หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ตัวชีว้ ัดระดับ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 (รวม 14 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วดั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ระดับ ตร.

หน่วยงาน
รับผิดชอบร่วมฯ

หน่วยปฏิบตั ิ

มิติที่ ๑ : มิติภายนอก (มี ๒ ด้าน 7 ตัวชี้วัด น้ําหนักร้อยละ ๗5)
• ด้านประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต) ( 6 ตัวชี้วัด น้ําหนักร้อยละ ๖5)
๑. ตัวชี้วดั ภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวงที่มเี ป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) (6 ตัวชีว้ ัด)
• ตัวชี้วดั ตามแผนปฏิบตั ริ าชการของหน่วยงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
๑.๑ ร้อยละของความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
1.2 ระดับความสําเร็จในการจัดทําเอกสารเผยแพร่สมุดปกขาว (White paper)
ด้านภารกิจของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
1.3 ร้อยละของความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตํารวจ
1.4 ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Output Joint KPIs)
1.4.1 ร้อยละของคดีที่มีการจับกุมผู้ต้องหาได้ในความผิดฐานค้ามนุษย์เทียบกับ
จํานวนคดีที่เกิดขึ้น
1.4.2 ร้อยละของคดียาเสพติดรายสําคัญเปรียบเทียบกับคดีที่จับกุมทั้งหมด
๑.5 ระดับความสําเร็จของการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับ
อาเซียนและใบอนุญาตต่าง ๆ
• ด้านการประเมินคุณภาพ (1 ตัวชี้วดั น้ําหนักร้อยละ 1๐)
• คุณภาพการให้บริการ
2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)

สยศ.ตร.
(ผอ.และ วจ.)
สยศ.ตร.(ผอ.)
บช.ปส.

- บช.น. ภ.๑-๙ และ ศชต.
ศทก.

- บช.น. ภ.๑-๙ ศชต. และ บช.ปส.

สยศ.ตร.
(ผอ.และ วจ.)

บช.ปส.

- บช.น. ภ.๑-๙ ศชต. สตม. และ
บช.ก.(บก.ปคม.)
- บช.น. ภ.๑-๙ ศชต. และ บช.ปส.

กมค.

-กมค.(กม.)

บช.ก.(บก.ปคม.)

สตม.(ตม.1)

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.อ.หญิง

( กัลยกร คุณมี )
ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์และกําหนดยุทธศาสตร์ ยศ.ร
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ตัวชี้วดั
มิตทิ ี่ ๒ : มิติภายใน (มี 2 ด้าน 7 ตัวชี้วดั น้าํ หนักร้อยละ 25)
• ด้านประเมินประสิทธิภาพ (4 ตัวชี้วัด น้ําหนักร้อยละ 15)
3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
๓.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
4. การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ
• ด้านการพัฒนาองค์การ (3 ตัวชี้วัด น้ําหนักร้อยละ 1๐)
6. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และ
วัฒนธรรมองค์การ)
6.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญของหน่วยงาน
6.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ
7. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ระดับ ตร.

หน่วยงาน
รับผิดชอบร่วมฯ

หน่วยปฏิบตั ิ

สงป.(งป.)

กรมบัญชีกลาง
(หน่วยผู้เบิก36 หน่วย)

- ทุกหน่วยในสังกัด ตร
(30 บช. และ 6 บก.)

สกบ.

- ทุกหน่วยในสังกัด ตร
(30 บช. และ 6 บก.)

สทส.

สทส.

สยศ.ตร.(ยศ.)

- ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
(30 บช. และ 6 บก.)

สยศ.ตร.(ยศ.)
สยศ.ตร.(ยศ.)

สกพ.

จต.

- ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
(30 บช. และ 6 บก.)
ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.อ.หญิง

( กัลยกร คุณมี )
ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์และกําหนดยุทธศาสตร์ ยศ.ร

-3หมายเหตุ : มิติที่ 1 : มิติภายนอก ด้านประสิทธิผล : นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ 1.1 – 1.4
ตัวชี้วัดระดับ ตร.
-หน่วยรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัดระดับ ตร. ดําเนินการ : จัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยปฏิบัติตามที่
กําหนดและรายงานผลการดําเนินการรอบ 9 เดือน และ 12 เดือนให้ ตร.(ผ่าน สยศ.ตร.) เพื่อทราบ พร้อมจัดทําแฟ้มเอกสารเพื่อรับการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติรอบ 12 เดือน
จากสํานักงาน ก.พ.ร.
- สําหรับหน่วยปฏิบัติ : ดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1.1 - 1.6 โดยให้เป็นหน่วยรับการตรวจประเมินผลจากหน่วยประเมินอิสระ และตัวชี้วัดที่ 1.2 และ 1.3 ให้ดําเนินการ
รายงานผลการปฏิบัติผา่ นระบบสารสนเทศของ ตร. โครงการ POLIS ให้ครบถ้วนตามวงรอบการรายงาน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน
ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน
-ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้หน่วยในสังกัด ตร. (36 หน่วยงาน) ดําเนินการ โดยแบ่งเป็น 2 แบบ ประกอบด้วย
-แบบที่ 1 หน่วยปฏิบัติ จํานวน 11 หน่วยงาน ได้แก่ บช.น. ภ.1 – 9 และ ศชต. ดําเนินการตามรายละเอียดตัวชี้วัดที่หน่วยเจ้าภาพหลัก ตัวชี้วัดระดับ ตร. กําหนด
-แบบที่ 2 หน่วยอํานวยการและสนับสนุน จํานวน 25 หน่วยงาน(นอกเหนือจาก ๑๑ หน่วยงาน) ดําเนินการตามที่หน่วยได้จัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ที่
กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการหรือภารกิจหลักที่สําคัญ
ซึ่งทั้ง ๒ แบบ หน่วยปฏิบัติจะต้องจัดทําคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ประกอบการตรวจ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและ ตร. และการรายงานผลการปฏิบัติ : ให้รายงานผลตามวงรอบการรายงาน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือนให้ ตร. (ผ่าน สยศ.ตร.) เพื่อทราบ
ตามห้วงเวลาที่กําหนด

