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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕
ความสาเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
กลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้มาตรการ
ส่งเสริม

ด้าน
มาตรการส่งเสริม

ชนิดของตัวบ่งชี้
วัดจากกระบวนการ

น้าหนัก
ร้อยละ 5

ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝปค.ศฝร.ภ.๙
ผู้รับผิดชอบรอง : กลุ่มงานอาจารย์ ฯ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
ฝปค.ศฝร.ศชต.
พ.ต.ต.อมร แก้วนวล สว.ฯ ช่วยราชการ ฝปค.ฯ ร.ต.อ.หญิง ศิริวรรณ ปานจันทร์ รอง สว.ฯ
กลุ่มงานอาจารย์ฯ
ร.ต.อ.สิทธิวิชญ์ รวิชาติ อจ.(สบ๒)

ร.ต.อ.หญิง ชนิดาภา ณัฐศิษฎางกูร
ร.ต.ท.ปัญญวัฒน์
บุญศรี
ร.ต.ท.สันท์ จันทะชารี

อจ.(สบ๑)
รอง สว.ฯ
อจ.(สบ๑)

วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยศึกษาอบรมในการแนะนา และ/หรือการแก้ปัญหาสังคมใน
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ สิ่งเสพติด อุบัติภัย และจิตสาธารณะ โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่
หน่วยงานอื่นได้
คาจากัดความ
การชี้นา ป้องกัน และหรือแก้ปัญหาสังคม หมายถึง แผนปฏิบัติการหรือมาตรการด้านการชี้นาและ
หรือแก้ปัญหาสังคมที่แสดงถึงการสอดแทรกจิตสานึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม
เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งสามารถรับผิดชอบและพึ่งพาตนเองได้ในการแก้ปัญหาสังคม โดยผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการดาเนินงาน
การยกย่อง หมายถึง การได้รับการเชิดชู การสรรเสริญ การชมเชย หรือการชื่นชมจากการดาเนินการ
โครงการ /กิจกรรมที่ชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
หน่วยงานระดับภูมิภาค หมายถึง หน่วยงานตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป
หน่วยงานหรือองค์กร ระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป หรือองค์การมหาชน ระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือภาครัฐและเอกชน
หมายเหตุ หน่วยงานระดับกองบังคับการต้องไม่ใช่กองบังคับการในสังกัดกองบัญชาการเดียวกัน
สาหรับหน่วยงานระดับกองบัญชาการจะต้องไม่ใช่กองบัญชาการที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัด
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ประเด็นการพิจารณา
๑.มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
๑.๑ มีการวางแผน (Plan) (๐.๒๕ คะแนน)
๑.๒ มีการดาเนินการตามแผน (Do) (๐.๒๕ คะแนน)
๑.๓ มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (๐.๒๕ คะแนน)
๑.๔ มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) (๐.๒๕ คะแนน)
๒.การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
๓.มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
๔.ได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือสานักงานตารวจแห่งชาติ
๕.ได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรือชาติ หรือนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑.โครงการ/กิ จ กรรมที่ ห น่ ว ยศึ ก ษาอบรมได้ ด าเนิ น งาน โดยมี บ ทบาทในการชี้ น า ป้ อ งกั น หรื อ
แก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ ที่ระบุตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งความสาเร็จของโครงการ
๒.หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากหน่วยศึกษาอบรมที่ได้ดาเนินงานโดยมีบทบาท
ในการชี้นา ป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ
๓.รายงานสรุปผลโครงการของทุกโครงการ ซึ่งจะต้องมีจานวนผู้เข้าร่วมโครงการจริงผลการประเมิน
ความรู้ความเข้าใจ และผลการประเมินการนาความรู้ไปใช้พร้อมแบบประเมิน
๔.เอกสารหลักฐานข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมจาก
การดาเนินงานของโครงการ
๕.เอกสารหลักฐานข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
๖.เอกสารหลักฐานข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรือชาติ หรือนานาชาติ
ผลการดาเนินงาน
ข้อที่
ผลการดาเนินการ
๑ การดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
ศฝร.ภ.๙ มีการดาเนิน การจัดประชุมเพื่อดาเนินโครงการ
ป้ อ งกั น และแก้ ปั ญ หาของสั ง คม โดยแต่ ง ตั้ ง คณะท างานการ
ด าเนิ น โครงการอบรมความรู้ ก ารป้ อ งกั น การเกิ ด เหตุ ใ ห้ แ ก่
ชุมชนผังเมือง ๔
มีการวางแผนการดาเนินงานโครงการฯ
คณะทางานการดาเนิน งานตามโครงการฯ ร่ว มกับผู้ แทน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๑.๑
รายงานการประชุ ม การวางแผน
จัดทาโครงการ
เอกสารหมายเลข ๑.๒
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
เอกสารหมายเลข ๑.๓
แผนการปฏิบัติงาน
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จาก ฝอ.,ฝปค.,ฝบศ.,และกลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.๙ พร้อมกับผู้
เข้ารับการฝึกอบรมดาเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
คณะทางานประเมิน ผลการดาเนินงานตามโครงการ เพื่อ
พัฒนาแนวทาง แก้ไขปรับปรุงในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๒

๓

๔

๕

เอกสารหมายเลข ๑.๔
ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติงาน
เอกสารหมายเลข ๑.๕
รายงานผลปฏิบัติงาน
เอกสารหมายเลข ๑.๖
รายงานการประเมิ น ผล และ
พัฒนา
การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ
เอกสารหมายเลข ๒.๑
๘๐
รายงานสรุปผลการดาเนินงานตาม
ศฝร.ภ.๙ มีแผนการดาเนินงานโครงการอบรมความรู้ แผน
การป้ อ งกั น การเกิ ด เหตุ ใ ห้ แ ก่ ชุ ม ชนผั ง เมื อ ง ๔ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ และสามารถดาเนินการตามแผนได้ร้อยละ
๑๐๐
มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
เอกสารหมายเลข ๓.๑
จากการด าเนิ น การตามโครงการอบรมความรู้ ก าร หนังสือขอบคุณจากผู้แทนชุมชน
ป้องกันการเกิดเหตุให้แก่ ชุมชนผังเมือง๔ โดยคณะตัวแทนจาก
ศฝร.ภ.๙ให้ความรู้แก่ชุมชนในเรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติด
จนได้รับหนังสือขอบคุณจาก ผู้แทนชุมชน
ได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือ เอกสารหมายเลข ๔.๑
สานักงานตารวจแห่งชาติ
หนั ง สื อ ชมเชยจาก ผบก.ภ.จว.
ได้รับหนังสือขอบคุณ และชมเชยจาก กองบังคับการ ยะลา
ตารวจภูธรจังหวัดยะลา
ได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรือชาติ หรือนานาชาติ
เอกสารหมายเลข ๕.๑
ได้รับหนังสือขอบคุณ และชมเชยจาก ผู้ว่าราชการจังหวัด หนั ง สื อ ชมเชยจากผู้ ว่ า ราชการ
ยะลา
จังหวัด

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
๕

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการได้ ๕ ข้อ

คะแนน
๕

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
ศฝร.ภ.๙ จัดโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยและเสริมสร้างมวลชนในพื้นที่
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