หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการและระยะเวลาในการตรวจประเมินผลการดาเนินการ
ตามโครงการพัฒนาสถานีตารวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อประชาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ.2554-2558)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

............................................................................
1. การจัดกลุ่มสถานีตารวจ/หน่วยบริการ
1.1 บช.น., ภ.1-9 และ ศชต. จัดแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
(1) กลุ่มที่ 1 ผกก. เป็นหัวหน้า และมีปริมาณงานมาก
(2) กลุ่มที่ 2 ผกก. เป็นหัวหน้า และมีปริมาณงานน้อย
(3) กลุ่มที่ 3 สวญ. และ สว. เป็นหัวหน้า
1.2 บช.ก. จัดแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
(1) ทล.
(2) ทท.
(3) รน.
(4) รฟ.
1.3 สตม.จัดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
(1) ผกก. เป็นหัวหน้า
(2) สวญ. และ สว. เป็นหัวหน้า
2. เกณฑ์การวัดผลสาเร็จตามโครงการฯ ระดับ บก./ภ.จว. แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
2.1 การวัดผลสาเร็จส่วนกระบวนการ (Process) 50 คะแนน
- ตามแบบและวิธีการตรวจราชการของ จต. จานวน 5 ด้าน (ยกเว้น ศชต. มี 6 ด้าน) น้าหนัก
ร้อยละ 50
(1) ด้านการบริการทั่วไป
(2) ด้านการอานวยความยุติธรรมทางอาญา
(3) ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(4) ด้านควบคุมการจัดการจราจร
(5) ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
(6) ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
(เฉพาะ ศชต.)
2.2 การวัดผลสาเร็จส่วนผลผลิต ( Output) 25 คะแนน
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินการ 5 ด้าน (ยกเว้น ศชต. มี 6 ด้าน)
2.3 การวัดผลความสาเร็จส่วนผลลัพธ์ (Outcome) 25 คะแนน
- ตัวชี้วัดความพึงพอใจของประชาชนและข้าราชการตารวจ (ยกเว้น ศชต. มี 6 ด้าน)
/3. วิธีการ...

-23. วิธีการในการตรวจประเมินผลตามโครงการพัฒนาสถานีตารวจฯ
3.1 ให้ บช./ภ./บก./ภ.จว. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดาเนินการตามโครงการ
พัฒนาสถานีตารวจเพื่อประชาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของระดับ บช./ภ. และ บก./ภ.จว.
และร่วมกันกาหนดค่าคะแนนหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการประเมินผล ในส่วนที่ 1 ส่วนของกระบวนการ
(process) ในช่อง “วิธีการตรวจ” โดยให้ผลรวมของค่ าคะแนน ตรงกับค่าคะแนนที่กาหนดไว้ในช่อง
“หั ว ข้อ การตรวจ” โดยพิจ ารณาให้ มีค วามเหมาะสม และสอดคล้อ งกับ สภาพพื้ น ที่ แล้ว จั ด ท ากรอบ
หลัก เกณฑ์ แนวทางและวิ ธีก ารประเมินผลที่ชั ด เจน แจ้ง ให้ส ถานี ตารวจในสั งกัด ทราบ เพื่อให้เป็ น ไป
ในทิศทางเดียวกัน ของแต่ละ บช./ภ. ภายในวันที่ 10 ก.ค.58
3.2 ระดับ บก./ภ.จว.
- ตรวจประเมิ น ผลการด าเนิ น การตามโครงการพั ฒ นาสถานี ต ารวจเพื่ อ ประชาชนฯ
โดยคณะกรรมการระดับ บก./ภ.จว. ร่วมกับจเรตารวจระดับ บก./ภ.จว. ตรวจประเมินผลการดาเนินการตาม
หลั กเกณฑ์ แนวทาง และวิธี การประเมิน ผลที่ กาหนด ให้ค รบทุ กด้ าน (5 ด้ าน ยกเว้ น ศชต. 6 ด้า น)
แล้วเฉลี่ยค่าคะแนนที่ได้รับสุทธิ คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น ส่วนกระบวนการ (Process) จานวน
50 คะแนน ส่วนผลผลิต (Output) จานวน 25 คะแนน และผลลัพธ์ (Outcome) จานวน 25 คะแนน
และสรุปผลคะแนนสถานีตารวจทั้งหมดในสังกัด โดยไม่ต้องมีการจัดลาดับสถานี แล้วส่งให้ บช./ภ. ให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 20 ส.ค.58
3.3 ระดับ บช./ภ.
3.3.1 กรณีสถานีตารวจร้องเรียนต่อผลการตรวจการประเมิน และกรณีที่มีสถานีตารวจ
มีผลการตรวจประเมินตามโครงการฯ ต่ากว่าร้อยละ 75 ให้ บช./ภ. ร่วมกับ บก./ภ.จว. ตรวจประเมินซ้าอีกครั้ง
และหากพบมีข้อบกพร่องส่วนใด ให้แนะนาสถานีตารวจดังกล่าวแก้ไขปรับปรุง ข้อบกพร่อง ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด แล้วจึงทาการตรวจประเมินซ้า พร้อมทั้งรายงานผลให้สถานีตารวจ หน่วยงานต้นสังกัด และ ตร. ทราบ
3.3.2 ให้ บช./ภ. รวบรวมผลการตรวจประเมินตามโครงการพัฒนาสถานีตารวจเพื่อประชาชนฯ
ของสถานีตารวจทั้งหมดในสังกัด ส่งให้ ตร. (ผ่าน สยศ.ตร.) ภายในวันที่ 28 ส.ค.58
3.4 ระดับ ตร.
- สยศ.ตร.สรุ ป ผลการตรวจประเมิ น การด าเนิ น การตามโครงการพั ฒ นาสถานี ต ารวจ
เพื่อประชาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เสนอ ตร. ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 ก.ย.58
4. สาหรับการตรวจประเมินผลการดาเนินการตามโครงการพัฒนาสถานีตารวจฯ บช.ก. และ สตม.
- ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการดาเนินการ ตามที่ บช.ก. และ สตม. กาหนด
ซึ่ ง จะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ แนวทาง และวิ ธี ก ารด าเนิ น การตามโครงการพั ฒ นาสถานี ต ารวจ
เพื่อประชาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ ตร. กาหนด

/5. การคัดเลือก…

-35. การคัดเลือกพลเมืองดีที่ช่วยงานราชการตารวจ
- ให้ บช./ภ. พิจารณาคัดเลือกพลเมืองดีที่ช่วยงานราชการตารวจหน่วยงานละ ไม่เกิน 4 นาย ส่งให้ ตร.
(ผ่าน สยศ.ตร.) ภายในวันที่ 28 ส.ค.58 โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามลาดับความสาคัญ ดังนี้
(1 ) ประชาชนผู้ช่วยเหลือการจับกุมจนได้รับอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส และบาดเจ็บ ตามลาดับ (กรณี
เสียชีวิต ให้ส่งรายชื่อผู้แทนที่จะเข้ารับโล่ อาจเป็นสามี ภรรยา หรือบุตร )
(2) ประชาชนที่แจ้งเบาะแสในคดีสาคัญ
(3) ประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดี
……………………………………………………………………
………
ตรวจแล้วถูกต้อง
พล.ต.ต.
( โชคชัย เหลืองอ่อน )
ผบก.ยศ.

