๕๕๙ บช.ตชด. ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ บช.ตชด. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาล าดับขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติที่เป็นที่มาของ  ผลผลิต (Output)  และ 
ผลลัพธ์ (Outcome ) ของภารกิจตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  บช.ตชด. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
ตั้งแต่ระดับ ๑-๕ ระดับ/ขั้นตอนการด าเนินการ ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นอันจะส่งผลโดยรวม
คือ พื้นที่ชายแดนในความรับผิดชอบของต ารวจตระเวนชายแดนมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ประชาชนอยู่ดี 
มีสุขและสามารถด ารงชีวิตปกติประจ าวันได้ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๒. ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน 

ระดับ แนวทำงกำรปฏิบัติ 
๑ ๑.๑ ร่วมประชุมกับหน่วยควบคุมทางยุทธการเพ่ือก าหนดและแบ่งมอบพ้ืนที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ                   

พ.ศ.๒๕๕๙ 
๑.๒ จัดท าแผนป้องกันชายแดนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้แล้วเสร็จและจัดวางก าลังเข้า
ปฏิบัติงานตามแผนป้องกันชายแดนฯ ได้ทันภายในเวลาที่ก าหนด 

๒ ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความรู้สึกที่ดี (Good will) กับกองก าลังฝ่ายตรงข้ามของประเทศเพ่ือนบ้าน 
อย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้งโดยในปี ๒๕๕๙ บช.ตชด. มีเป้าหมายหลักตามแผนปฏิบัติราชการ บช.
ตชด. ประจ าปี ๒๕๕๙ ดังนั้น ในแต่ละเดือนต้องมีผลการปฏิบัติ จ านวนครั้งจากหน่วยปฏิบัติ กองร้อย
ปฏิบัติการ (๖๔ กองร้อย)   รวมอย่างน้อย ๖๔ ครั้ง / ๑ เดือน           

๓ ตามระดับ ๒ สามารถแสดงผลการปฏิบัติในรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ได้ครบทั้ง ๓ 
วงรอบตามหัวข้อ จ านวนครั้ง ดังนี้  
         ๓.๑ ประชุม พบประเยี่ยมเยียนพัฒนาความสัมพันธ์  
               ๓.๑.๑ ร่วมรับประทานอาหาร 
               ๓.๑.๒ ร่วมเล่นกีฬา 
               ๓.๑.๓ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณี 
         ๓.๒ การลาดตระเวนร่วม 

๔ ปฏิบัติการเพ่ือเสริมประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติในระดับ ๓ ด้วยการ เสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
เครือข่ายชายแดน และกองก าลังประเทศเพ่ือนบ้านโดยมีผลการปฏิบัติ ดังนี้ 
         ๔.๑ การร่วมปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่แนวชายแดน 
         ๔.๒ การแลกเปลี่ยนข่าวสาร 

๕ จากผลการปฏิบัติตามระดับ ๑ ถึงระดับ ๔ สามารถสรุปได้ว่า “ หน่วยปฏิบัติของต ารวจตระเวน
ชายแดนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกองก าลังประเทศเพ่ือนบ้านในพ้ืนที่ชายแดนได้เป็นอย่าง
ดี ท าให้ลดความขัดแย้งบริเวณพ้ืนที่ชายแดนที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ” 

๓.เกณฑ์กำรให้คะแนน    : 
ระดับคะแนน ระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

เงื่อนไข:  
๔. การประเมินภายในหน่วยงาน  ตามตัวชี้วัด จะใช้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มรายงาน     

ตามแผนปฏิบัติราชการ บช.ตชด. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ส่วนการรายงานในภาพรวมของ       
บช.ตชด.จะใช้แบบประเมินตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๕. การรายงานผลการปฏิบัติตามตัวชี้วัด ให้แต่ละ บก.ตชด.ภาค ๑-๔  รายงายผลโดยใช้แบบฟอร์มการ
รายงานตัวชี้วัดตามค ารับรอง ฯ  ส่งให้ งาน มค.ฝอ.๓ ฯ รายงานทุกรอบ ๖ , ๙ , ๑๒ เดือน 

๖. งาน มค.ฝอ.๓ฯ  สรุปรายงานผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดภาพรวม บช.ตชด. ตามแบบฟอร์มรายงาน
ผลตามค ารับรองฯ  ส่งให้ งาน อกว.ฝอ.๓ ฯ ทุกรอบ ๖ , ๙,๑๒เดือน 

๔.รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตปีงบประมำณ  

พ.ศ. 
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

ระดับความส าเร็จของผลการปฏิบัติสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ระดับความส าเร็จ - - - 

หน่วยปฏิบัติหลัก :   บก.ตชด.ภาค ๑-๔และ กก.ตชด. ๑๑- ๑๔, ๒๑-๒๔ , ๓๑-๓๔ , ๔๑-๔๔ 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด บช.ตชด.: 
๑. พล.ต.ต. ประพันธ์ จันทร์เอม  รอง ผบช.ตชด. (มค)  โทรศัพท์ ๐๘-๑๓๒๘-๘๐๒๓ 
๒ พ.ต.อ.ณัฐ  สิงห์อุดม  รอง ผบก.อก.บช.ตชด. โทรศัพท์ ๐๘-๑๘๓๐-๓๙๒๒ 
๓. พ.ต.อ. ปฐม  อุ่นอบ  ผกก.ฝอ.๓ บก.อก.บช.ตชด.โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๙-๙๕๒๐-๓๔ ต่อ ๕๑๓๐๗,๐๘-๑๓๗๒-๑๑๔๖                                                                                   
๔. พ.ต.ท. วรัฒม์  เจตนานนท์รอง ผกก.ฝอ.๓ บก.อก.บช.ตชด.โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๙-๙๕๒๐-๓๔ ต่อ ๕๑๓๐๗,                    

                                              ๐๘-๑๘๙๙-๐๒๙๐            

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและรำยงำนผลตัวชี้วัด บช.ตชด.  
๑ .ร.ต.อ.จาตุรันต์  ค าศรี  สว.ฝอ.๓ บก.อก.บช.ตชด.โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๙-๙๕๒๐-๓๔ ต่อ ๕๑๓๐๗,๐๘-๐๕๕๓-๓๙๔๘ 
๒ ร.ต.อ.อนุสรณ์  สุนทร รอง สว.ฝอ ๓ บก.อก.บช.ตชด. โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๙-๙๕๒๐-๓๔ ต่อ ๕๑๓๐๗,๐๘-๑๓๘๖-๑๕๖๑ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
ตัวช้ีวัดที ่๑.๖ : ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดหำระบบควบคุมติดตำมสั่งกำร (C๔i) กำรปฏิบัติภำรกิจเฝ้ำระวัง

รักษำควำมสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชำยแดนระยะที่ ๒ 

หน่วยวัด :ระดับข้ันความส าเร็จ 

น้ ำหนัก :ร้อยละ ๘ 

๑. ค ำอธิบำย:ตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้มอบหมายให้กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วย
เจ้าภาพหลักยุทธศาสตร์ด้านบริหารการจัดการชายแดนและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ เพ่ือความมั่นคงของ
ประเทศ ภายใต้แผนแม่บทเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศและ
ระบบควบคุมบังคับบัญชา ติดตามสั่งการ (C๔i) ระยะที่ ๑ ในวงเงินงบประมาณ ๑๓,๙๒๒,๐๐๐ บาท (สิบสามล้าน
เก้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

 กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ได้จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวิทยุสื่อสารระบบดิจิตอล/อนาลอค 
และพัฒนาระบบงาน ด้วยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีขีดสมรรถนะสูงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของต ารวจตระเวนชายแดน 
ในการปฏิบัติภารกิจการเฝ้าระวังและรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ชายแดน รวมถึงเตรียมการปรับรูปแบบส่ วน
หนึ่งของการเฝ้าระวังชายแดน โดยใช้อุปกรณ์ที่ติดตั้งกับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์และการเดินลาดตระเวนภูมิ
ประเทศ การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดแบบเคลื่อนที่และประจ าท่ี 

 ในการปฏิบัติดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการสั่งการ ควบคุม ติดตาม  และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติอย่างทั่วถึงและทัน
สถานการณ์ในทุกมิติ เชื่อมโยงกับระบบภูมิสารสนเทศและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือช่วยในการควบคุมสั่งการการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณไปแล้วส่วนหนึ่งในการ
จัดหาวิทยุสื่อสารระบบดิจิตอล/อนาลอค เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)  ระบบฐานข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล
และจัดหาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ส าหรับกองร้อยปฏิบัติการ ๓๒ ชุด ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
จ าเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติมเพ่ือให้เพียงพอในการปฏิบัติส าหรับหน่วยที่ยังไม่ได้รับและจัดหาพัฒนาระบบการ
แจ้งเตือนเฝ้าตรวจด้วยระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Close Caption Television) เพ่ิมเติม 

๒. ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน 

ระดับ แนวทำงปฏิบัติ 

๑ ประเมินผลการพัฒนาระบบติดตามควบคุมสั่งการระยะที่ ๑ และปัญหาข้อขัดข้อง 
ออกแบบ ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ระบบติดตามควบคุมสั่งการ 
บนสมาร์ทโฟน (Mobile Application)และจัดหาให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๓ 

๒ แจกจ่าย ทดสอบ ปรับปรุง และติดตั้ง ประเมินผลโดยผู้ใช้งานร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ      
ไม่น้อยกว่าระดับดี 

๓ น าไปใช้งานจริงและประเมินผลโดยผู้ใช้งานร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี 

๔ ประเมินผลการพัฒนาระบบติดตามควบคุมสั่งการระยะที่ ๒ และปัญหาข้อขัดข้อง 

๕ เสนอความต้องการพัฒนาระบบติดตามควบคุมสั่งการในระยะที่ ๓ และแผนการจัดหา 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๓. เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ระดับคะแนน ระดับขั้นของควำมส ำเร็จ 
  ขั้นตอนที่๑ ขั้นตอนที่๒ ขั้นตอนที่๓ ขั้นตอนที่๔ ขั้นตอนที่๕ ขั้นตอนที่๖ 

๑            
๒           
๓          
๔         
๕        
๖       

 
๔.รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตปีงบประมำณ  พ.ศ. 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
ระดับความส าเร็จของการจัดหาระบบควบคุมติดตาม
สั่งการ (C๔i) การปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวังรักษา 
ความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ชายแดนระยะที่๒ 

ระดับ
ความส าเร็จ 

- - - 

๕. หน่วยปฏิบัติ : บก.ตชด.ภาค ๑-๔, กก.ตชด.๑๑-๔๔ 

๖.ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก :  
๖.๑พล.ต.ต กิติ  กาญจนกิติ      ผบก.อก.บช.ตชด.  โทร ๐-๒๒๗๑-๓๘๐๑ 
    ๖.๒ พ.ต.อ. เตชิต   สุนทรศารทูล  รอง ผบก.อก.บช.ตชด. โทร ๐-๒๒๗๙-๙๕๒๐ ต่อ ๕๑๐๐๕ 
    ๖.๓  ผกก.ฝอ.๘ บก.อก.บช.ตชด. โทร ๐-๒๒๗๙-๙๕๒๐ ต่อ ๗๐๐๕๒ 
    ๖.๔ พ.ต.ท.พัฒนสิทธ์  เข็มเงิน   รอง ผกก.ฝอ.๘ บก.อก.บช.ตชด. โทร ๐-๒๒๗๙-๙๕๒๐ ต่อ ๕๑๘๐๒ 
 
๗.ผู้จัดเก็บข้อมูล 
   ๗.๑  พ.ต.ท.กัลป์   วงศ์มณี  สว.ฝอ.๘ บก.อก.บช.ตชด. โทร ๐-๒๒๗๙-๙๕๒๐ ต่อ ๕๑๘๐๕ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๗ : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์ภำษำและวัฒนธรรมอำเซียน 

หน่วยวัด:   ระดับข้ันความส าเร็จ (Milestone) 

น้ ำหนัก  :  ร้อยละ ๘ 

๑.ค ำอธิบำย: นโยบายการบริหารราชการ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนมุ่งเน้นให้ส่งเสริมข้าราชการต ารวจทุกระดับ มีความรู้ ทักษะ ทางภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน และในด้านการบริหารจัดการ ก าหนดนโยบายการพัฒนาด้านบุคลากร และสถานที่ โดยมุ่งเน้นให้
พัฒนาหน่วยฝึกอบรมทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติให้มีความพร้อม ทั้งบุคลากร หลักสูตร ต ารา คู่มือ 
และเครื่องช่วยฝึก โดยให้มีมาตรฐานระดับนานาชาติ สามารถท าการฝึกร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนได้  เพ่ือ
แลกเปลี่ยนหลักนิยม และประสบการณ์ในการฝึก เพ่ือพัฒนาข้าราชการต ารวจให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ฉะนั้นหน่วยฝึกของกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน จะต้องได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ เพ่ือ
รองรับการฝึกร่วมกับต ารวจของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 
 ส าหรับการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจนั้นในปัจจุบันอาคารสถานที่ท างาน สถานที่ฝึกอบรมยังไม่เอ้ืออ านวย
ต่อการเป็นศูนย์ภาษา เพราะเป็นการจัดการฝึกอบรมแบบห้องเรียน (Class room) ยังต้องพ่ึงพาวิทยากรจาก
ภายนอก ซึ่งไม่สะดวกในด้านเวลา และใช้งบประมาณค่าวิทยากรสูง ภายในระยะเวลา ๑ ปี สามารถท าการฝึกได้
จ านวนน้อย อีกทั้งปัจจุบันมีสื่อการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนในรูปแบบสื่อ
มัลติมีเดีย สามารถเปิดจากคอมพิวเตอร์ และท าการเรียนแบบ e-learning ได้ในทุกโอกาส ดังนั้นหน่วยฝึกอบรมจึงมี
ความจ าเป็นในการจัดท าห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ที่มีความพร้อมเพ่ือรองรับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
และภาษาสมาชิกประชาคมอาเซียนให้แก่ข้าราชการต ารวจ 

ควำมส ำเร็จของตัวชี้วัดนี้   พิจารณาจาก ระดับความส าเร็จของกระบวนการ (Process) ด าเนินการจัดตั้ง
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน และผลการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจที่หน่วยสามารถด าเนินการ 
๒. ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน 

ระดับ แนวทำงกำรปฏิบัติ 
๑ จัดท ารายละเอียดโครงการเสนอขอรับความเห็นชอบและอนุมัติโครงการจาก ผบช.ตชด. โดยรายละเอียด

ในโครงการต้องประกอบด้วยการด าเนินการ ดังนี้ 
    (๑) จัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน   
   (๒) ด าเนินการฝึกอบรมครูฝึกและข้าราชการต ารวจให้มีความรู้ ทักษะภาษาของประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน  

๒ (๒.๑) ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน  ในลักษณะห้อง Sound lab 
พร้อมอุปกรณ์  จ านวน ๕ ศูนย์ประกอบด้วย 
    (๑) กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด. : ศูนย์ภาษากัมพูชา 
    (๒) กก.๓ บก.กฝ.บช.ตชด. : ศูนย์ภาษากัมพูชา,ภาษาลาว 
    (๓) กก.๕ บก.กฝ.บช.ตชด. : ศูนย์ภาษาจีน, ภาษาพม่า 
    (๔) กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. : ศูนย์ภาษาพม่า, ภาษาลาว 
    (๕) กก.๗ บก.กฝ.บช.ตชด. : ศูนย์ภาษาพม่า 
(๒.๒) มีศูนย์อาเซียนศึกษา จ านวน ๙ แห่ง (กก.๑-๙ บก.กฝ.บช.ตชด.) ส าหรับให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๒๖๘ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ระดับ แนวทำงกำรปฏิบัติ 
ข้าราชการต ารวจ และบุคลภายนอก ได้เข้ามาศึกษาทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  

๓ ด าเนินการฝึกอบรมครูฝึก และข้าราชการต ารวจ อย่างน้อยหน่วยละ  ๑ ครั้ง/ป ี
๔ ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการ 

๔.๑ ข้าราชการต ารวจมีความรู้ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน  ในหลักสูตร ตชด.
ประจ าปี และหลักสูตรพิเศษที่หน่วยจัดท าขึ้น ประเมินผลโดยใช้ข้อสอบก่อน – หลัง การฝึกอบรม 
๔.๒ ข้าราชการต ารวจในสังกัดหน่วยฝึก และผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน 

๕ สรุปผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดในภาพรวม รวมถึงปัญหา อุปสรรค พร้อมน าข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป  น าเรียน  ผบช.ตชด. ทราบ 

 
๓.เกณฑ์กำรให้คะแนน    : 

ระดับคะแนน ระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 
เงื่อนไข:  
๗. การประเมินภายในหน่วยงาน  ตามตัวชี้วัด จะใช้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มรายงาน  

ตามแผนปฏิบัติราชการ บช.ตชด. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ส่วนการรายงานในภาพรวมของ  
บช.ตชด.จะใช้แบบประเมินตามที่ส านักงาน  ก.พ.ร. ก าหนด 

๘. กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมตัวชี้วัด ให้ บก.กฝ.บช.ตชด.  /(หน่วยเจ้ำภำพตัวชี้วัด บช.ตชด.) 
รวบรวมผลการปฏิบัติจาก กก.๑-๙ บก.กฝ.บช.ตชด. ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง และจัดท ารายงานผลโดยใช้
แบบฟอร์มการรายงานตัวชี้วัดตามค ารับรอง ฯ  ส่งให้ สยศ.ตร.ทราบ ทุกรอบ ๖ , ๙,๑๒เดือนตามกรอบ
เวลาที่ ตร.ก าหนด และส าเนาแบบฟอร์มการรายงานส่งให้ งาน อกว.ฝอ.๓ฯ ทราบทุกครั้ง 

 
๔.รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตปีงบประมำณ  

พ.ศ. 
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ภาษา
และวัฒนธรรมอาเซียน 

ระดับ
ความส าเร็จ 

- - - 

๕.หน่วยปฏิบัติ : กองก ากับการ ๑-๙    กองบังคับการฝึกพิเศษ   กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๒๖๙ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
๖.ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก :  
๖.๑พล.ต.ต พันธุ์พงษ์  สุขศิริมัช    ผบก.กฝ.บช.ตชด.  โทร ๐-๒๒๗๙-๙๕๒๐ ต่อ ๗๐๐๐๑ 
    ๖.๒ พ.ต.อ. ประกอบ  พลเตชา  รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. โทร ๐-๒๒๗๙-๙๕๒๐ ต่อ ๗๐๐๐๓ 
    ๖.๓ พ.ต.ท.หญิง ศรีธร  ถิน่โท       รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. โทร ๐-๒๒๗๙-๙๕๒๐ ต่อ ๗๐๐๕๒ 
    ๖.๔ พ.ต.ท.หญิง สวยสม บุญโนนแต้   รอง ผกก.ฝอ.บก.กฝ.ฯ โทร ๐-๒๒๗๙-๙๕๒๐ ต่อ ๗๐๐๕๓ 
 
๗.ผู้จัดเก็บข้อมูล 
   ๗.๑  พ.ต.ต.เชิดชัย  หน่อทอง  สว.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. โทร ๐-๒๒๗๙-๙๕๒๐ ต่อ ๗๐๐๕๗ 
   ๗.๒  ร.ต.ท.เกรียงไกร  คงก าเหนิด   รอง สว.ฝอ.บก.กฝ.ฯ    โทร ๐-๒๒๗๙-๙๕๒๐ ต่อ ๗๐๐๕๗ 
  ๗.๓  ร.ต.ท.หญิงจารุดา จิตรภณรภัทกุล รอง สว.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.  โทร ๐-๒๒๗๙-๙๕๒๐ ต่อ ๗๐๐๕๗ 
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 หน้า๒๗๐ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๘ : ระดับควำมส ำเร็จของกำรเตรียมควำมพร้อมปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย 

หน่วยวัด :   ระดับความส าเร็จ 

น้ าหนัก :     ร้อยละ ๘ 

๑. ค ำอธิบำย   :   หน่วยมีความพร้อมเพ่ือการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้าย 

๒. ขอบเขต      :  การเตรียมความพร้อมกระท าเพ่ือให้หน่วยสามารถปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลได้
อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถประกันความส าเร็จในการปฏิบัติได้ โดยจัดให้มี การคัดสรรและบรรจุ
ก าลังพลที่มีความรู้ความสามารถตามคุณลักษณะ การจัดหน่วยที่เหมาะสม การพัฒนาศักยภาพและด ารงขีด
ความสามารถหน่วยปฏิบัติการ ด้วยการฝึกอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งเป็นบุคคลและหน่วย มียุทโธปกรณ์และ     สิ่ง
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และเพียงพอ และจัดให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนข้อมูลข่าวสาร
ที่รวดเร็ว ทันเวลา ด้วยการก าหนดระเบียบปฏิบัติประจ า แผนเผชิญเหตุ แผนการเคลื่อนย้าย และการข่าวกรอง         
ที่สามารถน ามาปรับใช้ได้อย่างทันท่วงที 
  ความส าเร็จของตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจาก  ความพร้อมปฏิบัติของหน่วยนเรศวร ๒๖๑ ในการสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจ ได้ทันท่ีเมื่อได้รับค าสั่งหรือได้รับการร้องขอ โดย บก.สอ.บช.ตชด.จะต้องด าเนินการปฏิบัติตาม 
๕ ระดับ/ข้ันตอนการปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ บช.ตชด. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้
ส าเร็จ เพ่ือแสดงถึงการเตรียมความพร้อมของหน่วยตามที่ก าหนดได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ        

๓. เกณฑ์กำรให้คะแนน    : 
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน ระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 
โดยที่ : 

ระดับ แนวทำงกำรปฏิบัติ 
๑ ศึกษาวิเคราะห์ความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการพิเศษนเรศวร ๒๖๑ ในด้านที่ส าคัญดังนี้ 

๑.๑ ด้านบุคลากร  ก าลังพลได้รับการบรรจุแต่งตั้งในอัตรา , การฝึกหลักสูตรต่อต้านการก่อ
การร้าย ของ ตร.  และการฝึกอบรมอบรมหลักสูตรหน่วยปฏิบัติการพิเศษอ่ืนเพ่ือพัฒนาก าลังพลให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๑.๒ ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน สภาพการใช้งาน 
๑.๓ ด้านยานพาหนะ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน สภาพการใช้งาน 
๑.๔ ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน สภาพการใช้งาน 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๒๗๑ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ระดับ แนวทำงกำรปฏิบัติ 
๒ การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มและผลกระทบด้านการก่อการร้ายสากลและการก่อการร้าย

ภายในประเทศ  
๒.๑ ศึกษาวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในด้านการก่อการร้ายสากลระหว่างหน่วย

ราชการอ่ืนๆ 
๒.๒ ศึกษาวิเคราะห์ กรณีศึกษาเรื่องของการก่อการร้ายสากลและการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นใน

ต่างประเทศ เพ่ือไว้เป็นข้อมูลและการปฏิบัติของหน่วย 
๒.๓ ศึกษาวิเคราะห์ กรณีศึกษาเรื่องของการก่อการร้ายสากลและการก่อการร้ายที่เกิดขึ้น

ภายในประเทศ เพ่ือไว้เป็นข้อมูลและการปฏิบัติของหน่วย 
๒.๔ กรณีศึกษาเหตุการณ์ที่ส าคัญอ่ืนๆมาศึกษาวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือไว้เป็น

ข้อมูลของหน่วย 
 

๓ ศึกษาวิเคราะห์และก าหนดพื้นที่ใช้ในการวางแผนปฏิบัติการ 
๓.๑ วิเคราะห์พื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์ท่ีเป็นเป้าหมายส าคัญในการก่อการร้าย 
๓.๒ ก าหนดพ้ืนที่ที่เป็นเป้าหมายที่ส าคัญในการก่อการร้ายในส่วนกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค 
๓.๓ ด าเนินวางแผนเตรียมการและจัดท าแผนเผชิญเหตุ 

๔ การปฏิบัติของหน่วยปฏิบัติการพิเศษนเรศวร ๒๖๑ 
๔.๑ จัดชุดปฏิบัติการพิเศษนเรศวร ๒๖๑ เตรียมพร้อม ณ ที่ตั้ง สามารถเคลื่อนที่ปฏิบัติได้

ทันที ภายใน ๓๐ นาท ี
๔.๒ การตรวจสอบความพร้อมของก าลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ประจ าสัปดาห์ 
๔.๓ ท าการฝึกและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ 
๔.๔ ท าการฝึกทบทวนการต่อต้านการก่อการร้ายของหน่วยตามแผนการฝึกประจ าปี ๒๕๕๙ 
๔.๕ ท าการฝึกร่วมกับเหล่าทัพและมิตรประเทศ 
๔.๖ การปฏิบัติงานการต่อต้านการก่อการร้ายการปฏิบัติงานอื่นส าคัญที่ได้รับมอบหมาย 

๕ สรุปผลการปฏิบัติภารกิจในภาพรวมของปีงบประมาณ๒๕๕๙ รวมถึงปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแก้ไขและแนวทางในการปฏิบัติในปีงบประมาณ๒๕๖๐ ต่อไป 

 
เงื่อนไข : 
 ๑.การประเมินภายในหน่วยงาน  ตามตัวชี้วัด จะใช้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มรายงาน ตาม
แผนปฏิบัติราชการ บช.ตชด. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ส่วนการรายงานในภาพรวมของ บช.ตชด.จะใช้แบบ
ประเมินตามที่ส านักงาน  ก.พ.ร. ก าหนด 
 ๒. กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมตัวชี้วัด ให้ บก.สอ.ฯ  /(หน่วยเจ้ำภำพตัวชี้วัด บช.ตชด.) รวบรวมผล
การด าเนินการ และจัดท ารายงานผลโดยใช้แบบฟอร์มการรายงานตัวชี้วัดตามค ารับรอง ฯ  ส่งให้ สยศ.ตร.ทราบ 
ทุกรอบ ๖ , ๙ , ๑๒ เดือนตามกรอบเวลาที่  ตร. ก าหนด และส าเนาแบบฟอร์มการรายงานส่งให้ งาน อกว.ฝอ.๓
ฯ ทราบทุกครั้ง 
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 หน้า๒๗๒ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
๔.รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตปีงบประมำณ  

พ.ศ. 
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

ระดับความส า เร็จของการเตรียมความพร้อม
ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้าย 

ระดับความส าเร็จ 
๕ ๕  

 
๕. หน่วยปฏิบัติหลัก :    บก.สอ.บช.ตชด. 
๖. ผู้ปฏิบัติตำมตัวช้ีวัด : บก.สอ.บช.ตชด.      
๗. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด: 
    ๗.๑  พล.ต.ต. อ านวย  พวกสนิท  ผบก.สอ.บช.ตชด.  โทรศัพท์ : ๐๓๒๔๔-๒๓๕๗ 
    ๗.๒  พ.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์  อินทชาติ  ผกก.๓ บก.สอ.บช.ตชด. โทรศัพท์ : ๐-๓๒๔๔-๒๓๕๕-๖, 
                                                                                             ๐๘-๑๘๕๗-๔๑๔๕ 
    ๗.๓  พ.ต.ท. ชาตรี   มีรสสม  รอง ผกก.๓ บก.สอ.บช.ตชด. โทรศัพท์ : ๐-๓๒๔๔-๒๓๕๕-๖, 
                                                                                             ๐๘-๑๘๕๗-๗๓๐๒ 
    ๗.๔  พ.ต.ท. อินรัตน์  ปัญญา  รอง ผกก.๓ บก.สอ.บช.ตชด. โทรศัพท์ : ๐-๓๒๔๔-๒๓๕๕-๖, 
                                                                                             ๐๘-๑๘๗๔-๗๒๒๒ 
๘. จัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด และรำยงำนผล 
 ๘.๑  พ.ต.ท.ประชา  วังคีรี   สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.  โทรศัพท์  :  ๐๘-๙๒๗๑-๘๗๗๗ 
 ๘.๒  ร.ต.อ.หญิง ธนัญชา  ค าแก้ว รอง สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.  โทรศัพท์  :  ๐๘-๑๗๓๗-๒๗๐๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๒๗๓ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๙  : ร้อยละของจ ำนวนครุภัณฑ์อำวุธยุทโธปกรณ์ ยำนพำหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ ำเป็นและ

ทันสมัย (เพิ่มเติม) เพื่อเสริมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถจัดซื้อในปี ๒๕๕๙ 

หน่วยวัด :ร้อยละ 

น ำหนัก : ร้อยละ ๘ 

๑.ค ำอธิบำย :การจัดซื้อครุภัณฑ์อาวุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็นและ
ทันสมัย (เพ่ิมเติม) เพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดนี้  มุ่งเน้นเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ต่างๆ โดยเฉพาะ ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการสร้างสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการซุ่มยิง วางระเบิดท า
ร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก ประกอบกับใน
พ้ืนที่ชุมชนต่างๆ ทั้งชนบท และในเมือง มีโจรผู้ร้ายซุกซ่อนตามบริเวณพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ท าให้ยากแก่การ
เฝ้าระวัง ตรวจค้นได้ยากล าบาก ประกอบกับไม่มีเครื่องมือปฏิบัติงานและอุปกรณ์ป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทันสมัยอย่างเพียงพอให้กับข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดน จึงมีความจ าเป็นในการจัดซื้อ
หมวกกันกระสุนระดับ ๓ A ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือส าหรับน าไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบ
เรียบร้อยในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ควำมส ำเร็จของตัวชี้วัดนี้  พิจารณาจากร้อยละของจ านวนครุภัณฑ์อาวุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็นและทันสมัย (เพิ่มเติม) เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สามารถลงนามในสัญญา  
ซื้อขายได้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งในปีงบประมำณ ๒๕๕๙ มีจ ำนวน ๑ รำยกำร คือ หมวกกันกระสุน 
ระดับ ๓ A  จ ำนวน ๒,๐๐๐ ใบ   

 
๒.ตำรำงสูตรกำรค ำนวณ :  
 

 
               จ านวนรายการฯ ที่จัดซื้อได้และสามารถลงนามในสัญญาซื้อขายได้ทัน 
                                      ภายในปีงบประมาณ๒๕๕๙  

จ านวนรำยกำรทั้งหมดที่จัดซื้อภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 
๓.เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ร้อยละ ๑๐  ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ ๑ 
 

ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑,๒๐๐ 
 

๑,๔๐๐ ๑,๖๐๐ ๑,๘๐๐ ๒,๐๐๐ 

 
 

x 100  . 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

: 

๔.รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน 
 
              ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด  

หน่วยวัด 
 ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตปีงบประมำณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของจ านวนครุภัณฑ์อาวุธ
ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่
จ า เ ป็ น และทั นสมั ย  ( เ พ่ิ ม เ ติ ม )  เ พ่ื อ เ ส ริ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สามารถจัดซื้อได้
ในปี ๒๕๕๙ 

 ร้อยละ  - ๓.๙๐          - 

 

๕.แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล: 
 ๕.๑ การประเมินภายในหน่วยงาน ตามตัวชี้วัด จะใช้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มรายงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ บช.ตชด. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ส่วนการรายงานในภาพรวมของ บช.ตชด.จะใช้แบบ
ประเมินตามที่ส านักงาน ก.พ.ร.ก าหนด 
 ๕.๒ กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมตัวช้ีวัด ให้ ฝสสน.๓ฯ /(หน่วยเจ้ำภำพตัวชี้วัด บช.ตชด.) รวบรวมผล
การด าเนินการ และจัดท ารายงานผลโดยใช้แบบฟอร์มการรายงานตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ ส่งให้ สยศ.ตร.ทราบทุก
รอบ ๖, ๙, ๑๒ เดือนตามกรอบเวลาที่ ตร.ก าหนด และส าเนาแบบฟอร์มการรายงานส่งให้ งาน อกว.ฝอ.๓ฯ ทราบทุก
ครั้ง 
 
๖.หน่วยเจ้ำภำพหลักตัวช้ีวัด ระดับ บช.ตชด. : บก.สสน.บช.ตชด.(ฝสสน.๓ฯ) 

๗.หน่วยปฏิบัติหลัก :บก.สสน.บช.ตชด. (ฝสสน.๓ฯ) 

๘.ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด บช.ตชด. : 

 ๘.๑ พล.ต.ต.ชาลี  เทพา  รอง ผบช.ตชด. 
 ๘.๒ พล.ต.ต.องอาจ  ชุณหะนันทน์  ผบก.สสน.บช.ตชด. 
 ๘.๓  พ.ต.อ. พงศกร  เศรษฐวชิรา  ผกก.ฝสสน.๓ บก.สสน.บช.ตชด. 
 ๘.๔ พ.ต.ท.หญิง กนกพรรณ  ทองอ่อน  รอง ผกก.ฝสสน.๓ บก.สสน.บช.ตชด. 

๙.ผู้เก็บข้อมูล บช.ตชด. : 

 ๙.๑ พ.ต.ท.สมศักดิ์  เอี่ยมส าอาง  สว.ฝสสน.๓ บก.สสน.บช.ตชด.โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๙๕๒๐ ๓๔  
                                                                                                   ต่อ ๕๒๓๑๕ 
          ๙.๒ ร.ต.ท.วิรัช       ยาวงค์   รอง สว.ฝสสน.๓ บก.สสน.บช.ตชด.        โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๙๕๒๐ ๓๔  
                                                                                                   ต่อ ๕๒๓๑๕ 
 ๙.๓ ร.ต.ท.หญิง สุพร อินอ่อน  รอง สว.ฝสสน.๓ บก.สสน.บช.ตชด.      โทรศัพท์  ๐ ๒๒๗๙ ๙๕๒๐ ๓๔  
                                                                                                   ต่อ ๕๒๓๑๕ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
๑๔. สพฐ.ตร. 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ : ร้อยละของกำรออกรำยงำนกำรตรวจพิสูจน์หลักฐำนได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ ำหนัก  : ร้อยละ  ๒๐ 
๑. ค ำอธิบำย : 

ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐาน วิทยาการ
ต ารวจ การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การถ่ายรูป การทะเบียนประวัติอาชญากร การจัดเก็บสารบบ ลายพิมพ์นิ้วมือ 
และการตรวจสอบประวัติการกระท าความผิดของผู ้ต้องหาและบุคคลทั่วราชอาณาจักร เพื่อ สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนของหน่วยงานอื่นๆ  

ตัวชี้วัดนี้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ
สามารถสนับสนุนภารกิจของ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถใน การ
ปฏิบัติภารกิจหลักเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองพิสูจน์หลักฐานกลาง  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑ - ๑๐ กองทะเบียนประวัติอาชญากร เป็น
หน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ตรวจพิสูจน์หลักฐานและวิทยาการต ารวจ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสอบสวนในด้านการอ านวยความยุติธรรมให้กับทุกสถานีต ารวจในพ้ืนที่ กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค ๑ - ๙ และ ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ
ได้ก าหนดระยะเวลาการตรวจพิสูจน์หลักฐาน เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว สร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประชาชนต่อการปฏิบัติงานของส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ตามระยะเวลา ดังนี้ 

ก ำหนดระยะเวลำกำรตรวจพิสูจน์หลักฐำนของส ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำนต ำรวจ 

กำรตรวจพิสูจน์ 
ระยะเวลำ 
(วันท ำกำร) 

ส่วนที่ ๑ งำนตรวจสถำนที่เกิดเหตุและงำนตรวจพิสูจน์หลักฐำน 
๑. ตรวจสถานที่เกิดเหตุ (ค าสั่ง สพฐ.ตร. ที่ ๔๗๔/๒๕๕๕ ลง ๒๕ ก.ย.๒๕๕๕) 

 - ตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีลักทรัพย์และการตรวจเก็บวัตถุพยานของกลางที่ พงส. 
ส่งมาให้ตรวจเก็บ           ๑๕  วัน 

-  ตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีอ่ืนๆ            ๓๐ วัน 
๒. ตรวจยาเสพติด   (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ีว่าดว้ยการจับ ยึดและตรวจพิสูจน์ยา

เสพติด พ.ศ.๒๕๓๗,    
 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๓)   

- ตรวจหาความบริสุทธิ์และรายละเอียดอ่ืนๆ ๓๐ วัน 
- ยาเสพติดประเภท ๑ ประเภท ๒ ๓๐ วัน 
- ยาเสพติดประเภท ๔ ประเภท ๕ หรือวัตถุออกฤทธิ์ หรือสารระเหย ๒๐ วัน 

๓. ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน (ค าสั่ง สนว.ตร. ที่ ๑๖๑/๒๕๔๘ ลง ๒๔ พ.ย.
๒๕๔๘) ๓๐ วัน 

๔. ตรวจเอกสาร (ค าสั่ง สพฐ.ตร. ที่ ๕๕๖/๒๕๕๗ ลง ๓๐ ก.ย.๒๕๕๗) 
 - คดีอาญากรณีไม่ขอพยานเอกสารของกลางหรือตัวอย่างเพ่ิมเติม ๓๐ วัน 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ก ำหนดระยะเวลำกำรตรวจพิสูจน์หลักฐำนของส ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำนต ำรวจ 

กำรตรวจพิสูจน์ 
ระยะเวลำ 
(วันท ำกำร) 

- คดีอาญากรณีขอพยานเอกสารของกลางหรือตัวอย่างเพ่ิมเติม ให้ออกรายงาน
ภายใน ๓๐ วัน ๓๐ วัน 
นับแต่วันที่ผู้ตรวจพิสูจน์รับเอกสารเพิ่มเติม   

- คดีแพ่งกรณีไม่ขอพยานเอกสารของกลางหรือตัวอย่างเพ่ิมเติม ๔๕ วัน 
- คดีแพ่งกรณีขอพยานเอกสารของกลางหรือตัวอย่างเพ่ิมเติม ให้ออกรายงาน

ภายใน ๔๕ วัน ๔๕ วัน 
นับแต่วันที่ผู้ตรวจพิสูจน์รับเอกสารเพ่ิมเติม (ก าหนด ๔๕ วัน เนื่องจากมีขั้นตอนและวิธีการ
ตรวจพิสูจน์มากกว่า   
การตรวจปกติ และต้องด าเนินการในรูปคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ช านาญการด้านตรวจพิสูจน์
เอกสาร ซึ่งมีจ านวนน้อย) 

 ๕. ตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ (ค าสั่ง สนว.ตร. ที่ ๑๖๑/๒๕๔๘  ลง ๒๔ พ.ย.๒๕๔๘) ๓๐ วัน 
๖. ตรวจลายนิ้วมือแฝง (ค าสั่ง สนว.ตร. ที่ ๑๖๑/๒๕๔๘  ลง ๒๔ พ.ย.๒๕๔๘) ๓๐ วัน 
๗. ตรวจชีววิทยาและDNA (ค าสั่ง สนว.ตร. ที่ ๑๖๑/๒๕๔๘ ลง ๒๔ พ.ย. ๒๕๔๘) ๓๐ วัน 

กำรตรวจพิสูจน์ 
ระยะเวลำ (วันท ำ
กำร) 

๘. ตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (ค าสั่ง สนว.ตร. ที่ ๑๖๑/๒๕๔๘ ลง ๒๔ พ.ย.
๒๕๔๘ ) (อยู่ระหว่างเสนอขอเพ่ิมระยะเวลาการตรวจพิสูจน์) ๓๐ วัน 
ส่วนที่ ๒ งำนทะเบียนประวัติอำชญำกร 

 ตรวจสอบประวัติอาชญากร/จัดเก็บข้อมูล (กองทะเบียนประวัติอาชญากร)  ๑๕ วัน 
 

๒. ค ำนิยำม :   
๒.๑ การออกรายงาน หมายถึง การจัดท ารายงานผลการตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจ พิสูจน์

หลักฐาน ในคดีพร้อมความเห็นของผู้ช านาญการ และการแจ้งผลการตรวจสอบประวัติเพ่ือส่งให้พนักงานสอบสวนใช้
ประกอบส านวนการสอบสวน 

๒.๒ ระยะเวลาที ่ก าหนด หมายถึง ระยะเวลาที ่ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต า รวจได้มีค าสั ่ง 
ก าหนดให้นักวิทยาศาสตร์/เจ้าหน้าที่วิทยาการ ท าการตรวจสถานที่เกิดเหตุ/ตรวจพิสูจน์หลักฐานและตรวจสอบประวัติ
บุคคลจากฐานข้อมูล แล้วออกรายงานให้แล้วเสร็จตามก าหนด โดยนับระยะเวลาเฉพาะวันท าการ 

๒.๓ จ านวนเรื่องที่ออกรายงานได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด หมายถึง จ านวนเรื่องที่ใช้ระยะเวลาใน
การตรวจสถานที่เกิดเหตุ/ตรวจพิสูจน์หลักฐานและตรวจสอบประวัติบุคคล และออกรายงานได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  
เช่น ก าหนดให้ออกรายงานการตรวจพิสูจน์อาวุธปืนภายใน ๓๐ วัน แต่สามารถด าเนินการตรวจพิสูจน์ และออกรายงาน
ได้ภายใน ๒๕ วัน 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 

๓. สูตรกำรค ำนวณ  : 
                      จ านวนเรื่องท่ีออกรายงานตามระยะเวลาที่ก าหนด X  ๑๐๐ 

              จ านวนเรื่องท่ีรับเข้า 
 
๔.  เกณฑ์กำรให้คะแนน :   

ส่วนที่ ๑ งำนตรวจสถำนที่เกิดเหตุและงำนตรวจพิสูจน์หลักฐำน  (น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒ ต่อ ๑ คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๘ 

 
ส่วนที่ ๒  งำนทะเบียนประวัติอำชญำกร(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๑ ต่อ ๑ คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ 

เงื่อนไขเกณฑ์การให้คะแนน : ค่าเป้าหมายอยู่ที่ระดับ ๓ 
 
๕. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน : 

ส่วนที่ ๑ งำนตรวจสถำนที่เกิดเหตุและงำนตรวจพิสูจน์หลักฐำน 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน
ประกอบ
ตัวชี้วัด 

 
 

หน่วย
วัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 
๒๕๕๖              ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

จ านวน
เรื่อง     ที่

รับเข้า 

จ านวนเรื่อง
ที่ อ อ ก
รายงานเร็ ว
ก ว่ า
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

จ านวน
เรื่อง   ที่
รับเข้า 

จ านวนเรื่องที่
ออกรายงาน
เ ร็ ว ก ว่ า
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

จ านวน
เรื่อง 

ที่รับเข้า 

จ านวนเรื่องท่ี
ออกรายงาน

เร็วกว่า
ระยะเวลาที่

ก าหนด 

ร้ อ ยล ะขอ ง
ก า ร อ อ ก
รายงานการ
ตรวจพิสู จน์
หลั ก ฐ าน ได้
รวดเร็ วกว่ า
ระยะเวลาที่
ก าหนดไว้   
(พฐก., ศพฐ.

ร้อย
ละ 

๒๗๕,๐๘๑ ๒๕๙,๘๐๘ ๒๖๒,๙๖๖ ๒๔๐,๑๔๗ ๓๑๑,๗๙๓ ๓๐๕,๐๙๖ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๑-๑๐) 

ค่าเฉลี่ย ๓ ปี 
 ๙๔.๔๔% ๙๑.๓๒% ๙๗.๘๕% 

๙๔.๕๓% 
 

 
ส่วนที่ ๒  งำนทะเบียนประวัติอำชญำกร 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน
ประกอบ
ตัวชี้วัด 

 
 

หน่วย
วัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 
๒๕๕๖              ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

จ านวน
เรื่อง     ที่

รับเข้า 

จ านวนเรื่อง
ที่ อ อ ก
รายงานเร็ ว
ก ว่ า
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

จ านวน
เรื่อง   ที่
รับเข้า 

จ านวนเรื่องที่
ออกรายงาน
เ ร็ ว ก ว่ า
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

จ านวน
เรื่อง 

ที่รับเข้า 

จ านวนเรื่องท่ี
ออกรายงาน

เร็วกว่า
ระยะเวลาที่

ก าหนด 

ร้ อ ยล ะขอ ง
ก า ร อ อ ก
รายงานการ
ตรวจพิสู จน์
หลั ก ฐ าน ได้
รวดเร็ วกว่ า
ระยะเวลาที่
ก าหนดไว้   
(ทว.) 

ร้อย
ละ 

๖๑๐,๘๓๒ ๕๖๐,๐๓๗ ๔๐๑,๔๘๑ ๓๖๔,๐๔๙ ๓๗๖,๑๑๒ ๓๒๖,๗๐๐ 

ค่าเฉลี่ย ๓ ปี 
 ๙๑.๖๘ ๙๐.๖๗ ๘๖.๘๖% 

๘๙.๗๓ 
 
หมายเหตุ: แหล่งที่มาของจ านวนเรื่องที่รับเข้าและจ านวนเรื่องที่ออกรายงานได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดน ามาจากแบบ
รายงานผลการออกรายงานการตรวจพิสูจน์และบัญชีแสดงผลการตรวจพิสูจน์/รายงานอื่นๆ ที่ผู ้ ช านาญออก
รายงาน 

๖.  แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : 
๖.๑ ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ รายงานผลการออกรายงานการตรวจพิสูจน์ของ  กอง

พิสูจน์หลักฐานกลาง  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑ - ๑๐  กองทะเบียนประวัติอาชญากรได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
๖.๒ ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจประเมินผลรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน ตามล าดับ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๗.  หน่วยรับผิดชอบหลัก  : 
ฝ่ายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ 
 
 

๘.  หน่วยปฏิบัติ : 
ส่วนที่ ๑ งำนตรวจสถำนที่เกิดเหตุและงำนตรวจพิสูจน์หลักฐำน 

กองพิสูจน์หลักฐานกลาง  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑-๑๐  
ส่วนที่ ๒  งำนทะเบียนประวัติอำชญำกร 

กองทะเบียนประวัติอาชญากร 

๙.  ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก  : 
  ๙.๑  พ.ต.อ.หญิง สมบัติ       จันทบาล ผกก.ฝยศ.บก.อก.สพฐ.ตร. 

โทร. ๐-๒๒๐๕-๒๖๖๔ 
  ๙.๒ พ.ต.ท. ไพโรจน์          อ่ิมกลับ  สว.ฝยศ.บก.อก.สพฐ.ตร. 

โทร. ๐-๒๒๐๕-๑๐๖๕ 
                     ๙.๓  ร.ต.ท.หญิง พวงทิพย์ ชูทิพย์  รอง สว.ฝยศ.บก.อก.สพฐ.ตร. 

โทร. ๐-๒๒๐๕-๑๐๖๕ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

แบบรำยงำนผลกำรออกรำยงำนกำรตรวจพิสูจน์ 
รอบ..............เดือน 

ชื่อหน่วยงำน..................................... 
 

กลุ่มงำน 
ก ำหนดระยะเวลำ

แล้วเสร็จ 
จ ำนวนเรื่อง            

ที่รับเข้ำ 
จ ำนวนเรื่องที่ออกรำยงำน 

ตำมเวลำที่ก ำหนด 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ส่วนที่ ๑ งำนตรวจสถำนที่เกิดเหตุและงำนตรวจพิสูจน์หลักฐำน 
๑. ตรวจสถานที่เกิดเหตุ 
- คดีลักทรัพย์และตรวจเก็บวัตถุพยานของกลาง
ที่ พงส.ส่งมาให้ตรวจเก็บ 

- คดีอ่ืนๆ ตามท่ีระบ ุ
- คดีเก่ียวกับชีวิต 
- คดีเพลิงไหม ้
- คดีจราจร 
- คดีระเบิด 
- คดีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ให้ระบุว่าเป็นคดีอะไร

.... 

 
๑๕ วัน 

 
๓๐ วัน 

   

๒. ตรวจยาเสพติด 
- ตรวจหาความบริสุทธิ์และรายละเอียดอ่ืนๆ  

 
๓๐ วัน 

   

    - ยาเสพติดประเภท ๑ ประเภท ๒ ๓๐ วัน    
- ยาเสพติดประเภท ๔ ประเภท ๕ หรือวัตถุออก
ฤทธิ์หรือสารระเหย   

๒๐ วัน    

๓. ตรวจอาวุธปืนและ  เครื่องกระสุน ๓๐ วัน    
๔. ตรวจเอกสาร     
    - คดีอาญากรณีไม่ขอพยานเอกสารของ
กลาง หรือตัวอย่างเพ่ิมเติม 

๓๐ วัน    

    - คดีอาญากรณีขอพยานเอกสารของกลาง
หรืตัวอย่างเพ่ิมเติม ให้ออกรายงานภายใน  ๓๐ 
วัน นับแต่วันที่ ผู้ ตรวจพิสูจน์ รับ เอกสาร
เพ่ิมเติม 

๓๐ วัน    

    - คดีแพ่ง กรณีไม่ขอพยานเอกสารของ
กลาง  หรือตัวอย่างเพ่ิมเติม 

๔๕ วัน    

    - คดีแพ่งกรณีขอพยานเอกสารของกลาง
หรือตัวอย่างเพ่ิมเติม ให้ออกรายงานภายใน ๔๕ 
วัน นับแต่วันที่ ผู้ ตรวจพิสูจน์ รับ เอกสาร
เพ่ิมเติม 

๔๕ วัน    

๕. ตรวจลายนิ้วมือแฝง ๓๐ วัน    
๖. ตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ๓๐ วัน    
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

กลุ่มงำน 
ก ำหนดระยะเวลำ

แล้วเสร็จ 
จ ำนวนเรื่อง            

ที่รับเข้ำ 
จ ำนวนเรื่องที่ออกรำยงำน 

ตำมเวลำที่ก ำหนด 
คิดเป็น
ร้อยละ 

๗. ตรวจทางชีววิทยาและDNA ๓๐ วัน    
๘. ตรวจอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

(อยู่ระหว่างเสนอขอเพ่ิมระยะเวลาการ
ตรวจพิสูจน์) 

๓๐ วัน    

ส่วนที่ ๒ งำนทะเบียนประวัติอำชญำกร 
๙. ตรวจสอบประวัติ อาชญากร/จัดเก็บข้อมูล    
(กองทะเบียนประวัติอาชญากร) 

๑๕ วัน    

รวม     
 
หมำยเหตุ   ข้อ ๑-๘  เป็นการรายงานของ พฐก., ศพฐ.๑-๑๐    
               ข้อ ๙    เป็นการรายงานของ ทว. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๒๘๒ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

บัญชีแสดงผลกำรตรวจพิสูจน์/รำยงำนอ่ืนๆ ท่ีผู้ช ำนำญออกรำยงำน 
หน่วยงำน......................................................ประจ ำเดือน…………………………… 

ประเภทคดี................................................. ก ำหนดระยะเวลำออกรำยงำน................วัน 
 

ล ำดับ ชื่อสถำนีต ำรวจ 

เลขหนังสือน ำส่ง  
(ระบุวัน เดือน 

ปี) 

วัน เดือน ปี   
ที่ได้รับ
หนังสือ 

เลขหนังสือออก
รำยงำน 
(ระบุวัน เดือน 

ปี)  

ระยะเวลำที่
ออก

รำยงำน
(วัน) 

ระยะเวลำที่เกิน
ก ำหนด 

(วัน) 
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 หน้า๒๘๓ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ : ร้อยละของกำรเข้ำถึงสถำนที่เกิดเหตุภำยในก ำหนดเวลำ 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ ำหนัก  : ร้อยละ ๑๕ 
๑. ค ำอธิบำย  : 

การตรวจสถานที่เกิดเหตุ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจเก็บ รวบรวมวัตถุพยานที่ใช้ในการกระท าความผิดให้
ครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพ่ือน าไปตรวจพิสูจน์ให้ทราบถึงมูลเหตุแห่งคดี ดังนั้น การเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุใน
ระยะเวลาที่รวดเร็ว จึงมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการในการตรวจสถานที่ เกิดเหตุเพ่ืองานสืบสวน
สอบสวนเพื่อหาตัวผู้กระท าผิดและน ามาลงโทษตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ของการก าหนดตัวชี้วัด เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน ใน พ้ืนที่
รับผิดชอบ ในการค้นหาพยานหลักฐาน เพ่ือเป็นการพิสูจน์ข้อเท็จจริงของคดี ภายใต้ยุทธศาสตร์ยกระดับขีด
ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาล รวมทั้งเป็นไปตามนโยบาย ในการสร้าง
ภาพลักษณข์ององค์กรที่ดี ของ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ โดยมีกรอบการพิจารณา ดังนี้  

การประเมินผล ก าหนดให้วัดระดับความส าเร็จเป็นจ านวนการรับแจ้งคดีจากพนักงานสอบสวน          
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ตุลาคม ๒๕๕๘-กันยายน ๒๕๕๙) เปรียบเทียบกับจ านวนคดีที่เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่
เกิดเหตุเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุภายในก าหนดเวลาคือ  

 
พื้นที่ รัศมี ๓๐ กม. รัศมี๕๐ กม. รัศมี๑๐๐ กม. หมายเหตุ 

ส่วนภูมิภาค ๖๐ นาท ี ๑๐๐ นาท ี ๒๐๐ นาที ยกเว้น ศพฐ.๑๐ เนื่องจากสถานการณ์ 
ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
 

พื้นที่ รัศมี ๓๐ กม. รัศมี๕๐ กม. รัศมี๘๐ กม. หมายเหตุ 
ส่วนกลาง ๙๐ นาที ๑๓๕ นาท ี ๒๐๐ นาที        เนื่องจากสภาพการจราจรแตกต่างจาก 

ส่วนภูมิภาค 
 
๒. ค ำนิยำม : 

สถานที่เกิดเหตุ หมายถึง สถานที่ใดๆ ที่มีการกระท าความผิดเกิดข้ึน สถานที่เกิดเหตุอาจเป็นสถานที่
เดียว หรือหลายๆที่ก็ได้ ซึ่งสถานที่ดังกล่าวจะเป็นที่รวมของร่องรอยพยานหลักฐานต่างๆ และจะท าให้ผู้ตรวจสถานที่
เกิดเหตุสามารถอ่านสภาพสถานที่เกิดเหตุได้ ว่าเกิดอะไรขึ้นในสถานที่นั้นๆ เพ่ือจะท าให้ทราบถึงว่า คนร้ายกระท าการ
อย่างไร วิธีใด เวลาอะไร ประสงค์ต่อสิ่งใด และเพ่ือยืนยันถึงตัวผู้กระท าความผิด  เนื่องจากอาชญากร ย่อมทิ้งร่องรอย
ในสถานที่เกิดเหตุเสมอ 

ภายในก าหนดเวลา หมายถึง การนับระยะเวลาตั้งแต่ได้รับแจ้งเหตุจนถึงเวลาที่เจ้าหน้าที่ไปถึงสถานที่
เกิดเหตุ ต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๑ 

๓. สูตรค ำนวณ  : 
   จ านวนครั้งที่เข้าถึงสถานที่เกิดเหตุภายในก าหนดเวลา   X  ๑๐๐ 
                                   จ านวนครั้งที่ได้รับแจ้งคดีจากพนักงานสอบสวน 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๔.  เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
 ส่วนที่ ๑ ส่วนภูมิภำค(ศูนย์พิสูจน์หลักฐำน ๑-๙)  (น้ ำหนักร้อยละ ๑๐) 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๑ ต่อ ๑ คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ 
เงื่อนไขเกณฑ์การให้คะแนน : ค่าเป้าหมายอยู่ที่ระดับ ๓ 

 ส่วนที่ ๒ ส่วนกลำง (กองพิสูจน์หลักฐำนกลำง)(น้ ำหนักร้อยละ ๕) 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๑ ต่อ ๑ คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ 

เงื่อนไขเกณฑ์การให้คะแนน : ค่าเป้าหมายอยู่ที่ระดับ ๓ 

หมำยเหตุ: ปัญหาข้อขัดข้องที่ท าให้การเข้าถึงสถานท่ีเกิดเหตุไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด มีดังนี้ 
1. ปริมาณการก่ออาชญากรรมที่เพ่ิมมากขึ้น และมีการแจ้งให้ไปตรวจสถานที่เกิดเหตุหลายคดี

ในเวลาเดียวกัน 
2. สภาพปัญหาการจราจรที่ติดขัดไม่คล่องตัวทั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค รวมทั้ง

สภาพภูมิประเทศ ที่ไม่เอ้ืออ านวยและพ้ืนที่รับผิดชอบในแต่ละจังหวัดมีมากน้อยแตกต่างกัน 
3. นักวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้ช านาญและสามารถออกรายงานด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุได้และ

ยานพาหนะท่ีใช้ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ มีไม่เพียงพอ  
4. ความทับซ้อนของการก่อคดี/การรักษาสถานที่เกิดเหตุและวัตถุพยานท าให้ต้องใช้ระยะเวลาใน

การตรวจสถานที่เกิดเหตุแต่ละคดีเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะพ้ืนที่ในส่วนภูมิภาคที่มีชุดปฏิบัติการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
เพียงชุดเดียว 

๕. รำยละเอียดขอ้มูลพื้นฐำน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน
ประกอบ
ตัวชี้วัด 

 
 

หน่วย
วัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 
๒๕๕๖              ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

จ านวนครั้ง
ที่เข้าถึง

สถานที่เกิด
เหตุภายใน
ก าหนดเวลา 

จ านวนครั้ง
ที่ได้รับแจ้ง
ค ดี จ า ก
พ นั ก ง า น
สอบสวน 

จ านวนครั้ง
ที่เข้าถึง

สถานที่เกิด
เหตุภายใน
ก าหนดเวลา 

จ านวนครั้ง
ที่ได้รับแจ้ง
ค ดี จ า ก
พ นั ก ง า น
สอบสวน 

จ านวนครั้ง
ที่เข้าถึง

สถานที่เกิด
เหตุภายใน
ก าหนดเวลา 

จ านวนครั้ ง
ที่ ได้รับแจ้ง
ค ดี จ า ก
พ นั ก ง า น
สอบสวน 

ร้อยละของการ
เข้าถึงสถานที่
เกิดเหตุภายใน
ก าหนดเวลา 
(ศพฐ.๑-๙) 

ร้อย
ละ 

๒๕,๙๓๖ ๒๕,๒๑๙ ๒๔,๙๗๕ ๒๔,๕๙๙ ๒๗,๙๗๗ ๒๗,๕๗๙ 

ค่าเฉลี่ย ๓ ปี 
 ๙๗.๒๓ ๙๘.๔๙ ๙๘.๕๗ 

๙๘.๐๙ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน
ประกอบ
ตัวชี้วัด 

 
 

หน่วย
วัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 
๒๕๕๖              ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

จ านวนครั้ง
ที่เข้าถึง

สถานที่เกิด
เหตุภายใน
ก าหนดเวลา 

จ านวนครั้ง
ที่ได้รับแจ้ง
ค ดี จ า ก
พ นั ก ง า น
สอบสวน 

จ านวนครั้ง
ที่เข้าถึง

สถานที่เกิด
เหตุภายใน
ก าหนดเวลา 

จ านวนครั้ง
ที่ได้รับแจ้ง
ค ดี จ า ก
พ นั ก ง า น
สอบสวน 

จ านวนครั้ง
ที่เข้าถึง

สถานที่เกิด
เหตุภายใน
ก าหนดเวลา 

จ านวนครั้ ง
ที่ ได้รับแจ้ง
ค ดี จ า ก
พ นั ก ง า น
สอบสวน 

ร้อยละของการ
เข้าถึงสถานที่
เกิดเหตุภายใน
ก าหนดเวลา 
(พฐก.) 

ร้อย
ละ 

๓,๗๕๐ ๓,๒๐๕ ๓,๒๒๖  ๒,๘๔๑  ๒,๙๒๘ ๒,๗๖๔  

ค่าเฉลี่ย ๓ ปี 
 ๘๕.๔๖ ๘๘.๐๖ ๙๔.๓๙ 

๘๙.๓๐ 
 
๖.  แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : 

๖.๑ การบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกการเดินทางเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุและ แบบรายงานการเข้าถึง
สถานที่เกิดเหตุภายในก าหนดเวลา ของ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง และ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน  ๑ - ๙ 

๖.๒ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ รวบรวมข้อมูล ตามข้อ ๗.๑  
๖.๓ ประเมินผลรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน ตามล าดับ 

๗. หน่วยรับผิดชอบหลัก  : 
ฝ่ายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ 

๘.  หน่วยปฏิบัติตำมตัวชี้วัด  : 
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง, ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑-๙ 

๙.  ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด  : 
  ๙.๑  พ.ต.อ. หญิง สมบัติ    จันทบาล  ผกก.ฝยศ.บก.อก.สพฐ.ตร. 

โทร. ๐-๒๒๐๕-๒๖๖๔ 
  ๙.๒ พ.ต.ท. ไพโรจน์         อิม่กลับ  สว.ฝยศ.บก.อก.สพฐ.ตร. 
        โทร. ๐-๒๒๐๕-๑๐๖๕ 
๙.๓  ร.ต.ท.หญิง พจนี   รัตนกร  รอง สว.ฝยศ.บก.อก.สพฐ.ตร. 
        โทร. ๐-๒๒๐๕-๑๐๖๕ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

แบบรำยงำนกำรเข้ำถึงสถำนที่เกิดเหตุภำยในก ำหนดเวลำ 
ชื่อหน่วยงำน..................................... 

 

ช่วงเวลำ 
จ ำนวนครั้งที่ได้รับแจ้งคดีจำก

พนักงำนสอบสวน 

จ ำนวนครั้งที่เข้ำถึง 
สถำนที่เกิดเหตุ 

ภำยในก ำหนดเวลำ 
คิดเป็นร้อยละ หมำยเหตุ 

ตุลาคม   ๒๕๕๘     

พฤศจิกายน  ๒๕๕๘     

ธันวาคม      ๒๕๕๘     

มกราคม      ๒๕๕๙     

กุมภาพันธ์    ๒๕๕๙     

มีนาคม        ๒๕๕๙     

เมษายน       ๒๕๕๙     

พฤษภาคม    ๒๕๕๙     

มิถุนายน      ๒๕๕๙     

กรกฎาคม     ๒๕๕๙     

สิงหาคม       ๒๕๕๙     

กันยายน      ๒๕๕๙     

รวม      
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

แบบบันทึกกำรเดินทำงเข้ำถึงสถำนที่เกิดเหตุ(พฐก.) 
 

หน่วยแจ้ง/สถำนที่
เกิดเหตุ 

วัน เวลำ ที่รับแจ้ง 
ระยะทำงจำกหน่วยถึงสถำนที่เกิดเหตุ 

วัน เวลำ เข้ำถึง
สถำนที่เกิดเหตุ ๓๐ กม./๙๐ 

นาท ี
๕๐ กม./๑๓๕ 

นาท ี
๘๐ กม./๒๐๐ 

นาท ี

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๒๘๘ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

แบบบันทึกกำรเดินทำงเข้ำถึงสถำนที่เกิดเหตุ (ศพฐ.๑-๙) 
 

หน่วยแจ้ง/สถำนที่
เกิดเหตุ 

วัน เวลำ ที่รับแจ้ง 
ระยะทำงจำกหน่วยถึงสถำนที่เกิดเหตุ 

วัน เวลำ เข้ำถึง
สถำนที่เกิดเหตุ ๓๐ กม./๖๐ 

นาท ี
๕๐ กม./๑๐๐ 

นาท ี
๑๐๐ กม./๒๐๐ 

นาท ี

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๒๘๙ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ : ระดับควำมเชื่อม่ันและควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ 
  งำนตรวจพิสูจน์หลักฐำนและงำนทะเบียนประวัติอำชญำกร 

หน่วยวัด :ขั้นตอน (hybrid) 

น้ ำหนัก  :ร้อยละ  ๑๕ 

๑. ค ำอธิบำย : 
ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐาน 

วิทยาการต ารวจ การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การถ่ายรูป การทะเบียนประวัติอาชญากร การจัดเก็บสารบบ   ลายพิมพ์
นิ้วมือ และการตรวจสอบประวัติการกระท าความผิดของผู้ต้องหาและบุคคลทั่วราชอาณาจักร เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนของหน่วยงานอื่นๆ 

ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘มุ่งเน้น
การด าเนินการเพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกในการให้บริการกับประชาชน โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการประชาชนในส่วนของส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ มีงานให้บริการ
ตรวจสอบประวัติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ซึ่งให้บริการตรวจสอบประวัติในงานขอ
อนุญาตและสมัครงานของเอกชน ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ และมีประชาชนขอใช้บริการต่อวันเป็นจ านวนมาก  

การจัดท าตัวชี้วัดที่ ๑.๓ : ร้อยละความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่งานตรวจพิสูจน์หลักฐานและงานทะเบียนประวัติอาชญากร มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการให้บริการ
ในพ้ืนที่เป้าหมายของหน่วยงานรับผิดชอบของ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง, ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑ - ๑๐ และ กองทะเบียน
ประวัติอาชญากร ว่าผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อการให้บริการอย่างไร เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

๒. ค ำนิยำม :  
ความเชื่อมั่น หมายถึง ความเชื่อถือและความเลื่อมใสของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงาน ของ

เจ้าหน้าที่ด้านการพิสูจน์หลักฐานและวิทยาการต ารวจ เช่น ความรู้ความสามารถในการตรวจพิสูจน์ด้านต่างๆของผู้ตรวจ
พิสูจน์แต่ละคน ขั้นตอน วิธีการ ที่เป็นมาตรฐาน ความถูกต้องแม่นย าในการออกรายงานผลการตรวจพิสูจน์  ซึ่ง
มีความส าคัญมากเพ่ือลดการโต้แย้งความหวาดระแวงผู้ควบคุมกฎหมายกับผู้ถูกกล่าวหา เพราะหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องหลักการและเหตุผลที่เป็นจริงสามารถพิสูจน์ได้ ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมได้
เป็นอย่างด ี

ความพึงพอใจ หมายถึง ภาวะการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของบุคคลอันเป็นผลจากการ
เปรียบเทียบการรับรู้สิ่งที่ได้รับจากการบริการ ไม่ว่าจะเป็นการรับบริการหรืการให้บริการในระดับที่ ตรงกับการรับรู้สิ่ง
ที่คาดหวังเกี่ยวกับการบริการนั้น ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้รับบริการและความพึงพอใจ ในงานของผู้
ให้บริการ 

ผู้รับบริการ  ได้แก่ พนักงานสอบสวน  ประชาชน 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๒๙๐ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๓. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน: 

ขั้นตอนที่/ 
ระดับคะแนน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ก ำหนดเวลำ 

 ๑ ทบทวนปัจจัยในปีที่ผ่านมาที่ส่งผลกระทบต่อ 
   - ความเชื่อมั่น 
   - ความพึงพอใจ   

มกราคม ๒๕๕๙ 

๒ - น าข้อมูลในขั้นตอนที่ ๑ มาจัดท าแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความ
เชื่อมั่นและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของ
ต ารวจ ในด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ/ตรวจพิสูจน์หลักฐาน
และงานทะเบียนประวัติอาชญากร 
- แจกแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจฯ 
ให้แก่ผู้รับบริการ (พนักงานสอบสวน และประชาชน)  

กุมภาพันธ์ – 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

๓ สรุปผลการส ารวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจฯของผู้รับบริการ 
พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการส ารวจและการเสนอความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ  
- พนักงำนสอบสวน  (๐.๕ คะแนน) 
     - ความเชื่อมั่น  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕    (๐.๒๕ คะนน) 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒ ต่อ ๐.๐๕ คะแนน 
ร้อยละ ๘๗ ๘๙ ๙๑ ๙๓ ๙๕ 
คะแนน ๐.๐๕ ๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๒๐ ๐.๒๕ 

 
   -  ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕    (๐.๒๕ คะแนน) 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒ ต่อ ๐.๐๕ คะแนน 
ร้อยละ ๘๑ ๘๓ ๘๕ ๘๗ ๘๙ 
คะแนน ๐.๐๕ ๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๒๐ ๐.๒๕ 

 
- ประชำชนชน (๐.๕ คะแนน) 
     - ความเชื่อมั่น  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐    (๐.๒๕ คะนน) 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒ ต่อ ๐.๐๕ คะแนน 
ร้อยละ ๘๖ ๘๘ ๙๐ ๙๒ ๙๔ 
คะแนน ๐.๐๕ ๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๒๐ ๐.๒๕ 

    -  ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐    (๐.๒๕ คะแนน) 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒ ต่อ ๐.๐๕ คะแนน 
ร้อยละ ๗๖ ๗๘ ๘๐ ๘๒ ๘๔ 
คะแนน ๐.๐๕ ๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๒๐ ๐.๒๕ 
       

สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๒๙๑ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
๔. เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔  ขั้นตอนที่ ๕ 

 
๕.  แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล  : 

๕.๑  ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ จัดท าแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ ของ
ผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานตรวจพิสูจน์หลักฐานและงานทะเบียนประวัติอาชญากร 

๕.๒ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑ - ๑๐ กองทะเบียนประวัติอาชญากรแจก
แบบสอบถามเพ่ือส ารวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจฯ ให้แก่ผู้รับบริการ (พนักงานสอบสวน และประชาชน) 

๕.๓  กองพิสูจน์หลักฐานกลาง  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑ - ๑๐ กองทะเบียนประวัติอาชญากรสรุปผลการ
ส ารวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจฯของผู้รับบริการ พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการส ารวจและการเสนอความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ 

๕.๔ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด รายงานสรุปผลการส ารวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจฯของ
ผู้รับบริการพร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น ดังนี้ 

     - ระดับกองบังคับการ รายงานสรุปผลฯ ถึงหัวหน้าหน่วยงาน 
     - ระดับกองบัญชาการ รายงานสรุปผลฯ ถึงผู้บัญชาการ ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ 
๕.๕ แจ้งผลการด าเนินการ/ข้อสั่งการของผู้บัญชาการ ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจให้หน่วยปฏิบัติแจ้ง

เวียนหน่วยงานในสังกัดทราบเพ่ือถือปฏิบัติในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๖.  หน่วยรับผิดชอบหลัก  : 
ฝ่ายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ 

๗.  หน่วยปฏิบัติตำมตัวชี้วัด  : 
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง, ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑ - ๑๐ , กองทะเบียนประวัติอาชญากร 

๘.  ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด  : 
  ๘.๑  พ.ต.อ.หญิง สมบัติ    จันทบาล ผกก.ฝยศ.บก.อก.สพฐ.ตร. 
        โทร. ๐-๒๒๐๕-๒๖๖๔ 
๘.๒ พ.ต.ท. ไพโรจน์                 อ่ิมกลับ  สว.ฝยศ.บก.อก.สพฐ.ตร. 
        โทร. ๐-๒๒๐๕-๑๐๖๖ 

๘.๓ ร.ต.อ.หญิง สาริสา             พิณทอง  รอง สว.ฝยศ.บก.อก.สพฐ.ตร. 
        โทร. ๐-๒๒๐๕-๑๐๖๖ 
  ๘.๔ ส.ต.ท.หญิง สุพัชรินทร์  เทวบุตร ผบ.หมู่ ฝยศ.บก.อก.สพฐ.ตร. 
        โทร. ๐-๒๒๐๕-๑๐๖๖ 

๔ รายงานสรุปผลการส ารวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจฯของ
ผู้รับบริการพร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามล าดับชั้น  

กันยายน ๒๕๕๙ 

๕ แจ้งผลการด าเนินการ/ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ให้หน่วยงาน  
ในสังกัดทราบ  

กันยายน ๒๕๕๙ 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๒๙๒ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
แบบสอบถำมควำมควำมเชื่อม่ันและควำมพึงพอใจของพนักงำนสอบสวน 

ต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่งำนตรวจพิสูจน์หลักฐำนและงำนทะเบียนประวัติอำชญำกร 
*************************** 

 
ค ำชี้แจงแบบสอบถามฉบับนี้มี ๓ ส่วน 

ส่วนที่ ๑ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที ่๒  ส ารวจความเชื่อมั่นของพนักงานสอบสวนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานตรวจสถานที่เกิดเหตุ 
ส่วนที่ ๓ ส ารวจความเชื่อมั่นของพนักงานสอบสวนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานตรวจพิสูจน์หลักฐาน 
ส่วนที่ ๔   ส ารวจความเชื่อมั่นของพนักงานสอบสวนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติอาชญากร 
ส่วนที๕่  ส ารวจความพึงพอใจของพนักงานสอสวนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานตรวจพิสูจน์ 

   หลักฐานและงานทะเบียนประวัติอาชญากร 
 
        ข้อมูลของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการน าไปใช้เพ่ือการพัฒนางานของส านักงานพิสูจน์หลักฐาน
ต ารวจให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่เชื่อถือและพึงพอใจของพนักงานสอบสวน ดังนั้น ขอได้โปรดตอบแบบสอบถามตาม
ความเป็นจริงและขอรับรองว่าค าตอบในแบบสอบถามของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อท่าน  แต่อย่างใด 
 
ส่วนที่ ๑ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค ำชี้แจงขอให้ท่านท าเครื่องหมาย  /  ลงใน  (……)    หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่านดังนี้ 
      ๑. เพศ   

(…..) ชาย (male)  (…..) หญิง (female)  
      ๒. อายุ                         

(…..) ต่ ากว่า  ๓๐  ป ี  (…..) ๓๐  -  ๔๐  ป ี      (…..) ตั้งแต่  ๔๑   ปีขึ้นไป 
      ๓. ต าแหน่ง  
  (…..) พนักงานสอบสวน    (…..) พนักงานสอบสวนผู้ช านาญการ 
  (…..) พนักงานสอบสวนผูช้ านาญการพิเศษ  (…..)พนักงานสอบสวนผู้ทรงคณุวุฒิขึ้นไป 
      ๓. ระดับการศึกษา     

(…..) ต่ ากว่าปริญญาตรี  (…..) ปริญญาตรี       (…..) สูงกว่าปริญญาตรี 
 
ตอนที่ ๒ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงานตรวจพิสูจน์หลักฐานและงานทะเบียนประวัติอาชญากร  
 
ค ำชี้แจงโปรดท าเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน  ดังนี้  
 
  ๕  หมายถึง  ความเชื่อม่ันมากท่ีสุด ๕  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 
  ๔  หมายถึง  ความเชื่อม่ันมาก  ๔  หมายถึง  พึงพอใจมาก 
  ๓  หมายถึง  ความเชื่อม่ันปานกลาง ๓  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
  ๒  หมายถึง  ความเชื่อม่ันน้อย  ๒  หมายถึง  พึงพอใจน้อย 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๒๙๓ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

  ๑  หมายถึง  ความเชื่อมั่นน้อยที่สุด ๑  หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด 
ส่วนที่ ๒ส ำรวจควำมเชื่อม่ันของพนักงำนสอบสวนต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่งำนตรวจสถำนที่เกิดเหตุ  
 

ข้อ เรื่อง 
ระดับความเชื่อมั่น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ความเชื่อถือศรัทธาที่มีต่อตัวผู้ช านาญการ มีความประพฤติเหมาะสม น่าเชื่อถือ ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความโปร่งใส มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ  

     

๒. ผลการตรวจสถานที่เกิดเหตุของผู้ช านาญการเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี      
๓. ความเชื่อถือต่อผลการตรวจของเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุ      
๔. ได้รับรายงานผลการตรวจตามระยะเวลา      
๕. ไม่มีการวางแผนในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน/ความตั้งใจในการเก็บรวบรวม

พยานหลักฐาน 
     

๖. เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วน โดยไม่ต้องเก็บพยานหลักฐานซ้ า/เพ่ิมเติม      
 

ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ....................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๒๙๔ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
ส่วนที่ ๓ ส ำรวจควำมเชื่อม่ันของพนักงำนสอบสวนต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่งำนตรวจพิสูจน์หลักฐำน 
 

ข้อ เรื่อง 
ระดับความเชื่อมั่น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ความปลอดภัยในระบบรบั-ส่งของกลาง       
๒. ผู้ตรวจพิสูจน์มีความรู ้ความสามารถ ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัต ิ      
๓. ผลการตรวจพิสูจน์ของผู้ช านาญการเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี      
๔. ความเชื่อถือต่อผลการตรวจพิสูจน์ของผู้ช านาญการ      
๕. ความเชื่อถือศรัทธาที่มีต่อตัวผู้ช านาญการ ที่มีความประพฤติเหมาะสม น่าเชื่อถือ ปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความโปร่งใส    
     

๖. มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์หลักฐาน      
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ....................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๒๙๕ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
ส่วนที่ ๔ ส ำรวจควำมเชื่อม่ันของพนักงำนสอบสวนต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียนประวัติอำชญำกร  

ข้อ เรื่อง 
ระดับความเชื่อมั่น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ความเชื่อถือศรัทธาที่มีต่อตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติ 

     

๒. มีกรอบระยะเวลาการตรวจสอบประวัติอย่างเหมาะสม      
๓. มีการน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัยมาใช้เพ่ือลดระยะเวลาในการ

ตรวจสอบประวัติ 
     

๔. มีระบบแจ้งผลการตรวจสอบประวัติที่ปลอดภัย      
๕. การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนมีการเรียกรับผลประโยชน์      
๖. ผลการตรวจสอบประวัติมีความถูกต้อง แม่นย า      

 
 

ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ....................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๒๙๖ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
ส่วนที่ ๕ ส ำรวจควำมพึงพอใจของพนักงำนสอบสวนต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่งำนตรวจพิสูจน์ 

  หลักฐำนและงำนทะเบียนประวัติอำชญำกร 
 

 
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ....................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ..................................... 
 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถาม 
 

ข้อ เรื่อง 
ระดับความพึงพอใจ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. มีช่องทางการติดต่อสื่อสารหลายช่องทาง      
๒. ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย      
๓. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว      
๔. ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ      
๕. ติดประกาศข้ันตอนระยะเวลาให้บริการที่ชัดเจน      
๖. การจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามท่ีประกาศไว้      
๗. สถานที่ตั้งหน่วยงานมีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ      
๘. มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ าดื่ม ห้องน้ า ที่จอดรถ      
๙. ความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หรือการพูดจาด้วย

ถ้อยค าและน้ าเสียงสุภาพ 
     

๑๐. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่      
๑๑. มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง       
๑๒. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หา

ผลประโยชน์ในทางมิชอบ 
     

๑๓. การเดินทางไปถึงสถานที่เกิดเหตุรวดเร็ว (เปรียบเทียบกับระยะทางจากที่ตั้งหน่วยถึง
สถานที่เกิดเหตุ) 

     

๑๔. ออกรายงานการตรวจได้รวดเร็ว      
๑๕. ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ เช่น คอมพิวเตอร์      
๑๖. รับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ      
๑๗. ความพึงพอใจโดยรวมที่ได้รับจากผลการบริการของหน่วยงาน      



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๒๙๗ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
แบบสอบถำมควำมควำมเชื่อม่ันและควำมพึงพอใจของประชำชน 

ต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียนประวัติอำชญำกร 
*************************** 

 
ค ำชี้แจงแบบสอบถามฉบับนี้มี ๓ ส่วน 

ส่วนที่ ๑ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที ่๒  ส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจในงานทะเบียนประวัติอาชญากร 
ส่วนที๓่  ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการของต ารวจในงานทะเบียนประวัติอาชญากร 
 
        ข้อมูลของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการน าไปใช้เพ่ือการพัฒนางานของส านักงานพิสูจน์หลักฐาน
ต ารวจให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่เชื่อถือและพึงพอใจของประชาชน ดังนั้น ขอได้โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็น
จริงและขอรับรองว่าค าตอบในแบบสอบถามของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อท่าน  แต่อย่างใด 
 
ส่วนที่ ๑ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค ำชี้แจงขอให้ท่านท าเครื่องหมาย  /  ลงใน  (……)    หน้าข้อความทีต่รงกับสถานภาพของท่านดังนี้ 
      ๑. เพศ   

(……) ชาย (male) (……) หญิง (female)  
      ๒. อายุ                         

(……) ต่ ากว่า  ๓๐  ปี (……) ๓๐  -  ๔๐  ป ี  (……) ตั้งแต่  ๔๑   ปีขึ้นไป 
      ๓. อาชีพ 
  (……) รับราชการ  (……) พนักงานรัฐวิสาหกิจ  (……) พนักงานบริษัท 
  (……) ธุรกิจส่วนตัว (……)ค้าขาย   (……)รับจ้าง/ลูกจ้าง 
  (……) อ่ืนๆ 
      ๔. ระดับการศึกษา     

(……) ต่ ากว่าปริญญาตรี (……) ปริญญาตรี (……) สูงกว่าปริญญาตรี  
 
ตอนที่ ๒ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของต ารวจในด้านทะเบียนประวัติอาชญากร 
 
ค ำชี้แจงโปรดท าเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน  ดังนี้  
 
  ๕  หมายถึง  ความเชื่อม่ันมากท่ีสุด ๕  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 
  ๔  หมายถึง  ความเชื่อม่ันมาก  ๔  หมายถึง  พึงพอใจมาก 
  ๓  หมายถึง  ความเชื่อม่ันปานกลาง ๓  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
  ๒  หมายถึง  ความเชื่อม่ันน้อย  ๒  หมายถึง  พึงพอใจน้อย 
  ๑  หมายถึง  ความเชื่อม่ันน้อยที่สุด ๑  หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด 
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 หน้า๒๙๘ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
ส่วนที่ ๒ ส ำรวจควำมเชื่อม่ันของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียนประวัติอำชญำกร 
 

ข้อ เรื่อง 
ระดับความเชื่อมั่น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ท่านมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของหน่วยงาน      
๒. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถ ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติ      
๓. ความเชื่อถือศรัทธาที่มีต่อตัวผูต้รวจสอบประวัต ิ      
๔. ความเชื่อถือศรัทธาต่อผลการตรวจสอบประวัต ิ      
๕. การตรวจสอบประวัติมีข้ันตอนที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได ้      
๖. มีการน าเทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัยมาใช้ในการตรวจสอบประวัต ิ      
๗. ความปลอดภัยของการรับ-ส่งแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ/การแจ้งผลการตรวจสอบ

ประวัติ  
     

 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ....................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถาม 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
ส่วนที่ ๓ ส ำรวจควำมพึงพอใจ ของประชำชนต่อกำรปฏิบัตงิำนของเจำ้หนำ้ที่งำนทะเบียนประวัติอำชญำกร 

ข้อ เรื่อง 
ระดับความพึงพอใจ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ มีป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และก าหนดระยะเวลาในการแจ้งผล      
๒ มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก พร้อมให้ค าแนะน าขั้นตอนการปฏิบัต ิ      
๓ มีการจัดล าดับการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง  โดยไม่เลือกปฏิบัติ      
๔ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีอัธยาศัย กระตือรือร้น และเต็มใจในการปฏิบัติงาน      
๕ เจ้าหน้าที่มีความรู ้ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 

และให้ค าแนะน าได้ 
     

๖ แจ้งผลการตรวจสอบประวัติได้รวดเร็ว      
๗ ความพึงพอใจต่อตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน      
๘ ความพึงพอใจต่อผลการตรวจสอบประวัติ      
๙ ณ จุดให้บริการ มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นพ้ืนฐาน เช่น ที่นั่งรอรับบริการ 

น้ าดื่ม ห้องน้ า อย่างเพียงพอ 
     

๑๐ การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนมีการเรียกรับผลประโยชน์      
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ....................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถาม 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
๑๕. สทส. 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ : ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร สทส. ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.๒๕๕๙ (บก.อก.สทส.) 

หน่วยวัด      :   ระดับข้ันความส าเร็จตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (Milestone) 
น้ ำหนัก        : ร้อยละ ๑๒.๕ 
ค ำอธิบำย 

บก.อก.สทส. มีพันธกิจการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ควบคุม ติดตาม การปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญได้แก่ ๑. การพัฒนาระบบการสื่อสารรับ
แจ้งเหตุฉุกเฉินให้ครอบคลุมทุกจังหวัด ๒. การท าความตกลงร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพ่ือสนับสนุนข้อมูลใน
ภารกิจต ารวจ ๓. การด าเนินการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และระบบสนทนาออนไลน์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(E-mail Police and Instant Messaging) โดยมีตัวชี้วัดในการก ากับ บริหารราชการ ให้การปฏิบัติบรรลุผลตามแผน
ด าเนินการในแต่ละตัวชี้วัด จ านวน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1. ระดับความส าเร็จของการประเมินผลและการพิจารณาคัดเลือกศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ 
ดีเด่น (สส. เป็นผู้รับผิดชอบ) 

2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าคอมพิวเตอร์ภายในรถยนต์ 
สายตรวจ (บก.สสท. เป็นผู้รับผิดชอบ) 

3. ระดับความส าเร็จในการใช้งานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีต ารวจ (Crimes) 
(ศทก. เป็นผู้รับผิดชอบ) 

 
1. เกณฑ์กำรให้คะแนน/ขั้นตอนด ำเนินกำร 

การก าหนดเกณฑ์คะแนนแบ่งเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากระดับความก้าวหน้า/ผลส าเร็จ 
ของการด าเนินการ (Milestone) ตามล าดับขั้นตอนที่ก าหนดในแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
 

ระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 

มีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรดังนี้ 

ขั้นตอนที่ รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 
๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ ในการบริหารจัดการ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการตาม

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ สทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
๒ ชี้แจง บก. ในสังกัด สทส. รับทราบแนวทางในการรายงานผลการด าเนินการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
๓ รายงานผลการด าเนินการรอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
๔ รายงานผลการด าเนินการรอบ ๙ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
๕ รายงานผลการด าเนินการรอบ ๑๒ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และ ประเมินผลการ

ด าเนินการเพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป 

2. แนวทำงกำรประเมินผล 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล/เอกสำรประกอบ 

๑ - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ/ติดตาม
และประเมินผลการด าเนินการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ 

- มีการมอบหมายความรับผิดชอบให้ บก. ใน
สังกัด สทส. ด าเนินการ 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
จั ด ก า ร ติ ด ต า ม ปร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ด าเนินการฯ 
 

- บันทึกข้อความมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการระดับ บช. และ อก. 

๒ - ชี้แจง บก. ในสังกัด สทส. รับทราบแนวทางใน
การรายงานผลการด าเนินการรายงานผลตาม
ค ารับรองฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

- หนังสือเวียนแจ้งให้  บก. ในสังกัด 
สทส. รับทราบแนวทางการด าเนินการ 

- จัดส่งคู่มือการประเมินผลตัวชี้วัดให้ 
บก. ในสังกัด สทส. 

 
๓ - รายงานผลการด าเนินการรอบ ๖ เดือน ตาม

กรอบเวลาที่ก าหนดภายใน ๗ เม.ย.๕๙ 
- การรายงานผลความก้าวหน้าในการประชุม

การบริหารของ บช. (ถ้ามี) 

- รายงานผลการด าเนินงานรอบ ๖ 
เดือน  

- บันทึกข้อความส่งรายงานผลการ
ด าเนินการรอบ ๖ เดือน 

๔ 
 

- รายงานผลการด าเนินการรอบ ๙ เดือน ตาม
กรอบเวลาที่ก าหนดภายใน ๗ ก.ค.๕๙ 

- การรายงานผลความก้าวหน้าในการประชุม
การบริหารของ บช. (ถ้ามี) 

- รายงานผลการด าเนินงานรอบ ๙ 
เดือน  

- บันทึกข้อความส่งรายงานผลการ
ด าเนินการรอบ ๙ เดือน 

๕ - รายงานผลการด าเนินการรอบ ๑๒ เดือน ตาม
กรอบเวลาที่ก าหนดภายใน ๗ ต.ค.๕๙ 

- รายงานผลการด าเนินงานรอบ ๑๒ 
เดือน  
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล/เอกสำรประกอบ 

- การรายงานผลความก้าวหน้าในการประชุม
การบริหารของ บช. (ถ้ามี) 

- มี กา รประ เมิ นผลความส า เ ร็ จของการ
ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ที่ สทส. ท า
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ือเป็นแนวทาง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป 

- บันทึกข้อความส่งรายงานผลการ
ด าเนินการรอบ ๑๒ เดือน 

- ราย งานสรุ ปผลการประ เมิ นผล
ความส าเร็จของการปฏิบัติ ปัจจัย
สนับสนุน และปัญหาอุปสรรค เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

3. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าผลการปฏิบัติจากหน่วยที่รับผิดชอบตัวชี้วัดในสังกัด สทส. โดยให้รายงานผล

การด าเนินการให้ ตร. ทราบตามกรอบระยะเวลาที่ ตร. ก าหนดรอบ ๖ เดือน, ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน จาก บก. 
ได้แก่ สส., บก.สสท. และ ศทก. และรายงานสรุปผลการประเมินผลความส าเร็จของการปฏิบัติ ปัจจัยสนับสนุน และ
ปัญหาอุปสรรคแต่ละตัวชี้วัด เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงต่อไป 

 
4. หน่วยรับผิดชอบหลัก 

 ฝ่ายอ านวยการ ๒ กองบังคับการอ านวยการส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

5. หน่วยปฏิบัติ 
 กองบังคับการอ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

6. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 พ.ต.อ.พชร โคตะ   ผกก.ฝอ.๒ บก.อก.สทส.  โทรศัพท์  ๐-๒๒๐๕-๑๘๖๖ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 
1. พ.ต.ท.หญิง รัตนา   ละมูนกิจ             รอง ผกก.ฝอ.๒ บก.อก.สทส.  โทรศัพท์ ๐-๒๒๐๕-๑๐๕๒ 
2. พ.ต.ต.สรช  ชาติทอง   สว.ฝอ.๒ บก.อก.สทส.  โทรศัพท์ ๐-๒๒๐๕-๑๘๖๖ 
3. ร.ต.ท.ประยุทธ  อร่ามนิติกุล  รอง สว.ฝอ.๒ บก.อก.สทส.  โทรศัพท์ ๐-๒๒๐๕-๑๘๖๖ 
4. ร.ต.ท.หญิง ชญาณิศา เวชยชัย  รอง สว.ฝอ.๒ บก.อก.สทส.  โทรศัพท์ ๐-๒๒๐๕-๑๘๖๖ 
5. ว่าที่ ร.ต.ท.วิษณุพร  ด้วงศร ี  รอง สว.ฝอ.๒ บก.อก.สทส.  โทรศัพท์ ๐-๒๒๐๕-๑๘๖๖ 
6. ส.ต.ต.หญิง ณชิกุล  ฟองย้อย  ผบ.หมู่ ฝอ.๒ บก.อก.สทส.  โทรศัพท์ ๐-๒๒๐๕-๑๘๖๖ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที ่๑.๒ : โครงกำรประเมินผลและพิจำรณำคัดเลือกศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ดีเด่น 
หน่วยวัด : ระดับ  
น้ ำหนัก : ร้อยละ ๑๒.๕ 
ค ำอธิบำย  :   
 ตามท่ีส านักงานต ารวจแห่งชาติ  โดยส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้ด าเนินโครงการศูนย์
รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑  ให้กับต ารวจภูธรจังหวัด  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑  เป็นต้นมา  โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๗  ได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ให้ต ารวจภูธรจังหวัดตามโครงการศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
๑๙๑ ระยะที่ ๑ ถึงระยะที่ ๗  จ านวน  ๗๖  จังหวัด  ซึ่งครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ  โดยโครงการมีวัตถุประสงค์ให้มี
การติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  ได้มีการด าเนินโครงการศูนย์รับแจ้ง
เหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ดีเด่น  จ านวน ๔๐  จังหวัด  เพ่ือเป็นการกระตุ้นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และส่งเสริมบ ารุงขวัญ
ผู้ปฏิบัติงานประจ า ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ค ำนิยำม : 

 ในปัจจุบันศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ได้เปิดใช้งานมาแล้วจ านวน  ๗๗  จังหวัด  ดังนั้น  จึงให้มี การ
ประเมินผลโครงการ  ผลการปฏิบัติงาน  และพิจารณาคัดเลือกศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ดีเด่นเสนอส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ  

เกณฑ์กำรให้คะแนน:  
 แบงคะแนนเปน๕ ระดับโดยพิจารณาจากระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone)  ตามเปาหมาย แตละระดับ
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
 

ระดับคะแนน 
ระดับข้ันของความส าเร็จ(Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

โดยท่ี : 

ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน  
๑ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลและพิจารณาคัดเลือกศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

๑๙๑ ดีเด่น  ภายในเดือน พ.ย.๕๘ 
๒ ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลและพิจารณา

คัดเลือกศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ดีเด่น  ภายในเดือน ม.ค.๕๙ 
๓ ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลและพิจารณาคัดเลือกศูนย์รับแจ้งเหตุ

ฉุกเฉิน ๑๙๑ ดีเด่น  ภายในเดือน  ก.พ.๕๙            
                ๔  ตรวจประเมินผลและพิจารณาคัดเลือกศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ดีเด่น 

ภายในเดือน มิ.ย.๕๙ 
๕ ประกาศผลและพิจารณาคัดเลือกศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ดีเด่น 

ภายในเดือน ก.ค.๕๙ 
 
 แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : 
 จัดเก็บจากเอกสารหลักฐานตามข้อ ๑ - ๕ 

กำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน : 
 รายงานผลการด าเนินการตามเวลาและตามแบบที่ก าหนด รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน  

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก:  
     กองต ารวจสื่อสาร ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

หน่วยปฏิบัติ:  
     กองต ารวจสื่อสาร ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด :    
      พ.ต.อ.วริศร์สิรภิ ์  ลีละสิริ   ผกก.ฝอ.สส. 

       พ.ต.อ.เรวัต   หัสเสนะ   ผกก.กพถ.สส. 
       พ.ต.ท.หญิงลักษณาภรณ์ ดีโท่น   สว.ฝอ.สส.(งป) 
       พ.ต.ท.สุพงษ์  ศรีนวล   ชฟส.(สบ ๒) กพถ.สส. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   
ร.ต.ท.หญิง ชุดาภัค เปลี่ยนศรี  รอง สว.ฝอ.สส.(งป) 
ร.ต.ท.หญิง รวีวรรณ สุขล้ า    ชฟส.(สบ ๑) กพถ.สส. 
ส.ต.ท.หญิง พัชรี   คามจังหาร   ผบ.หมู่ ฝอ.สส.(งป) 
ส.ต.ต.นันทนคร  บุรี   ผบ.หมู่ กพถ.สส. 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที ่๑.๓ : ระดับควำมส ำเร็จในกำรใช้งำนโครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศสถำนีต ำรวจ    
                    (CRIMES)  
หน่วยวัด       : ระดับความส าเร็จตามเกณฑ์ที่ก าหนด (Milestone) 
น้ ำหน้ก         : ร้อยละ ๑๒.๕ 
 
๑. ค ำอธิบำย:    เป็นการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และนโยบายของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
ช่วยการปฎิบัติงานในด้านการสืบสวน สอบสวน และป้องกันปราบปรามการกระท าผิดกฎหมาย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และน าข้อมูลสารสนเทศจากระบบมาพิจารณาด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการพัฒนาโครงการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีต ารวจ (CRIMES) ได้ริเริ่มมาตั้งปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ กระทั่งด าเนินการมาถีง
โครงการในระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง) ได้มีการด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีต ารวจ 
(CRIMES) มาส่วนหนึ่งแล้ว ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นการด าเนินโครงการฯ ในระยะที่ ๒ ส่วนที่ ๒  

           การพัฒนาระบบตามโครงการ CRIMES ในระยะแรก ได้ใช้งานจริงเพียงบางส่วน เนื่องจากประสบ
ปัญหาในหลายส่วน ทั้งด้านกฎหมาย , ระเบียบ , งบประมาณ , ระบบเครือข่าย , ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขปัญหาทั้งใน
ระดับ ตร./บช. หากระบบสามารถใช้งานได้จริงทั่วประเทศ จะเป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายจะเปิดใช้งานระบบ ให้ครบทุกพ้ืนที่รับผิดชอบ ทั่วประเทศและระบบมี
ความเสถียรในการใช้งานซึ่งประเมินได้จากสถานีต ารวจท้องที่ท่ีมีการเปิดใช้งานระบบ ในการให้บริการประชาชน 
 
๒. เกณฑ์กำรให้คะแนน 

 แบ่งช่วงระหว่างคะแนนเป็น ๕  ระดับ  โดยพิจารณาจากความส าเร็จ (Milestone)  ตามเป้าหมาย
แต่ละระดับ ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน 
ระดับข้ันของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑           ขั้นตอนที่ ๒         ขั้นตอนที่ ๓         ขั้นตอนที่ ๔         ขั้นตอนที่ ๕ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ ด าเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ / การจัดท า 
action plan การจัดซื้อจัดจ้างในระยะที่ ๒ ส่วนที่ ๒ / การส่งมอบพัสดุ / การตรวจรับพัสดุ 

๒ ติดตั้งระบบ ทดสอบระบบ ตลอดจนการด าเนินกระบวนการขับเคลื่อน /การประสานงาน / 
การประชุม / การแก้ไขปัญหา 

๓ การอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเพื่อการพัฒนาปรับปรุงระบบงานที่เหมาะสม น าไปสู่
การใช้งานระบบได้จริง  

๔ การประเมินผลการใช้งานระบบ 
๕ สรุปผลการด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา / การรายงานผลการปฏิบัติในการด าเนินโครงการ 

เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป 
 
แนวทำงกำรประเมินผล 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ ๑  คะแนน ด าเนินโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยใน
ส่วนที่ยังไม่ได้มีการส่งมอบพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
ต้องมีการด าเนินการตรวจรับพัสดุให้เรียบร้อย / ส่วน
โครงการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มีการวางแผนการ
ด าเนินการ เช่น จัดท า action plan , การจัดซื้อจัดจ้าง , การ
ส่งมอบและตรวจรับพัสดุ ประเมินจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๒ ๒  คะแนน มีการติดตั้งระบบ ทดสอบระบบ ส าหรับการใช้งานให้กับพ้ืนที่ 
มีความครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยทุกพ้ืนที่ / การปรับปรุง / 
การพัฒนาระบบ ประเมินจากเอกสารการตรวจรับพัสดุ 

๓ ๓  คะแนน ประเมินจาก เอกสารที่แสดงถึงการอบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น อนุมัติเดินทางไปราชการ 
ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง หรือผลการประเมินการอบรมของผู้รับ
การอบรม , การให้บริการ e-learning 

๔ ๔  คะแนน การประเมินผลการใช้งานระบบ ประเมินจากฐานข้อมูลที่มีอยู่
ในระบบที่เกิดจากการใช้งานของพ้ืนที่ / ความเสถียรของ
ระบบ  

๕ ๕  คะแนน สรุปผลการประเมิน หรือผลการด าเนินโครงการฯ น าเสนอ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือทราบและมีความเห็นหรืออนุมัติให้มีการ
ด าเนินการตามที่เห็นสมควรในปีต่อ ๆ ไป 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๓. แหล่งข้อมูล/ วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล 
    ๓.๑  ในขั้นที่ ๑ เป็นการด าเนินโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ในส่วนของพัสดุยังมีการ
ด าเนินการส่งมอบพัสดุไม่ครบ จะต้องด าเนินการตรวจรับพัสดุให้เรียบร้อยในส่วนของโครงการในระยะท่ี ๒ ที่ได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างท าสัญญาไปแล้วในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นการด าเนินโครงการ
ในระยะที่ ๒ ส่วนที่ ๒ ประเมินได้จากการวางแผนโดยมีการจัดท า action plan , กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งมอบ
และตรวจรับพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
    ๓.๒  ในขั้นที่ ๒ เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจากขั้นที่ ๑ โดยเป็นขั้นตอนของการติดตั้งระบบ ทดสอบระบบ 
ส าหรับการใช้งานให้กับพื้นที่ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ในลักษณะการปรับปรุงระบบ การพัฒนาระบบ และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ 
    ๓.๓  ในขั้นที่ ๓เป็นกระบวนการที่เป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากข้ันที่ ๒ โดยเป็นการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่จะใช้
งานระบบ ทั่วทุกพ้ืนที่ ให้มีความเข้าใจ ในการใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง และมีความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการใช้
งาน  
    ๓.๔  ในขั้นที่ ๔เป็นการประเมินผลการใช้งานระบบ โดยประเมินได้จาก ๓ ส่วน คือ ๑) ความสมบูรณ์ของ
ฐานข้อมูล ๒) ความเสถียรของระบบเครือข่าย ๓) จาก Support Desk ที่ให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้ใช้งานเกิดปัญหา ข้อ
ซักถาม 
    ๓.๕  ในขั้นที่ ๕เป็นการจัดท าและสรุปผลการประเมิน หรือผลการด าเนินโครงการฯ น าเสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือ
ทราบและใช้ส าหรับต่อยอดหรืออนุมัติให้มีการด าเนินการในปีต่อ ๆ ไป 
 
๔. หน่วยรับผิดชอบหลัก 
            ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง  ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
๕. หน่วยปฎิบัติ 
            ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 
๖. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก 
    ๖.๑ พ.ต.อ.จารุวัฒน์ วุทราพงษ์วัฒนา   ผกก.กลุ่มงานฯ คอมพิวเตอร์ ศทก. โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๒๓๐๔ 
    ๖.๒ พ.ต.อ.อัษฎางค์ ม่วงศรี              ผกก.กลุ่มงานฯ ฐานข้อมูล ศทก. โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๒๓๑๖ 
    ๖.๓ พ.ต.ท.เสกสันติ จันทวงศ์            รอง ผกก.ฝอ.ศทก. โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๑๐๑๗  
    ๖.๔ พ.ต.ท.หญิง สมใจ อ้นไชยะ         รอง ผกก.กลุ่มงานฯ ฐานข้อมูล ศทก. โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๒๓๑๖ 
    ๖.๕ พ.ต.ท.หญิง ละม่อม เพชรอุบล     รอง ผกก.กลุ่มงานฯ เครือข่าย ศทก. โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๒๒๐๙ 
    ๖.๖ พ.ต.ต.หญิง อารมณ์ พิมพ์พรม     สว.กลุ่มงานสารสนเทศฯ ศทก. โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๑๑๗๙ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวชีวั้ดที ่๑.๔  : ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำกำรเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ภำยในรถยนต์สำยตรวจ 
หน่วยวัด : ระดับข้ันความส าเร็จตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (Milestone) 
น้ ำหนัก : ร้อยละ ๑๒.๕ 

๑ ค ำอธิบำย : 
  กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี  ได้ด าเนินการโครงการศึกษาความเหมาะสมของระบบ
เครือข่ายและรูปแบบคอมพิวเตอร์ภายในรถยนต์สายตรวจ ซึ่งได้เปิดให้บริการไปเมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๔ ได้รับผลตอบ
รับที่ดีจากผู้ใช้งาน แต่อุปกรณ์ดังกล่าวยังมีข้อจ ากัดในเรื่องจ านวนผู้ใช้งาน จึ งได้ท าการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขึ้น เพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับจ านวนผู้ใช้งานทั่วประเทศและเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีไปใช้ในการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจทั่วประเทศ 

๒ เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
ช่วงระหว่างคะแนนเป็น ๕ ระดับ  โดยพิจารณาจากระดับของความส าเร็จ (Milestone)  

ตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

โดยท่ี :  

ขั้นตอน รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 
๑ จัดหาระบบเชื่อมต่อเครือข่ายที่รองรับการเชื่อมต่อระบบ SSL VPN ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ผู้ใช้งานและ

อุปกรณ์ลูกข่ายต้นแบบ จ านวน ๑๐๐ ชุด โดยด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์และเชื่อมต่อเครือข่าย 
๒ ด าเนินการพัฒนาระบบ และทดสอบระบบ 
๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการและก าหนดรหัสผู้ใช้งานพร้อมรหัสผ่านให้กับผู้ใช้งาน 
๔ สรุปผลเป็นร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
๕ วิเคราะห์ผลการด าเนินการจากความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 

แนวทำงกำรประเมินผล: 

ระดับ
คะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

๑ ขั้นตอนที่ ๑ 
จัดหาระบบเชื่อมต่อเครือข่ายที่รองรับการเชื่อมต่อระบบ SSL 
VPN ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ผู้ใช้งานและอุปกรณ์ลูกข่ายต้นแบบ 
จ านวน ๑๐๐ ชุด โดยด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ และเชื่อมต่อ

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร 
หลักฐำนต่ำง ๆ 
- โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
- การลงนามในสัญญา 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๓๐๙ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ระดับ
คะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

เครือข่าย - การตรวจรับอุปกรณ์  ซอฟแวร์
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

- การก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๒ ขั้นตอนที่ ๒  

ด าเนินการพัฒนาระบบ และทดสอบระบบ 
ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร 
หลักฐำนต่ำง ๆ 
- เอกสาร/หลักฐาน/ภาพถ่าย การ

พัฒนาระบบ 
๓ ขั้นตอนที่ ๓ 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการและก าหนดรหัสผู้ใช้งาน
พร้อมรหัสผ่านให้กับผู้ใช้งาน 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร 
หลักฐำนต่ำง ๆ 
- เอกสาร/หลักฐานแสดงให้เห็นว่ามี

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ 

๔ ขั้นตอนที่ ๔ 
สรุปผลเป็นร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร 
หลักฐำนต่ำง ๆ 
- สรุปผลการด า เนินงานโดยใช้

แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บ
ข้อมูลความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบ 

๕ ขั้นตอนที่ ๕ 
วิเคราะห์ผลการด าเนินการจากความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร 
หลักฐำนต่ำง ๆ 
- น า ข้ อ มู ล จ า ก แ บ บ ส อ บ ถ า ม

ออนไลน์ในการเก็บข้อมูลความพึง
พ อ ใ จ ใ น ก า ร ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ  
มาวิเคราะห์ผลการด าเนินการ 

๓. ผู้จัดเก็บข้อมูล  : กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี 
๔. หน่วยรับผิดชอบ : กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี 
๕. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 

1. พ.ต.อ.นิเวศน์  อาภาวศิน  รอง ผบก.สสท. (ผู้ก ากับดูแล) 
2. พ.ต.อ.อรรถพล เฉลิมศรี   ผกก.กลุ่มวิจัยพัฒนาและฝึกอบรมฯ (ผู้ก ากับดูแล) 
3. พ.ต.อ.ธีรเชษฐ์  ธนวินรวีร์  ผกก.ฝอ.บก.สสท. (ผู้ก ากับดูแล) 
4. พ.ต.ท.หญิง สินีนาท  เทียนชูพงษ์ สว.ฝอ.บก.สสท. (ผู้เก็บข้อมูล) 
5. ร.ต.ท.พรเสกข์ เชาวสันต์  รอง สว.กลุ่มงานวิจัยพัฒนาและฝึกอบรมฯ (ผู้เก็บข้อมูล) 

 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๓๑๐ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๑๖. บช.ศ. 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ : ระดับควำมส ำเร็จของโครงกำรพัฒนำและเผยแพร่กำรใช้งำนแอปพลิเคชั่นของประเทศสมำชิก

ประชำคมอำเซียน เพื่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรต ำรวจผ่ำนอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่ำนสมำร์ท
โฟน หรือแท็ปเล็ตพีซี 

หน่วยวัด : ระดับข้ันความส าเร็จตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (Milestone) 

น้ ำหนัก : ร้อยละ  ๑๒.๕ 

1. ค ำอธิบำย 
 การประเมินตัวชี้วัดตามขั้นตอนการด าเนินงาน (Milestone) เป็นการประเมินผลความส าเร็จจากความ
คืบหน้าของผลการด าเนินงานตามข้ันตอน/แผนงาน/โครงการเทียบกับแผนงานที่ก าหนด แล้วพิจารณาให้คะแนนตาม
เกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนด 

2. เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ช่วงระหว่างคะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากระดับของความส าเร็จ (Milestone) ตามเป้าหมาย แต่ละ

ระดับดังนี ้
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 
โดยท่ี : 

ขั้นตอน รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 
๑ การก าหนดนโยบายในการเผยแพร่การใช้งานแอปพลิเคชั่นของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน   เพ่ือ

การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่านสมาร์ทโฟน หรือแท็ปเล็ตพีซี(i-edupol) 
๒ หน่วยงานมีการเผยแพร่การใช้งานแอปพลิเคชั่นของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เพ่ือการปฏิบัติ

หน้าที่ของข้าราชการต ารวจผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็ปเล็ตพีซี (i-edupol) 
๓ ข้าราชการต ารวจในสังกัด ตร. มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เพ่ือ

การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่านสมาร์ทโฟน หรือแท็ปเล็ตพีซี  (i-edupol) 
๔ การรวบรวมข้อมูลการใช้งานและข้อเสนอแนะ 
๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และจัดท ารายงานผล 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
แนวทำงกำรประเมินผล : 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

๑ แจ้ ง ให้ ข้ าราชการต ารวจในสั งกัดทราบเกี่ ยวกับ
แอปพลิเคชั่นของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เพ่ือ
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่ผ่านสมาร์ทโฟน หรือแท็ปเล็ตพีซี    (i-edupol) 
และ ให้ ข้ า ร าชการต า รวจ ในสั ง กั ด  ด าว์ น โหลด
แอปพลิเคชั่นฯ 

มีหนังสือแจ้งให้ข้าราชการต ารวจในสังกัด
ทราบเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นของประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียน   เพ่ือการ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่านสมาร์ทโฟน หรือ
แท็ปเล็ตพีซี  ( i-edupol) และให้
ข้าราชการต ารวจในสังกัดดาว์นโหลด
แอปพลิเคชั่นฯ 

๒ ในรอบ ๓ เดือน หน่วยงานในสังกัดรายงานผล      การ
ด าเนินการไปยัง บช. หรือ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.   โดย
รายงานเป็นจ านวนผู้ดาว์นโหลดแอปพลิเคชั่นฯและ
หน่วยงานระดับ บช./บก. ในสังกัดสง.ผบ.ตร. รายงานให้ 
บช.ศ. ทราบ 

๑. หน่วยงานในสังกัด มีการรายงานผล
การด าเนินการไปยัง บช. หรือ บก.     ใน
สังกัด สง.ผบ.ตร. โดยรายงาน เป็นจ านวน
ผู้ดาว์นโหลดแอปพลิเคชั่นฯ 
๒. หน่วยงานระดับ บช./บก. ในสังกัด
ส านักงาน ผบ.ตร. รายงานให้ บช.ศ. ทราบ 

๓ ในรอบ ๖ เดือน หน่วยงานในสังกัด รายงานผล     การ
ด าเนินการไปยัง บช. หรือ บก. ในสังกัด สง. ผบ.ตร.  โดย
รายงานเป็นจ านวนผู้ดาว์นโหลดแอปพลิเคชั่นฯ เพ่ิมขึ้น
จากข้อ ๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ และหน่วยงานระดับ 
บช./บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. รายงานให้ บช.ศ. ทราบ 

๑. หน่วยงานในสังกัด มีการรายงานผล
การด าเนินการไปยัง บช. หรือ บก.     ใน
สังกัด สง.ผบ.ตร. โดยรายงานเป็นจ านวน
ผู้ดาว์นโหลดแอปพลิเคชั่นฯ เพ่ิมขึ้นจาก
ข้ อ  ๒  ไ ม่ น้ อ ยก ว่ า ร้ อ ย ล ะ  ๒๕  ๒ . 
หน่วยงานระดับ บช. /บก.  ในสั งกัด
ส านักงาน ผบ.ตร. รายงานให้ บช.ศ. ทราบ 

๔ ในรอบ ๙ เดือน หน่วยงานในสังกัด รายงานผลการ
ด าเนินการไปยัง บช. หรือ บก. ในสังกัดส านักงาน 
ผบ . ตร .  โ ดยร าย ง าน เป็ นจ านวนผู้ ด า ว์ น โหลด
แอปพลิเคชั่นฯ เพิ่มข้ึนจากข้อ ๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
และหน่วยงานระดับ บช./บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. 
รายงานให้ บช.ศ. ทราบ 

๑. หน่วยงานในสังกัด มีการรายงานผล
การด าเนินการไปยัง บช. หรือ บก. ในสังกัด 
สง .ผบ.ตร .  โดยรายงานเป็นจ านวน 
ผู้ดาว์นโหลดแอปพลิเคชั่นฯ เพ่ิมขึ้นจาก
ข้อ ๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
๒. หน่วยงานระดับ บช./บก. ในสังกัด  
สง.ผบ.ตร. รายงานให้ บช.ศ. ทราบ 

๕ บช. หรือ บก. ในสังกัดส านักงาน ผบ.ตร. มีหนังสือแจ้ง
ให้ข้าราชการต ารวจในสังกัดทุกนายที่ดาว์นโหลด
แอปพลิเคชั่นฯ ตอบแบบสอบถามออนไลน์ ตามที่ ตร. 
(บช.ศ.) ก าหนด 
 

บช. หรือ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. มี
หนังสือแจ้งให้ข้าราชการต ารวจในสังกัด
ทุกนายที่ดาว์นโหลดแอปพลิเคชั่นฯ ตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ ตามท่ี ตร. (บช.ศ.) 
ก าหนด 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๓๑๒ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

3. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :  หน่วยงานในสังกัดมีการรายงานผลการด าเนินการไปยัง บช. หรือ บก.     
ในสังกัด สง.ผบ.ตร. และหน่วยงานระดับ บช./บก. ในสังกัดส านักงาน ผบ.ตร. รายงานให้ บช.ศ. ทราบ  

4. หน่วยรับผิดชอบหลัก :กองบัญชาการศึกษา 

5. หน่วยปฏิบัติ :  ฝ่ายอ านวยการ ๖ กองบังคับการอ านวยการกองบัญชาการศึกษา 

6. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก : 

 ๖.๑ พลต ารวจตรี ชัชชรินทร์  สว่างวงศ์ ผู้บังคับการ กองบังคับการอ านวยการ  
     หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๙๗๙ ๗๙๘๙ 

 ๖.๒ พันต ารวจเอกหญิง สุภาวดี  เอ่ียมเจริญ ผู้ก ากับการ ฝ่ายอ านวยการ ๒ กองบังคับการอ านวยการ 
     หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๗๕๒ ๑๒๐๗ 

 ๖.๓ พันต ารวจโทหญิง รัตนา  หนูน้อย  รองผู้ก ากับการ ฝ่ายอ านวยการ ๒ กองบังคับการอ านวยการ 
     หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๖๐๐ ๒๖๙๐ 

 ๖.๔ พันต ารวจโทหญิง จันทิพย์  นัคเร  สารวัตร ฝ่ายอ านวยการ ๒ กองบังคับการอ านวยการ 
     หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๕๒๒ ๔๘๙๑ 

 ๖.๕ ร้อยต ารวจโทหญิง ณธษา  พรหมจักร รองสารวัตร ฝ่ายอ านวยการ ๒ กองบังคับการอ านวยการ 
     หมายเลขโทรศัพท์๐๙ ๘๒๕๐ ๙๙๑๕ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒  : ระดับควำมส ำเร็จกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์คู่มือเสริมสร้ำงกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม             
                     และจรรยำบรรณของต ำรวจในหน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำนในสังกัด ตร. 

หน่วยวัด    : ระดับความส าเร็จตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (Milestone)  

น้ ำหนัก      : ร้อยละ ๑๒.๕ 

ค ำอธิบำย   : 
ความส าเร็จการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
และจรรยาบรรณของต ารวจในหน้าเว็บไซต็ของหน่วยงานในสังกัด ตร. หมายถึงหน่วยงานในสังกัด  ตร.
ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ต ารวจในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
ช่วงระหว่างคะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone)ตามเป้าหมายแต่ละระดับ 
ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone ) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
๑ √     
๒ √ √    
๓ √ √ √   
๔ √ √ √ √  
๕ √ √ √ √ √ 

 
โดยท่ี : มีข้ันตอนด าเนินการ ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 
 

ขั้นตอน รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 

๑ กองบัญชาการศึกษา น าข้อมูลคู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ต ารวจ ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในที่หน้าเว็บไซต์ของ กองบัญชาการศึกษา 
(www.edupol.org) 
 

 ๒   กองบัญชาการศึกษา ท าหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัด ตร. ด าเนินการ Dowload ข้อมูล
เกี่ยวกับคู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ     
จากเว็บไซต์ของ กองบัญชาการศึกษา (www.edupol.org) และน าไปเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 

๓   หน่วยงานในสังกัด ตร. มีหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัด Dowload ข้อมูลคู่มือเสริมสร้าง
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ จากเว็บไซต์ของ 
กองบัญชาการศึกษา (www.edupol.org) และน าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหน้า
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ขั้นตอน รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 
๔   หน่วยงานในสังกัด ตร. มีหนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการต ารวจในสังกัดเข้าไป   

ศึกษา เรียนรู้ และท าความเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญในการปฏิบัติงานด้วยหลักจริธรรม       
และจรรยาบรรณของต ารวจ จากคู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของต ารวจในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

๕   หน่วยงานในสังกัด ตร.รายงานผลการด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ ในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน      ให้
กองบัญชาการศึกษา ทราบ  

 
แนวทำงกำรประเมินผล: แบ่งคะแนนเป็น  ๕  ระดับ โดยพิจารณาจากระดับขั้นของความส าเร็จ ( Milestone )  
แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น  ๕ ระดับ ดังนี้ 
 
ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

 
๑ กองบัญชาการศึกษา น าข้อมูลคู่มือ

เสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ ไป
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในที่หน้า
เว็บไซต์ของ กองบัญชาการศึกษา 
(www.edupol.org)  
 

หนังสือแจ้งให้ ฝอ.๖ บก.อก.บช.ศ. น าข้อมูลคู่มือ
เสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
และจรรยาบรรณของต ารวจไปเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ในที่หน้าเว็บไซต์ของ
กองบัญชาการศึกษา ((www.edupol.org)  

๒ แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยในสังกัด ตร.ด าเนินการ 
Dowload ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือเสริมสร้างการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของต ารวจ จากเว็บไซต์ของ 
กองบัญชาการศึกษา (www.edupol.org) 
และน าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหน้า
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

หนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยในสังกัด ตร.ด าเนินการ 
Dowload ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือเสริมสร้างการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของต ารวจ จากเว็บไซต์ของ กองบัญชาการ
ศึกษา (www.edupol.org) และน าไปเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 

๓ ทุกหน่วยงานในสังกัด ตร.มีหนังสือแจ้งเวียน
ให้หน่วยงานในสังกัด Dowload ข้อมูล
เกี่ยวกับคู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ต ารวจ     จากเว็บไซต์ของ กองบัญชาการ
ศึกษา (www.edupol.org) และน าไป
เผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์ในหน้าเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน 

หนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัด Dowload 
ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ 
จากเว็บไซต์ของ กองบัญชาการศึกษา                   
(www.edupol.org) และน าไปเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๓๑๕ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 
 

๔ หน่วยงานในสังกัด ตร.มีหนังสือแจ้งเวียน
ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการต ารวจในสังกัด              
ให้เข้าไปศึกษา เรียนรู้ และท าความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ที่ส าคัญในการปฏิบัติงานด้วย
หลักจริธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ  
จากคู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ  
ในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

หนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการต ารวจ
ในสังกัด ให้เข้าไปศึกษา เรียนรู้ และท าความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ที่ส าคัญในการปฏิบัติงานด้วยหลัก 
จริธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจจากคู่มือ
เสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
และจรรยาบรรณของต ารวจ ในหน้าเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน 

๕ หน่วยงานในสังกัด ตร.รายงานผลการ
ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือ
เสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของต ารวจในหน้าเว็บไซต์
ของหน่วยงานให้ บช.ศ.ทราบ 
 

หนังสือรายงานผลการด าเนินการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ  
ในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 
๓. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : 
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ ของ กองบัญชาการศึกษา             
 
๔. หน่วยรับผิดชอบหลัก : 
กองบัญชาการศึกษา 

๕หน่วยปฏิบัติ :  
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม บก.อก.บช.ศ. 

๖. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : 
 ๖.๑ พลต ารวจตรีชัชชรินทร์  สว่างวงศ์  ผู้บังคับการ กองบังคับการอ านวยการ  
       หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๙๗๙ ๗๙๘๙ 
 ๖.๒ พันต ารวจเอกหญิงสุภาวดี  เอ่ียมเจริญ ผู้ก ากับการ ฝ่ายอ านวยการ ๒ กองบังคับการอ านวยการ 
       หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๗๕๒ ๑๒๐๗ 
 ๖.๓ พันต ารวจโทหญิง รัตนา  หนูน้อย  รองผู้ก ากับการ ฝ่ายอ านวยการ ๒ กองบังคับการอ านวยการ 
       หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๖๐๐ ๒๖๙๐ 
 ๖.๔ พันต ารวจโทหญิงจันทิพย์  นัคเร  สารวัตร ฝ่ายอ านวยการ ๒ กองบังคับการอ านวยการ 
       หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๕๒๒ ๔๘๙๑ 
 ๖.๕ ร้อยต ารวจโทหญิง ณธษา  พรหมจักร รองสารวัตร ฝ่ายอ านวยการ ๒ กองบังคับการอ านวยการ 

      หมายเลขโทรศัพท์๐๙ ๘๒๕๐ ๙๙๑๕ 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๓๑๖ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวชี้วัดที ่๑.๓ :  ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรศึกษำส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

หน่วยวัด      : ระดับความส าเร็จตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (Milestone) 

น้ ำหนัก        : ร้อยละ  ๑๒.๕ 

๑. ค ำอธิบำย: 
 เป็นการจัดท ายุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานต ารวจแห่งชาติ(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพ่ือก าหนด
นโยบายด้านการศึกษาอบรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒. เกณฑ์กำรให้คะแนน 
แบ่งช่วงระหว่ำงคะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจำณำจำกควำมส ำเร็จ (Milestone)ตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ ดังนี ้

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๑      

๒      

๓      

๔      

๕      

โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 
๑  จัดท าโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
๒  รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมมนามาจัดท าร่างยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
๓  น าร่างยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานต ารวจแห่งชาติ เสนอต่อคณะกรรมการระดับส านักงานต ารวจ

แห่งชาติในการติดตามและประเมินผลการน ายุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติไปสู่    
การปฏิบัติ            

๔  ประกาศใช้ยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
๕  จัดท ารูปเล่มยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานต ารวจแห่งชาติ และแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัด

ส านักงานต ารวจแห่งชาติถือปฏิบัติ             

 

 

 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๓๑๗ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

แนวทำงกำรประเมินผล 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 

๑ ๑คะแนน 
มีเอกสารหลักฐานการการจัดโครงการสัมมนาการจัดท ายุทธศาสตร์การศึกษา 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๒ ๒คะแนน มีเอกสารร่างยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๓ ๓คะแนน 
มีเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติในการ
ติดตามและประเมินผลการน ายุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติไปสู่
การปฏิบัติที่มีมติเห็นชอบ 

๔ ๔คะแนน มีเอกสารการประกาศใช้ยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๕ ๕คะแนน 
มีเอกสารการแจ้งเวียนยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ           
ให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติถือปฏิบัติ 

๓. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล 
 - เก็บรวบรวมเอกสารข้อมูลการด าเนินการทุกขั้นตอนจากฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักการศึกษาและประกัน

คุณภาพ กองบัญชาการศึกษา 

๔. หน่วยรับผิดชอบหลัก: ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ (ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา) กองบัญชาการศึกษา 

๕. หน่วยปฏิบัติ : ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ (ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา) กองบัญชาการศึกษา 

๖. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก :  
 ๖.๑ พลต ารวจตรีชัชชรินทร์  สว่างวงศ์  ผู้บังคับการ กองบังคับการอ านวยการ  
       หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๙๗๙ ๗๙๘๙ 
 ๖.๒ พันต ารวจเอกหญิงสุภาวดี  เอ่ียมเจริญ ผู้ก ากับการ ฝ่ายอ านวยการ ๒ กองบงัคับการอ านวยการ 
       หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๗๕๒ ๑๒๐๗ 
 ๖.๓ พันต ารวจโทหญิง รัตนา  หนูน้อย  รองผู้ก ากับการ ฝ่ายอ านวยการ ๒ กองบังคับการอ านวยการ 
       หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๖๐๐ ๒๖๙๐ 
 ๖.๔ พันต ารวจโทหญิงจันทิพย์  นัคเร  สารวัตร ฝ่ายอ านวยการ ๒ กองบังคับการอ านวยการ 
       หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๕๒๒ ๔๘๙๑ 
 ๖.๕ ร้อยต ารวจโทหญิง ณธษา  พรหมจักร รองสารวัตร ฝ่ายอ านวยการ ๒ กองบังคับการอ านวยการ 
       หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๘๒๕๐ ๙๙๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๓๑๘ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔ :  จ ำนวนผู้เข้ำร่วมสัมมนำตำมโครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 

หน่วยวัด     :  ร้อยละ 

น้ ำหนัก          :  ร้อยละ  ๑๒.๕ 

๑. ค ำอธิบำย    : 

 จัดฝึกอบรมโครงการสัมมนาการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) ในการ 
จัดแผนซึ่งเป็นการฝึกอบรมของ ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ 
ความจ าเป็นในการฝึกอบรมกับข้าราชการต ารวจที่มีหน้าที่ในการจัดท าแผนการฝึกอบรมและวัดความส าเร็จ 
จากจ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนาตามโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 
๒. ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน : 
- รวบรวมจ ำนวนผู้เข้ำร่วมสัมมนำ 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วมสัมมนำฯ 
ทั้งหมดตำมโครงกำร 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วมสัมมนำจริง ร้อยละ 

   

 
๓. สูตรค ำนวณ :  
                                             จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนาจริงx ๑๐๐ 
                                      จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ทั้งหมดตามโครงการ 
 

๔. เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
    ร้อยละ ๖๐    

 
ร้อยละ ๖๕    

 
ร้อยละ ๗๐    

 
ร้อยละ ๗๕    

 
ร้อยละ ๘๐    

 
 

๕. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน 
 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต  

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา  
ตามโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 - - - 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๖. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : รวบรวมจ านวนผู้เข้ารับการสัมมนาจริง 

๗. หน่วยรับผิดชอบหลัก : ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ (ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา) กองบัญชาการศึกษา 

๘. หน่วยปฏิบัติ : ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ (ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา) กองบัญชาการศึกษา 

๙. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก :  
 ๙.๑ พลต ารวจตรีชัชชรินทร์  สว่างวงศ์  ผู้บังคับการ กองบังคับการอ านวยการ  
       หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๙๗๙ ๗๙๘๙ 
 ๙.๒ พันต ารวจเอกหญิงสุภาวดี  เอ่ียมเจริญ ผู้ก ากับการ ฝ่ายอ านวยการ ๒ กองบังคับการอ านวยการ 
       หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๗๕๒ ๑๒๐๗ 
 ๙.๓ พันต ารวจโทหญิง รัตนา  หนูน้อย  รองผู้ก ากับการ ฝ่ายอ านวยการ ๒ กองบังคับการอ านวยการ 
       หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๖๐๐ ๒๖๙๐ 
 ๙.๔ พันต ารวจโทหญิงจันทิพย์  นัคเร  สารวัตร ฝ่ายอ านวยการ ๒ กองบังคับการอ านวยการ 
       หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๕๒๒ ๔๘๙๑ 
 ๙.๕ ร้อยต ารวจโทหญิง ณธษา  พรหมจักร รองสารวัตร ฝ่ายอ านวยการ ๒ กองบังคับการอ านวยการ 
       หมายเลขโทรศัพท์๐๙ ๘๒๕๐ ๙๙๑๕ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๑๗. รร.นรต. 

ตัวช้ีวัด ๑.๑   : ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตร กอส. รุ่นที่ ๔๐ 
หน่วยวัด      :  ร้อยละ 
น้ ำหนัก        : ร้อยละ ๑๒.๕ 
๑. ค ำอธิบำย :       
 โรงเรียนนายร้อยต ารวจเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิชาชีพต ารวจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิต
บุคลากรในวิชาชีพต ารวจ  ตามความต้องการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูงท าการสอน การฝึกอบรม 

ปีที่ผ่านๆ มาโรงเรียนนายร้อยต ารวจ ได้มีหลายหลักสูตรเข้ามาฝึกอบรมที่สถาบันแห่งนี้ จึงจ าเป็นต้อง
จัดท าแบบประเมินภาพรวมความพึงพอใจ เช่น ด้านหลักสูตร/เนื้อหาวิชา วิทยากร รวมถึง สถานที่พัก อุปกรณ์การ
ฝึก ระยะเวลา อาหาร และ ด้านความรู้ ทักษะ การน าไปใช้เมื่อจบการฝึกอบรมจากสถานศึกษาแห่งนี้ของนักเรียน
อบรม หลักสูตร กอส.  

การค านวณยอดนักเรียนอบรม 
ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างนั้น หน่วยงานได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane) 

ที่ระดับความเชื่อมั่น ๙๕% ได้ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาดังนี้ 
   n =     N 
                                          ๑ + N (e)๒ 
  โดยที่ n = จ านวนนักเรียนอบรมของกลุ่มตัวอย่าง 
   N = จ านวนนักเรียนอบรม 
   e = ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ ๐.๐๕ 
 
สูตรค ำนวณ : 
 หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปรผล ดังนี้ 
      ๑) การวิเคราะห์คะแนนค าตอบ ในแต่ละประเด็นแล้วคิดค่าคะแนนโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนค าตอบ 
แบ่งออกเป็น ๕ ระดับความพึงพอใจ โดยก าหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้ 
    ช่วงคะแนน  ระดับความคิดเห็น 
        ๕        มากที่สุด 
        ๔        มาก 
        ๓        ปานกลาง 
        ๒        น้อย 
        ๑       น้อยมาก 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

        ๒) การวิเคราะห์คะแนนตัวชี้วัด “ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม”หลังจากได้ค่าคะแนนเฉลี่ย         
ในแต่ละประเด็นแล้ว น าค่าคะแนนเฉลี่ยรวมในแต่ละประเด็น มาหาค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การการฝึกอบรมทั้งหมดตามสูตร 
 
ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตร กอส. = 
                      (คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจรวมในประเด็นที่ ๑ + ประเด็นที่ ๒ + ประเด็นที่ ๓ + ประเด็นที่ ๔  ) 
                                                            N ประเด็น 
 
        ๓) การแปรค่าคะแนนความพึงพอใจในรูปของร้อยละ หลังได้ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจแล้วจะแปรค่า
คะแนนเป็นร้อยละ ตามสูตรค านวณ ดังนี้ 
 
 
 
 
๒. เกณฑ์กำรให้คะแนน  
 เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ จึงไม่มีข้อมูลพื้นฐานมาก าหนดเกณฑ์กลาง จึงขอใช้เกณฑ์ความคาดหวังความพึง
พอใจที่ยอมรับได้ ระหว่างร้อยละ  ๖๕ – ๘๕ มาเป็นเป็นเกณฑ์ ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-๕ หน่วยต่อ ๑ 
ช่วงคะแนน   โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

ความพึงพอใจ ระดับคะแนน 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ ๑  
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ๒  
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ๓ 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๔ 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๕ 

 
ข้อมูลพื้นฐำน  :  

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ไม่เคยวัดความพึงพอใจ) - - - 

 
๓.  กำรค ำนวณคะแนนจำกผลกำรด ำเนินงำน 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐำนประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลกำรด ำเนินงำน ค่ำคะแนน 
ที่ได้ 

ค่ำคะแนน
ถ่วงน้ ำหนัก 

ชื่อตัวชี้วัด ๑  : ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร กอส.  

๑๒.๕๐    

 
 

ร้อยละของความพึงพอใจ  = คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม x ๑๐๐ 
                                                                      ๕ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๔. แหล่งข้อมูล / วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : 
  ได้จัดเก็บข้อมูลแบบประเมินภาพรวมของการฝึกอบรมหลักสูตร กอส. จ านวน.........ราย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
 
๕. เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 
 
๖. หน่วยรับผิดชอบหลัก :ฝ่ำยพัฒนำกำรศึกษำ ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
 
๗. หน่วยปฏิบัติ :    
 
๘. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
         ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด  ๑. พ.ต.อ.สมพงศ์  อุทา    ผกก.พศ.ศบศ.   
           โทรศัพท์  ๐๓๔๓๑๒๐๐๙ ต่อ ๒๑๖ 
         ผู้จัดเก็บข้อมูล        ๑.  พ.ต.ท.หญิง นิยดา  ชุนเกศา ขุนณรงค์  รอง ผกก.พศ.ศบศ. 
                                        โทรศัพท์  ๐๓๔๓๑๒๐๐๙ ต่อ ๒๑๖ 
                                    ๒. พ.ต.ท.อิศราวุธ  อ่อนน้อม สว.พศ.ศบศ.   
           โทรศัพท์  ๐๓๔๓๑๒๐๐๙ ต่อ ๒๑๖ 
        ๓. ส.ต.ท.หญิง สุธาสินี  อ่ิมทรัพย์  ผบ.หมู่ พศ.ศบศ. 
                    โทรศัพท์  ๐๓๔๓๑๒๐๐๙ ต่อ ๒๑๖ 
 
 ( ในการตรวจแฟ้มตัวชี้วัด ขอให้ รร.นรต. เตรียมเล่มเอกสารประกอบเช่นเดียวกับงานวิจัยประเมินผล)  
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

แบบประเมินนักเรียนอบรมหลักสูตร กอส. รุ่นที่ ๔๐ 
     ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

รำยกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพกำรประเมิน 
ดีมำก 

 
(๕) 

ด ี
 

(๔) 

ปำน
กลำง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

ควร
ปรับปรุง 

(๑) 
๑. วิทยำกร 
  ๑.๑ การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร 
   ๑.๒ ความสามารถในการถ่ายทอดวิชาและสาธิต 
   ๑.๓ มีเอกสารและใช้สื่อการสอนได้อย่างเหมาะสม 
   ๑.๔ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและซักถาม 
   ๑.๕ ความรู้ที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่องานที่ปฏิบัติ 

 

 

 

   

๒.หลักสูตร/เนื้อหำวิชำ 
   ๒.๑ เนื้อหาวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร 
   ๒.๒ ได้รับความรู้จากการฝึกอบรม 
   ๒.๓ เนื้อหาวิชาเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
        รับผิดชอบ 
   ๒.๔ สามารถประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ได้ 

 

 

 

   

๓. สถำนที่พัก/อุปกรณ์กำรฝึก/ระยะเวลำ/อำหำร 
    ๓.๑ สถานที่สะอาดมีความเหมาะสม 
    ๓.๒ ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์การฝึกอบรม 
    ๓.๓ ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 
    ๓.๔ อาหารมีความเหมาะสม 
 

 

 

   

๔. ด้ำนควำมรู้ ทักษะ กำรน ำไปใช้ 
   ๔.๑ ความรู้และทักษะในเรื่องนี้ ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 
   ๔.๒ ความรู้และทักษะในเรื่องนี้ หลังเข้ารับการฝึกอบรม 
   ๔.๓ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ 
        ปฏิบัติงานได ้
 
 

 

 

   

สรุป ผลกำรประเมินนักเรียนอบรมหลักสูตร กอส. รุ่นที่ ๔๐ ............................................. 
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 หน้า๓๒๔ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที ่๑.๒ : ระดับควำมพึงพอใจต่อกำรพัฒนำช่องทำงกำรให้บริกำรด้ำนสำรสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
หน่วยวัด :  ร้อยละ 
น้ ำหนัก  :  ร้อยละ๑๒.๕ 

๑. ค ำอธิบำย 
 โรงเรียนนายร้อยต ารวจเป็นสถาบันผลิตนายต ารวจเพียงแห่งเดียวของประเทศมีหลักสูตรหลักคือหลักสูตร
นักเรียนนายร้อยต ารวจซึ่งถือเป็นผลผลิตที่ส าคัญดังนั้นส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการโรงเรียนนายร้อย
ต ารวจซึ่งมีภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจตลอดจนการเรียนรู้ของนักเรียนนายร้อยต ารวจจึงได้
พัฒนาช่องทางการให้บริการด้านสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์สร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะต่อการสนับสนุนการ
เรียนรู้และสามารถต่อยอดจากการเรียนในห้องเรียนปกติได้ 
 ตัวชี้วัดนี้จะพิจารณาจากระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาช่องทางการให้บริการด้านสารสนเทศและสื่อ
อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ทั้ งนี้ เ พ่ื อ เป็ นการวัดผลตอบรับของนั ก เ รี ยนนายร้ อยต า รวจที่ มี ต่ อการ เ พ่ิมช่ อ งทาง  
การให้บริการด้านสารสนเทศฐานข้อมูลสังคมเครือข่ายและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์การผลิต
บุคลากรที่ มี คว ามรู้ ค วามสามาร ถ เชี่ ย วชาญในทักษะวิ ชาชีพต ารวจด้ านการบั งคับ ใช้กฎหมายตาม 
ความต้องการของส านักงานต ารวจแห่งชาติแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนนายร้อยต ารวจประจ าปีงบประมาณ  
พ .ศ .๒๕๕๙โดยแบ่งขั้นตอนการด าเนินการเป็น๔ขั้นตอนได้แก่ขั้นส ารวจความต้องการขั้นด า เนินการ 
ขั้นทดสอบและขั้นประเมินผลซึ่งจะวัดผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการพัฒนาช่องทางการให้บริการด้าน
สารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๒. ค ำนิยำม (ถ้ำม)ี - 

๓. ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน 
“การบริการด้านสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ที่ด าเนินการอยู่ในขณะนี้ได้แก ่

๑. ห้องเรียนอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
๒. ศูนยอ์งค์ความรู้วิชาชีพต ารวจ 
๓. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
๔. ศูนย์เรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง 
๕. ห้องโฮมเธียเตอร ์
๖. ดิจิตอลมีเดีย 
๗. เว็บไซต์/เพจโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

๔. สูตรค ำนวณ (ถ้ำม)ี  
 
 

 

 

 

 

 

  คะแนนความพึงพอใจท่ีปรากฏจริงต่อการพัฒนาช่องทางการให้บริการด้านสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวนคะแนนเต็มของความพึงพอใจสูงสุดต่อการพัฒนาช่องทางการให้บริการด้านสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์  X ๑๐๐ 
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 หน้า๓๒๕ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๕. เกณฑ์กำรให้คะแนน 
การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ใช้ข้อมูลพื้นฐานผลการด าเนินการ ๓ ปีที่มาก าหนดเกณฑ์กลาง ที่ระดับคะแนน ๓ ( 
๗๑.๓๐) และขอปรับค่ากลางเป็น ร้อยละ  ๗๒  มาเป็นเป็นเกณฑ์ ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ๒ต่อ๑
คะแนนโดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๖๘ ๗๐ ๗๒ ๗๔ ๗๖ 

 
เงื่อนไขเกณฑ์การให้คะแนนวัดจากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการพัฒนาช่องทางการให้บริการด้าน

สารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากนักเรียนนายร้อยต ารวจ 
 
๖. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลค่ำเฉลี่ยคะแนน 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

ความ พึงพอใจต่ อการ พัฒนาช่ องทา งการ
ให้บริการด้านสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ร้อยละ ๗๐.๑๒ ๗๑.๕๓ ๗๒.๒๔ 

ผลค่ำเฉลี่ยคะแนนปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ๗๑.๓๐ 

 
๗. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูลมาจากนักเรียนนายร้อยต ารวจก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมด้วยสูตรการวัดของ  
Taro Yamane เพ่ือประมาณค่าสัดส่วนของประชากรได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง N = ๔๐๐ ใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย 
 
๘. หน่วยรับผิดชอบหลักฝ่ายแผนและงบประมาณ กองบังคับการอ านวยการ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
 
๙. หน่วยปฏิบัติฝ่ายระบบสารสนเทศส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
 
๑๐. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : พ.ต.อ.สอาดช้อนทอง             ผกก.ฝส.สทว.รร.นรต.      โทร.๐๓๔๓๑๒๐๗๗ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : ๑. พ.ต.ท.หญิงเบญจวรรณพูลพลบ  รองผกก.ฝส.สทว.รร.นรต. โทร.๐๓๔๓๑๒๐๗๗ 

                            ๒ พ.ต.ท.ฐิตวันต์อาจธรรม           สว.ฝส.สทว.รร.นรต.        โทร.๐๓๔๓๑๒๐๗๗ 
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 หน้า๓๒๖ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
 

แบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกำรพัฒนำช่องทำงกำรให้บริกำรด้ำนสำรสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยบริกำร โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ 

 
ข้อชี้แจงกรุณาท าเครื่องหมายในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
ระดับความพึงพอใจ ๕ คือพอใจมาก, ๔ คือพอใจ, ๓ คือพอใจน้อย, ๒ คือไม่พอใจ, ๑ คือไม่พอใจมาก 
 
 
๑.  เพศ  ชาย  หญิง 
๒.  ชั้นปีที่  ๑ ๒ ๓ ๔ 
๓. ความถี่การใช้บริการ บ่อยครั้ง(สัปดาห์ละ ๓ ครั้งขึ้นไป) บางครั้ง(สัปดาห์ละ ๑-๒ ครั้ง)  
   ไม่บ่อย(สัปดาห์ละครั้งลงมา)    
 
 
 

ประเด็น/ด้ำน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

  ๑. มีบริการที่ตรงตามความต้องการ      

  ๒. มีบริการที่เพียงพอต่อผู้เข้าใช้      

  ๓. บุคลากรบริการดี เป็นที่ประทับใจ      

  ๔. มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอสะอาด      

  ๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับใด      

 
 
 
ปัญหา  ๑. ............................................................................................................................. .... 
  ๒. ......................................................................................................................... ........ 
ข้อเสนอแนะ ๑. ........................................................................................................................... ...... 
  ๒. .................................................................................................. ................................ 

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้ 
  

ตอนที่ ๑ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ตอนที่ ๒ควำมพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อกำรให้บริกำร 

ตอนที่ ๓ ปัญหำ/ ข้อเสนอแนะ 
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 หน้า๓๒๗ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
 

แบบสรุปผลควำมพึงพอใจต่อกำรพัฒนำช่องทำงกำรให้บริกำรด้ำนสำรสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยบริกำร โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ 

ตอนที่ ๑ข้อมูลทั่วไปจ ำนวนผู้เข้ำตอบแบบสอบถำมท้ังหมด ................... คน 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ หมำยเหตุ 

๑.  เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

   

๒.  ชั้นปีที่   
 ๑ 
 ๒ 
 ๓ 
 ๔ 

   

๓. ความถี่การใช้บริการ 
บ่อยครั้ง(สัปดาห์ละ ๓ ครั้งขึ้นไป)  
บางครั้ง(สัปดาห์ละ ๑-๒ ครั้ง)    
ไม่บ่อย(สัปดาห์ละครั้งลงมา)  

   

 
ตอนที่ ๒ควำมพึงพอใจ/ควำมไม่พึงพอใจในภำพรวมของกำรด ำเนินกิจกรรม 

ประเด็น 

ควำมพึงพอใจ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

จ านว
น 

ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑. มีบริการที่ตรงตามความต้องการ           

๒. มีบริการที่เพียงพอต่อผูเ้ข้าใช้           

๓. บุคลากรบริการดี เป็นท่ี
ประทับใจ 

          

๔. มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ
สะอาด 

          

๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับใด 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตอนที่ ๓ ปัญหำ/ ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัด ๑.๓  : ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำโครงกำรประกวดกำรจัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
หน่วยวัด      : ระดับความส าเร็จตามเกณฑ์ที่ก าหนด (Milestone) 
น้ ำหนัก        : ร้อยละ ๑๒.๕ 
๑. ค ำอธิบำย :  
 โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา  จึงได้มีการ
พัฒนาระบบการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยการน าแนวคิดวงจรคุณภาพ (PDCA) มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้การ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จ และเกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพในการด าเนินการ รวมถึงการ
สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ และปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยทุกหน่วยงานให้
ความส าคัญและบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม ในการปรับปรุงคุณภาพอย่างเป็นระบบสามารถค้นพบแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดี (Best practice) ภายในองค์กรที่สร้างคุณค่าจากการด าเนินงาน ตามระบบประกันคุณภาพให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้และน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
 ในการด าเนินงานโรงเรียนนายร้อยต ารวจ ได้จัดให้มีโครงการประกวดการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในโรงเรียนนายร้อยต ารวจ เป็นประจ าทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทุกระดับ
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยสะท้อนอัตลักษณ์และการปฏิบัติงานจริง ๒) เพ่ือ
เป็นกลไกกระตุ้นให้หน่วยงานและบุคลากรเห็นความส าคัญ รวมถึงมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง สามารถค้นพบแนวทางปฏิบัติที่ดีภายในองค์กรได้๓)เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง
หน่วยงานของตนเองเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 
๒. เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับข้ันของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ระดับ 
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

๑ จัดท าโครงการประกวดการ
จัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียนนาย
ร้อยต ารวจ 

- การขออนุมัติจัดท าโครงการประกวดการจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียนนายร้อยต ารวจ โดยใช้การประกวดผลงาน
กระบวนการหรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศเป็นเครื่องชี้วัด 
- การแต่งตั้งคณะท างานโครงการประกวดการจัดระบบฯ 
- การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตัดสินผลการประกวดโครงการโดยเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการ 

๒ ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน
ระดับคณะหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วม
ประกวด 

- ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยเกณฑ์การตัดสินจะแบ่งการพิจารณา
เป็นสองกลุ่มได้แก่ ๑) หน่วยงานที่ท างานด้านการเรียนการสอน ๒) 
หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 
- จัดท าคู่มือ แนะน าวิธีการด าเนินงานแจกจ่ายให้หน่วยงานต่างๆ ใช้
เป็นแนวทาง 
- จัดท าเอกสารส าหรับการให้คะแนน และ แบบประเมินความพึง
พอใจของการเข้าร่วมประกวดผลงานกระบวนการหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

๓ กำรประกวดผลงำน
กระบวนกำรหรือวิธีกำร
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 

การด าเนินงานประกวดฯ มีขั้นตอนดังนี้ 
๑) ประธานกรรมการซึ่งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้จับ

สลากเพ่ือเรียงล าดับหน่วยงานที่น าเสนอผลงาน 
๒) ผู้แทนของหน่วยเตรียมน าเสนอผลงานกระบวนการหรือ

วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศโดยใช้เวลาหน่วยละ ๕-๑๐ นาที  
๓) กรรมการให้คะแนนตามเอกสารให้คะแนน 

ที่จัดเตรียมไว้ 
๔) มอบรางวัลและเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รับรู้  

๔ ประเมินผลควำมส ำเร็จ - การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานที่เข้าร่วม โดยจัดส่งแบบ
ประเมินไปยังหน่วยต่างๆที่มีผลงานเข้าร่วมประกวด 
- หน่วยต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๕ มีกำรจัดท ำคู่มือกำรบริหำร
จัดกำรองค์ควำมรู้ (KM : 
knowledge management) 

- การรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยต่างๆ โดยจัดท าเป็นคู่มือแนว
ปฏิบัติที่ดี 
- การแจกจ่ายคู่มือดังกล่าวให้หน่วยงานต่างๆ เพ่ือไปศึกษาและปรับ
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยของตนเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๓. กำรค ำนวณคะแนนจำกผลกำรด ำเนินงำน 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ค่ำคะแนน 
ที่ได้ 

ค่ำคะแนน
ถ่วงน้ ำหนัก 

ชื่อตัวชี้วัด ๓  :  ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำ
โครงกำรประกวดกำรจัดระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

  
 

  

 
๔. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล 
ส านักประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ได้จัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดโรงเรียนนายร้อย
ต ารวจ ที่เข้าร่วมโครงการประกวดการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จในการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ ในกลยุทธ์การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ   
 
๕. หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก :ส านักประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
 
๖. หน่วยปฏิบัติ  :                     ส านักประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
 
๗. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก :  
      ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   พ.ต.ท.หญิง จินตนา นิ่มนวลรอง ผกก.ตป.สปศ. โทรศัพท์ ๐-๓๔๓๒-๕๓๕๐ 
      ผู้จัดเก็บข้อมูล      :   ๑. ร.ต.อ.หญิง สุกัญญา อุนทยานนท์รอง สว.ตป.สปศ.   โทรศัพท์ ๐-๓๔๓๒-๕๓๕๐ 
                                 ๒. ร.ต.อ.หญิง ภมรวัลย์ เทียนเนียม  รอง สว.ตป.สปศ.   โทรศัพท์ ๐-๓๔๓๒-๕๓๕๐ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัด ๑.๔  : ร้อยละควำมพึงพอใจของของนักเรียนอบรมหลักสูตร กอส. ต่อกำรเรียนกำรสอนของครูฝึกยิงปืน 

หน่วยวัด      : ร้อยละ 

น้ ำหนัก        : ร้อยละ ๑๒.๕ 
 
๑. ค ำอธิบำย : 

ศูนย์ฝึกต ารวจ เป็นหน่วยงานในสังกัด โรงเรียนนายร้อยต ารวจ มีภารกิจหน้าที่การงานที่จะต้องรับผิดชอบด้าน
การสร้างเสริมให้เพ่ิมพูนความรู้และฝึกอบรมทักษะการใช้อาวุธปืน ให้แก่ ข้าราชการต ารวจ นักเรียนนายร้อยต ารวจ 
นักเรียนอบรม และหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติและหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายภายนอก ให้สามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่ แก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งช่วยเหลือประชาชนและปราบปราม
จับคุม ผู้กระท าผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โรงเรียนนายร้อยต ารวจได้อบรมหลักสูตร กอส. ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ในหลักสูตรดังกล่าว มีวิชาการยิงปืนบรรจุอยู่ใน
แผนการเรียนของนักเรียนอบรมด้วย  
 
สูตรกำรค ำนวณ 
หลักเกณฑ์ในกำรวิเครำะห์และแปรผลดังนี้ 

๑) การวิเคราะห์คะแนนค าตอบ ในแต่ละหัวข้อค าถามแล้วคิดค่าคะแนนโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนค าตอบ
แบ่งเป็น ๕ ระดับความพึงพอใจ โดยก าหนดช่วงคะแนนดังนี่ 

ช่วงคะแนน  ระดับความคิดเห็น 
        ๕        มากที่สุด 
        ๔        มาก 
        ๓        ปานกลาง 
        ๒        น้อย 
        ๑       น้อยมาก 
 

๒)  การวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยรวมในแต่ละหัวข้อ โดยน าคะแนนเฉลี่ยแต่ละหัวข้อ จะได้ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม
ในแต่ละหัวข้อดังนี้ 
 
คะแนนเฉลี่ยรวมในแต่ละหัวข้อ 
 

(คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจหัวข้อ ๑ + คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจหัวข้อ ๒ + .......+ คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจหัวข้อ N) 
                                                     จ ำนวนหัวข้อท้ังหมด 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๓) การแปรค่าคะแนนความพึงพอใจในรูปของร้อยละ หลังได้ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจแล้วจะแปรค่า
คะแนนเป็นร้อยละ ตามสูตรดังนี้ 
 

ร้อยละของความพึงพอใจ = คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนอบรมหลักสูตร กอส.ต่อการเรียนการสอนของครูฝึกยิงปืน  x ๑๐๐ 
                                                                                ๕ 

 
๒. เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ จึงไม่มีข้อมูลพื้นฐานมาก าหนดเกณฑ์กลาง จึงขอใช้เกณฑ์ความคาดหวังความพึง
พอใจที่ยอมรับได้ ระหว่างร้อยละ  ๖๕ – ๘๕ มาเป็นเป็นเกณฑ์ ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-๕ หน่วยต่อ ๑ 
ช่วงคะแนน   โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  
ร้อยละควำมพึงพอใจของนักเรียนอบรมต่อกำรเรียนกำรสอนของครูฝึกยิงปืนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ระดับ
คะแนน 

ระดับความพึงพอใจของนักเรียนอบรมต่อการเรียนการสอนของครูฝึกยิงปืนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๕ 
ระดับความพึงพอใจของนักเรียนอบรมต่อการเรียนการสอนของครูฝึกยิงปืน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๔ 
ระดับความพึงพอใจของนักเรียนอบรมต่อการเรียนการสอนของครูฝึกยิงปืน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ๓ 
ระดับความพึงพอใจของนักเรียนอบรมต่อการเรียนการสอนของครูฝึกยิงปืน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ๒ 
ระดับความพึงพอใจของนักเรียนอบรมต่อการเรียนการสอนของครูฝึกยิงปืน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐำน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

ระดับความพึงพอใจของนักเรียนอบรมต่อการเรียนการสอนของครูฝึกยิงปืนไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

- - - 

๓. กำรค ำนวณคะแนนจำกผลกำรด ำเนินงำน 
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

ตัวชี้วัด ๔  : ระดับความพึงพอใจของ
นักเรียนอบรมหลักสูตร กอส. ต่อการ
เรียนการสอนของครูฝึกยิงปืน 

๑๒.๕๐    

 
๔. ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน  
 กลุ่มงานยุทธวิธีต ารวจ ศูนย์ฝึกต ารวจ ได้จัดเก็บข้อมูลจากนักเรียนอบรมหลักสูตร กอส. ได้เข้าในใช้
บริการสนามยิงปืน เพ่ือฝึกอบรมวิชายิงปืน เพ่ิมพูนความรู้ด้านทักษะการใช้อาวุธปืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

๕. เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

๖. หน่วยรับผิดชอบหลัก :  
 ฝ่ายแผนและงบประมาณ(งานตัวชี้วัดฯ) กองบังคับการอ านวยการ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๓๓๔ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 

๗. หน่วยปฏิบัติ : 
  กลุ่มงานยุทธวิธีต ารวจ ศูนย์ฝึกต ารวจ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและรายงาน 
    ผลการด าเนินการตามรายตัวชี้วัดนี้ ตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด รอบ ๖ ,๙ และ ๑๒ เดือน 

๘. ผู้รับผิดชอบตวัชี้วัด  
         ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  ๑. พ.ต.อ.สุเมธ  สัทธาธรรมรักษ์  ผกก.กลุ่มงานยุทธวิธีต ารวจ   
                                                                                     โทรศัพท์  ๐-๓๔๓๑-๒๐๐๙ ต่อ ๓๒๖ 
         ผู้จัดเก็บข้อมูล       ๑. พ.ต.ท.สุริยา  มากแก้ว  สว.กลุ่มงานยุทธวิธีต ารวจ  

  มือถือ ๐๘๓-๐๐๕๒๔๘๙ 
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 หน้า๓๓๕ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

แบบประเมินกำรสอนของครูฝึกยิงปืน  นักเรียนอบรมหลักสูตร กอส. รุ่นที่ ๔๐ 
วิชำที่สอน  วิชำกำรยิงปืน ๑  หลักสูตร กอส.   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ค ำชี้แจง   กรุณำท ำเครื่องหมำย √ ลงช่องให้ตรงกับควำมรู้สึกที่เป็นจริงของท่ำนมำกที่สุด 

รำยกำร 

ระดับคุณภำพกำรประเมิน 
ดีมำก 

 
(๕) 

ดี 
 

(๔) 

ปำนกลำง 
 

(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

ควร 
ปรับปรุง 

(๑) 
๑. ครูแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน      
๒. กิจกรรมการเรียนรู้น่าสนใจ      
๓. ครูใช้สื่อประกอบการสอน      
๔. เนื้อหาที่สอนทันสมัยเสมอ      
๕. เนื้อหาวิชาสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง      
๖. ครูใช้ค าถามถามนักเรียนบ่อยๆ      
๗. ครูประยุกต์สาระที่สอนเข้าใจกับเหตุการณ์ปัจจุบัน/ 
    สภาพแวดล้อม 

     

๘. ครูมีอุปกรณ์ให้นักเรียนใช้ฝึกอย่างทั่วถึง      
๙. ครูยอมรับความคิดเห็นของนักเรียน      
๑๐.  ครูให้นักเรียนท างานร่วมกันทั้งกลุ่มและรายบุคคล      
๑๑.  ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา      
๑๒.  ครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัวในการเรียนเสมอ      
๑๓.  ครูให้ความเป็นกันเองแก่นักเรียน      
๑๔.  ครูให้ความสนใจนักเรียนขณะสอนทั่วถึงทุกคน      
๑๕.  ครูให้ความช่วยเหลือหรืออ านวยความสะดวกแก่นักเรียน 
       ในการเรียน 

     

๑๖.  นักเรียนทราบเกณฑ์การวัดและประเมินผลล่วงหน้า      
๑๗.  ครูประเมินผลการเรียนอย่างยุติธรรม      
๑๘.  ครูมีความตั้งใจในการสอน      
๑๘.  บุคลิกภาพการแต่งกายและการพูดจาของครูเหมาะสม      
๒๐.  ครูเข้าสอนและออกตรงตามเวลา      

จ ำนวนข้อ      
คะแนนรวม (ผลคูณระหว่างจ านวนข้อกับคะแนนระดับ

คุณภาพ) 
     

ร้อยละคะแนนรวม  
 

สรุปผลการประเมินการสอนของเรียนต่อการสอนของครู ส่วนใหญ่พบว่าอยู่ในระดับคุณภาพ.................... 
ดีมาก   ดี ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 
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 หน้า๓๓๖ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๑๘. รพ.ตร. 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.1  : ร้อยละของกิจกรรมที่ด ำเนินกำรได้แล้วเสร็จของโครงกำรโรงพยำบำลต ำรวจรักษ์สุขภำพ       
                    ประชำชนเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่สถำบันพระมหำกษัตริย์ 
น้ ำหนัก         : ร้อยละ ๑๒.๕  
ค ำอธิบำย       : 
  การจัดท าโครงการโรงพยาบาลต ารวจรักษ์สุขภาพประชาชนเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล  แด่สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
การเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์   ให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างจิตส านึกต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เพื่อตอบสนองตามโครงการพระราชด าริ   มีการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ  อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มความสามารถการติดตาม 
การปฏิบัติจะพิจารณาจากร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการได้บรรลุตามตัวชี้วัดระดับโครงการ   
 
สูตรกำรค ำนวณ : จ านวนโครงการที่บรรลุตามตัวชี้วัด  X ๑๐๐ 
                                    จ านวนโครงการทั้งหมด    
เกณฑ์กำรให้คะแนน : 

ระดับคะแนน กำรด ำเนินงำนในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
๑ ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการได้บรรลุตามตัวชี้วัดระดับโครงการ  ได้ร้อยละ ๖๐ 
๒ ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการได้บรรลุตามตัวชี้วัดระดับโครงการ  ได้ร้อยละ ๗๐ 
๓ ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการได้บรรลุตามตัวชี้วัดระดับโครงการ  ได้ร้อยละ ๘๐ 
๔ ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการได้บรรลุตามตัวชี้วัดระดับโครงการ  ได้ร้อยละ ๙๐ 
๕ ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการได้บรรลุตามตัวชี้วัดระดับโครงการ  ได้ร้อยละ ๑๐๐ 

แนวทำงกำรประเมินผล : 
แนวทำงกำรประเมินผล 

๑.ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ 
 เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเ้ห็นว่าการด าเนนิการได้แลว้เสร็จของ   โครงการโรงพยาบาลต ารวจรักษ์สุขภาพ

ประชาชนเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล  แด่สถาบันพระมหากษัตริย์ พ.ศ.๒๕๕๙ ดังกล่าวได้บรรลุผล
ตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง เช่น 

     - ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
     - รายงานผลการด าเนินการ 
     - ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
     - บันทึกผลการด าเนินงานตามโครงการ 
     - เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวกับการด าเนินงานตามโครงการ  
 การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามค านิยามของตัวชี้วัด     
    เปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆที่ระบุในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
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 หน้า๓๓๗ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

แนวทำงกำรประเมินผล 
๒. ประเมินผลจำกข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ 

- ผู้ก ากับดูแลโครงการโรงพยาบาลต ารวจรักษ์สุขภาพประชาชนเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล  แด่สถาบัน
พระมหากษัตริย์พ.ศ.๒๕๕๙ 

- ผู้จัดเก็บข้อมูล 
- ผู้มีส่วนได้เสียกับการด าเนินการของส่วนราชการ    

๓.กำรสังเกตกำรณ์ 
 การจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามโครงการโรงพยาบาลต ารวจรักษ์สุขภาพประชาชนเพ่ือ

ถวายเป็นพระราชกุศล  แด่สถาบันพระมหากษัตริย์ พ.ศ.๒๕๕๙   
- ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และระบุแหล่งที่มา

ได้ชัดเจน สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ 
- ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบ

ข้อมูลก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการจัดข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล 
- ความทันสมัย เช่นข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ

ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ 

 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 

 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 

 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 
หมำยเหตุ :การจัดท าโครงการโรงพยาบาลต ารวจรักษ์สุขภาพประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล   
แด่สถาบันพระมหากษัตริย์ พ.ศ.๒๕๕๙ ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน พร้อมทั้ง
เอกสาร หลักฐานเฉพาะส่วนที่ส าคัญต่อการค านวณและพิจารณาผลการด าเนินงานมาด้วย ส่วนเอกสาร/
หลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้จัดส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. ขอให้ส่วนราชการเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพ่ือ
พร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบ 
 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ๑ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
๑.พ.ต.อ.สาโรช     พลพินิจ  โทร ๐๒-๒๐๗-๖๐๔๗ 
๒.พ.ต.ท.หญิง ทิพย์สุดา ขวัญอยู่  โทร ๐๒-๒๐๗-๖๒๔๗ 
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด 
๑.พ.ต.ท.หญิง สุธิดา ตัณฑดิลก  โทร ๐๒-๒๐๗-๖๐๔๕ 
๒.พ.ต.ท.หญิง เดไลล่าล์ บุญญาขลสินธุ์ โทร ๐๒-๒๐๗-๖๐๔๘ 
๓.ร.ต.ท.หญิง สภุา เดชคง  โทร ๐๒-๒๐๗-๖๐๔๘ 
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ : ระดับควำมส ำเร็จของโครงกำรตรวจสุขภำพข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัดศูนย์ปฏิบัติกำรต ำรวจ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

น้ ำหนัก : ร้อยละ ๑๒.๕ 

ค ำอธิบำย : 
  โครงการตรวจสุขภาพข้าราชการต ารวจในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่
โรงพยาบาลต ารวจจัดท าขึ้นนั้น เพ่ือให้บริการสุขภาพในเชิงรุกแก่ข้าราชการต ารวจในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต ารวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรับผิดชอบในการตรวจสุขภาพ การวิเคราะห์ผล รักษา ฟื้นฟูและการติดตามผลการทดสอบ
สมรรถภาพก าลังพลของข้าราชการต ารวจด้านสุขภาพ  เพื่อน ามาวิเคราะห์และจัดกิจกรรมการรักษา การส่งเสริมและ
การป้องกันโรค ที่เหมาะสม เพ่ือให้คุณภาพชีวิตของข้าราชการต ารวจทุกระดับ ทุกชั้นยศ ได้รับการดูแลอย่างมี
ประสิทธิภาพและท่ัวถึง 

ก าหนดรูปแบบการประเมินเป็นระดับข้ันตอนการด าเนินงาน แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ 
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) : 
ระดับขั้นตอน กำรด ำเนินงำนในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
ขั้นตอนที่ ๑ จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
ขั้นตอนที่ ๒ จัดตั้งคณะท างานโครงการตรวจสุขภาพประจ าปีข้าราชการต ารวจ 
ขั้นตอนที่ ๓ จัดท าแผนการตรวจสุขภาพข้าราชการต ารวจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
ขั้นตอนที่ ๔ ด าเนินการตรวจสุขภาพข้าราชการต ารวจในศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
ขั้นตอนที่ ๕ ด าเนินการตามแผนตรวจสุขภาพประจ าปีข้าราชการต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๙ และการรายงานสรุปผลการด าเนินการเสนอ พตร.เพ่ือทราบ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
ขั้นตอนที่ ระดับคะแนน 

ขั้นตอนที่ ๑ ๑ 

ขั้นตอนที่ ๒ ๒ 

ขั้นตอนที่ ๓ ๓ 

ขั้นตอนที่ ๔ ๔ 

ขั้นตอนที่ ๕ ๕ 

รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน  : 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

ระดับความส าเร็จของโครงการตรวจ
สุขภาพข้าราชการต ารวจในสังกัดศูนย์
ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ขั้นตอน ยังไม่มีข้อมูล
เนื่องจาก 

จัดท าในปีแรก 

ยังไม่มีข้อมูล
เนื่องจาก 

จัดท าในปีแรก 

ยังไม่มีข้อมูล
เนื่องจาก 

จัดท าในปีแรก 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

แนวทำงกำรประเมินผล    : ควำมส ำเร็จของแต่ละข้ันตอนกำรด ำเนินกำร จะตรวจจำกข้อต่ำงๆ ดังนี้ 

แนวทำงกำรประเมินผล 
๑. ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ  
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง เช่น  

  ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
  รายงานการประชุม 
  แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน  
  บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
  เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

 การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามค านิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับเกณฑ์
การให้คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ที่ระบุในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

๒. ประเมินผลจำกข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ  
  ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
  ผู้จัดเก็บข้อมูล 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินการของส่วนราชการ 

๓. กำรสังเกตกำรณ์  
 การจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

 ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน สามารถ
สอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้  

 ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลก่อน และ
หลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล  

 ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ  ภาคเอกชนและ

ประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ 
 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 
หมำยเหตุ : การจัดท ารายงานประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให้ส่วน
ราชการส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานเฉพาะส่วนที่ส าคัญต่อการค านวณและพิจารณาผลการ
ด าเนินงานมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้จัดส่งให้ส านักงาน ตร.ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วน
ราชการเพ่ือพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล: โรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก : โรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

หน่วยปฏิบัติ :โรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
๑. พ.ต.อ.พงศ์ธร  สุโฆสิต   โทร.๐-๗๓๒๗-๔๗๖๖ 

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด 
๑.พ.ต.ท.หญิงนวรัตน์    ศรีนัญเพชร  โทร.๐-๗๓๒๗-๔๗๖๖ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ : ระดับควำมส ำเร็จของกำรตรวจสุขภำพข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัดกองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล 

น้ ำหนัก        : ร้อยละ ๑๒.๕ 

ค ำอธิบำย     : 
  โครงการตรวจสุขภาพข้าราชการต ารวจในสังกัดกองบัญชาการต ารวจนครบาลที่โรงพยาบาลต ารวจ
จัดท าขึ้นนั้น เพื่อให้บริการสุขภาพในเชิงรุกแก่ข้าราชการต ารวจในสังกัดกองบัญชาการต ารวจนครบาลโดยรับผิดชอบ
ในการตรวจสุขภาพ การวิเคราะห์ผล และการติดตามผลการทดสอบสมรรถภาพก าลังพลของข้าราชการต ารวจด้าน
สุขภาพ  เพ่ือน ามาวิเคราะห์และจัดกิจกรรมการรักษา การส่งเสริมและการป้องกันโรค ที่เหมาะสม เพ่ือให้คุณภาพ
ชีวิตของข้าราชการต ารวจทุกระดับ ทุกชั้นยศ ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 

ก าหนดรูปแบบการประเมินเป็นระดับขั้นตอนการด าเนินงาน แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ 
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน 
ระดับข้ันของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
๑ √     
๒ √ √    
๓ √ √ √   
๔ √ √ √ √  
๕ √ √ √ √ √ 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : 

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
๑ จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
๒ จัดตั้งคณะท างานโครงการตรวจสุขภาพประจ าปีข้าราชการต ารวจ 
๓ จัดท าแผนการตรวจสุขภาพข้าราชการต ารวจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
๔ ด าเนินการตรวจสุขภาพข้าราชการต ารวจในสังกัดกองบัญชาการต ารวจนครบาล

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
๕ ด าเนินการตามแผนตรวจสุขภาพประจ าปีข้าราชการต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๙ และการรายงานสรุปผลการด าเนินการ 
 
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน  : 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

ระดับความส าเร็จของการตรวจสุขภาพ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดกองบัญชาการ
ต ารวจนครบาล 

ขั้นตอน ยังไม่มีข้อมูล
เนื่องจาก 

จัดท าในปีแรก 

ยังไม่มีข้อมูล
เนื่องจาก 

จัดท าในปีแรก 

ยังไม่มีข้อมูล
เนื่องจาก 

จัดท าในปีแรก 

แนวทำงกำรประเมินผล: 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

แนวทำงกำรประเมินผล 
๑. ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ  
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง เช่น  

  ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
  รายงานการประชุม 
  แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน  
  บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
  เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

 การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามค านิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับเกณฑ์
การให้คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ที่ระบุในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

๒. ประเมินผลจำกข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ  
  ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
  ผู้จัดเก็บข้อมูล 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินการของส่วนราชการ 

๓. กำรสังเกตกำรณ์  
 การจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

 ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน 
สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้  

 ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลก่อน 
และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล  

 ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ  ภาคเอกชนและ

ประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ 
 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 
หมำยเหตุ : การจัดท ารายงานประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให้ส่วน
ราชการส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานเฉพาะส่วนที่ส าคัญต่อการค านวณและพิจารณาผลการ
ด าเนินงานมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้จัดส่งให้ส านักงาน ตร.ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วน
ราชการเพ่ือพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล: กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลต ารวจ 

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก : กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลต ารวจ 

หน่วยปฏิบัติ :กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลต ารวจ 

ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
๑. พ.ต.อ.อนันต์  สุวรรณเทวะคุปต์ โทร.๐๘-๑๘๑๓-๑๐๔๐ 
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด 
๑.ด.ต.หญิง อรวรรณ   ชัยจงเจริญสุข โทร.๐๙-๘๓๓๕-๖๕๑๑ 
๒. ด.ต.หญิง นันท์นภัส  สีหะวงษ์  โทร.๐-๒๒๐๗-๖๒๑๗-๘ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔ : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำรยกระดับคุณภำพและควำมปลอดภัยของบริกำรสุขภำพ    
                  ตำมมำตรฐำน JCI (ผ่ำนเกณฑ์กำรรับรองภำยในปี ๒๕๖๑) 

น้ ำหนัก        : ร้อยละ ๑๒.๕ 

ค ำอธิบำย     : 
  JCI (The Joint Commission International) หมายถึง องค์กรอิสระที่ไม่หวังผลก าไรได้รับการ
ยอมรับในระดับสากลและด าเนินงานมานานกว่า ๗๕ ปี ของประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ 
The Joint Commission International มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน คือ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและ
ความปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้กับสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง  ด้วยการตรวจประเมิน
อย่างละเอียดถี่ถ้วนครอบคลุมถึงการบริหารจัดการองค์กร ทิศทางและภาวะผู้น า ระบบโครงสร้างความปลอดภัยทาง
กายภาพ ระบบการรับรองภาวะฉุกเฉิน ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ระบบการสื่อสารและสารสนเทศ 
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระบบคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วย  รวมถึงการพัฒนาการปรับปรุง
คุณภาพการดูแลรักษาตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามาในโรงพยาบาลจนกระทั่งผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล  โดยค านึงถึงสิทธิผู้ป่วย
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค อาการที่เป็น การปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง เพ่ือให้กระบวนการดูแลรักษาเกิดผลลัพธ์ให้
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย 

ก าหนดรูปแบบการประเมินเป็นระดับข้ันตอนการด าเนินงาน แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ 
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

 
ระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) : 

ระดับขั้นตอน กำรด ำเนินงำนในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
ขั้นตอนที่ ๑ จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
ขั้นตอนที่ ๒ จัดตั้งคณะท างานโครงการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของบริการสุขภาพตาม

มาตรฐาน JCI (ผ่านเกณฑ์การรับรองภายในปี ๒๕๖๑) 
ขั้นตอนที่ ๓ จัดท าแผนการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของบริการสุขภาพ

ตามมาตรฐาน JCI (ผ่านเกณฑ์การรับรองภายในปี ๒๕๖๑) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ 

ขั้นตอนที่ ๔ ด าเนินการตามแผนการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของบริการ
สุขภาพตามมาตรฐาน JCI (ผ่านเกณฑ์การรับรองภายในปี ๒๕๖๑) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙ ให้ความรู้เรื่อง JCI ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัด รพ.ตร. 

ขั้นตอนที่ ๕ ด าเนินการตามแผนแล้วเสร็จ และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการเสนอ พตร. 
เพ่ือทราบ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
ขั้นตอนที่ ระดับคะแนน 

ขั้นตอนที่ ๑ ๑ 

ขั้นตอนที่ ๒ ๒ 

ขั้นตอนที่ ๓ ๓ 

ขั้นตอนที่ ๔ ๔ 

ขั้นตอนที่ ๕ ๕ 

 
 
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน  : 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ
ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของ
บริการสุขภาพตามมาตรฐาน JCI (ผ่าน
เกณฑ์การรับรองภายในปี ๒๕๖๑) 

ขั้นตอน ยังไม่มีข้อมูล
เนื่องจาก 

จัดท าในปีแรก 

ยังไม่มีข้อมูล
เนื่องจาก 

จัดท าในปีแรก 

ยังไม่มีข้อมูล
เนื่องจาก 

จัดท าในปีแรก 

แนวทำงกำรประเมินผล    : ควำมส ำเร็จของแต่ละข้ันตอนกำรด ำเนินกำร จะตรวจจำกข้อต่ำงๆ ดังนี้ 

แนวทำงกำรประเมินผล 
๑. ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ  
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง เช่น  

  ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
  รายงานการประชุม 
  แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน  
  บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
  เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

 การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามค านิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับเกณฑ์
การให้คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ที่ระบุในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

๒. ประเมินผลจำกข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ  
  ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
  ผู้จัดเก็บข้อมูล 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินการของส่วนราชการ 

๓. กำรสังเกตกำรณ์  
 การจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

 ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน 
สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้  



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๓๔๖ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

แนวทำงกำรประเมินผล 
 ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลก่อน 

และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล  
 ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ  ภาคเอกชนและ

ประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ 
 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 
หมำยเหตุ : การจัดท ารายงานประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให้ส่วน
ราชการส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานเฉพาะส่วนที่ส าคัญต่อการค านวณและพิจารณาผลการ
ด าเนินงานมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้จัดส่งให้ส านักงาน ตร.ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วน
ราชการเพ่ือพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบ 

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล: ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลต ารวจ 

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก : ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลต ารวจ 

หน่วยปฏิบัติ :ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลต ารวจ 

ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
๑. พล.ต.ต.วารินทร์  วชิรปัญญานุกูล  โทร.๐-๒๒๐๗-๖๐๐๖ 
๒. พ.ต.อ.วัชรินทร์  พิภพมงคล  โทร.๐-๒๒๐๗-๖๙๔๘ 
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด 
๑.พ.ต.อ.หญิง สมบูรณ์  สุโฆสิต   โทร.๐-๒๒๐๗-๖๑๘๕ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๑๙. สง.นรป. 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ : ระดับควำมส ำเร็จในกำรถวำยควำมปลอดภัย 

หน่วยวัด       : ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 

น้ ำหนัก        : ร้อยละ ๒๕ 

๑. ค ำอธิบำย : 
  
  ระดับความส าเร็จในการถวายความปลอดภัย จะพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ถวาย ความปลอดภัย
องค์พระมหากษัตริย์  พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป ในการเสด็จพระราช
ด าเนินออกนอกเขตพระราชฐานหรือที่ประทับ 
 “การถวายความปลอดภัย” หมายความว่า  การรักษาความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระ
ราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าข้ึนไป และให้หมายความรวมถึงการรักษาความปลอดภัย
ส าหรับผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ผู้แทนพระองค์ ซึ่งเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป และบุคคล
ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นพระราชอาคันตุกะ 
 “ความปลอดภัย” หมายความว่า  ความปลอดภัยต่อพระองค์หรือร่างกาย ความปลอดภัยของ
พระราชฐาน ที่ประทับหรือที่พัก ความปลอดภัยของยานพาหนะ และความปลอดภัยของเอกสาร และอุปกรณ์การสื่อสาร 

“กำรเสด็จพระรำชด ำเนิน” แบ่งเป็น 
  ๑.  การเสด็จพระราชด าเนินอย่างเป็นทางการ ได้แก่ 

         ๑.๑ กรณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ 
พระราชด าเนินไปในราชพิธี รัฐพิธี 
 ๑.๒ กรณีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หรือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทน
พระองค์ตามข้อ ๑.๑ 
 ๑.๓ กรณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปในงานพิธี 
 

  ๒.  การเสด็จพระราชด าเนินเป็นการส่วนพระองค์ ได้แก่ 
                          ๒.๑  กรณีเสด็จพระราชด าเนินไปในงานพิธีซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นการส่วนพระองค์ 
                          ๒.๒  กรณีเสด็จพระราชด าเนินอื่นๆ เช่น เสด็จฯ ไปทรงตรวจพระวรกาย เสด็จฯ ไปทรงท าพระ
ทนต์ เสด็จฯ ทรงธรรม เสด็จฯ โครงการพระราชด าริ เสด็จฯ เยี่ยมผู้ประสบภัย เป็นต้น 
  “พระรำชพิธี” หมายถึง งานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ก าหนดไว้เป็น
ประจ าตามราชประเพณี ซึ่งจะเสด็จพระราชด าเนินไปทรงประกอบพิธี ก่อนถึงงานพระราชพิธี  จะทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้มีหมายก าหนดการ เช่น ทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา สงกรานต์ ฉัตรมงคล เป็นต้น 
  “รัฐพิธี” หมายถึง งานที่รัฐบาลกราบบังคมทูลขอพระมหากรุณาให้ทรงรับไว้เป็นงานรัฐพิธี มี
หมายก าหนดการที่ก าหนดไว้เป็นประจ า ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเป็นประธาน
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ในพิธีหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีผู้แทนพระองค์เสด็จพระราชด าเนินไปเป็นประธาน เช่น วันสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช (วันกองทัพไทย) วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เป็นต้น 
  “พิธี” หมายถึง งานที่ผู้ใดก็ตามสามารถจัดขึ้นตามลัทธิ ตลอดจนแบบอย่างธรรมเนียมประเพณี การ
ปฏิบัติ ของในแต่ละสังคมหรือท้องถิ่น เช่น พิธีแต่งงาน พิธีอุปสมบท พิธีศพ เป็นต้นการปฏิบัติหน้าที่ถวายความ
ปลอดภัย ให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียรติ ไม่มีเหตุร้าย และมิให้มีสิ่งใดเป็นที่ระคายเคืองเบื้อง
พระยุคลบาท รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ โดยมีหลักและวิธีการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย 
ดังนี้ 
  ๑. การประชุมและตรวจพื้นที่เตรียมการเสด็จพระราชด าเนิน 
  ๒. การด าเนินการแจ้งภารกิจ เส้นทาง การปฏิบัติให้หน่วยเกี่ยวข้องทราบ 
  ๓. การสรุปรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย 
 
๒. เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 

ระดับคะแนน ๑ ระดับคะแนน ๒ ระดับคะแนน ๓ ระดับคะแนน ๔ ระดับคะแนน ๕ 
ไม่ส าเร็จ - - - ส าเร็จ 

 
 ส ำเร็จ  หมายถึง  การปฏิบัติตามหลักและวิธีการถวายความปลอดภัย และไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้น 
 ไม่ส ำเร็จ หมายถึง  การปฏิบัติตามหลักและวิธีการ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักและวิธีการถวายความ
ปลอดภัย และมีเหตุร้ายเกิดข้ึน 
 
 
กำรค ำนวณคะแนนจำกผลกำรด ำเนินงำน 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลกำรด ำเนินงำน ค่ำคะแนนที่ได้ ค่ำคะแนน 
ถ่วงน้ ำหนัก 

ระดับความส า เร็ จ ในการถวายความ
ปลอดภัย  องค์พระมหากษัตริย์และพระ
บรมวงศานุวงศ์ เมื่อเสด็จพระราชด าเนิน
ออกนอกเขตพระราชฐานหรือที่ประทับ 

๒๕    
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๓.แนวทำงกำรประเมินผล : 
ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

ส ำเร็จ กำรถวำยควำมปลอดภัยเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย ไม่มีเหตุร้ำยเกิดขึ้น และ
ปฏิบัติตำมหลักและวิธีกำรถวำยควำม
ปลอดภัย ดังนี้ 
๑. การประชุมและตรวจพ้ืนที่เตรียมการ
เสด็จพระราชด าเนิน 

 
ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร และหลักฐาน ดังนี้ 
 
 
- เอกสารเชิญประชุมจาก กองยุทธการ กรมราช
องครักษ์(กยก.สนผ.รอ.)   
 

ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ส ำเร็จ 

 
 
 
๒. การด าเนินการแจ้งภารกิจ เส้นทาง 
การปฏิบัติ ให้หน่วยที่ เกี่ยวข้องทราบ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการถวายความ
ปลอดภัย ของกองอ านวยการร่วมถวาย
ความปลอดภัย  
 
๓. การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ถวาย
ความปลอดภัย 
 
กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมหลักและวิธีกำร 
หรือไม่ปฏิบัติตำมหลักและวิธีกำรถวำย
ควำมปลอดภัย ทั้งสองกรณี มีเหตุร้ำย
เกิดขึ้น 

- รายงานการตรวจพื้นที่เพ่ือเตรียมการเสด็จ 
- หมายก าหนดการเสด็จฯ ในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
- ตารางการจัดชุดปฏิบัติการส่วนล่วงหน้า 
- หนังสือแจ้งภารกิจ เส้นทาง การปฏิบัติโดย นรป. 
ผู้รับผิดชอบขบวนเสด็จฯ 
 
 
 
-เอกสารรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ถวายความ
ปลอดภัยเสนอผู้บังคับบัญชา 
 
-เอกสารรายงานผลการปฏิบัติหน้ าที่ เ สนอ
ผู้บังคับบัญชา กรณีมีเหตุ หรือพบเหตุบกพร่องที่มี
ผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อการถวายความ
ปลอดภัย โดยให้พิจารณาเจตนา การกระท า และ
ประเด็นการก่อเหตุของผู้กระท าความผิดที่มุ่งให้
เกิดความเสียหาย เช่น การมุ่งท าร้าย หรือท าให้
การเสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์เกิดการชะงัก 
หรือไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๔. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : แหล่งข้อมูลจากส านักงานนายต ารวจราชส านักประจ า/จัดเก็บข้อมูลจาก
หมายก าหนดการเสด็จฯ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ต.ค.๒๕๕๘ – ก.ย.๒๕๕๙) ทั้งหมด 

๕. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ : ส านักงานนายต ารวจราชส านักประจ า 
 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ๑. พล.ต.ท.วราธร  ตันศรีสกุล 

 
ผบช.สง.นรป. ๐-๒๒๘๐-๑๑๖๓ - ๔ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ๑. พ.ต.อ.หญิง เทียมจันทร์  ลิมปาภินันท์ 
 
๒. พ.ต.ต.หญิง สุดที่รัก  มากเกตุ 
 
๓. ร.ต.ท.หญิง วราภรณ์  ธนภัทรเดช 

ผกก.ฝอ.๓ บก.อก. 
สง.นรป. 
สว.ฝอ.๓ บก.อก. 
สง.นรป. 
รอง สว.ฝอ.๓ 
บก.อก.สง.นรป. 

๐-๒๒๘๐-๑๑๖๓ – ๔ 
ต่อ ๕๑๓ 
๐-๒๒๘๐-๑๑๖๓ – ๔ 
ต่อ ๕๐๘ 
๐-๒๒๘๐-๑๑๖๓ – ๔ 
ต่อ ๕๐๘ 
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ : ระดับควำมส ำเร็จของกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรถวำยควำมปลอดภัย 
หน่วยวัด       : ระดับความส าเร็จตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
น้ ำหนัก         : ร้อยละ๒๕ 

๑. ค ำอธิบำย  : 
 ระดับความส าเร็จของการเพ่ิมขีดความสามารถในการถวายความปลอดภัย จะพิจารณาจากการด าเนิน
โครงการทุกโครงการ(ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการ)  ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพ่ิมขีดความสามารถในการ
ถวายความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากร และระบบงานถวายความปลอดภัย  
 
 แผนปฏิบัติราชการส านักงานนายต ารวจราชส านักประจ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตามยุทธศาสตร์ที่ 
๑ เพ่ิมขีดความสามารถในการถวายความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากร และระบบงานถวายความปลอดภัย มี
แผนงาน/โครงการที่จะด าเนินการ จ านวน ๑๒  โครงการ ดังนี้ 
 ๑.    โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ชุดอาวุธพิเศษประจ าขบวนเสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์ 
 ๒.   โครงการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจผู้ท าหน้าที่สารถีในการเสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์ 
 ๓.   โครงการสัมมนาการถวายความปลอดภัยของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ๔.   โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส านักงานนายต ารวจราชส านักประจ า 
 ๕.   แผนงานการปรับปรุงแก้ไขระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วยการถวายความปลอดภัย  
 และการถ่ายทอดลงสู่หน่วยปฏิบัติ 
 ๖.   โครงการจัดท ายุทธศาสตร์การถวายความปลอดภัยของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ๗.   โครงการฝึกทบทวนการปฏิบัติการทางยุทธวิธีในการถวายความปลอดภัย ในระบบอารักขา 
  บุคคลส าคัญ 
           ๘.   โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพก าลังพลด้านการใช้อาวุธปืนของส านักงานนายต ารวจราชส านักประจ า 
 ๙.   โครงการฝึกอบรมเพ่ือปรับพื้นฐานก าลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในขบวนเสด็จฯ 
 ๑๐.  โครงการฝึกอบรมเพ่ือปรับพ้ืนฐานก าลังพลในการปฏิบัติหน้าที่อ านวยการถวายความปลอดภัย 
 ๑๑.  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพก าลังพลข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานนายต ารวจราชส านักประจ า 
 ๑๒.  โครงการร่วมศึกษาดูงานด้านระบบการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญในต่างประเทศกับ 
 กรมราชองครักษ์ 
๒. ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน : 

ระดับคะแนน ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ระดับท่ี ๑ เอกสารอนุมัติให้ด าเนินการโครงการ และข้ันตอนการด าเนินโครงการ 

ระดับท่ี ๒ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการ และระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการ 
ระดับท่ี ๓ ผลการด าเนินการตามข้ันตอนโครงการที่ได้รับอนุมัติ อย่างน้อย ๕ โครงการ 
ระดับท่ี ๔ ผลการด าเนินการตามข้ันตอนโครงการที่ได้รับอนุมัติ อย่างน้อย ๑๐ โครงการ 
ระดับท่ี ๕ ผลการด าเนินการตามข้ันตอนโครงการครบถ้วนทุกโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๓. เกณฑ์กำรให้คะแนน : 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

๔. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน : 

 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด 

 

หน่วยวัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

ระดับความส าเร็จของการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการถวายความปลอดภัย 

ร้อยละ - - ๑๐๐ 

๕. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :: แหล่งข้อมูลจากส านักงานนายต ารวจราชส านักประจ า/จัดเก็บข้อมูลจาก
แผนงาน/โครงการ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพ่ิมขีดความสามารถในการถวายความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากร และ
ระบบงานถวายความปลอดภัย ตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานนายต ารวจราชส านักประจ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ จ านวน ๑๒  โครงการ 

 
๖. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ : ส านักงานนายต ารวจราชส านักประจ า 
 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ๑. พล.ต.ท.วราธร  ตันศรีสกุล 

 
ผบช.สง.นรป. ๐-๒๒๘๐-๑๑๖๓ - ๔ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ๑. พ.ต.อ.หญิง เทียมจันทร์  ลิมปาภินันท์ 
 
๒. พ.ต.ต.หญิง สุดที่รัก  มากเกตุ 
 
๓. ร.ต.ท.หญิง วราภรณ์  ธนภัทรเดช 

ผกก.ฝอ.๓ บก.อก. 
สง.นรป. 
สว.ฝอ.๓ บก.อก. 
สง.นรป. 
รอง สว.ฝอ.๓ 
บก.อก.สง.นรป. 

๐-๒๒๘๐-๑๑๖๓ – ๔ 
ต่อ ๕๑๓ 
๐-๒๒๘๐-๑๑๖๓ – ๔ 
ต่อ ๕๐๘ 
๐-๒๒๘๐-๑๑๖๓ – ๔ 
ต่อ ๕๐๘ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๒๐. สลก.ตร. 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 : ระดับความส าเร็จในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านพิธีการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
น้ ำหนัก        : ร้อยละ 25 

1. ค ำอธิบำย :   
ส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการ

เข้าเฝ้าฯ เกี่ยวกับการเข้าเฝ้าฯ งานถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                  สมเด็จพระนางเจ้า
ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งงานพระราชพิธี งานรัฐพิธีและงานพิธีต่างๆ ของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ เนื่องจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาบุคลากรในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน หรือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ซึ่งเป็นหน้าที่ไม่มีความรู้           หรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับพิธีการมาก่อนเป็นผลให้เมื่อ
ต้องปฏิบัติหน้าที่จึงไม่สามารถด าเนินการได้          และความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่อทางราชการสูง 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ ได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัด               
ที่มีการด าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 – 2559 เพื่อให้การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านพิธีการของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ  มีเนื้อหาครอบคลุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งในปี พ.ศ.2559            เป็นระยะที่ 4 เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานด้านพิธีการ ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นไปด้วยความถูกต้อง            มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้
ก าหนดจัดคู่มือการปฏิบัติงานด้านพิธีการ ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยมีเนื้อหาเน้นที่ “งานรัฐพิธี และงานพิธีการ
อ่ืน ๆ” เท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ  “เป็นเลขานุการมืออาชีพ” 

 
2. เกณฑ์กำรให้คะแนน 

 
 ช่วงระหว่างคะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากระดับของความส าเร็จ (Milestone) 
ตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับข้ันของความส าเร็จ(Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

 
โดยท่ี   :   

 
ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ แต่งตั้งคณะท างาน/มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๒ รวมรวมข้อมูลตามกรอบที่ก าหนด 

3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ท าการรวบรวม 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

4 จัดท าคู่มือในรูปแบบต่าง ๆ  

5 การเผยแพร่คู่มือ/แจกจ่าย 

 
แนวทำงกำรประเมินผล  : 
 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

๑ แต่งตั้งคณะท างาน/มอบหมายหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 

- เอกสาร หรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการ 
- เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

๒ รวบรวมข้อมูลตามกรอบที่ก าหนด - เอกสาร หรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการรวบรวม
ข้อมูลตามกรอบที่ก าหนด 

- เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
ที่ได้ท าการรวบรวม 

- เอกสารที่แสดงถึงการตรวจสอบความถูกต้อง ของ
ข้อมูลที่น ามาจัดท าคู่มือ 

- เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๔ จัดท าคู่มือในรูปแบบต่าง ๆ - เอกสาร หรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการ              

น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมตรวจสอบ และเรียบเรียง
เป็นคู่มือ 

- เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๕ เผยแพร่คู่มือ/แจกจ่าย - เอกสารที่แสดงถึงการเผยแพร่คู่มือ 

- การแจกจ่ายหรือ อัพโหลดข้อมูลลงในเว็บไซด์ 
- เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
3. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล 

3.1 เอกสารด้านพิธีการที่ได้ด าเนินการ หรือปฏิบัติแล้วในปีที่ผ่านมา 
3.2 สอบถาม จากบุคคล/หน่วยงาน ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพิธีการ เช่น กองพระราชพิธี ส านักพระราชวัง 

เหล่าทัพ ส่วนราชการอ่ืน  ผู้เชี่ยวชาญหรือช านาญในพิธีการต่าง ๆ เป็นต้น 
3.3 แหล่งค้นคว้าข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น ห้องสมุด เว็บไซด์ เป็นต้น 

 
4. หน่วยรับผิดชอบหลัก :   ส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ 

    :   ฝ่ายบริการการประชุมและพิธีการ ส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ 
หน่วยรับผิดชอบร่วม :   ฝ่ายอ านวยการ ส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ 
   ฝ่ายสารบรรณ 1 ส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ 
   ฝ่ายสารบรรณ 2 ส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ 
   กลุ่มงานวิชาการและงานสารบรรณ ส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

5. หน่วยปฏิบัติ : ฝ่ายบริการการประชุมและพิธีการ ส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ 
 

6. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก :  
6.1 รองผู้บังคับการส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ โทรศัพท์ 0 2205 2659 

ที่ได้รับมอบหมาย 
6.2 ผู้ก ากับการฝ่ายบริการการประชุมและพิธีการ  โทรศัพท์ 0 2205 1250 

ส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ 
6.3 รองผู้ก ากับการฝ่ายบริการการประชุมและพิธีการ โทรศัพท์ 0 2205 2213 

ส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย 
6.4 สารวัตรฝ่ายบริการการประชุมและพิธีการ โทรศัพท์ 0 2205 2213 

ส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย  
6.5 รองสารวัตรฝ่ายบริการการประชุมและพิธีการ  โทรศัพท์ 0 2205 2213 

ส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย 
6.6 ผู้บังคับหมู่ฝ่ายบริการการประชุมและพิธีการ  โทรศัพท์ 0 2205 2213 

ส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 : ระดับความส าเร็จในการจัดท าระบบสืบค้นหนังสือราชการของ สลก.ตร. 
หน่วยวัด       : ระดับขั้นความส าเร็จตามเกณฑ์ที่ก าหนด (Milestone) 
น้ าหนัก        : ร้อยละ 25 

1. ค าอธิบาย  : 
 ส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ เป็นสารบรรณกลางของ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาปรากฏว่า ในการตรวจสอบหนังสือราชการต่างๆ ว่าอยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยใด  ท าได้ล่าช้า ตรวจสอบไม่พบข้อมูล หรือข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริงซึ่งส่งผลให้การแยกงาน การ
มอบหมายเจ้าของเรื่องผู้รับผิดชอบ เกิดความล่าช้า ปัญหาการส่งคืนหนังสือราชการ และเสี่ยงต่อการเกิดความ
เสียหายของทางราชการได้ 
 ดังนั้นการจัดท าระบบส่งคืนหนังสือราชการของ ส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ มีความจ าเป็นที่จะต้อง
มี ก า ร จั ด ท า ขึ้ น  เ พ่ื อ ใ ช้ ใ น สื บ ค้ น ข อ ง ห นั ง สื อ ร า ช ก า ร  ที่ ส า นั ก ง า น เ ล ข า นุ ก า ร ต า ร ว จ แ ห่ ง ช า ติ  
รับ – ส่ง และตรวจสอบการมอบหมายผู้รับผิดชอบ หรือด าเนินการ ว่าหน่วยใดเป็นผู้รับผิดชอบ 

 ข้อมูลพ้ืนฐานจากสถิติการหนังสือ รับ – ส่ง หนังสือราชการของ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ ส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ ดังนี้ 

พ.ศ. หนังสือรับ (เรื่อง) หนังสือส่ง (เรื่อง) 
2556 46,713 5,508 
2557 40,959 4,479 
2558 32,148 4,221 

  เนื่องจากปริมาณเอกสารที่มีอยู่เป็นจ านวนมากในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กรอบในการด าเนินงานจะท า
ระบบสืบค้นหนังสือราชการของ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เฉพาะที่รับมาในปี พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน และด าเนินการ
ให้ครบถ้วนในปีต่อไป 

2. เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงระหว่างคะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากระดับของความส าเร็จ (Milestone) ตามเป้าหมายแต่ละ
ดับดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
                                                         
โดยที่ : 
 
ขั้นตอน รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 

1 ส ารวจ รวบรวมข้อมูล เอกสาร หนังสือราชการที่จะด าเนินการ 
2 แต่งตั้งคณะท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบ ในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ

เอกสาร และก าหนดขอบเขต รูปแบบในการด าเนินการ 
3  - ด าเนินการพัฒนาระบบสืบค้นหนังสือราชการ ตามข้อมูล ขอบเขตและรูปแบบที่ก าหนดตาม 

ข้อ 2  
 - ด าเนินการบันทึกข้อมูล 

4  - น าระบบสืบค้นไปทดลองใช้งาน และแก้ไขข้อบกพร่อง 
 - จัดท าคู่มือการใช้งาน 

5 รายงานผลการด าเนินการ 
 
แนวทางการประเมินผล : 
 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

1 ส ารวจ รวบรวมข้อมูล เอกสาร หนังสือ
ราชการที่จะด าเนินการทั้งหมด 

 - หนังสือ เอกสาร หรือหลักฐานต่างๆที่แสดงให้เห็น
ถึงการส ารวจ รวบรวมข้อมูล เอกสาร หนังสือราชการ
ที่ด าเนินการทั้งหมด 

2 แต่งตั้งคณะท างาน และมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนหาเอกสาร และก าหนด
ขอบเขต รูปแบบในการด าเนินการ 

 - ค าสั่ง หนังสือ เอกสารการแต่งตั้งคณะท างาน และ
มอบหมายผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนหาเอกสาร และก าหนดขอบเขตรูปแบบใน
การด าเนินการ 

3  - ด าเนินการพัฒนาระบบสืบค้นหนังสือ
ราชการ ตามข้อมูล ขอบเขตและรูปแบบ
ที่ก าหนดตาม ข้อ 2  
 - ด าเนินการบันทึกข้อมูล 

 - เอกสารต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาระบบ
สืบค้น และการบันทึกข้อมูล 

4  - น าระบบสืบค้นไปทดลองใช้งาน และ
แก้ไขข้อบกพร่อง 
 - จัดท าคู่มือการใช้งาน 

 - เอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงการน าระบบไปทดลองใช้
งาน และการแก้ไขข้อบกพร่อง รวมทั้งจัดท าคู่มือการ
ใช้งาน 

5 รายงานผลการด าเนินการ  - เอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงการรายงานผลการ
ด าเนินการ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

3. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล 
 3.1 หนังสือราชการ ของ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ส านักงานเลขานุการต ารวจ
แห่งชาติ  
 3.2 หนังสือสั่งการของผู้บังคับบัญชา ระดับ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้แก่  
  - ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  
  - จเรต ารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือเทียบเท่า  
  - ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือเทียบเท่า 
 3.3 การรวบรวมเอกสารตามข้อ 3.1 – 3.2 ต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ 
 
4. หน่วยรับผิดชอบหลัก : ฝ่ายอ านวยการ ส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ ที่รับผิดชอบงาน รับ – ส่ง ของ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 
5. หน่วยปฏิบัติ : ทุกกองก ากับการ ในสังกัดส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ 

6. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก : 
 6.1  ผู้ก ากับการ ฝ่ายอ านวยการ  โทร. 0 2205 2760 
  ส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ 
 6.2  รองผู้ก ากับการ ฝ่ายอ านวยการ  โทร. 0 2205 2760 
  ส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ ที่รับผิดชอบงาน รับ – ส่ง  
  ของ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ   
 6.3  สารวัตร ฝ่ายอ านวยการ ส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ  โทร. 0 2205 2760 
  ที่รับผิดชอบงาน รับ – ส่ง ของ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
 6.4 รองสารวัตร ฝ่ายอ านวยการ ส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ  โทร. 0 2205 2760 
  ที่รับผิดชอบงาน รับ – ส่ง ของ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 6.5 ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายอ านวยการ ส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ  โทร. 0 2205 2760 
  ที่รับผิดชอบงาน รับ – ส่ง ของ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๒๑. ตท. 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 :  ระดับความส าเร็จในการจัดท าข้อตกลงระหว่างส านักงานกลางแห่งชาติต ารวจสากลประเทศไทย กับ 
                 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการเข้าถึงระบบข้อมูลข่าวสารขององค์การต ารวจสากลโดยตรง   
หน่วยวัด      : ระดับความส าเร็จตามเกณฑ์ที่ก าหนด ( Milestone )  
น้ าหนัก       : ร้อยละ 25 
 
1. ค ำอธิบำย :  
 ข้อตกลงการเข้าถึงระบบข้อมูลข่าวสารขององค์การต ารวจสากลโดยตรง  เป็นการขออนุมัติให้กองการ
ต่างประเทศ ในฐานะเป็นหน่วยงานประสานงานกับองค์การต ารวจสากล  มีอ านาจในการอนุญาตให้หน่วยราชการที่เหมาะสม
สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลองค์การต ารวจสากลผ่าน I 24/7  ได้ โดยการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลเอกสารการเดินทางหาย
และถูกลักขโมยขององค์การต ารวจสากล Stolent and Lost Travel Document ( SLTD )  Databases  ซึ่งมี
ข้อมูลเกี ่ยวกับหนังสือเดินทางที่สูญหายและถูกลักขโมยมากกว่า 40 ล้านเล่ม   การเชื ่อมโยงระบบถือเป็น
ยุทธศาสตร์ในการต่อสู้  สกัดกั้นอาชญากรรม ซึ่งผู้ก่อการร้ายและอาชญากรข้ามชาติมักใช้หนังสือเดินทางที่มีการ
แจ้งหายและถูกลักขโมยมาดัดแปลงแล้วเดินทางไปกระท าความผิดหรือหลบหนีกระบวนการยุติธรรม   
           การเชื่อมต่อระบบตรวจหนังสือเดินทาง ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ( PIBICS ) กับฐานข้อมลูเอกสารการเดินทาง
หายและถูกขโมยขององค์การต ารวจสากล (  INTERPOL SLTD )  สามารถตรวจหนังสือเดินทางได้ในทันทีว่าหนังสือเดินทาง
เล่มที่ผู้โดยสารน ามายื่นแสดงเพ่ือขอเข้าประเทศนั้น เป็นหนังสือเดินทางที่มีการแจ้งหายหรือแจ้งถูกลักขโมยแล้วน ามาใช้ใหม่
โดยผู้อื่นหรือไม่ และทราบว่าผู้ถือหนังสือเดินทางเล่มนั้นเป็นผู้ถูกออกหมายจับจากองค์การต ารวจสากลหรือไม่  เป็นการตรวจ
หนังสือเดินทางแบบ Online  and real time   เนื่องจากมีฐานข้อมูลต ารวจสากลมารองรับทันทีที่เชื่อมต่อส าเร็จ และมีความ
สอดคล้องต่อแนวต ารวจในอนาคต 
 
2.เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 

ระดับคะแนน ระดับชั้นของความส าเร็จ (Milestone ) 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1 √     
2 √ √    
3 √ √ √   
4 √ √ √ √  
5 √ √ √ √ √ 

 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๓๖๐ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

3.ขั้นตอนด ำเนินกำร / ระดบัคะแนน 
 

ขั้นตอน/
ระดับคะแนน 

รายละเอียดการด าเนินการ/ เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมิน 

1 ขออนุมัติหลักการจัดท าความตกลงระหว่างส านักงาน
กลางแห่งชาติต ารวจสากลประเทศไทย กับส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการเข้าถึงระบบข้อมูลข่าวสาร 
ขององค์การต ารวจสากลโดยตรง   

-หนังสือขออนุมัติหลักการ 

2 ตร.อนุมัติหลักการการจัดท าความตกลง ฯ -ตร.ลงนามอนุมัติหลักการ 
3 แต่งตั้งคณะท างานก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา

อนุญาตหน่วยงานที่เหมาะสมที่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูล
ต ารวจสากล 

-ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน ฯ 
-หนังสือเชิญประชุมคณะท างาน ฯ 
-ก าหนดหลักเกณฑ์ 
 - มติที่ประชุม ฯ 
-ภาพถ่าย 

4 แจ้งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาต
หน่วยงานที่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลต ารวจสากล 
 

-หลักเกณฑ์การพิจารณา ฯ 
- มติที่ประชุม 
 - หนังสือแจ้งผลการพิจารณาหน่วยงานที่
เหมาะสม 

5 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตหน่วยงานที่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลต ารวจสากล  

-หนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วย
ทราบ 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีจัดเก็บข้อมูล :   

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ฝา่ยความร่วมมือและกิจการระหว่างประเทศ ตท. 

หน่วยปฏิบัติ : ทุกหน่วยในสังกัด ตร.  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  :    พ.ต.ท.หญิง ปุญณิศา  ณัชญ์โสภณ    โทรศัพท์     096 245  3515  

         พ.ต.ท.มนต์ชัย  มาลัย        โทรศัพท์    089 838 5739             

 

 

 

 

 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๓๖๑ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการต ารวจไทยเพ่ือเตรียมความพร้อมไปปฏิบัติภารกิจ 
                  รักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ( แบบรายบุคคล  ) 
หน่วยวัด :   ระดับความส าเร็จตามเกณฑ์ที่ก าหนด ( Milestone )  
น้ าหนัก :    ร้อยละ 25 
 
1. ค ำอธิบำย :  
      บทบาทสหประชาชาติในการธ ารงรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการของ
สหประชาชาติ  เป็นภารกิจที่ต้องมีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับผิดชอบงานด้านการ
วางแผนและจัดการกองก าลัง รวมถึงบุคลากร งบประมาณ การสื่อสาร และอ่ืนๆ สหประชาชาติจึงให้ความส าคัญกับการ
ปฏิรูปปฏิบัติการรักษาสันติภาพ  เพ่ือการวิเคราะห์เชิงรุกเกี่ยวกับปัญหาและความท้าทายของการปฏิบัติการรักษา
สันติภาพ อาณัติของภารกิจต้องเข้มแข็ง มีความเป็นสากล และได้รับการยอมรับทางการเมืองจากทุกฝ่ายของประเทศท่ี
เกี่ยวข้อง  
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ได้จัดส่งข้าราชการต ารวจเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพตามความต้องการของ
สหประชาชาติในหลายภูมิภาคท่ัวโลก เป็นการสนองตอบนโยบายต่างประเทศในการสนับสนุนบทบาทในการธ ารงและ
รักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ  การปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติได้พัฒนาบทบาทจาก
เดิมที่เน้นเฉพาะความพยายามในการยุติการสู้รบและความขัดแย้ง มาสู่ภารกิจที่มีมิติหลากหลาย ทั้งการรักษาสันติภาพ   
และการฟื้นฟูเสริมสร้างสันติภาพภายหลังความขัดแย้ง เพ่ือให้เกิดสันติภาพอย่างพร้อมรับมือกับความท้าทายกับปัญหา
ใหม่ๆ ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าพื้นที่ในการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพเป็นพื้นที่ที ่ใช้ภาษาฝรั ่งเศสในกา รติดต่อ 
สื ่อสาร  ดังนั ้นโอกาสในการเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ   ต้องเป็นผู ้ที ่มีความรู ้ด้านภาษา ฝรั ่งเศส  
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  จึงมุ่งเน้นพัฒนาศัยภาพข้าราชการต ารวจเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม โดยประสาน
การสนับสนุนจากหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องให้องค์ความรู ้ให้กับข้า ราชการต ารวจได้ร ับการพัฒนาทักษะ  ขีด
ความสามารถในระดับสากล    
 
2.เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับคะแนน ระดับชั้นของความส าเร็จ (Milestone ) 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1 √     
2 √ √    
3 √ √ √   
4 √ √ √ √  
5 √ √ √ √ √ 

 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๓๖๒ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

3.ขั้นตอนด ำเนินกำร / ระดบัคะแนน 
 

ขั้นตอน/
ระดับคะแนน 

รายละเอียดการด าเนินการ/ เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมิน 

1 ขออนุมัติหลักการให้ข้าราชการต ารวจที่มีประสบการณ์
ปฏิบัติภารกิจสันติภาพและมีหลักฐานความรู้เบื้องต้นภาษา
ฝรั่งเศส เข้ารับการอบรมภาษาฝรั่งเศส 

-หนังสือขออนุมัติหลักการ 

2 ส่งรายชื่อข้าราชการต ารวจเข้ารับการฝึกอบรมภาษา
ฝรั่งเศส 

-หนังสือน าส่งรายชื่อข้าราชการต ารวจ
เข้ารับการฝึกอบรมภาษาฝรั่งเศส 
-ภาพถ่ายการฝึกอบรม 

3 ประสานขอทราบผลการประเมินการเข้ารับการฝึกอบรม ฯ ผลประเมินการฝึกอบรม ฯ 
4 แจ้งรายชื่อข้าราชการต ารวจที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมภาษา

ฝรั่งเศสให้ ตร.ทราบ 
หนังสือน าส่งรายชื่อข้าราชการต ารวจที่
ผ่านการฝึกอบรม 

5 ประมวลเสนอ ตร. ขึ้นบัญชีผู้มีคุณสมบัติพร้อมปฏิบัติหน้าที่
รักษาสันติภาพ 

หนังสือขออนุมัติขึ้นบัญชี ฯ 

 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีจัดเก็บข้อมูล :   

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ฝา่ยความร่วมมือและกิจการระหว่างประเทศ ตท. 

หน่วยปฏิบัติ : ทุกหน่วยในสังกัด ตร.  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  :  พ.ต.ท.หญิง ปุญณิศา          ณัชญ์โสภณ   โทรศัพท์     096 145  3515  

                            พ.ต.ท.หญิง จุฑาทิพย์ สุดใจ           โทรศัพท์     083 822 2440 
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 หน้า๓๖๓ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๒๒. สท. 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ : จ ำนวนครั้งในกำรรับรู้สื่อประชำสัมพันธ์ภำรกิจส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ของกองสำรนิเทศ          

ทำงสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 

หน่วยวัด      : จ านวน (ครั้ง) 

น้ ำหนัก        : ร้อยละ ๓๐ 

๑. ค ำอธิบำย  :   
 จ านวนครั้งในการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจส านักงานต ารวจแห่งชาติ ของกองสารนิเทศทางสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) หมายถึง จ านวนครั้งในการเข้าชม การกดชื่นชอบ (Like) ยอดการแบ่งปัน (Share) และ
การแสดงความคิดเห็น สื่อประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media) (เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ไลน์) ในความรับผิดชอบของกองสารนิเทศ 

๒. ข้อมูลพื้นฐำน : 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

ตัวชี้ วัดที่ ๑.๑.๑ : จ ำนวนครั้งในกำรรับรู้สื่อ
ประชำสัมพันธ์ภำรกิจส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
ของกองสำรนิเทศทำงสื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Media)(เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ไลน์) 

ครั้ง - - - 

 
๓. สูตรค ำนวณ : 
 
 
 
 
**เนื่องจำกเป็นกำรด ำเนนิกำรในปีแรก** 
 
๔. เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
 
    ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ  ๑๕  ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๔๙๖  ครั้ง ๕๘๓  ครั้ง ๖๘๖  ครั้ง ๘๐๘ ครั้ง ๙๕๐ ครั้ง 

เงื่อนไขเกณฑ์กำรให้คะแนน : นับการเข้าชม การกดชื่นชอบ (Like) ยอดการแบ่งปัน (Share) และการแสดงความ
คิดเห็นสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เป็นจ านวนครั้ง (เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ไลน์) 

 

จ านวนครั้งในการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์x 100 
ข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์ทั้งหมดในปี 2559    

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๓๖๔ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๕. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : 

 จัดเก็บข้อมูลจ านวนครั้งของการเข้าชม การกดชื่นชอบ (Like) ยอดการแบ่งปัน (Share) และการแสดงความ
คิดเห็น สื่อประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ( Social 
Media) ในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกองสารนิเทศ  
 
๖. หน่วยรับผิดชอบหลัก : 
 ฝ่ายอ านวยการ กองสารนิเทศ 
 
๗. ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด :   
 พันต ารวจโท สุเทพ  เทพศิริ  รองผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการ กองสารนิเทศ  

หมายเลขโทรศัพท์     ๐๒ ๒๐๕ ๒๖๐๗ 
 

๘. ผู้จัดเก็บข้อมูล :    
 ร้อยต ารวจโท หญิง เรณุกา  กองใจ รองสารวัตรฝ่ายอ านวยการ กองสารนิเทศ   

หมายเลขโทรศัพท์     ๐๒ ๒๐๕ ๒๖๐๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๓๖๕ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ : ร้อยละควำมเข้ำใจในกำรฝึกอบรมโครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้กำรประชำสัมพันธ์ สำนองค์กร           
สู่ควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนประชำสัมพันธ์ ของกองสำรนิเทศ 

หน่วยวัด      : ร้อยละ 

น้ ำหนัก        : ร้อยละ ๒๐ 

๑. ค ำอธิบำย  :   
ควำมเข้ำใจ หมำยถึง 

๑.๑  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในนโยบายและแผนงานประชาสัมพันธ์ ของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน       

๑.๒  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสามารถน าข้อเสนอแนะต่างๆ           
ที่จะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

๑.๓  ผู้บริหาร โฆษก และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยในสังกัดส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือ และการประสานงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
๒. ข้อมูลกำรด ำเนินงำน : 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒ ร้อยละควำมเข้ำใจในกำรฝึกอบรม
โครงกำร เสริมสร้ ำงควำมรู้ ทำงประชำสัมพันธ์           
สำนองค์กรสู่ควำมส ำเร็จ ในกำรท ำงำนประชำสัมพันธ์ 
ของกองสำรนิเทศ 

ร้อยละ - - - 

 
 **เนื่องจำกเป็นกำรด ำเนินกำรในปีแรก** 
 
๓. เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
  
    ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ  ๑๕  ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

 
เงื่อนไขเกณฑ์กำรให้คะแนน : ร้อยละความเข้าใจในการฝึกอบรมพัฒนาด้านประชาสัมพันธ์ 

๔. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : 
 จัดเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 
 
๕. หน่วยรับผิดชอบหลัก : 
 ฝ่ายอ านวยการ กองสารนิเทศ 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ร้อยละ ๔๒   ร้อยละ ๔๙   ร้อยละ ๕๘   ร้อยละ ๖๘   ร้อยละ ๘๐ 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๓๖๖ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๖. ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด :   
 พันต ารวจโท สุเทพ  เทพศิริ  รองผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการ กองสารนิเทศ  

หมายเลขโทรศัพท์     ๐๒ ๒๐๕ ๒๖๐๗ 

๗. ผู้จัดเก็บข้อมูล :    

ร้อยต ารวจโท หญิง เรณุกา  กองใจ รองสารวัตรฝ่ายอ านวยการ กองสารนิเทศ   

หมายเลขโทรศัพท์     ๐๒ ๒๐๕ ๒๖๐๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๓๖๗ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๒๓. สง.ก.ต.ช. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ : ระดับควำมส ำเร็จของกำรปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรเปิดโอกำสให้ 
ประชำชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชน เข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกำรต ำรวจ 

 
หน่วยวัด     : ร่างระเบียบ ก.ต.ช. ระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการระบบบริหารการปฏิบัติงาน   

ด้านการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อยและการ 
รักษาความปลอดภัยของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่น และชุมชน พ.ศ. ....   
มีผลบังคับใช้ 

 
น้ ำหนัก:  ร้อยละ ๒๕ 
 
๑.  ค ำอธิบำย : 
 ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๑๑/๒๕๕๗ ลง ๒๑ ก.ค.๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมกฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ 
ก าหนดให้ ตร. จัดระบบการบริหาร การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา การ
รักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่น
และชุมชน โดยต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนมีส่วนร่วม ทั้งในส่วนร่วม 
ที่เก่ียวกับนโยบาย งบประมาณ และอาสาสมัคร ตลอดจนการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานต ารวจ ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ต.ช. ก าหนด ดังนั้นจึงต้องมีการด าเนินการร่างระเบียบ ก.ต.ช. เพื่อรองรับการ
ด าเนินการตามประกาศ คสช. ฉบับนี้     
 
๒.  เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
 ช่วงระหว่างคะแนนเป็น  ๕  ระดับ  โดยพิจารณาจากระดับของความส าเร็จ (Milestone)  ตามเป้าหมายแต่
ละระดับดังนี้ 
 

ระดับคะแนน 
ระดับข้ันของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
๑ √     
๒ √ √    
๓ √ √ √   
๔ √ √ √ √  
๕ √ √ √ √ √ 

 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๓๖๘ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

โดยที่ : 

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ตั้งคณะท างานด าเนินการยกร่างระเบียบ และบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
๒ ยกร่างระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการตาม พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ และจัดท า

บันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๓ หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการลงนามในกรอบบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 
๔ น าระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการระบบบริหารการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน

และปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความ
ปลอดภัยของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่น และชุมชน พ.ศ. .... เข้าที่
ประชุม ก.ต.ช.เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๕ มีการบังคับใช้ ระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการระบบบริหารการปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษา
ความปลอดภัยของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่น และชุมชน พ.ศ. ....  โดย
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
แนวทางการประเมินผล : 

ระดับคะแนน แนวทางการประเมินผล 
๑ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/มีการประชุมของคณะท างาน 
๒ มีการยกร่างระเบียบ และข้อตกลง 
๓ มีการประชุมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามในกรอบบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 
๔ ก.ต.ช. ให้ความเห็นชอบร่างระเบียบ ก.ต.ช.ฯ  
๕ มีการบังคับใช้ ระเบียบ ก.ต.ช.ฯ โดยการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
๓.  หน่วยรับผิดชอบหลัก:  สง.ก.ต.ช. 
 
๔.  หน่วยปฏิบัติ: สง.ก.ต.ช. 
 
๕.  ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : 
 ๖.๑  พ.ต.อ.พันธุ์พัฒน์  พรประสิทธิ์ ผกก.ฝนก.สง.ก.ต.ช. 
 ๖.๒  พ.ต.ท.วิชัยนาวิน  อนันต์  รอง ผกก.ฝนก.สง.ก.ต.ช. 
 ๖.๓  พ.ต.ท.วิธวิทย ์  ตาดทองแถว สว.ฝนก.สง.ก.ต.ช. 
 ๖.๔  ร.ต.ท.นพรัส  เพ่ิมเจริญ รอง สว.ฝนก.สง.ก.ต.ช. 
 ๖.๕  ร.ต.ท.ชรินทร ์  พันธชิต  รอง สว.ฝนก.สง.ก.ต.ช. 
 ๖.๖  ร.ต.ท.อาภากร  หลักโคตร รอง สว.ฝนก.สง.ก.ต.ช. 
 ๖.๗  ส.ต.อ.หญิง อุมาพร  กิ้มแก้ว  ผบ.หมู่ สง.ก.ต.ช. 
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 หน้า๓๖๙ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒  : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำร กต.ตร. พบประชำชน 

หน่วยวัด        :  ระดับชั้นของความส าเร็จตามเกณฑ์ที่ก าหนด (MILESTONE) 

น้ าหนัก          :  ร้อยละ ๒๕   

๑.  ค ำอธิบำย : 
 พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  ก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจ
กรุงเทพมหานคร/จังหวัด และสถานีต ารวจ (กต.ตร.กทม./จว. และ กต.ตร.สน./สภ.) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วม เพื่อช่วยคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ  และเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  ตร. ได้ก าหนดยุทธศาสตร์         ที่ ๒ การ
พัฒนางานต ารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน เป้าประสงค์ท่ี ๒.๒ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ 
ต่อมา ตร.  ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ปี ๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการ
ปฏิบัติงานของต ารวจ ซึ่ง สง ก.ต.ช. ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ต่อไป 

๒.  เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
 ช่วงระหว่างคะแนนเป็น  ๕  ระดับ  โดยพิจารณาจากระดับของความส าเร็จ (Milestone)  ตามเป้าหมายแต่
ละระดับดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับข้ันของความส าเร็จของจ านวนสถานีต ารวจที่ด าเนินการครบถ้วนทั้ง ๕ ขั้นตอน

(Milestone)   
ต่ ากว่า ๕๐% ๕๑-๖๐% ๖๑-๗๐% ๗๑-๘๐% ๘๑%  ขึ้นไป 

๑ √     
๒ √ √    
๓ √ √ √   
๔ √ √ √ √  
๕ √ √ √ √ √ 

 
กำรค ำนวณคะแนนจำกผลกำรด ำเนินงำน : 

ตัวชี้วัดข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนนถ่วง 

น้ าหนัก 
ร้อยละท่ีสถานีต ารวจในสังกัด บช.น.  
ภ.๑-๙  และ ศชต. ด าเนินโครงการ 
กต.ตร. พบประชาชนได้ครบถ้วนทั้ง  
๕ ขั้นตอน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

๑๐๐   ระดับความส าเร็จ
คิดค านวณคะแนน
ตามน้ าหนักของ
ความส าเร็จในแต่ละ
ขั้นตอน 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

โดยที่ : 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ มีโครงการ กต.ตร. พบประชาชนและมีโครงการของ กต.ตร. 

ที่พัฒนา ส่งเสริม ต่อเนื่องกับโครงการของ กต.ตร. พบประชาชนเพิ่ม
อีก ๒ โครงการ   

๑๐ 

๒ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานตามโครงการทุกโครงการ ๑๐ 
๓ มีการประชุม ปรึกษา หารือ ก าหนดแนวทางก่อนการท างานทุก

โครงการ 
๓๐ 

๔ มีการปฏิบัติงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการทุกโครงการ ๓๐ 
๕ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการให้ ภ.จว. และ บช. ทุก

โครงการ 
๒๐ 

 
๓.  แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : 

๓.๑   สง.ก.ต.ช.  เป็นหน่วยรบัผิดชอบจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่น าตัวชี้วัดไปปฏิบัติ คือ สถานีต ารวจ 
(พ้ืนที่เป้าหมาย) 

๓.๒  การเก็บข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่โครงการเป็นผู้บันทึกแบบตรวจการขับเคลื่อนงาน กต.ตร. ระดับสถานี
ต ารวจ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานต ารวจ 

 
๔.  หน่วยรับผิดชอบหลัก:  สง.ก.ต.ช. 
 
๕.  หน่วยปฏิบัติ: สง.ก.ต.ช. 
 
๖.  ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก : 
 ๖.๑  พ.ต.อ.สมพงษ์  จันทรโรจน์วานิช ผกก.ฝนส.สง.ก.ต.ช. 
 ๖.๒  พ.ต.ท.สมเกียรติ  ใบศรี  สว.ฝนส.สง.ก.ต.ช. 
 ๖.๓  ร.ต.ท.หญิง อัสมา  เอี่ยมยิ้ม  รอง สว.ฝนส.สง.ก.ต.ช. 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๒๔. บ.ตร. 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ : ระดับควำมส ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของ

กระทรวงและนโยบำยส ำคัญ/พิเศษของรัฐบำล 

 นโยบำยส ำคัญเร่งด่วนของรัฐบำลและภำรกิจหลัก 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑  :  ร้อยละของควำมสำมำรถในกำรสนับสนุนอำกำศยำน 

หน่วยวัด  :  ร้อยละ 

น้ ำหนัก    :  ร้อยละ ๒๕ 

๑. ค ำอธิบำย  : 
 ร้อยละของความสามารถในการสนับสนุนอากาศยาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  ตัวชี้วัดนี้ก าหนดขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลัก เพ่ือตอบสนองนโยบายของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล โดยการเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติทั้งในส่วนของนักบิน ช่างอากาศยาน ฝ่าย
สนับสนุน รวมทั้งฝ่ายอ านวยการ ในการจัดอากาศยานสนับสนุนของกองบินต ารวจ ประสบผลส าเร็จสามารถ
ตอบสนองความต้องการใช้อากาศยานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพื่อให้ภารกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป ซึ่งมีข้ันตอนการปฏิบัติของการขอรับการสนับสนุนอากาศยานดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีส่วนกลาง กรณีส่วนภูมิภาค 

เป็นการประสานการปฏิบัติทางโทรศัพท์และทางเอกสารโดย   
ให้จัดท าเป็นหนังสือเพื่อขอใช้อากาศยานและกรอกข้อมูลลงใน
แบบฟอร์มที่ก าหนด ได้แก่ แบบค าขอใช้อากาศยานส าหรับหน่วย
ในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ (แบบ บ.ตร.๑)แบบค าขอใช้
อากาศยานส าหรับหน่วยงานนอกสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ
(แบบ บ.ตร.2)  

หากมีการติดต่อขอรับการสนับสนุนอากาศยาน
โดยตรงกับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค หน่วยจะต้อง
จัดท าเป็นกระดาษเขียนข่าววิทยุ สรุปรายละเอียด
ตามแบบ บตร.๑ ส่งให้กองบินต ารวจเพื่อขออนุมัติ
การใช้อากาศยาน 

ขั้นตอนการเสนออนุมัติ 

งานแผนการบิน ฝ่ายอ านวยการกองบินต ารวจ 

เป็นหน่วยงานใน บ.ตร. 

แจ้งการใช้อากาศยาน 

ผู้บังคับการกองบินต ารวจ 

กลุ่มงานการบิน 

-ตรวจสอบเพื่อระบุรายชื่อนักบินและช่าง
อากาศยานตามที่ได้จัดเวรเตรียมพร้อม
ประจ าวัน  -พิจารณาอนุมัติท้ายแบบฟอร์มขอใช้อากาศยานและใบแจ้ง

เพื่อเตรียมอากาศยาน 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
 
 
 
 
  อำกำศยำน  หมายถึง เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ท่ีใช้ในราชการ 

 ๒. กำรก ำหนดเป้ำหมำย : ในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๘ ได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการที่ครบถ้วนตาม
ขั้นตอนและสรุปผลการปฏิบัติที่สามารถจัดการหรือสนับสนุนอากาศยานเพ่ือปฏิบัติภารกิจได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
ของการขอรับการสนับสนุนอากาศยาน 
 ควำมส ำเร็จของตัวช้ีวัดนี้  :  เป็นการวัดผลการปฏิบัติจากการน าใบขอใช้อากาศยานสนับสนุนภารกิจต่างๆ 
ที่ด าเนินการตามขั้นตอนการอนุมัติใช้อากาศยานมาเปรียบเทียบกับขั้นตอนการรายงานผลการปฏิบัติการบิน ซึ่งได้
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ กองบินต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 ๓.สูตรกำรค ำนวณ: 
 
 
 
 

๔. เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 ๔.๑ ค่าเป้าหมายอยู่ที่ระดับ ๓ โดยปรับช่วงคะแนนในอัตราส่วน +/- ร้อยละ ๑ ต่อ ๑  
ช่วงคะแนน 
 ๔.๒ การประเมินผลการด าเนินงานให้ใช้ใบขอใช้อากาศยานเปรียบเทียบกับ OP – ๑  ของการบินใช้อากาศ
ยานปฏิบัติภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๙) เป็น
ข้อมูลในการค านวณพิจารณาผลส าเร็จจากการด าเนินการ 
 

คะแนน ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการรายงานผลการปฏิบัติ 

-เจ้าหน้าที่ฝ่ายอ านวยการ กองบินต ารวจเป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติตามแบบ POLICE AVIATION DIVISION AIRCRAFT FLIGHT LOG 
(OP-๑) โดยสรุปรวบรวมข้อมูลสถิติการใช้อากาศยานแล้วรายงานผลต่อส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ร้อยละของความสามารถ     = 

ในการสนับสนุนอากาศยาน 

จ านวนตามผลการรายงานการปฏบิัติการบิน (แบบ OP – ๑)   x ๑๐๐ 

 จ านวนการอนุมัติขอใช้อากาศยานของแบบค าขอใช้อากาศยาน 

(แบบ บ.ตร.๑ แบบ บ.ตร.๒) 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
๕. ข้อมูลพื้นฐำน  : 

 ก าหนดค่าเป้าหมายของการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถสนับสนุนอากาศยานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  โดยน า
ผลการรายงานการปฏิบัติ ๓ ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘) มาหาค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ ๙๒.๘๔ และก าหนดเป็นค่าเป้าหมายไว้ที่ระดับ ๓ คะแนน ดังนี้ 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

สถิติการขอใช้อากาศยาน ๙๒๖ ๙๓๗ ๗๕๕ 

รายงานผลการปฏิบัติการบิน ๘๕๒ ๘๗๑ ๗๐๖ 

ค่าเฉลี่ย ๓ ปี 
 
 

   

 
 
 ๖. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล  : 
 เป็นการจัดเก็บข้อมูลจากแบบ บ.ตร. ๑  แบบ บ.ตร. ๒  แบบ. OP-๑ และ แบบรายงาน  ผลการปฏิบัติ  โดย
ฝ่ายอ านวยการ กองบินต ารวจเป็นหน่วยรับผิดชอบด าเนินการจัดเก็บเป็นสถิติข้อมูลตัวเลขการขอใช้อากาศยาน 
 ๗. หน่วยรับผิดชอบหลัก : ฝ่ายอ านวยการ กองบินต ารวจ 

 ๘. หน่วยปฏิบัติ : กลุ่มงานการบิน กองบินต ารวจ 

 ๙. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด  :  
  พันต ารวจเอก อุดม  วิลยาลัย  ผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการ   
  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๕๑๐-๙๓๓๘  กองบินต ารวจ 

 ๑๐. ผู้จัดเก็บข้อมูล  : 

  ๑๐.๑ พันต ารวจตรี เอก  ทองสมัคร สารวัตรฝ่ายอ านวยการ 

  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๕๑๐-๙๑๔๒  กองบินต ารวจ 
  ๑๐.๒ ร้อยต ารวจโท จักรเพชร ภูหงส์สูง  รองสารวัตรฝ่ายอ านวยการ 

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๕๑๐-๙๑๔๒  กองบินต ารวจ   
๑๐.๓ว่าที่ ร้อยต ารวจตรีหญิง มณทิรา ส าอางค์ศรี รองสารวัตรฝ่ายอ านวยการ 

  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๒-๕๑๐-๙๑๔๒  กองบินต ารวจ 
  ๑๐.๔ สิบต ารวจโทหญิง อิสสริยภัทร์ หงกะเชิญ ผู้บังคับหมู่ฝ่ายอ านวยการ  
  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๕๑๐-๙๑๔๒  กองบินต ารวจ 
 

------------------------------ 
 

              ๙๒+ ๙๓ + ๙๓.๕๑  =๒๗๘.๕๑    = ๙๒.๘๔ 
                                            ๓ 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๓๗๔ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ บ.ตร. ๑  แบบ บ.ตร. ๒  แบบ OP – ๑ 
 

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติการบิน 
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 หน้า๓๗๕ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ : ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรเตรียมควำมพร้อมสนับสนุนอำกำศยำนกรณีฉุกเฉินให้กับศูนย์
ปฏิบัติกำรต ำรวจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ ำหนัก  : ร้อยละ ๒๕ 

 ๑. ค ำอธิบำย : ตัวชี้วัดนี้ก าหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจการ
สนับสนุนอากาศยานของกองบินต ารวจซึ่งกองบินต ารวจได้แบ่งประเภทอากาศยานเป็น เฮลิคอปเตอร์จ านวน ๕ ชนิด 
และเครื่องบินปีกติดจ านวน ๓ ชนิดโดยแต่ละชนิดจ าเป็นต้องมีบุคลากร ที่มีความรู้และทักษะเฉพาะส าหรับอากาศ
ยาน  ดังนั้น เพ่ือให้ปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเมื่อได้รับการร้องขอรับการสนับสนุนประจ าอากาศยานแต่ละชนิดได้ จึงได้
ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร  ทั้งประเภทนักบินและช่างอากาศให้มีความพร้อมสามารถ
สนับสนุนทุกภารกิจที่ได้รับสั่งการหรือร้องขอได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๑.๑ ส ารวจอากาศยานที่ใช้งานได้ประจ าวันเพ่ือเตรียมพร้อมรอรับภารกิจและออกค าสั่งเตรียม
บุคลากรการบิน แยกเป็นประเภท : นักบินประจ าอากาศยานปีกหมุน(เฮลิคอปเตอร์) และประจ าอากาศยานปีกติด
(เครื่องบิน) และประเภทช่างอากาศยาน  
  ๑.๒ เมื่อได้รับการแจ้งปฏิบัติการบินฝ่ายปฏิบัติการบินจะพิจารณาจัดนักบินและช่างอากาศยานตาม
ประเภทและชนิดของอากาศยาน ตามค าสั่งเวรเตรียมพร้อมตามข้อ ๑.๑ 

  เตรียมควำมพร้อมของบุคลำกร หมายถึง การจัดเวรเตรียมพร้อมของนักบินและช่างอากาศยาน 
เพ่ือให้นักบินและช่างอากาศยานมีความพร้อมสามารถสนับสนุนทุกภารกิจที่ได้รั บสั่งการหรือร้องขอได้ตลอด ๒๔ 
ชั่วโมง 

  บุคลำกรด้ำนกำรบิน  หมายถึง นักบิน และช่างอากาศยาน  
  กรณีฉุกเฉิน หมายถึง การสั่งการหรือร้องขอรับการสนับสนุนอากาศยานที่ต้องปฏิบัติการบินภายใน 
๖ ชั่วโมง 
  ควำมส ำเร็จของตัวชี้วัดนี้   :   จากการประเมินผลความส าเร็จของการน าค าสั่งเตรียมความพร้อม
ไปปฏิบัติให้บังเกิดเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพตามที่ก าหนดทั้งที่เป็นประจ าวันหรือห้วงเวลา เปรียบเทียบกับผล
การปฏิบัติการบินจริงซึ่งได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ กองบินต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 ๒. กำรก ำหนดเป้ำหมำย 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ได้น าผลจาก ความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจ ความถูกต้องตรงกันกับ
ค าสั่งเตรียมพร้อมประกอบด้วยรายชื่อนักบิน ช่างอากาศยานที่ได้มีค าสั่งเตรียมความพร้อมประจ าวันหรือห้วงเวลา 
เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติการบินจริงมาประเมินผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมเฉพาะการสนับสนุน
อากาศยานในภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีฉุกเฉินจ าเป็นที่ปฏิบัติภารกิจได้ภายใน ๖ 
ชั่วโมง โดยน ามาวัดผลการปฏิบัติเป็นปีแรกโดยมีสถิติการปฏิบัติการบินดังนี้ 
 

สถิติการปฏิบัติการบิน 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๒๔๖ ๑๖๓ ๑๖๔ 

 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๓๗๖ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 ๓. เกณฑ์กำรให้คะแนน 
  ๓.๑ ค่าเป้าหมายอยู่ที่ระดับ ๕ โดยปรับช่วงคะแนนในอัตราส่วน +/-๑ ต่อ ๑ ช่วงคะแนน 
  ๓.๒ การประเมินผลการด าเนินงานโดยใช้ค าสั่งเตรียมพร้อมนักบิน ช่างอากาศยาน    
(ตรวจสอบรายชื่อตามค าสั่งเปรียบเทียบกับ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ทุกภารกิจตามที่สั่งการหรือร้องขอการ
ใช้อากาศยานของกองบินต ารวจของศูนย์ปฏิบ้ติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติจริง 
ประกอบด้วย ค าสั่งเตรียมพร้อมนักบินและช่างอากาศยาน เป็นฐานข้อมูลในการค านวณพิจารณาความพร้อมของ
บุคลากรการบินฯ ของกองบินต ารวจ  
 
   

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. แผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจ าเป็นเร่งด่วน
ของหน่วยบินต ารวจจังหวัดยะลา 

๑     

๒. ค าสั่งเตรียมพร้อมนักบินและช่างอากาศยานประจ า
หน่วยบินจังหวัดยะลาและค าสั่งเตรียมพร้อมนักบิน
และช่างอากาศยาน(ส่วนกลาง) 

 ๒    

๓. ผลการปฏิบัติการบินสนับสนุนภารกิจ (จ านวนครั้ง) 
 

คะแนน ระดับ 
๑ 

ระดับ 
๒ 

ระดับ 
๓ 

ระดับ 
๔ 

ระดับ 
๕ 

ผลการปฏิบัตกิาร 
 

๐.๒ 
(๑๘๙) 

๐.๔ 
(๑๙๐) 

๐.๖ 
(๑๙๑) 

๐.๘ 
(๑๙๒) 

๑ 
(๑๙๓)  

  ๓   

๔. ผลการวิเคราะห์และสรุปผลการปฏิบัติภารกิจในแต่
ละครั้ง 

   ๔  

๕. ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติภารกิจในครั้งต่อไป     ๕ 

 เงื่อนไข  การปฏิบัติภารกิจการเตรียมความพร้อมสนับสนุนอากาศยานกรณีฉุกเฉินให้กับศูนย์ปฏิบัติการ
ต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผลให้การก าหนดค่าเป้าหมายของการปฏิบัติก าหนดไว้ที่ ๑๙๑ ครั้ง  ผลการปฏิบัติ
ดังกล่าวหากไม่ได้ตามระดับ ๓ (๑๙๑ ครั้ง) ให้ใช้ค่าคะแนนที่เกิดข้ึนจากผลการปฏิบัติการบินจริง 
 

สถิติการปฏิบัติการบิน 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๒๔๖ ๑๖๓ ๑๖๔ 

 (๒๔๖+๑๖๓+๑๖๔) / ๓ = ๑๙๑ 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๓๗๗ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
  
๔. หน่วยรับผิดชอบหลัก :  กลุ่มงานการบิน กองบินต ารวจ 

 ๕. หน่วยปฏิบัติ :  กลุ่มงานการบิน กองบินต ารวจ 

 ๖. ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : 
  พันต ารวจเอก นพดล   อินทนาม  นักบิน (สบ ๔) กลุ่มงานการบิน   

หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๕๑๐ ๔๓๘๒  กองบินต ารวจ 

 ๗. ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  

  ๗.๑ พันต ารวจโท บุญยืน  ทั่งรื่น   รองผู้ก ากับการ กลุ่มงานช่างอากาศยาน 

  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘ ๑๓๘๒ ๖๒๓๗  กองบินต ารวจ 

  ๗.๒ พันต ารวจเอก เดช   กันค า   นักบิน (สบ ๕) กลุ่มงานการบิน  
  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘ ๔๑๗๐ ๕๗๕๑  กองบินต ารวจ 

๗.๓สิบต ารวจเอก บุญยัง ธรรมวัติ   ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานการบิน 
  หมายเลขโทรศัพท์๐ ๒๕๑๐ ๔๓๘๒  กองบินต ารวจ 
  ๗.๔ สิบต ารวจเอกหญิง รัตนาภรณ์  สุทธิประภา ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานการบิน  
  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๕๑๐-๙๑๔๒  กองบินต ารวจ 

--------------------------------- 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๒๕. วน. 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรทำงวินัยกับข้ำรำชกำรต ำรวจที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด 

หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จตามเกณฑ์ที่ก าหนด (Milestone) 

น้ ำหนัก : ร้อยละ ๒๕ 

๑. ค ำอธิบำย : 
 ๑.๑ ตัวชีว้ัดนี้ก าหนดขึ้น เพ่ือสนับสนุนนโยบายของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ และแผนปฏิบัติราชการ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลัก เพ่ือตอบสนอง
นโยบายรัฐบาล 

๑.๒ ขั้นตอนของการด าเนินการได้แก่ รับเรื่องการด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการต ารวจที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด ด าเนินการตามขั้นตอนของธุรการ จัดท าข้อมูลและสถิติของข้าราชการต ารวจที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และ
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมทั้งรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล เสนอผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

 
๒. ค ำนิยำม :  

๒.๑ กำรรับเรื่องกำรด ำเนินกำรทำงวินัย หมายถึง การได้รับรายงานหรือส านวนสืบสวนข้อเท็จจริง 
ส านวนการสอบสวนพร้อมค าสั่งลงโทษข้าราชการต ารวจที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไปยังกองวินัยส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 

๒.๒ ขั้นตอนของธุรกำร หมายถึง กระบวนงานตั้งแต่เริ่มต้นจากการรับ-ส่ง เข้างานธุรการ ลงทะเบียน 
รับ-ส่ง ลงทะเบียนคุม ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ลงบัญชีสารบบ และเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งจ่ายส านวนหรือ
จ่ายงานให้กับกลุ่มงาน 

๒.๓ ข้อมูล และสถิต ิหมายถึง การจัดเก็บข้อมูลการด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการต ารวจที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด 

๒.๔ กำรวิเครำะห์ข้อมูล หมายถึง การน ารายงานหรือส านวนในแต่ละฉบับมาเสนอรายละเอียดแจก
แจงให้ผู้บังคับบัญชาในระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติได้รับทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนของรายงานหรือส านวน
ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดว่า ด าเนินการอยู่ในขั้นตอนใด 

๒.๕ กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัย หมายถึง การรายงานผลการด าเนินการทางวินัยกับ
ข้าราชการต ารวจที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่มีต าแหน่งเหนือผู้ด าเนินการทาง
วินัยหนึ่งขั้นและผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาสั่งการตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  
มาตรา ๙๑ 

๒.๖ ระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด หมายถึง เมื่อนิติกรรับส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริง หรือส านวนการ
สอบสวน ต้องตรวจพิจารณาด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนด ๓๐ วัน 

๒.๗ จ ำนวนส ำนวนที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ หมายถึง การนับจ านวนส านวนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด      
ที่นิติกรได้รับมอบหมายให้พิจารณาด าเนินการ แล้วมีความเห็นเสนอต่อผู้บัญชาการส านักงานต ารวจแห่งชาติ และการ
รับรายงานการด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการต ารวจที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดจากหน่วยต้นสังกัด 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
๓. สูตรค ำนวณ  :   

ร้อยละของจ านวนการด าเนินการทางวินัย        =         จ านวนส านวนที่ด าเนินการแล้วเสร็จ x  ๑๐๐ 
กับข้าราชการต ารวจที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จ านวนส านวนที่รับมาทั้งหมด                                                                          

๔.ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน 

. 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑ - แต่งตั้งคณะท างานด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ 

- งานธุรการก าลังพลลงทะเบียนรับ-ส่ง รายงาน หรือส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือส านวนสอบสวนการ
ด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการต ารวจที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 
- งานดรรชนีรับและลงทะเบียนคุมและส่งส านวนหรือรายงานให้กับเจ้าหน้าที่งานตรวจสอบ 
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบลงบัญชีสารบบและน าเสนอ ผบก.วน.หรือผู้ได้รับมอบหมายสั่งจ่ายงานให้กลุ่มงาน 

๒ - ผกก.กลุ่มงานนิติกร สั่งจ่ายงานให้นิติกรที่อยู่ในสังกัดพิจารณาด าเนินการโดยลงบัญชีสารบบแยกแต่ละ
กลุ่มงาน 
- กรณีงานพิจารณารายงานที่เป็นข้อมูลสถิติและงานเตือนเจ้าหน้าที่งานตรวจสอบลงบัญชีสารบบและจ่าย
ให้นิติกรโดยตรง 
- นิติกรรับเรื่องลงสมุดคุมส านวนของตนเอง และพิจารณาด าเนินการให้แล้วเสร็จ เสนอ ผกก.กลุ่มงานนิติกร 
รอง ผบก. ที่รับผิดชอบตามสายงาน หรือ ผบก.วน. ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
- เมื่อด าเนินการทางวินัยเสร็จสิ้นและถึงที่สุดให้จ าหน่ายเรื่องลงในสมุดคุมส านวนประจ าตัวนิติกร ด้วยการ
วงกลมหมึกสีแดงรอบล าดับที่ของส านวน 
- เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบส่งส านวนหรือรายงานเอกสารด าเนินธุรการทางวินัยเสร็จสิ้นและถึงที่สุด ให้งาน
ดรรชนี เก็บรวมเรื่องเป็นสถิติข้อมูลทางวินัย 

๓ 
 
 
 
 

ด าเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลรายงานหรือส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริง ส านวนการสอบสวน     
และการลงโทษ การด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการต ารวจที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั่วประเทศ 
 

ข้อมูลผลการด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการต ารวจที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
 ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 

รับมา จ่าย เสร็จ
สิ้น 

รับ
คืน 

คงเหลือ รับมา จ่าย เสร็จ
สิ้น 

รับ
คืน 

คงเหลือ 

รับรายงานผล
จากหน่วย 

๖๒ ๕ ๑๙ - ๔๓ ๘๗ - ๔ - ๘๓ 

ส านวน
พิจารณา 

๕ ๕ - - ๕ - - - - - 

รวม ๖๗ ๑๐ ๑๙ - ๔๘ ๘๗ - ๔ - - 
ยอดยกมา ๑๘๐ ๘ ๑๐๒ - ๗๘ ๑๖๕ ๘ - - ๑๖๕ 

** ยอดยกมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๘ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
๔ เกณฑ์กำรให้คะแนน : 

  ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +๐.๕/- ๑  ต่อ ๑ คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 

คะแนน ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
จ ำนวนส ำนวนที่
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

๑๔ ๑๔.๕ ๑๕ ๑๕.๕ ๑๖ 

 
เงื่อนไขเกณฑ์กำรให้คะแนน 

   ข้อมูลพ้ืนฐานจากผลการเก็บสถิติข้อมูลผู้ถูกด าเนินการทางวินัย ๒ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๘)  
มาค านวณหาค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ โดยน าสัดส่วนระหว่างจ านวนส านวนการด าเนินการทางวินัยกับ
ข้าราชการต ารวจที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ด าเนินการแล้วเสร็จในแต่ละปีกับจ านวนส านวนการด าเนินการ
ทางวินัยฯ ที่รับมาทั้งหมดในแต่ละปี คูณด้วย ๑๐๐ = /๑๕.๔ จ านวนส านวน น ามาก าหนดเกณฑ์คะแนน
ระดับ ๓ เท่ากับ ร้อยละ ๑๕ 
 

๕ การน าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้เสนอผู้บัญชาการส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือสรุปแนวทางแก้ไข ปรับปรุง 
ระบบการบริหารงานบุคคลของส านักงานต ารวจแห่งชาติ พร้อมด าเนินการเสริมสร้างพัฒนาวินัย
ข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบสวน ปราบปรามยาเสพติดให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และด าเนินการทั้งทางอาญา ทางวินัย และทางปกครองกับข้าราชการต ารวจที่ 
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง พัวพันกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด และจัดท าข้อมูลข้าราชการต ารวจที่กระท าผิดวินัย
เกี่ยวกับยาเสพติด 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๓๘๑ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ : ระดับควำมส ำเร็จของกำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนวินัยให้ข้ำรำชกำรต ำรวจเพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำ
ให้ข้ำรำชกำรต ำรวจมีวินัยและป้องกันมิให้ข้ำรำชกำรต ำรวจกระท ำผิดวินัย 

หน่วยวัด : ระดับข้ันความส าเร็จตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (Milestone) 

น้ ำหนัก: ร้อยละ ๒๕ 
๒. ค ำอธิบำย : 

๑.๑ ตัวชี้วัดนี้ก าหนดขึ้น เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์
ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาล 
                ๑.๒ การเผยแพร่ความรู้ด้านวินัยเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติของ
หน่วยต่างๆ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาวินัยให้กับข้าราชการต ารวจและป้องกันมิให้ข้าราชการต ารวจกระท าผิดวินัย เป็นไป
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของกองวินัยซึ่งเป็นฝ่ายอ านวยการด้านวินัยของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
                ๑.๓ การด าเนินการมีเป้าหมายในการเผยแพร่ความรู้ด้านวินัยไปยัง ๔ กลุ่มข้าราชการต ารวจ 
                     - ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจตามกฎหมายในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา จ าเป็นต้องรู้ขอบเขต
อ านาจตามที่ตนม ี
                     - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านวินัยซึ่งเป็นฝ่ายอ านวยการของผู้บังคับบัญชา จะต้องเป็นผู้มีความรู้
ในกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งแนวทางปฏิบัติเพื่อเสนอแนะผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ 
                     - คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ผู้สืบสวนข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่าง
ร้ายแรง จะต้องรู้และเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ ซึ่งกระบวนการขั้นตอนเปรียบเหมือนกระบวนการพิพากษาในทาง
ปกครอง เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับข้าราชการต ารวจที่ถูกกล่าวหา 
                     - ข้าราชการต ารวจทั่วไปซึ่งควรรู้กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชา
สั่งการเพ่ือมิให้เกิดการกระท าผิดวินัยโดยไม่รู้ถึงความหนักเบาร้ายแรงมากน้อยเพียงใดและเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ตลอดจนรู้ถึงสิทธิของตนเมื่อถูกด าเนินการทางวินัยหรือสิทธิประโยชน์ที่เป็น
ผลกระทบต่อเนื่องจากการถูกด าเนินการทางวินัย  
 
๒. ค ำนิยำม :  
 ๒.๑  โครงการวินัยสัญจร หมายถึง โครงการเดินทางไปอบรมให้ความรู้วินัยแก่ข้าราชการต ารวจใน           
ภ. หรือ บช. ต่าง ๆ ของกลุ่มงานนิติกรด้านการเสริมสร้างและพัฒนาวินัย กองวินัย   
       ๒.๒  หนังสือรวมข้อหารือและแนวทางการปฏิบัติด้านวินัย หมายถึง หนังสือที่รวบรวม ข้อหารือที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัย โดยกองวินัย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ซึ่งรวบรวมจากแหล่งข้อมูลของ
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส านักงาน ก.ตร. , ส านักงาน ก.พ. , ศาลปกครอง , และ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
น ามารวบรวมเป็นรูปเล่มเพ่ือให้หน่วยใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  
๒.๓ โครงการโรงเรียนวินัย  หมายถึง  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านวินัยให้กับข้าราชการต ารวจที่สังกัด สง. ผบ.ตร. 
และหน่วยที่มีที่ตั้งใน ตร. และ กทม. ที่ประสงค์จะส่งข้าราชการต ารวจในสังกัดเข้ารับการอบรม โดยใช้  ห้องประชุม
ของกองวินัยเป็นสถานที่อบรม 
                ๒.๔ หนังสือคู่มือการด าเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๙ หมายถึงหนังสือที่รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่งที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการทางวินัยข้าราชการต ารวจ   
๓. สูตรค ำนวณ : 

      - เก็บข้อมูลปีแรก 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๔.ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน : 
ขั้นตอน รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 

๑ ต.ค.-ธ.ค.๕๘ 
- จัดท าแผนปฏิบัติงานหรือโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 
- เดินทางไปให้ความรู้ด้านวินัยแก่ข้าราชการต ารวจตามโครงการวินัยสัญจรเป็นราย ภ.จว. ใน

สังกัด ภ.๑  
- ให้ความรู้ด้านวินัยแก่ข้าราชการต ารวจในสังกัด สง.ผบ.ตร. และหน่วยที่มีที่ตั้งใน ตร.และกทม.ที่

ประสงค์ส่งข้าราชการต ารวจเข้าอบรมที่ห้องประชุมของกองวินัยตามโครงการโรงเรียนวินัย 
- เป็นวิทยากรในหลักสูตรอบรมของ ตร. ที่  ว.ตร. , สบส. หรือท่ีมีการร้องขอ 

๒ ม.ค.- มี.ค.๕๙ 
- หน่วยในสังกัด สง.ผบ.ตร. และหน่วยที่มีที่ตั้งในส่วนกลางส่งข้าราชการต ารวจเข้าอบรมที่ห้อง

ประชุมของกองวินัยตามโครงการโรงเรียนวินัย 
- เป็นวิทยากรในหลักสูตรอบรมของ ตร. ที่  ว.ตร. , สบส. หรือท่ีมีการร้องขอ. 
- รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่งด้านวินัยเพ่ือเตรียมจัดท าหนังสือคู่มือการด าเนินการทาง

วินัย พ.ศ.๒๕๕๙ 
๓ เม.ย.-มิ.ย.๕๙ 

- เดินทางไปให้ความรู้แก่ข้าราชการต ารวจตามโครงการวินัยสัญจรเป็นราย ภ.จว. ในสังกัด ภ.๒  
- หน่วยในสังกัด สง.ผบ.ตร. และหน่วยที่มีที่ตั้งในส่วนกลางส่งข้าราชการต ารวจเข้าอบรมที่ห้อง

ประชุมของกองวินัยตามโครงการโรงเรียนวินัย 
- เป็นวิทยากรในหลักสูตรอบรมของ ตร. ที่  ว.ตร. , สบส. หรือท่ีมีการร้องขอ. 
- จัดเตรียมข้อมูล ค าสั่ง ข้อหารือท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัย จากแหล่งข้อมูลของ

หน่วยงานต่างๆ ที่มีการด าเนินการทางวินัย เช่น ส านักงาน ก.ตร. , ส านักงาน ก.พ. , ศาล
ปกครอง , ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือเตรียมจัดท าหนังสือรวมข้อหารือและแนว
ทางการปฏิบัติด้านวินัย 

 - จัดท าหนังสือคู่มือการด าเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๙ แจกจ่ายหน่วยระดับ บช. และ บก.ใน
สังกัด สง.ผบ.ตร. 

 
๔ 
 
 
 
 

ก.ค.-ก.ย.๕๙ 
- หน่วยในสังกัด สง.ผบ.ตร. และหน่วยที่มีที่ตั้งในส่วนกลางส่งข้าราชการต ารวจเข้าอบรมที่ห้อง

ประชุมของกองวินัยตามโครงการโรงเรียนวินัย 
- เป็นวิทยากรในหลักสูตรอบรมของ ตร. ที่  ว.ตร. , สบส. และที่มีการร้องขอ. 
- จัดท าหนังสือรวมข้อหารือและแนวทางปฏิบัติด้านวินัยแจกจ่ายหน่วยระดับ บช. และ บก.ใน

สังกัด สง.ผบ.ตร. 
 

๕ วิเคราะห์สรุปผลการด าเนินการ รายงานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งรายงานปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางในการด าเนินการ
ในปีต่อไป 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ขั้นตอน รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 
 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
  ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑  ต่อ ๑ คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 
เงื่อนไขเกณฑ์กำรให้คะแนน 
      วัดความส าเร็จตามโครงการ/แผนงาน ที่ด าเนินการเสร็จสิ้นในแต่ละข้ันตอน 
 
ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนตำมแผน/โครงกำร 
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. 
โครงการ
วินัยสัญจร 

            

จั ด ท า
ห นั ง สื อ
ร ว ม ข้ อ
หารือฯ 

            

เ ป็ น
วิ ท ย า ก ร
หลักสูตร 
 

            

โครงการ
โรงเรียน
วินัย 

            

จัดท า
หนังสือ
คู่มือการ
ด าเนินการ
ทางวินัย 
พ.ศ.
๒๕๕๙ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

แนวทำงกำรประเมินผล : 
 

ระดับ 
คะแนน 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

 
แนวทำงกำรประเมินผล 

๑ ขั้นที่ ๑ จัดท า 
 - แผน/กิจกรรมที่เสนอผู้บังคับบัญชาและได้รับ
การอนุมัติ(เห็นชอบ)  
- ให้ความรู้แก่ข้าราชการต ารวจตามโครงการวินัย
สัญจรเป็นราย ภ.จว. ในสังกัด ภ.๑  
- แจ้งหน่วยในสังกัด สง.ผบ.ตร. และหน่วยที่มี
ที่ตั้งในส่วนกลางที่ประสงค์ส่งข้าราชการต ารวจ
เข้าอบรมที่ห้องประชุมกองวินัยตามโครงการ
โรงเรียนวินัย 
- เป็นวิทยากรในหลักสูตรของ ตร. ที่ ว.ตร. , สบส.
หรือที่หน่วยร้องขอ 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ 
- เอกสารแผนปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 
 
-หนังสือแจ้ง ภ.๑ และรายงานการเดินทางไปตาม
โครงการฯในแต่ละ ภ.จว.  
- หนังสือแจ้งหน่วยที่มีความประสงค์จะส่ง
ข้าราชการต ารวจเข้าอบรมและหนังสือจากหน่วยที่
ประสงค์ส่งข้าราชการต ารวจเข้าอบรม 
 
- หนังสือร้องขอวิทยากรจากหน่วยและหนังสือส่ง
วิทยากรไปตามที่หน่วยร้องขอ 

๒ ขั้นที่ ๒ ด าเนินการตามแผน/กิจกรรม 
- หน่วยในสังกัด สง.ผบ.ตร. และหน่วยที่มีที่ตั้งใน
ส่วนกลางส่งข้าราชการต ารวจเข้าอบรมที่ห้อง
ประชุมของกองวินัยตามโครงการโรงเรียนวินัย 
- เป็นวิทยากรในหลักสูตรของ ตร. ที่ ว.ตร. , 
สบส.หรือที่หน่วยร้องขอ 
-จัดเตรียมท าหนังสือคู่มือการด าเนินการทางวินัย 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ 
- หนังสือของหน่วยที่ส่งข้าราชการต ารวจเข้าอบรม
ตามวันเวลาที่ วน. ก าหนด 
 
- หนังสือร้องขอวิทยากรจากหน่วยและหนังสือส่ง
วิทยากรไปตามที่หน่วยร้องขอ 
-รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่งเพ่ือจัดท าหนังสือ
คู่มือการด าเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๙ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ระดับ 
คะแนน 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

 
แนวทำงกำรประเมินผล 

๓ 
 
 
 

ขั้นที่ ๓ ด าเนินการตามแผน/กิจกรรม 
-ให้ความรู้แก่ข้าราชการต ารวจตามโครงการวินัย
สัญจรเป็นราย ภ.จว. ของ ภ.๒ 
- หน่วยในสังกัด สง.ผบ.ตร. และหน่วยที่มีที่ตั้งใน
ส่วนกลางส่งข้าราชการต ารวจเข้าอบรมที่ห้อง
ประชุมของกองวินัยตามโครงการโรงเรียนวินัย 
- เป็นวิทยากรในหลักสูตรของ ตร. ที่ ว.ตร. , 
สบส.หรือที่หน่วยร้องขอ 
-จัดเตรียมข้อมูล ค าสั่ง ข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินการทางวินัยเพ่ือเตรียมจัดท าหนังสือ
รวมข้อหารือแนวทางปฏิบัติด้านวินัย 
-จัดท าหนังสือคู่มือการด าเนินการทางวินัย พ.ศ.
๒๕๕๙แจกจ่ายหน่วยระดับ บช. และบก.ใน
สังกัด สง.ผบ.ตร.          

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ 
-หนังสือแจ้ง ภ.๒ และรายงานการเดินทางไปตาม
โครงการฯในแต่ละ ภ.จว. 
- หนังสือของหน่วยที่ส่งข้าราชการต ารวจเข้าอบรม
ตามวันเวลาที่ วน. ก าหนด 
 
- หนังสือร้องขอวิทยากรจากหน่วยและหนังสือส่ง
วิทยากรไปตามที่หน่วยร้องขอ 
- รวบรวมระเบียบข้อกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนิน 
การทางวินัยจากแหล่งข้อมูลต่างๆเช่น ส านักงาน 
ก.ตร. , ส านักงาน ก.พ. , ศาลปกครอง  
-หนังสือส่งแจกจ่ายหน่วยระดับ บช. และบก.ใน
สังกัด สง.ผบ.ตร.    

๔ ขั้นที่ ๔ด าเนินการตามแผน/กิจกรรม 
- หน่วยในสังกัด สง.ผบ.ตร. และหน่วยที่มีที่ตั้งใน
ส่วนกลางส่งข้าราชการต ารวจเข้าอบรมที่ห้อง
ประชุมของกองวินัยตามโครงการโรงเรียนวินัย 
- เป็นวิทยากรในหลักสูตรของ ตร. ที่ ว.ตร. , 
สบส.หรือที่หน่วยร้องขอ 
- จัดท ารูปเล่มหนังสือรวมข้อหารือและแจกจ่าย
หน่วยระดับ บช. และหน่วยสังกัด ผบ.ตร. 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ 
- หนังสือของหน่วยที่ส่งข้าราชการต ารวจเข้าอบรม
ตามวันเวลาที่ วน. ก าหนด 
 
-หนังสือร้องขอวิทยากรจากหน่วยและหนังสือส่ง
วิทยากรไปตามที่หน่วยร้องขอ 
-หนังสือส่งแจกจ่ายหน่วยระดับ บช. และบก.ใน
สังกัด สง.ผบ.ตร.    

๕ ขั้นที่ ๕ วิเคราะห์สรุปผลการด าเนินการรายงาน
ผลการปฏิบัติพร้อมทั้งรายงานปัญหา อุปสรรค
และข้ อ เสนอแนะในการด า เนิ นงาน เสนอ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางใน
การด าเนินการในปีต่อไป 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ 
-  ความครอบคลุมของการเผยแพร่ความรู้ด้านวินัย
ด้วยการเป็นวิทยากรบรรยายให้กับหน่วยตาม
เป้าหมายหรือหลักสูตร  และการได้รับแจกจ่าย
หนังสือที่รวมความรู้ด้านวินัยที่หน่วยได้รับ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๓. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : 
 ก าหนดให้ กลุ่มงานนิติกรด้านการเสริมสร้างและพัฒนาวินัย กองวินัย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบใน
ด าเนินการและจัดเก็บข้อมูลการเผยแพร่ความรู้ด้านวินัยโดยการเป็นวิทยากรและจัดเก็บข้อมูลการด าเนินการจัดท า
หนังสือที่รวมความรู้ด้านวินัยเพื่อแจกจ่ายหน่วย 
 
๔. หน่วยรับผิดชอบหลัก : 
 กองวินัย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 
๕. หน่วยปฏิบัติ : 
  กลุ่มงานนิติกรด้านการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยกองวินัย 
 
๖. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก : 
 พันต ารวจเอก ดิเรก   สัตยธรรม       ผู้ก ากับการ กลุ่มงานนิติกรด้านการเสริมสร้างและพัฒนาวินัย กองวินัย   
         หมายเลขโทรศัพท์  ๐๒๒๐๕ ๒๒๙๕ 

พันต ารวจโท โสภณ  สุขอร่าม     สารวัตร กลุ่มงานนิติกรด้านการเสริมสร้างและพัฒนาวินัย กองวินัย   
        หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๒๐๕ ๒๙๓๕ 

 พันต ารวจตรี รัฐพล  สกุลแววแสง     สารวัตร กลุ่มงานนิติกรด้านสอบสวนและพิจารณาโทษ กองวินัย   
        หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๒๐๕ ๒๙๓๕ 
ร้อยต ารวจโท สมภพ จุลโทชัย     รองสารวัตรกลุ่มงานนิติกรด้านการเสริมสร้างและพัฒนาวินัย กองวินัย   
        หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๒๐๕ ๒๙๓๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๓๘๗ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

๒๖. สบร. 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ : ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมต่อหลักสูตรกำรฝึกอบรม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 

แผนปฏิบัติรำชกำรสถำบันฝึกอบรมระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย (สบร.):  
แนวทางการปฏิบัติที่ส าคัญของหน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติราชการของ สบร.  

ล ำดับ หน่วย แนวทำงกำรปฏิบัติที่ส ำคัญ 
ล าดับ ๑ 

 
สบร.  ๑)  ให้ความส าคัญในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้

เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์อาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑  : ยกระดับสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเป็น 
                       ศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านการบังคับใช้กฎหมายของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย    

เป้ำประสงค์ :  ภารกิจในการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสถาบันฝึกอบรมเกิดผลสัมฤทธิ์  

กลยุทธ์:  ประสานงานกับฝ่ายสหรัฐอเมริกาเก่ียวกับการจัดหลักสูตรองค์ความรู้ เอกสาร และการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมโดยใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้ความส าคัญในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้เหมาะสมและทัน
ต่อสถานการณ์อาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 

ตัวช้ีวัด  : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อหลักสูตรการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

หน่วยวัด: ร้อยละ  

น้ ำหนัก:   ร้อยละ ๒๕ 

ค ำอธิบำย  
               ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อหลักสูตรการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐หมายถึง  
การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินโครงการจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ   โดยก าหนดขอบเขตการ
ประเมินผล แยกออกเป็น การประเมินทางด้านหลักสูตร  วิทยากร/อาจารย์ผู้สอน และเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการ
สอน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปวิเคราะห์ประมวลผล  และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือด าเนินโครงการต่อไป 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยและสหรัฐอเมริกาเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและ
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเก่ียวกับสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  โดยเน้น
ส่งเสริมการท างานร่วมกันเพ่ือให้การด าเนินโครงการฝึกอบรม การควบคุมและบริหาร งานการ เตรียมเอกสาร 
ต ารา อุปกรณ์ และสถานที่ส าหรับใช้การฝึกอบรม ตลอดจน กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ให้กับ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ  ของสถาบันฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ    
ภารกิจของสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย คือ  เพ่ือสนับสนุนการสร้าง
สถาบันยุติธรรมทางอาญาในเอเชียด้วยการเน้นเรื่องข้อก าหนดของกฎหมาย และเพ่ิมความมั่นคงเข้มแข็งของการเป็น
หุ้นส่วน และการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มผู้บังคับใช้กฎหมายในเอเชีย เพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น ยาเสพติด การค้า
มนุษย์ การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติอ่ืน ๆ  และส่งเสริมการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการต่อสู้อาชญากรรม
ระดับโลก เช่น ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านกฎหมาย และการส่งผู้ร้ายข้ามแดน  
               การด าเนินโครงการฝึกอบรมเป็นรูปแบบของการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน รวมทั้งประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการต่อต้านอาชญากรรม



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๓๘๘ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ข้ามชาติ การฟอกเงิน การค้าเด็กและสตรีและยาเสพติด โดยมีคณะผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และ
ฮ่องกง เป็นผู้ให้การอบรม ใช้งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐแบบปีต่อปี  มีคณะกรรมการร่วมสหรัฐ – ไทย 
(Joint Committee) เป็นผู้ก ากับดูแลนโยบายของสถาบันฝึกอบรมฯ และบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ
ร่วมไทย – สหรัฐ  

สูตรค ำนวณ:  
 
 

1. เกณฑ์กำรให้คะแนน  
 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-๕ หน่วยต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
 

 
ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

 
ระดับคะแนน 

ร้อยละ ๖๕ เท่ากับ ๑ คะแนน 
ร้อยละ ๗๐ เท่ากับ ๒ คะแนน 
ร้อยละ ๗๕ เท่ากับ ๓ คะแนน 
ร้อยละ ๘๐ เท่ากับ ๔ คะแนน 
ร้อยละ ๘๕ เท่ากับ ๕ คะแนน 

 
ข้อมูลพื้นฐำน:  

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อหลักสูตรการ
ฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 

๗๔ ๗๙ ๘๑.๕ 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล  

 สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย จัดเก็บข้อมูลผลการ 
ประเมินโครงการจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕๕๙   และรายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ  เพ่ือทราบตามห้วงเวลาที่ส านักงานยุทธศาสตร์ 
ต ารวจก าหนด  
 
หน่วยงำนที่ปฏิบัติตำมตัวชี้วัด:  

1.1 ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ แจ้งแนวทาง/วิธีการด าเนินการ ตามกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติราชการของ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ให้สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการ 
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่รับผิดชอบกลยุทธ์นี้รับทราบน าไปปฏิบัติ  

1.2 หน่วยปฏิบัติ : สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายน า 

ความพึงพอใจ × 100 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 

 
 
__ 
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 หน้า๓๘๙ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และรายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ 
ทราบตามห้วงเวลาที่ก าหนด (รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน)  เพ่ือประเมินผลคะแนน ประกอบค ารับรองการปฏิบัติ 
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือน าผลคะแนนที่ได้ไปใข้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติกับผู้บังคับการสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศ 
ว่าด้วยการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป  
 
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย รายงานผลการด าเนิน 
การตามแผนปฏิบัติราชการฯ  ให้ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจทราบ เพ่ือด าเนินการต่อไป   
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย (ฝ่ายอ านวยการ) 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด  

๗.๑ พันต ารวจเอก ศิริพล  กุศลศิลป์วุฒิ   ผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการ 
      โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๙๗๓-๒๓๑๓  
๗.๒ พันต ารวจโทหญิง ศิริเพ็ญ  อเนกวรรณา  รองผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการ      
      โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๙๗๓-๒๓๑๓ 
7.3  พันต ารวจโทหญิง ประณยา  ศรีเรือง   สารวัตรฝ่ายอ านวยการ  
      โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๙๗๓-๒๓๑๓ 
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัด ๑.๒  : ควำมพึงพอใจในกำรมีส่วนร่วมเชิงกิจกรรมของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมต่อหลักสูตรกำรฝึกอบรม  
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 

หน่วยวัด: ร้อยละ  

น้ ำหนัก:   ร้อยละ ๒๕ 

ค ำอธิบำย  
               ความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมเชิงกิจกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อหลักสูตรการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จากผู้เข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ  โดยก าหนดขอบเขตการประเมินผล โดยมีลักษณะการประเมินผลระดับกิจกรรม/กระบวนการ ใน
ภาพรวมของแต่ละหลักสูตร มีการสอบถามความคิดเห็นของผู้รับการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อสถานที่
ฝึกอบรม (อาคารเรียน/ห้องเรียน และอาคารห้องพัก) อาหาร ยาพาหนะรับ -ส่ง และกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถาบัน
ฝึกอบรมจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างกระชับความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละประเทศ ตลอดจน
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในประเทศและภูมิภาค
เอเชีย โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ส าเร็จการฝึกอบรมจากสถาบันแล้ว สามารถติดต่อประสานแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติต่าง ๆ เช่น การฟอกเงิน การค้าเด็กและสตรี และยาเสพติด 
เป็นต้น เพ่ือเป็นข้อมูลในการท างานร่วมกัน ตลอดจนประสบการณ์การท างานในงานด้านอาชญากรรม  เพ่ือเป็ น
ประโยชน์ในการปฎิบัติงานในอนาคตต่อไป  
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือเสริมสร้างกระชับความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละประเทศ 
จะเป็นการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม  ( Ice Breaking Walk Rally)เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ท าความรู้จัก
คุ้นเคยกันก่อนการฝึกอบรม  การจัดงานเลี้ยงต้อนรับ  การจัดงานเลี้ยงอ าลา (หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม)  การจัดทัศน
ศึกษาสถานที่ที่น่าสนใจของประเทศไทยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  ตลอดจนภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมในแต่
ละหลักสูตรจะมีการจัดท าท าเนียบรุ่นผู้เข้ารับการฝึกอบรมและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลในการท างานร่วมกัน ตลอดจนประสบการณ์การท างานในงานด้านอาชญากรรมต่าง ๆ  เพ่ือ
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  

สูตรค ำนวณ:  
 
 

2. เกณฑ์กำรให้คะแนน  
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-๕ หน่วยต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ระดับคะแนน 

ร้อยละ ๖๕ เท่ากับ ๑ คะแนน 
ร้อยละ ๗๐ เท่ากับ ๒ คะแนน 
ร้อยละ ๗๕ เท่ากับ ๓ คะแนน 
ร้อยละ ๘๐ เท่ากับ ๔ คะแนน 
ร้อยละ ๘๕ เท่ากับ ๕ คะแนน 

 

ความพึงพอใจ × 100จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรมที่เขา้ร่วมกิจกรรมท้ังหมด 
 
 
__ 
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 หน้า๓๙๑ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ข้อมูลพื้นฐำน:  
 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
ร้อยละความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมเชิงกิจกรรมของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมต่อหลักสูตรการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๗๓ ๗๔ ๗๔.๘๓ 

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล  
 สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย จัดเก็บข้อมูลผลการประเมิน
การเข้าร่วมกิจกรรมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๕๙   และรายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ  เพ่ือทราบตามห้วงเวลาที่ส านักงานยุทธศาสตร์
ต ารวจก าหนด  

 
หน่วยงำนที่ปฏิบัติตำมตัวชี้วัด:  

๑. ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ แจ้งแนวทาง/วิธีการด าเนินการ ตามกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติราชการของ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ให้สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการด าเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่รับผิดชอบกลยุทธ์นี้รับทราบน าไปปฏิบัติ  

๒. หน่วยปฏิบัติ : สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายน ากล
ยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และรายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจทราบตาม
ห้วงเวลาที่ก าหนด (รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน)  เพ่ือประเมินผลคะแนน ประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือน าผลคะแนนที่ได้ไปใข้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ระหว่างผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติกับผู้บังคับการสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายต่อไป  
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย รายงานผลการด าเนิน 
การตามแผนปฏิบัติราชการฯ  ให้ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจทราบ เพ่ือด าเนินการต่อไป   

 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย (ฝ่ายอ านวยการ) 
ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด  

๗.๑ พันต ารวจเอก ศิริพล  กุศลศิลป์วุฒิ   ผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการ 
      โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๙๗๓-๒๓๑๓  
๗.๒ พันต ารวจโทหญิง ศิริเพ็ญ  อเนกวรรณา  รองผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการ      
      โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๙๗๓-๒๓๑๓ 
7.4  พันต ารวจโทหญิง ประณยา  ศรีเรือง   สารวัตรฝ่ายอ านวยการ  
      โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๙๗๓-๒๓๑๓ 
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 หน้า๓๙๒ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
 

ภำคผนวก 
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 หน้า๓๙๓ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ก 
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 หน้า๓๙๔ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มตำรำงสรุปผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที๑่ 
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 หน้า๓๙๕ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตำรำงสรุปผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
กรม....................กลุ่มภำรกิจ....................กระทรวง....................   รอบ ๖ เดือน 

  รอบ ๑๒ เดือน 
  

ตัวช้ีวัดผล                     
กำรปฏิบัติรำชกำร 

  หน่วยวัด 
น้ ำหนัก
(ร้อย
ละ) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ผลกำรด ำเนินงำน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลกำร

ด ำเนินงำน 
ค่ำ

คะแนน 
ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ ำหนัก 
มิติที่ ๑ มิติด้ำนประสิทธิผล (น้ ำหนัก : ร้อยละ …..) 
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่            
มิติที่ ๒ มิติด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร (น้ ำหนัก : ร้อยละ …..) 
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่            
มิติที ่๓ มิติด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติรำชกำร (น้ ำหนัก : ร้อยละ …..) 
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่            
มิติที่ ๔ มิติด้ำนกำรพัฒนำองค์กร (น้ ำหนัก : ร้อยละ …..) 
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่            

         รวม  
 

รายงาน ณ วันท่ี.....เดือน..........พ.ศ. 
ผู้รายงาน.......................................   หน่วยงาน................................................. 
ต าแหน่ง........................................   โทรศัพท์.................................................. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

หมายเหตุ: กรณีภายในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หากตัวชี้วัดใดไม่สามารถรายงานผลได้ 
เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดท่ีใช้ข้อมูลจากส่วนกลาง จัดเก็บข้อมูลไม่ทัน ฯลฯ ให้ใส่ค่า
คะแนนท่ีได้ เท่ากับ ๑ มาก่อน 
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

แบบฟอร์มรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด) 

ส ำหรับตัวชี้วัดท่ีเป็นเชิงปริมำณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่๒ 
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 

 

 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  
ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด :   ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 
ค ำอธิบำย : 

ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน :   
............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................ 

………………. 
ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น(ร้อย
ละ) 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
      

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

     
 

กำรค ำนวณคะแนนจำกผลกำรด ำเนินงำน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐำน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ค่ำคะแนนที่ได้ 
ค่ำคะแนน        

ถ่วง
น้ ำหนัก 

     
 

ค ำชี้แจงกำรปฏิบัติงำน/มำตรกำรที่ได้ด ำเนินกำร  
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อกำรด ำเนินงำน : 
 
อุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำน :      
 
ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป :      
 
หลักฐำนอ้ำงอิง :  



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๓๙๘ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอร์มรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด) 

ส ำหรับตัวชี้วัดท่ีเป็นเชิงคุณภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่๓ 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๓๙๙ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   ผู้จัดเก็บข้อมูล :    
โทรศัพท์ :   โทรศัพท์ :    
ค าอธิบาย : 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ค าอธิบาย 

๑.        

๒.  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
     

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : (ส่วนราชการไม่ต้องใส่ผลคะแนนมา) 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

     

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      
 
หลักฐานอ้างอิง :  

  
 
 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๔๐๐ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

แบบฟอร์มรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด) 

ส ำหรับตัวชี้วัดท่ีเป็นขั้นตอนด ำเนินงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที ่๔ 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๔๐๑ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ 
เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   ผู้จัดเก็บข้อมูล :    
โทรศัพท์ :   โทรศัพท์ :    
ค าอธิบาย :  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
๑  
๒  
๓  
๔  
๕  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
     

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

     

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      
 
หลักฐานอ้างอิง :  
 
 

 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๔๐๒ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ ๕ 
 

 
 

 
แบบฟอร์มรำยงำนกำรปฏิบัติรำชกำร ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติ

รำชกำร (รำยตัวชี้วัด) 
ส ำหรับตัวชี้วัดที่เป็นแบบผสม (Hybrid) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๔๐๓ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
 

รำยงำนกำรประเมินผลตนเองตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน 

  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 
ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด :   ผู้จัดเก็บข้อมลู : 
เบอร์ติดต่อ : เบอร์ติดต่อ : 
ค ำอธิบำย : 
 
 
ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน :  (ขอให้กรอกข้อมูลผลการด าเนินงานใหค้รบถ้วนตามประเด็นการประเมินผลพร้อมหลักฐาน
อ้างอิงที่สอดคล้องและชัดเจน) 

ระดับคะแนน กำรด ำเนินงำนในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑  

๒  

๓  

๔  

๕  
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
     

 

กำรค ำนวณคะแนนจำกผลกำรด ำเนินงำน : 
 

ตัวชี้วัด/ 
ข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบตัวชี้วัด 

น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ค่ำคะแนน 
ที่ได้ 

ค่ำคะแนน        
ถ่วงน้ ำหนัก 

     
 

ค ำชี้แจงกำรปฏิบัติงำน/มำตรกำรที่ได้ด ำเนินกำร  : 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อกำรด ำเนินงำน : 

 
 
 
อุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำน :      

 
 
ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป :      
 
 

หลักฐำนอ้ำงอิง : 

 

แบบฟอร์มส ำหรับตัวชี้วัดที่เป็นแบบผสม (Hybrid) 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๔๐๔ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

กำรเขียนรำยงำนกำรประเมินผลตนเองตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด) 
ส ำหรับตัวช้ีวัดที่เป็นแบบผสม (Hybrid) 

 

ขอให้ส่วนราชการกรอกข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
หัวข้อกำรรำยงำน ค ำอธิบำย 

๑. รอบระยะเวลาการรายงาน ท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของการ
รายงาน 

๒. ช่ือตัวช้ีวัด ระบุช่ือตัวช้ีวัดและล าดับที่ของตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
๓. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด ระบุช่ือผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด พร้อมเบอร์ติดต่อ 
๔. ผู้จัดเก็บข้อมูล ระบุช่ือผู้จัดเก็บข้อมูล พร้อมเบอรต์ิดต่อ 
๕. ค าอธิบาย กรณีตัวช้ีวัดภาคบังคับหรือใช้ข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลาง 
   ใช้ค าอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอยีดในคู่มือการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖. ข้อมูลผลการด าเนินงาน กรณีตัวช้ีวัดประเมินเป็นขั้นตอนการด าเนินงาน 
   อธิบายรายละเอียดการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนตามเกณฑ์การ

ให้คะแนนของตัวช้ีวัดตามค ารับรอง การปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการ  

  กรณีตัวช้ีวัดประเมินเป็นเชิงปรมิาณ  
   ข้อมูลผลการด าเนินงานจะแสดงผลเป็นตัวเลข                โดย

ขอให้แสดงข้อมูลผลการด าเนินงานท้ังหมดที่ใช้ใน การค านวณผล
คะแนนตามสูตรการค านวณหรือนยิามของตัวช้ีวัดตามค ารับรอง
การปฏิบัตริาชการ 

๗. เกณฑ์การให้คะแนน ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
๘. การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน แสดงรายละเอียดของการค านวณผลการประเมินของตัวช้ีวัดตามที่ระบุ

ในคู่มือการประเมินผลการปฏิบตัิงานตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๙. ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้
ด าเนินการ 

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบตั/ิมาตรการทีไ่ด้ด าเนินการ ส าหรบั
ตัวช้ีวัดนี ้

๑๐. ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน ระบุปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนต่อการด าเนินงาน ส าหรับตัวช้ีวัดนี้ 
๑๑. อุปสรรคต่อการด าเนินงาน ระบุปัจจยัที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานส าหรับตัวช้ีวัดนี ้
๑๒. ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปี

ต่อไป 
ระบุข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานตามตัวช้ีวัดนี้ในปีงบประมาณ
ต่อไป 

๑๓. หลักฐานอ้างอิง ระบุถึงช่ือหรือชนิดของหลักฐานทีใ่ช้อ้างอิงและจ านวน  ของเอกสารที่ได้
จัดส่งมา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 
โดยชนิดของหลักฐานอ้างอิงของแต่ละตัวช้ีวัดสามารถดไูด้จากคู่มือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารบัรองการปฏิบัตริาชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  หัวข้อแนวทางการประเมินผล ตัวอย่าง
หลักฐานอ้างอิง เช่น รายละเอียดของแผนงาน หนังสือค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน รายงานการประชุม ภาพถ่าย เป็นต้น 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๔๐๕ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

แบบฟอร์มรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด) 
ส ำหรับตัวชี้วัดผลส ำเร็จ/ไม่ส ำเร็จ (Pass/Fail) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 6 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๔๐๖ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ 
เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  
ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด :   ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 
ค ำอธิบำย :  

ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน :   
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ไม่ส าเร็จ - - - ส าเร็จ 

กำรค ำนวณคะแนนจำกผลกำรด ำเนินงำน : 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อย
ละ) 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ค่ำคะแนนที่ได้ 
ค่ำคะแนน        

ถ่วง
น้ ำหนัก 

     

ค ำชี้แจงกำรปฏิบัติงำน/มำตรกำรที่ได้ด ำเนินกำร  
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อกำรด ำเนินงำน : 
 
อุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำน :      
 
ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป :      
 
หลักฐำนอ้ำงอิง :  
 

 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๔๐๗ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 

ตัวอย่ำงแบบฟอร์มรำยละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) 
 
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑.๑ : .………………………………………………………………………..………………………………………………… 
 
หน่วยวัด : ………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
 
น้ ำหนัก :..................................................................................……………………………………………………………… 
 
ค ำอธิบำย  :   
 .........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
....................................................................................... 

ค ำนิยำม : 
.........................................................................................................................................................

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

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

สูตรค ำนวณ :  
 .........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 

เกณฑ์กำรให้คะแนน:  
  

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



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๔๐๘ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน : 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
     

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : 
.................................................................................................................................... 

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

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

กำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน : 
 ...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................... 

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก:  
.................................................................................................................................... 

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

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

หน่วยปฏิบัติ : 
.................................................................................................................................... 

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

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

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด:    
.................................................................................................................................... 

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

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

ผู้จัดเก็บข้อมูล:    
 ................................................................................................................................. 

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

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



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๔๐๙ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ข 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๔๑๐ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๔๑๑ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๔๑๒ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๔๑๓ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๔๑๔ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ค 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๔๑๕ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัดของ ตร. ระดับหน่วย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙(รวม ....๑๕...ตัวชี้วัด) 

 

ตัวช้ีวัด 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
ระดับ ตร. 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบร่วมฯ หน่วยปฏิบัติ 

มิติที่ ๑ : มิติภำยนอก  (มี ๒ ด้ำน๘ ตัวช้ีวัด  น้ ำหนักร้อยละ ๗๕) 

 ด้ำนประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต)  (๖๕ %) 

ตัวชี้วัดที่ ๑ :ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง   ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 
(๗ ตัวชี้วัด น้ าหนักร้อยละ ๖๕) 

ตัวชี้วัดที่๑.๑ ความเชื่อมั่นต่อการบริการของต ารวจ (WEF) 
 

สยศ.ตร. 
(ผอ.) 

สยศ.ตร. 
(วจ.) 

บช.น. ภ.๑ – ภ.๙  ศชต. 

ตัวชี้วัดที่๑.๒ จ านวนสถานีต ารวจ/หน่วยบริการที่ยกระดับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น สยศ.ตร. 
(ยศ.) 

 บช.น. ภ.๑ – ภ.๙  ศชต. บช.ก. และ 
สตม. 

ตัวชี้วัดที่๑.๓ ร้อยละความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน สยศ.ตร. 
(ผอ.) 

สยศ.ตร. 
(วจ.) 

บช.น. ภ.๑ – ภ.๙  ศชต. 

ตัวชี้วัดที่๑.๔ ความส าเร็จของการจับกุมผู้กระท าผิดในคดีส าคัญ 
ตัวชี้วัดที่๑.๔.๑ จ านวนคดียาเสพติดรายส าคัญที่จับกุมได้ 
ตัวชี้วัดที่๑.๔.๒ ร้อยละของคดีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สามารถส่งส านวนให้พนักงานอัยการได้  
(Joint KPIs) 
ตัวชี้วัดที่๑.๔.๓ ร้อยละของผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ที่สามารถส่งฟ้องต่อผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมทั้งหมด  
(Joint KPIs) 

 
บช.ปส. 

บช.ก.(บก.ทท.) 
 

บช.ก.(บก.ปคม.) 
 

  
บช.น. ภ.๑ – ภ.๙  ศชต.และ บช.ปส. 
บช.น. ภ.๑ – ภ.๙  ศชต.และ บช.ก.
(บก.ทท.)  
บช.น. ภ.๑ – ภ.๙  ศชต.สตม.และ 
บช.ก.(บก.ปคม.,บก.รน.,บก.ปอท.) 

ตัวชี้วัดที่๑.๕  อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อประชากรแสนคน สยศ.ตร. 
(ผก.) 

 บช.น. ภ.๑ – ภ.๙  ศชต. 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๔๑๖ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

หน่วยงำนรับผิดชอบหลักตัวชี้วัดของ ตร. ระดับหน่วยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ตัวช้ีวัด 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
ระดับ ตร. 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบร่วมฯ หน่วยปฏิบัติ 

ด้ำนกำรประเมินคุณภำพ ( ๑ ตัวชี้วัด น้ าหนักร้อยละ ๑๐)    

ตัวชี้วัดที่ ๒. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
กระบวนงานการรับแจ้งที่พักอาศัยของเจ้าของบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหะสถานหรือ
ผู้จัดการโรงแรมซึ่งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย 

 
สตม. 

  
บก.ตม.๑,๓-๖ 

มิติที่ ๒ : มิติภำยใน  (มี ๒ ด้ำน๗  ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ ๒๕) 
 ด้ำนประเมินประสิทธิภำพ (๕ ตัวชี้วัด น้ าหนักร้อยละ ๑๕)    
ตัวชี้วัดที่ ๓. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่๓.๑การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
ตัวชี้วัดที่๓.๒ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

สงป.(งป.) 
 

กรมบัญชีกลาง 
(หน่วยผู้เบิก๓๖ หน่วย) 

 - ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 
(๓๐ บช. และ ๗ บก.) 

ตัวชี้วัดที่ ๔.การประหยัดพลังงาน 
 

สกบ. 
 

 - ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 
(๓๐ บช. และ ๗ บก.) 

ตัวชี้วัดที่ ๕. การประหยัดน้ า  สกบ. 
 

 - ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 
(๓๐ บช. และ ๗ บก.) 

*ตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(เฉพาะหน่วย ๒๖ หน่วย)  

หน่วยในสังกัด 
ตร. 

(๒๖ หน่วย) 

 -สยศ.ตร. สกบ.สกพ. สงป. กมค. 
สง.ก.ตร. จต. สตส. บช.ก. บช.ส. 
บช.ปส.สตม. บช.ตชด. สพฐ.ตร. 
สทส. บช.ศ. รร.นรต. รพ.ตร. 
สง.นรป. สลก.ตร. ตท. สท. 
สง.ก.ต.ช. บ.ตร. สบร. และ วน. 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๔๑๗ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัด 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
ระดับ ตร. 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบร่วมฯ หน่วยปฏิบัติ 

ตัวชี้วัดที่ ๖. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 
 

สทส.  - ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 
(๓๐ บช. และ ๗ บก.) 

 ด้ำนกำรพัฒนำองค์กำร( ๒ ตัวชี้วัด น้ าหนักร้อยละ ๑๐)  

ตัวชี้วัดที่ ๗. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ  สกพ.  - ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 
(๓๐ บช. และ ๗ บก.) 

 
ตัวชี้วัดที่ ๘. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน  จต.  สกบ., สยศ.ตร., สง.ก.ต.ช. และ 

สตส. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๔๑๘ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

หน่วยงำนรับผิดชอบหลักตัวชี้วัดระดับ ตร.ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙(รวม ....๑๕...ตัวชี้วัด) 

ตัวช้ีวัด 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
ระดับ ตร. 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบร่วมฯ หน่วยปฏิบัติ 

มิติที่ ๑ : มิติภำยนอก  (มี ๒ ด้ำน๘ ตัวช้ีวัด  น้ ำหนักร้อยละ ๗๕) 

 ด้ำนประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต)(๖๕ %) 

ตัวชี้วัดที่ ๑ :ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง   ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 
น้ าหนักร้อยละ ๖๕    

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ความเชื่อมั่นต่อการบริการของต ารวจ (WEF) 
 

สยศ.ตร. 
(วจ.) 

สยศ.ตร. 
(ผอ.) 

บช.น. ภ.๑ – ภ.๙  ศชต. 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ จ านวนสถานีต ารวจ/หน่วยบริการที่ยกระดับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น สยศ.ตร. 
(ยศ.) 

 บช.น. ภ.๑ – ภ.๙  ศชต. บช.ก. และ 
สตม. 

ตัวชี้วัดที่  ๑.๓ ร้อยละความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน สยศ.ตร. 
(วจ.) 

สยศ.ตร. 
(ผอ.) 

บช.น. ภ.๑ – ภ.๙  ศชต.บช.ก. และ 
สตม. 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ความส าเร็จของการจับกุมผู้กระท าผิดในคดีส าคัญ 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๑ จ านวนคดียาเสพติดรายส าคัญที่จับกุมได้ 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๒ ร้อยละของคดีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สามารถส่งส านวนให้พนักงานอัยการได้ 
(Joint KPIs) 
ตัวชี้วัดที่๑.๔.๓ ร้อยละของผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ที่สามารถส่งฟ้องต่อผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมทั้งหมด  
(Joint KPIs) 

 
บช.ปส. 

บช.ก.(บก.ทท.) 
 

บช.ก.(บก.ปคม.) 
 

  
บช.น. ภ.๑ – ภ.๙  ศชต.และ บช.ปส. 
บช.น. ภ.๑ – ภ.๙  ศชต.และ บช.ก.
(บก.ทท.)  
บช.น. ภ.๑ – ภ.๙  ศชต.สตม.และ 
บช.ก.(บก.ปคม.,บก.รน.,บก.ปอท.)) 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๕  อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อประชากรแสนคน สยศ.ตร. 
(ผก.) 

 บช.น.ภ.๑- ภ.๙และ ศชต. 
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 หน้า๔๑๙ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัดระดับ ตร.ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ตัวช้ีวัด 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
ระดับ ตร. 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบร่วมฯ หน่วยปฏิบัติ 

มิติที่ ๒ : มิติภำยใน  (มี ๒ ด้ำน๗  ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ ๒๕) 
 ด้ำนประเมินประสิทธิภำพ (๕ ตัวชี้วัด น้ าหนักร้อยละ ๑๕)    
ตัวชี้วัดที่ ๓. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

สงป.(งป.) 
 

 

กรมบัญชีกลาง 
(หน่วยผู้เบิก๓๖ หน่วย) 

 - ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 
(๓๐ บช. และ ๗ บก.) 

 

ตัวชี้วัดที่ ๔.การประหยัดพลังงาน 
 

สกบ. 
 

 - ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 
(๓๐ บช. และ ๗ บก.) 

 
ตัวชี้วัดที่ ๕. การประหยัดน้ า  สกบ. 

 
 - ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 

(๓๐ บช. และ ๗ บก.) 
 

ตัวชี้วัดที่  ๖. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ สทส.  - ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 
(๓๐ บช. และ ๗ บก.) 

 ด้ำนกำรพัฒนำองค์กำร( ๒ ตัวชี้วัด น้ าหนักร้อยละ ๑๐)  

ด้ำนกำรประเมินคุณภำพ (๑๐%)    

ตัวชี้วัดที่ ๒. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
              กระบวนงานการรับแจ้งที่พักอาศัยของเจ้าของบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหะ
สถานหรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย 

 
สตม. 

  
บก.ตม.๑,๓-๖ 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า๔๒๐ 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตัวช้ีวัด 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
ระดับ ตร. 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบร่วมฯ หน่วยปฏิบัติ 

 ด้ำนกำรพัฒนำองค์กำร( ๒ ตัวชี้วัด น้ าหนักร้อยละ ๑๐)  

ตัวชี้วัดที่ ๗. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ  สกพ.  - ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 
(๓๐ บช. และ ๗ บก.) 

 
ตัวชี้วัดที่ ๘. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน  จต.  สกบ., สยศ.ตร., สง.ก.ต.ช. และ สตส. 
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภำคผนวก ง 
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 หน้า422 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

ตำรำงเกณฑ์กำรให้ค่ำน้ ำหนกั จ ำแนกตำมภำรกิจของหน่วยงำน ดังนี้ 

หน่วยงำน มิติภำยนอก มิติภำยใน 

 ส่วนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 
ได้แก่ บช.น. ภ.๑-๙ศชต. (๑๑ หน่วย) 

-มอบความรับผิดชอบให้เป็นหน่วย
ปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ตร. จะให้
น้ าหนักตามความส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ ตร.  

*น้ าหนักร้อยละ ๗๕  

-มอบความรับผิดชอบให้เป็นหน่วย
ปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ตร. ก าหนดค่า
น้ าหนักตามความส าคัญลดหลั่นตามท่ี
ส านักงานก.พ.ร.ก าหนด 

*น้ าหนักร้อยละ ๒๕ 

 ส่วนบังคับบัญชา ได้แก่ สยศ.ตร. 
สกบ. สกพ.สงป. กมค. สง.ก.ตร. จต. 
สตส. สลก.ตร. ตท. สท. สง.ก.ต.ช. 
บ.ตร. วน. สบร.(๑๕ หน่วย) 

-มอบความรับผิดชอบให้เป็นหน่วย
รับผิดชอบหลักระดับ ตร. และเป็น
หน่วยปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ตร.   
จะให้น้ าหนักตามความส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ ตร. และ แผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยอันดับแรก 

*น้ าหนักร้อยละ ๕๐  

*ยกเว้น สยศ.ตร.น้ ำหนักร้อยละ ๖๐ 

-มอบความรับผิดชอบให้เป็นหน่วย
รับผิดชอบหลัก ระดับ ตร. และ/หรือ
เป็นหน่วยปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ตร. 
ก าหนดให้ค่าน้ าหนักตามความส าคัญ
ลดหลั่นตามท่ี ส านักงาน ก.พ.ร. 
ก าหนด 

*น้ าหนักร้อยละ ๕๐  

*ยกเว้น สยศ.ตร.น้ ำหนักร้อยละ ๔๐ 

 ส่วนสนับสนุนป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม ได้แก่ บช.ก. บช.ปส. 
บช.ส. สตม. บช.ตชด. สพฐ.ตร.สทส. 
( ๗ หน่วย) 

-มอบความรับผิดชอบให้เป็นหน่วย
รับผิดชอบหลักระดับ ตร..และเป็น
หน่วยปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ตร.   
จะให้น้ าหนักตามความส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ ตร.และ แผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยอันดับแรก 

*น้ าหนักร้อยละ ๖๐  

*ยกเว้น สพฐ.ตร. สทส.  
น้ ำหนักร้อยละ ๕๐ 

-มอบความรับผิดชอบให้เป็นหน่วย
รับผิดชอบหลัก ระดับ ตร. และ/หรือ
เป็นหน่วยปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ตร. 
ก าหนดให้ค่าน้ าหนักตามความส าคัญ
ลดหลั่นตามท่ี ส านักงาน ก.พ.ร. 
ก าหนด 

*น้ าหนักร้อยละ ๔๐  

*ยกเว้น สพฐ.ตร. สทส.  
น้ ำหนักร้อยละ ๕๐ 

 ส่วนการศึกษา ได้แก่ บช.ศ. รร.นรต. 
( ๒ หน่วย) 

-ให้หน่วยก าหนดตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการของ
หน่วย และให้ค่าน้ าหนักตาม
ความส าคัญของแต่ละตัวชี้วัด 

*น้ าหนักร้อยละ ๕๐ 

 

-มอบความรับผิดชอบให้หน่วยปฏิบัติ 
ตามตัวชี้วัดของ ตร. ก าหนดให้ค่า
น้ าหนักตามความส าคัญลดหลั่นตามท่ี 
ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 

*น้ าหนักร้อยละ ๕๐ 
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

หน่วยงำน มิติภำยนอก มิติภำยใน 

 ส่วนบริการ ได้แก่ รพ.ตร.  

( ๑ หน่วย) 

 

- ให้หน่วยก าหนดตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการของ
หน่วย และให้ค่าน้ าหนักตาม
ความส าคัญของแต่ละตัวชี้วัด 

*น้ าหนักร้อยละ ๕๐ 

-มอบความรับผิดชอบให้เป็นหน่วย
ปฏิบัติตามตัวชี้วัดหลัก ระดับ ตร.และ/
หรือเป็นหน่วยปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ 
ตร. ก าหนดให้ค่าน้ าหนักตาม
ความส าคัญลดหลั่นตามที่ส านักงาน 
ก.พ.ร. ก าหนด 

 ส่วนปฏิบัติการเฉพาะทาง สง.นรป. 
( ๑ หน่วย) 

-ให้หน่วยก าหนดตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการของ
หน่วย และให้ค่าน้ าหนักตาม
ความส าคัญของแต่ละตัวชี้วัด 

*น้ าหนักร้อยละ ๕๐ 

-มอบความรับผิดชอบให้หน่วยปฏิบัติ 
ตามตัวชี้วัดของ ตร. ก าหนดให้ค่า
น้ าหนักตามความส าคัญลดหลั่นตามท่ี 
ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 

*น้ าหนักร้อยละ ๕๐ 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
 

กำรก ำหนดน้ ำหนักตัวช้ีวัดแต่ละมิติตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๕๙ 

 
หน่วยงำน ส่วนบัญชำกำร 
๑. สยศ.ตร. มิติภำยนอก (๖๐%) มิติภำยใน (๔๐%) 

      ๑๖ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด น้ ำหนักร้อยละ ตัวชี้วัด น้ ำหนักร้อยละ 
●ตัวชี้วัดตามแผนปฏบิัติราชการของหน่วย ๕ ๓.๑** ๕ 
  ๑.๑+ ๕ ๓.๒** ๕ 
  ๑.๒+ ๕ ๔** ๗.๕ 
  ๑.๓+ ๕ ๕** ๗.๕ 
  ๑.๔+ ๕ ๖** ๕ 
  ๑.๕+ ๔ ๗** ๕ 
     ๘** ๕ 
        
        
●ตัวชี้วัดตามค ารบัรองการปฏบิัติราชการของ ตร.    

  ๑.๑* ๑๐     
  ๑.๒* ๑๐ 

 
  

  ๑.๓* ๗.๕ 
 

  
  ๑.๕* ๗.๕     
        
        

รวม ๙ ตัวช้ีวัด ๖๐ ๗ ตัวช้ีวัด ๔๐ 
 

 
หมำยเหตุเครื่องหมำย  +   คือตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน 
เครื่องหมำย*คือหน่วยรับผิดชอบหลัก 
เครื่องหมำย**   คือหน่วยปฏิบัติ 
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ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
 
 

กำรก ำหนดน้ ำหนักตัวช้ีวัดแต่ละมิติตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๕๙ 

 
หน่วยงำน ส่วนบัญชำกำร 
๒.สกบ. มิติภำยนอก (๕๐%) มิติภำยใน (๕๐%) 

  ๑๑ตัวชี้วัด ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ 
●ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วย ๓.๑** ๔ 

  ๑.๑+ ๑๒.๕ ๓.๒** ๔ 
  ๑.๒+ ๑๒.๕ ๔* ๑๒ 
  ๑.๓+ ๑๒.๕ ๕* ๑๒ 
  ๑.๔+ ๑๒.๕ ๖** ๖ 
      ๗** ๖ 
      ๘** ๖ 
        
        

รวม ๔ ตัวช้ีวัด ๕๐ ๗ ตัวช้ีวัด ๕๐ 
 
 
 
หมำยเหตุเครื่องหมำย  +   คือตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน 
เครื่องหมำย*คือหน่วยรับผิดชอบหลัก 
เครื่องหมำย**   คือหน่วยปฏิบัติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า426 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

กำรก ำหนดน้ ำหนักตัวช้ีวัดแต่ละมิติตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๕๙ 

 
หน่วยงำน ส่วนบัญชำกำร 
๓. สกพ. มิติภำยนอก (๕๐%) มิติภำยใน (๕๐%) 

    ๘   ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ 
●ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วย ๓.๑** ๕ 

  ๑.๑+ ๒๕ ๓.๒** ๕ 
  ๑.๒+ ๒๕ ๔** ๕ 
      ๕** ๕ 
      ๖* ๑๐ 

   
๗* ๒๐ 

    
 

   
  

     รวม ๒ ตัวช้ีวัด ๕๐ ๖  ตัวช้ีวัด ๕๐ 
 

หน่วยงำน ส่วนบัญชำกำร 
๔. สงป. มิติภำยนอก (๕๐%) มิติภำยใน (๕๐%) 

    ๑๐   ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ 
●ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วย ๓.๑* ๑๕ 

  ๑.๑+ ๑๒.๕ ๓.๒* ๑๕ 
  ๑.๒+ ๑๒.๕ ๔** ๕ 
  ๑.๓+ ๑๒.๕ ๕** ๕ 
   ๑.๔+  ๑๒.๕ ๖** ๕ 
      ๗** ๕ 
        
        

รวม ๔ ตัวช้ีวัด  ๕๐ ๖ ตัวช้ีวัด ๕๐ 
 
 
 
หมำยเหตุเครื่องหมำย  +   คือตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน 
เครื่องหมำย*คือหน่วยรับผิดชอบหลัก 
เครื่องหมำย**   คือหน่วยปฏิบัติ 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า427 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

กำรก ำหนดน้ ำหนักตัวช้ีวัดแต่ละมิติตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๕๙ 

 
หน่วยงำน ส่วนบัญชำกำร 
๕. กมค. มิติภำยนอก (๕๐%) มิติภำยใน (๕๐%) 

  ๘  ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ 
●ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วย ๓.๑** ๖ 

  ๑.๑+ ๒๕ ๓.๒** ๖ 
  ๑.๒+ ๒๕ ๔** ๖ 
    ๕** ๖ 
    ๖** ๑๓ 

 
  ๗** ๑๓ 

 
    

   
  

   
  

     รวม ๒ ตัวช้ีวัด ๕๐ ๖ ตัวช้ีวัด ๕๐ 
 
 

หน่วยงำน ส่วนบัญชำกำร 
๖. สง.ก.ตร. มิติภำยนอก (๕๐%) มิติภำยใน (๕๐%) 

ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ 
●ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วย ๓.๑** ๖ 

  ๑.๑+ ๑๒.๕ ๓.๒** ๖ 
  ๑.๒+ ๑๒.๕ ๔** ๖ 
  ๑.๓+ ๑๒.๕ ๕** ๖ 
   ๑.๔+  ๑๒.๕ ๖** ๑๓ 
      ๗** ๑๓ 
        
        

รวม ๔ ตัวช้ีวัด ๕๐ ๖ ตัวช้ีวัด ๕๐ 
          

 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

หมำยเหตุเครื่องหมำย  +   คือตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน 
เครื่องหมำย*คือหน่วยรับผิดชอบหลัก 
เครื่องหมำย**   คือหน่วยปฏิบัติ 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า428 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
 
 

  
 
 

หน่วยงำน ส่วนบัญชำกำร 
๗. จต. มิติภำยนอก (๕๐%) มิติภำยใน (๕๐%) 

๑๑ ตัวชี้วัด ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ 
●ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วย ๓.๑** ๔ 

  ๑.๑+ ๑๗ ๓.๒** ๔ 
  ๑.๒+ ๑๗ ๔** ๔ 
  ๑.๓+ ๑๖ ๕** ๔ 
  

  
๖** ๘ 

      ๗** ๘ 
      ๘* ๑๘ 
        

รวม ๓ ตัวช้ีวัด ๕๐ ๗ ตัวช้ีวัด ๕๐ 
 

หน่วยงำน ส่วนบัญชำกำร 
๘. สตส. มิติภำยนอก (๕๐%) มิติภำยใน (๕๐%) 

  ๙  ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ 
●ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วย   

  ๑.๑+ ๑๕ ๓.๒** ๑๐ 
  ๑.๒+ ๒๐ ๔** ๑๐ 
  ๑.๓+ ๑๕ ๕** ๕ 
    ๖** ๑๐ 
  

 
  ๗** ๑๐ 

  
 

  ๘** ๕ 
  

 
    

รวม ๓ตัวช้ีวัด ๕๐ ๖ตัวช้ีวัด ๕๐ 
 
 
หมำยเหตุเครื่องหมำย  +   คือตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน 
เครื่องหมำย*คือหน่วยรับผิดชอบหลัก 
เครื่องหมำย**   คือหน่วยปฏิบัติ 

 
 
 

กำรก ำหนดน้ ำหนักตัวช้ีวัดแต่ละมิติตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๕9 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า429 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
 
กำรก ำหนดน้ ำหนักตัวช้ีวัดแต่ละมิติตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงำน ส่วนบัญชำกำร 
๙. สลก.ตร. มิติภำยนอก (๕๐%) มิติภำยใน (๕๐%) 
 ๘  ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ 

●ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วย ๓.๑** ๖ 
  ๑.๑+ ๒๕ ๓.๒** ๖ 
  ๑.๒+ ๒๕ ๔** ๖ 
      ๕** ๖ 
      ๖** ๑๓ 
      ๗** ๑๓ 
        
        

รวม ๒ ตัวช้ีวัด ๕๐ ๖ ตัวช้ีวัด ๕๐ 
 
 

หน่วยงำน ส่วนบัญชำกำร 
๑๐. ตท. มิติภำยนอก (๕๐%) มิติภำยใน (๕๐%) 

    ๗   ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ 
●ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วย ๓.๑** ๑๐ 

  ๑.๑+ 25 ๓.๒** ๑๐ 
  1.2+ 25 ๔** ๕ 
  

 
 ๕** ๕ 

     ๖** ๑๐ 
     ๗** ๑๐ 
       
       

รวม ๑ ตัวชี้วัด ๕๐ ๖ ตัวช้ีวัด ๕๐ 

      
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  

หมำยเหตุเครื่องหมำย  +   คือตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน 
เครื่องหมำย*คือหน่วยรับผิดชอบหลัก 
เครื่องหมำย**   คือหน่วยปฏิบัติ 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า430 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
 

 

 
 

หน่วยงำน ส่วนบัญชำกำร 
๑๑. สท. มิติภำยนอก (๕๐%) มิติภำยใน (๕๐%) 

     ๘ ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ 
●ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วย ๓.๑** ๖ 

  ๑.๑+ ๓๐ ๓.๒** ๖ 
  ๑.๒+ ๒๐ ๔** ๖ 
    ๕** ๖ 
    ๖** ๑๓ 
    ๗** ๑๓ 
  

 
    

  
 

    
รวม ๒ ตัวช้ีวัด ๕๐ ๖ ตัวช้ีวัด ๕๐ 

 
 

หน่วยงำน ส่วนบัญชำกำร 
๑๒. สง.ก.ต.ช. มิติภำยนอก (๕๐%) มิติภำยใน (๕๐%) 
   ๙    ตัวชี้วัด ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ 
●ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วย ๓.๑** ๕ 

  ๑.๑+ ๒๕ ๓.๒** ๕ 
  ๑.๒+ ๒๕ ๔** ๕ 
    ๕** ๕ 
  

 
  ๖** ๑๐ 

  
 

  ๗** ๑๐ 
  

 
  ๘** ๑๐ 

 
  

 
  

รวม ๒ ตัวช้ีวัด ๕๐ ๗ ตัวช้ีวัด ๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    

กำรก ำหนดน้ ำหนักตัวช้ีวัดแต่ละมิติตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๕9 

 

หมำยเหตุเครื่องหมำย  +   คือตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน 
เครื่องหมำย*คือหน่วยรับผิดชอบหลัก 
เครื่องหมำย**   คือหน่วยปฏิบัติ 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า431 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
 

 

 
 
 

    หน่วยงำน ส่วนบัญชำกำร 
๑๓. บ.ตร. มิติภำยนอก (๕๐%) มิติภำยใน (๕๐%) 

       ๘ ตัวชี้วัด ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ 
●ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วย ๓.๑** ๖ 

  ๑.๑+ ๒๕ ๓.๒** ๖ 
  ๑.๒+ ๒๕ ๔** ๖ 
    ๕** ๖ 
    ๖** ๑๓ 
    ๗** ๑๓ 
      
      

รวม ๒ ตัวช้ีวัด ๕๐ ๖ ตัวช้ีวัด ๕๐ 
 
 

หน่วยงำน ส่วนบัญชำกำร 
๑๔. วน. มิติภำยนอก (๕๐%) มิติภำยใน (๕๐%) 

  ๘  ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ 
●ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วย ๓.๑** ๖ 

  ๑.๑+ ๒๕ ๓.๒** ๖ 
  ๑.๒+ ๒๕ ๔** ๖ 
    ๕** ๖ 
    ๖** ๑๓ 
    ๗** ๑๓ 
      
      

รวม ๒ ตัวช้ีวัด ๕๐ ๖ ตัวช้ีวัด ๕๐ 
 
หมำยเหตุเครื่องหมำย  +   คือตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน 
เครื่องหมำย*คือหน่วยรับผิดชอบหลัก 

เครื่องหมำย  **   คือหน่วยปฏิบัติ 
 

กำรก ำหนดน้ ำหนักตัวช้ีวัดแต่ละมิติตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๕9 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า432 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
 

กำรก ำหนดน้ ำหนักตัวช้ีวัดแต่ละมิติตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๕๙ 

 
หน่วยงำน ส่วนบัญชำกำร 
๑๕. สบร. มิติภำยนอก (๕๐%) มิติภำยใน (๕๐%) 
 ๗ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ 

●ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วย   
  ๑.๑+ ๒๕ ๓.๒** ๑๐ 
  ๑.๒+ ๒๕ ๔** ๑๐ 
    ๕** ๑๐ 
    ๖** ๑๐ 
    ๗** ๑๐ 
      
      

รวม ๒ ตัวช้ีวัด ๕๐ ๕ ตัวช้ีวัด ๕๐ 
 
 
หมำยเหตุ เครื่องหมำย  +   คือหน่วยรับผิดชอบตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน 

 
เครื่องหมำย  *  คือหน่วยรับผิดชอบหลัก  
เครื่องหมำย ** คือ  หน่วยปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า433 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
 
กำรก ำหนดน้ ำหนักตัวช้ีวัดแต่ละมิติตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๕๙ 
 

หน่วยงำน หน่วยสนับสนุนป้องกันปรำมปรำบอำชญำกรรม 
๑๖. บช.ก. มิติภำยนอก (๖๐%) มิติภำยใน (๔๐%) 

ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ 

●ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วย ๓.๑** ๘ 
  ๑.๑+ ๔ ๓.๒** ๘ 

  ๑.๒+ ๔ ๔** ๖ 
  ๑.๓+ ๔ ๕** ๖ 
  ๑.๔+ ๔ ๖** ๖ 
  ๑.๕+ ๔ ๗** ๖ 
  ๑.๖+ ๔   
  ๑.๗+ ๔   
  ๑.๘+ ๔   
  ๑.๙+ ๔   
  ๑.๑๐+ ๔   
  ๑.๑๑+ ๔   

 
๑.๑๒+ ๔   

●ตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการของ ตร.     

  
  

๑.๒** ๔   
๑.๔.๒* ๔   
๑.๔.๓* ๔   

รวม ๑๔ ตัวชี้วัด ๖๐ ๖ ตัวช้ีวัด ๔๐ 

 หมำยเหตุ เครื่องหมำย  +   คือหน่วยรับผิดชอบตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน 

 
เครื่องหมำย  *  คือหน่วยรับผิดชอบหลัก  
เครื่องหมำย ** คือ  หน่วยปฏิบัติ 
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 หน้า434 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

กำรก ำหนดน้ ำหนักตัวช้ีวัดแต่ละมิติตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๕๙ 

หน่วยงำน หน่วยสนับสนุนป้องกันปรำมปรำบอำชญำกรรม 
๑๗. บช.ปส. มิติภำยนอก (๖๐%) มิติภำยใน (๔๐%) 

  ๑๐ ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ 

●ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วย ๓.๑** ๖ 
  ๑.๑+ ๑๒ ๓.๒** ๖ 

  ๑.๒+ ๑๒ ๔** ๖ 
  ๑.๓+ ๑๒ ๕** ๖ 
    ๖** ๘ 
    ๗** ๘ 
      
      

●ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ ตร.   

 ๑.๔.๑* ๒๔   

รวม ๔ ตัวช้ีวัด ๖๐ ๖ ตัวช้ีวัด ๔๐ 

    
  
 

    

หน่วยงำน หน่วยสนับสนุนป้องกันปรำมปรำบอำชญำกรรม 
๑๘. บช.ส. มิติภำยนอก (๖๐%) มิติภำยใน (๔๐%) 

๙ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ 
●ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัตริาชการของหน่วย ๓.๑** ๖ 

  ๑.๑+ ๒๐ ๓.๒** ๖ 
  ๑.๒+ ๒๐ ๔** ๖ 
  ๑.๓+ ๒๐ ๕** ๖ 
      ๖** ๘ 
      ๗** ๘ 
        
        

รวม ๓ ตัวช้ีวัด ๖๐ ๖ ตัวช้ีวัด ๔๐ 
 

หมำยเหตุ เครื่องหมำย  +   คือหน่วยรับผิดชอบตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน 

 
เครื่องหมำย  *  คือหน่วยรับผิดชอบหลัก  
เครื่องหมำย ** คือ  หน่วยปฏิบัติ 
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 หน้า435 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

กำรก ำหนดน้ ำหนักตัวช้ีวัดแต่ละมิติตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๕๙ 

หน่วยงำน หน่วยสนับสนุนป้องกันปรำมปรำบอำชญำกรรม 

๑๙. สตม. มิติภำยนอก (๖๐%) มิติภำยใน (๔๐%) 

  ๑๑ตัวชี้วัด ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ 

●ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วย ๓.๑** ๕ 
  ๑.๑+ ๑๐ ๓.๒** ๕ 
  ๑.๒+ ๑๐ ๔** ๕ 
  ๑.๓+ ๑๐ ๕** ๕ 

●ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของตร. ๖** ๑๐ 
  ๒* ๑๐ ๗** ๑๐  
  ๑.๒** ๑๐    

 
๑.๔.๓** ๑๐    

      
รวม ๕ตัวช้ีวัด ๖๐ ๖ ตัวช้ีวัด ๔๐ 

     
     

หน่วยงำน หน่วยสนับสนุนป้องกันปรำมปรำบอำชญำกรรม 
๒๐. บช.ตชด. มิติภำยนอก (๖๐%) มิติภำยใน (๔๐%) 

ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ 
●ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วย ๓.๑** ๕ 

  ๑.๑+ ๘ ๓.๒** ๕ 
  ๑.๒+ ๕ ๔** ๕ 
  ๑.๓+ ๕ ๕** ๕ 
  ๑.๔+ ๕ ๖** ๑๐ 
  ๑.๕+ ๕ ๗** ๑๐ 
  ๑.๖+ ๘   
  ๑.๗+ ๘   
 ๑.๘+ ๘   
 ๑.๙+ ๘   

รวม ๙ ตัวช้ีวัด ๖๐ ๖ ตัวช้ีวัด ๔๐ 
หมำยเหตุเครื่องหมำย  +   คือตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน 
เครื่องหมำย  *   คือหน่วยรับผิดชอบหลัก 
เครื่องหมำย  **คือหน่วยปฏิบัติ 
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 หน้า436 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
กำรก ำหนดน้ ำหนักตัวช้ีวัดแต่ละมิติตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงำน หน่วยสนับสนุนป้องกันปรำมปรำบอำชญำกรรม 

๒๑. สพฐ.ตร. มิติภำยนอก (๕๐%) มิติภำยใน (๕๐%) 

     ๙ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ 

●ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วย ๓.๑** ๖ 
  ๑.๑+ ๒๐ ๓.๒** ๖ 
  ๑.๒+ ๑๕ ๔** ๖ 
  ๑.๓+ ๑๕ ๕** ๖ 
    ๖** ๑๓ 
    ๗** ๑๓ 
      
      

รวม ๓ ตัวช้ีวัด ๕๐ ๖ ตัวช้ีวัด ๕๐ 

 
 
    

หน่วยงำน หน่วยสนับสนุนป้องกันปรำมปรำบอำชญำกรรม 
๒๒. สทส. มิติภำยนอก (๕๐%) มิติภำยใน (๕๐%) 

   ๑๐ ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ 
●ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วย ๓.๑** ๕ 

  ๑.๑+ ๑๒.๕ ๓.๒** ๕ 
  ๑.๒+ ๑๒.๕ ๔** ๕ 
  ๑.๓+ ๑๒.๕ ๕** ๕ 
  ๑.๔+ ๑๒.๕ ๖* ๒๐ 

 
  ๗** ๑๐ 

      
รวม ๔ ตัวช้ีวัด ๕๐ ๖ ตัวช้ีวัด ๕๐ 

 
หมำยเหตุเครื่องหมำย  +   คือตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน 
เครื่องหมำย  *   คือหน่วยรับผิดชอบหลัก 
เครื่องหมำย  **คือหน่วยปฏิบัติ 
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 หน้า437 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

หน่วยงำน ส่วนป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม 
๒๓. บช.น. มิติภำยนอก (๗๕%) มิติภำยใน (๒๕%) 
๑๓ ตัวชี้วัด ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ 

●ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของตร. ๓.๑** ๓ 
  ๑.๑** ๑๗ ๓.๒** ๓ 

 
๑.๒** ๑๗ ๔** ๓ 

  ๑.๓** ๑๗ ๕** ๓ 
  ๑.๔.๑** ๖ ๖** ๖.๕ 
  ๑.๔.๒** ๖ ๗** ๖.๕ 
  ๑.๔.๓** ๖   
  ๑.๕** ๖   
    

 
 

รวม ๗ ตัวช้ีวัด ๗๕ ๖ ตัวช้ีวัด ๒๕  

 
  

   
 

          
หน่วยงำน ส่วนป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม 
๒๔. ภ.๑ มิติภำยนอก (๗๕%) มิติภำยใน (๒๕%) 

   ๑๓ ตัวชี้วัด ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ 

●ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของตร. ๓.๑** ๓ 
  ๑.๑** ๑๗ ๓.๒** ๓ 

 
๑.๒** ๑๗ ๔** ๓ 

  ๑.๓** ๑๗ ๕** ๓ 
  ๑.๔.๑** ๖ ๖** ๖.๕ 
  ๑.๔.๒** ๖ ๗** ๖.๕ 
  ๑.๔.๓** ๖   
  ๑.๕** ๖   
    

 
 

รวม ๗ ตัวช้ีวัด ๗๕ ๖ ตัวช้ีวัด ๒๕ 
 
หมำยเหตุเครื่องหมำย  +   คือตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน 
เครื่องหมำย  *   คือหน่วยรับผิดชอบหลัก 
เครื่องหมำย  **คือหน่วยปฏิบัติ 

 
  

กำรก ำหนดน้ ำหนักตัวช้ีวัดแต่ละมิติตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๕๙ 
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
กำรก ำหนดน้ ำหนักตัวช้ีวัดแต่ละมิติตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๕๙ 
 

หน่วยงำน ส่วนป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม 
๒๕. ภ.๒ มิติภำยนอก (๗๕%) มิติภำยใน (๒๕ %) 

๑๓ ตัวช้ีวัด ตัวชี้วัด น้ ำหนักร้อยละ ตัวชี้วัด น้ ำหนักร้อยละ 

●ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของตร. ๓.๑** ๓ 
  ๑.๑** ๑๗ ๓.๒** ๓ 

 
๑.๒** ๑๗ ๔** ๓ 

  ๑.๓** ๑๗ ๕** ๓ 
  ๑.๔.๑** ๖ ๖** ๖.๕ 
  ๑.๔.๒** ๖ ๗** ๖.๕ 
  ๑.๔.๓** ๖   
  ๑.๕** ๖   

รวม ๗  ตัวช้ีวัด ๗๕ ๖ ตัวช้ีวัด ๒๕ 
 
     

หน่วยงำน ส่วนป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม 
๒๖. ภ.๓ มิติภำยนอก (๗๕%) มิติภำยใน (๒๕%) 

     ๑๓ตัวช้ีวัด ตัวชี้วัด น้ ำหนักร้อยละ ตัวชี้วัด น้ ำหนักร้อยละ 

●ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของตร. ๓.๑** ๓ 

  ๑.๑** ๑๗ ๓.๒** ๓ 

 
๑.๒** ๑๗ ๔** ๓ 

  ๑.๓** ๑๗ ๕** ๓ 
  ๑.๔.๑** ๖ ๖** ๖.๕ 
  ๑.๔.๒** ๖ ๗** ๖.๕ 
  ๑.๔.๓** ๖   
  ๑.๕** ๖   
    

 
 

รวม ๗  ตัวช้ีวัด ๗๕ ๖ ตัวช้ีวัด ๒๕ 
 
หมำยเหตุเครื่องหมำย  +   คือตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน 
เครื่องหมำย  *   คือหน่วยรับผิดชอบหลัก 
เครื่องหมำย  **คือหน่วยปฏิบัติ 
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

กำรก ำหนดน้ ำหนักตัวช้ีวัดแต่ละมิติตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๕๙ 

 
หน่วยงำน ส่วนป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม 

๒๗. ภ.๔ มิติภำยนอก (๗๕%) มิติภำยใน (๒๕%) 

๑๓  ตัวช้ีวัด ตัวชี้วัด น้ ำหนักร้อยละ ตัวชี้วัด น้ ำหนักร้อยละ 

●ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของตร. ๓.๑** ๓ 

  ๑.๑** ๑๗ ๓.๒** ๓ 

 
๑.๒** ๑๗ ๔** ๓ 

  ๑.๓** ๑๗ ๕** ๓ 
  ๑.๔.๑** ๖ ๖** ๖.๕ 
  ๑.๔.๒** ๖ ๗** ๖.๕ 
  ๑.๔.๓** ๖   
  ๑.๕** ๖   
    

 
 

รวม ๗  ตัวช้ีวัด ๗๕ ๖ ตัวช้ีวัด ๒๕ 
 
 

        

หน่วยงำน ส่วนป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม 

๒๘. ภ.๕ มิติภำยนอก (๗๕%) มิติภำยใน (๒๕%) 

   ๑๓ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด น้ ำหนักร้อยละ ตัวชี้วัด น้ ำหนักร้อยละ 

●ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของตร. ๓.๑** ๓ 

  ๑.๑** ๑๗ ๓.๒** ๓ 

 
๑.๒** ๑๗ ๔** ๓ 

  ๑.๓** ๑๗ ๕** ๓ 
  ๑.๔.๑** ๖ ๖** ๖.๕ 
  ๑.๔.๒** ๖ ๗** ๖.๕ 
  ๑.๔.๓** ๖   
  ๑.๕** ๖   
    

 
 

รวม ๗  ตัวช้ีวัด ๗๕ ๖ ตัวช้ีวัด ๒๕ 
 
หมำยเหตุเครื่องหมำย  +   คือตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน 
เครื่องหมำย  *   คือหน่วยรับผิดชอบหลัก 
เครื่องหมำย  **คือหน่วยปฏิบัติ 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า440 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
กำรก ำหนดน้ ำหนักตัวช้ีวัดแต่ละมิติตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๕๙ 
 

๒๙. ภ.๖ มิติภำยนอก (๗๕%) มิติภำยใน (๒๕%) 

   ๑๓ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด น้ ำหนักร้อยละ ตัวชี้วัด น้ ำหนักร้อยละ 

●ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของตร. ๓.๑** ๓ 

  ๑.๑** ๑๗ ๓.๒** ๓ 

 
๑.๒** ๑๗ ๔** ๓ 

  ๑.๓** ๑๗ ๕** ๓ 
  ๑.๔.๑** ๖ ๖** ๖.๕ 
  ๑.๔.๒** ๖ ๗** ๖.๕ 
  ๑.๔.๓** ๖   
  ๑.๕** ๖   
    

 
 

รวม ๗  ตัวช้ีวัด ๗๕ ๖ ตัวช้ีวัด ๒๕ 
          
          

หน่วยงำน ส่วนป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม 

๓๐. ภ.๗ มิติภำยนอก (๗๕%) มิติภำยใน (๒๕%) 

 ๑๓ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด น้ ำหนักร้อยละ ตัวชี้วัด น้ ำหนักร้อยละ 

●ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของตร. ๓.๑** ๓ 
  ๑.๑** ๑๗ ๓.๒** ๓ 

 
๑.๒** ๑๗ ๔** ๓ 

  ๑.๓** ๑๗ ๕** ๓ 
  ๑.๔.๑** ๖ ๖** ๖.๕ 
  ๑.๔.๒** ๖ ๗** ๖.๕ 
  ๑.๔.๓** ๖   
  ๑.๕** ๖   
    

 
 

รวม ๗  ตัวช้ีวัด ๗๕ ๖ ตัวช้ีวัด ๒๕ 
หมำยเหตุเครื่องหมำย  +   คือตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน 
เครื่องหมำย  *   คือหน่วยรับผิดชอบหลัก 
เครื่องหมำย  **คือหน่วยปฏิบัติ 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า441 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
กำรก ำหนดน้ ำหนักตัวช้ีวัดแต่ละมิติตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๕๙ 
 

หน่วยงำน ส่วนป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม 

๓๑. ภ.๘ มิติภำยนอก (๗๕%) มิติภำยใน (๒๕%) 

   ๑๓ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด น้ ำหนักร้อยละ ตัวชี้วัด น้ ำหนักร้อยละ 

●ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของตร. ๓.๑** ๓ 
  ๑.๑** ๑๗ ๓.๒** ๓ 

 
๑.๒** ๑๗ ๔** ๓ 

  ๑.๓** ๑๗ ๕** ๓ 
  ๑.๔.๑** ๖ ๖** ๖.๕ 
  ๑.๔.๒** ๖ ๗** ๖.๕ 
  ๑.๔.๓** ๖   
  ๑.๕** ๖   
  

  
  

รวม ๗  ตัวช้ีวัด ๗๕ ๖ ตัวช้ีวัด ๒๕ 

  
 
   

หน่วยงำน ส่วนป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม 

๓๒. ภ.๙ มิติภำยนอก (๗๕%) มิติภำยใน (๒๕%) 
๑๓ ตัวช้ีวัด ตัวชี้วัด น้ ำหนักร้อยละ ตัวชี้วัด น้ ำหนักร้อยละ 

●ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของตร. ๓.๑** ๓ 
  ๑.๑** ๑๗ ๓.๒** ๓ 

 
๑.๒** ๑๗ ๔** ๓ 

  ๑.๓** ๑๗ ๕** ๓ 
  ๑.๔.๑** ๖ ๖** ๖.๕ 
  ๑.๔.๒** ๖ ๗** ๖.๕ 
  ๑.๔.๓** ๖   
  ๑.๕** ๖   
  

  
  

รวม ๗  ตัวช้ีวัด ๗๕ ๖ ตัวช้ีวัด ๒๕ 
หมำยเหตุเครื่องหมำย  +   คือตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน 
เครื่องหมำย  *   คือหน่วยรับผิดชอบหลัก 
เครื่องหมำย  **คือหน่วยปฏิบัติ 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า442 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

กำรก ำหนดน้ ำหนักตัวช้ีวัดแต่ละมิติตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๕๙ 

 
หน่วยงำน ส่วนป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม 

๓๓. ศชต. มิติภำยนอก (๗๕%) มิติภำยใน (๒๕%) 

  ๑๓ ตัวช้ีวัด ตัวชี้วัด น้ ำหนักร้อยละ ตัวชี้วัด น้ ำหนักร้อยละ 

●ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของตร. ๓.๑** ๓ 
  ๑.๑** ๑๗ ๓.๒** ๓ 

 
๑.๒** ๑๗ ๔** ๓ 

  ๑.๓** ๑๗ ๕** ๓ 
  ๑.๔.๑** ๖ ๖** ๖.๕ 
  ๑.๔.๒** ๖ ๗** ๖.๕ 
  ๑.๔.๓** ๖   
  ๑.๕** ๖   
  

  
  

รวม ๗  ตัวช้ีวัด ๗๕ ๖ ตัวช้ีวัด ๒๕ 
 
 
หมำยเหตุเครื่องหมำย  +   คือตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน 
เครื่องหมำย*คือหน่วยรับผิดชอบหลัก 
เครื่องหมำย** คือหน่วยปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า443 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
 

กำรก ำหนดน้ ำหนักตัวช้ีวัดแต่ละมิติตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๕๙ 

 
หน่วยงำน ส่วนศึกษำ 
๓๔. บช.ศ. มิติภำยนอก (๕๐%) มิติภำยใน (๕๐%) 

  ๑๐ตัวชี้วัด ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ 

●ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วย ๓.๑** ๖ 
  ๑.๑+ ๑๒.๕ ๓.๒** ๖ 
  ๑.๒+ ๑๒.๕ ๔** ๖ 
  ๑.๓+ ๑๒.๕ ๕** ๖ 
  ๑.๔+ ๑๒.๕ ๖** ๑๓ 
    ๗** ๑๓ 

รวม ๔ ตัวช้ีวัด ๕๐ ๖ ตัวช้ีวัด ๕๐ 

  
 
 

  

หน่วยงำน ส่วนศึกษำ 
๓๕. รร.นรต. มิติภำยนอก (๕๐%) มิติภำยใน (๕๐%) 

     ๑๐  ตัวช้ีวัด ตัวชี้วัด น้ ำหนักร้อยละ ตัวชี้วัด น้ ำหนักร้อยละ 

●ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วย ๓.๑** ๖ 
  ๑.๑+ ๑๒.๕ ๓.๒** ๖ 
  ๑.๒+ ๑๒.๕ ๔** ๖ 

 
๑.๓+ ๑๒.๕ ๕** ๖ 

 
๑.๔+ ๑๒.๕ ๖** ๑๓ 

 
  ๗** ๑๓ 

รวม ๔ ตัวช้ีวัด ๕๐ ๖ ตัวช้ีวัด ๕๐ 
 
หมำยเหตุเครื่องหมำย  +   คือตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน 
เครื่องหมำย*คือหน่วยรับผิดชอบหลัก 
เครื่องหมำย** คือหน่วยปฏิบัติ 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 หน้า444 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิระดับหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

ตร. กับ 
หน่วยในสังกัด ตร. 

 
กำรก ำหนดน้ ำหนักตัวช้ีวัดแต่ละมิติตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงำน ส่วนบริกำร 

๓๖. รพ.ตร. มิติภำยนอก (๕๐%) มิติภำยใน (๕๐%) 

 ๑๐ ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ 

●ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วย ๓.๑** ๖ 
  ๑.๑+ ๑๒.๕ ๓.๒** ๖ 
  ๑.๒+ ๑๒.๕ ๔** ๖ 
  ๑.๓+ ๑๒.๕ ๕** ๖ 

 ๑.๔+ ๑๒.๕ ๖** ๑๓ 
    ๗** ๑๓ 

     

     
รวม ๔ ตัวช้ีวัด ๕๐ ๖ ตัวช้ีวัด ๕๐ 

 
หน่วยงำน ส่วนปฏิบัติเฉพำะ 

๓๗.สง.นรป. มิติภำยนอก (๕๐%) มิติภำยใน (๕๐%) 

 ๘ ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ ตัวช้ีวัด น้ ำหนักร้อยละ 

●ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วย ๓.๑** ๑๐ 
  ๑.๑+ ๒๕ ๓.๒** ๑๐ 
  ๑.๒+ ๒๕ ๔** ๕ 
  

 
 ๕** ๕ 

   
๖** ๑๐ 

   
๗** ๑๐ 

   
  

  
 

    
รวม ๒ ตัวช้ีวัด ๕๐ ๖ ตัวช้ีวัด ๕๐ 

 
หมำยเหตุเครื่องหมำย  +   คือตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน 
เครื่องหมำย*คือหน่วยรับผิดชอบหลัก 
เครื่องหมำย** คือหน่วยปฏิบัติ   
 


