ศ ษาภายใน
รายงานผลการตรวจประเมมินคคุณภาพการศก
กองกกาก กับการ ๑ กองบ กังค กับการฝศ กพมิเศษ กองบ กัญชาการตการวจ
ตระเวนชายแดน
ว กันททที่ ๒๗ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
ทช ทที่ ๑ ผผผ
ต กัวบบ่งชท
ผู้ า
บ่ นการทดสอบตามเกณฑฑ์มาตรฐานวมิชาการ
คะแนน/ระด กับการประเมมิน ๕.๐๐ ดดีมาก
ศ ษาอบรมมดีผลการสอบอยผใยู่ นเกณฑฑ์ ดดีมาก โดยได ผู้คะแนนรวม
จคุดเดบ่น ผผ ผู้ศก
ร ผู้อยละ ๘๘.๗๐ - ๘๓.๕๐
แนวทางการพ กัฒนา ควรนน าข ผู้อมผลการลาในแตยู่ละววัน, การตวัดคะแนน
ความประพฤตติ มาทนาเปป็ นสรรุปผลเวลาการฝศ ก และคะแนนความประพฤตติ
ศ ษาอบรมทรุกคนเพพอ
ของผผ ผู้ศก
พื่ ให ผู้งยู่ายตยู่อการเทดียบกวับเกณฑฑ์การสนาเรป็จการ
ศ ษาอบรม
ศก
สรคุปผลการประเมมิน หลวักสผตรตนารวจตระเวนชายแดนระดวับผผ ผู้บวังควับหมวด
๑ รรุน
ยู่ จนานวน ๘๐ คน มดีผผ ผู้ผยู่าน
การทดสอบตามเกณฑฑ์มาตรฐาน
วติชาการ ทรุกคน ผลการดนาเนตินงาน คติดเปป็ นร ผู้อยละ ๑๐๐
กั กัด
ทช ทที่ ๒ ความพศงพอใจของผผบ
ต กัวบบ่งชท
ผู้ กังค กับบ กัญชาหนบ่วยงานตผู้นสงก
และผผท
ผู้ เทที่ กทย
ที่ วขผู้อง
คะแนน/ระด กับการประเมมิน ๔.๓๓ ดดี
จคุดเดบ่น สามารถรวบรวมแบบสอบถามกลวับคพนมาได ผู้ร ผู้อยละ ๙๐ ของผผ ผู้
ศ ษาอบรม
ศก
แนวทางการพ กัฒนา
วั เจนวยู่าแบบประเมตินความพศงพอใจของผผ ผู้ทดีเพื่ กดีย
๑. ควรระบรุให ผู้ชด
พื่ วข ผู้องนวั น
นั้ ให ผู้
ผผ ผู้เกดีย
พื่ วข ผู้องกลรุม
ยู่ ใดประเมติน และควรสนารวจความพศงพอใจของผผ ผู้ใต ผู้บวังควับ
ศ ษาอบรมและประชาชนทดีม
ผู้ การด ผู้วย เพพอ
บวัญชาของผผ ผู้ศก
พื่ าใชบรติ
พื่ ให ผู้ได ผู้ข ผู้อมผล
ทดีห
พื่ ลากหลายตรงสภาพความเปป็ นจรติง
๒. ควรนน าผลการประเมตินไปพวัฒนาปรวับปรรุงการเรดียนการสอนให ผู้มดีความ
สอดคล ผู้องและเหมาะสมกวับความต ผู้องการของผผ ผู้บวังควับบวัญชาและผผ ผู้ทดีพื่
เกดีย
พื่ วข ผู้อง
สรคุปผลการประเมมิน ความพศงพอใจของผผ ผู้บวังควับบวัญชาและผผ ผู้ทดีเพื่ กดีย
พื่ วข ผู้อง
ศ ษา ได ผู้คะแนนประเมตินความพศงพอใจ ดวังนดีนั้
ทดีม
พื่ ต
ดี อ
ยู่ ผผ ผู้สนาเรป็จการศก
๑. ผผ ผู้
บวังควับบวัญชา
คยู่าเฉลดีย
พื่ = ๔.๓๓

๒. ผผ ผู้ทดีเพื่ กดีย
พื่ วข ผู้อง (เพพอ
พื่ นรยู่วมงาน)

คยู่า

เฉลดีย
พื่ = ๔.๓๔
คยู่าเฉลดีย
พื่ รวม = ๔.๓๓
ทช ทที่ ๓ ผลการจ กัดการศก
ศ ษาอบรมททเที่ นผู้นผผศ
ศ ษาอบรมเปป็น
ต กัวบบ่งชท
ผู้ ก
สกาค กัญ
คะแนน/ระด กับการประเมมิน ๔.๐๐ ดดี
จคุดททค
ที่ วรพ กัฒนา/ขผู้อเสนอแนะ
วั ยภาพของผผ ผู้ศก
ศ ษาอบรมมาปรวับปรรุงแผนการ
๑. ควรนน าผลการวติเคราะหฑ์ศก
เรดียนรผ ผู้ในแตยู่ละหลวักสผตรให ผู้เหป็นอยยู่างเปป็ นรผปธรรม
ศ ษาทดีเพื่ น ผู้น
๒. ควรมดีการบผรณาการความรผ ผู้และประสบการณฑ์จากการจวัดการศก
ศ ษาอบรมในรรุน
ผผ ผู้เรดียนเปป็ นสนาควัญมาพวัฒนาการศก
ยู่ ตยู่อไปให ผู้เหป็นอยยู่างเปป็ นรผป
วั เจน
ธรรมชด
สรคุปผลการประเมมิน มดีการดนาเนตินการ ๓ ข ผู้อ ได ผู้แกยู่
ดีนั้ จงเกดีย
ศ ษาอบรมและ
๑. มดีการประชรุมชแ
พื่ วกวับววัตถรุประสงคฑ์ของการจวัดการศก
ศ ษาอบรม นอกจากนดีย
หลวักสผตรศก
นั้ วังได ผู้แจ ผู้งเวดียนแถลงหลวักสผตรให ผู้ครผฝศกได ผู้
ผู้ นแนวทางในการเรดียนการสอน
ใชเปป็
ศ ษา
๒. มดีการประเมตินความรผ ผู้ความสามารถในการจวัดการเรดียนทดีเพื่ น ผู้นผผ ผู้ศก
อบรมเปป็ นสนาควัญ
ศ ษาอบรมและนน าผลการประเมตินมาปรวับ
๓. ครผฝศกมดีการประเมตินผลการศก
ศ ษาอบรม
เปลดีย
พื่ นการศก
ทช ทที่ ๔ จกานวนงานวมิจ กัย และหรรือนว กัตกรรม และหรรือสงมิที่
ต กัวบบ่งชท
ประดมิษฐ ฑ์
คะแนน/ระด กับการประเมมิน ๕.๐๐ ดดีมาก
จคุดเดบ่น/แนวทางการเสรมิมจคุดเดบ่น ครผฝศกได ผู้รวับการสงยู่ เสรติมและสนวั บสนรุน
ให ผู้มดีการจวัดทนานววัตกรรมอยยู่างเพดียงพอทวังนั้ ในด ผู้านงบประมาณ สถานทดีพื่ และ
บรุคลากร
สรคุปผลการประเมมิน มดีครผฝศก ทวังนั้ หมด ๑๒ คน จวัดทนานววัตกรรม ๒ เรพอ
พื่ ง
คพอ
ผู้
ติ ในสงติพื่ ปลผกสร ผู้างถาวร
๑) ปรวับปรรุงห ผู้องฝศ กการปฏติบวัตก
ติ ารตยู่อสผในระยะประช
ด
(ห ผู้อง CQB)
๒) ปพ นลผกซองดวัดแปลง
ดวังนวั น
นั้ ผลการดนาเนตินงาน คติดเปป็ นร ผู้อยละ ๑๖.๖๗

ชท ทที่ ๕ จกานวนงานวมิจ กัย และหรรือนว กัตกรรม และหรรือสงมิที่ ประดมิษฐ ฑ์
ต กัวบบ่งชท
ผู้ ระโยชนฑ์ทางวมิชาการหรรือวมิชาชพ
ท
ททน
ที่ กาไปใชป
คะแนน/ระด กับการประเมมิน ๕.๐๐ ดดีมาก
จคุดเดบ่น/แนวทางการเสรมิมจคุดเดบ่น ครผฝศกได ผู้นน าความรผ ผู้และประสบการณฑ์
ผู้
จวัดทนานววัตกรรมมาใชในการจวั
ดการเรดียนการสอนได ผู้เปป็ นอยยู่างดดี ทนาให ผู้ผผ ผู้ใช ผู้
นววัตกรรมมดีความรผ ผู้และทวักษะอยผใยู่ นระดวับดดีมาก
จคุดททค
ที่ วรพ กัฒนา/ขผู้อเสนอแนะ ควรรายงานผลการดนาเนตินการจวัดทนา
นววัตกรรมตามขวัน
นั้ ตอนทดีไพื่ ด ผู้ปฏติบวัตอ
ติ ยยู่างละเอดียด หากมดีปวัญหา อรุปสรรค
ติ ธติภาพของนววัตกรรมควรแทรกผลการ
หรพอมดีการทดลองเพพอ
พื่ หาประสท
ทดลองในรายงานด ผู้วย
ผู้
สรคุปผลการประเมมิน มดีการนน านววัตกรรม จนานวน ๒ เรพอ
พื่ ง ไปใชประโยชนฑ์
ดี โดยมดีหนวั งสอ
พ รวับรองการใชประโยชนฑ์
ผู้
ทางวติชาการและวติชาชพ
จากกรม
ราชทวัณฑฑ์ คติดเปป็ นร ผู้อยละ ๑๖.๖๗
ทช ทที่ ๖ ผลของการดกาเนมินโครงการบรมิการทางวมิชาการและ
ต กัวบบ่งชท
ท ททต
วมิชาชพ
ที่ อบสนองความตผู้องการ พ กัฒนา และเสรมิมสรผู้างความเขผู้ม
กั
แขป็ งของชคุมชน สงคม
ประเทศ
คะแนน/ระด กับการประเมมิน ๕.๐๐ ดดีมาก
จคุดเดบ่น/แนวทางการเสรมิมจคุดเดบ่น ครผฝศกมดีความรผ ผู้ความสามารถในการ
ดี ด ผู้านการให ผู้ความรผ ผู้เกดีย
ให ผู้บรติการทางวติชาการและวติชาชพ
พื่ วกวับยาเสพตติด จน
เปป็ นทดีย
พื่ อมรวับของชรุมชน และสงวั คม
สรคุปผลการประเมมิน มดีโครงการอบรมให ผู้ความรผ ผู้แกยู่เยาวชนและ
ประชาชนในชรุมชนด ผู้านยาเสพตติด จนานวน ๕๐ กติจกรรม จากจนานวนครผฝศก
ทวังนั้ หมด ๑๒ คน
ทช ทที่ ๗ ผลของการดกาเนมินงานของจคุดททใที่ หผู้บรมิการทางวมิชาการ
ต กัวบบ่งชท
กั
ท ททม
และวมิชาชพ
ที่ ผ
ท ลตบ่อชคุมชน สงคม
ประเทศ
คะแนน/ระด กับการประเมมิน ๕.๐๐ ดดีมาก
จคุดเดบ่น/แนวทางการเสรมิมจคุดเดบ่น มดีสถานทดีท
พื่ เดีพื่ อพอ
นั้ ตยู่อการเรดียนรผ ผู้ และให ผู้
ดี อยยู่างมดีประสท
ติ ธติภาพ
บรติการทางวติชาการและวติชาชพ
ดี ทดีม
สรคุปผลการประเมมิน มดีจด
รุ ทดีใพื่ ห ผู้บรติการทางวติชาการและวติชาชพ
พื่ ผ
ดี ลตยู่อ
ชรุมชน สงวั คม ประเทศ จนานวน ๑๐ จรุด
ทช ทที่ ๘ การสง
บ่ เสรมิมและสน กับสนคุนดผู้านศล
มิ ปะและว กัฒนธรรม
ต กัวบบ่งชท
คะแนน/ระด กับการประเมมิน ๕.๐๐ ดดีมาก

จคุดททค
ที่ วรพ กัฒนา/ขผู้อเสนอแนะ ควรมดีระบบการเกป็บรวบรวมข ผู้อมผล และ
การประเมตินผลโครงการ/กติจกรรม เพพอ
พื่ เปป็ นฐานข ผู้อมผลในการวางแผนการ
จวัดโครงการ/กติจกรรมทดีเพื่ หมาะสมตยู่อไป
สรคุปผลการประเมมิน มดีจนานวนโครงการ/กติจกรรมทนานรุบนารรุง การอนรุรวักษฑ์
ติ ปววัฒนธรรม จนานวน ๑ โครงการ ๓๐ กติจกรรม จากจนานวนบรุคลากร
ศล
ทวังนั้ หมด ๑๔๒ คน คติดเปป็ นร ผู้อยละ ๒๑.๑๒
ทช ทที่ ๙ การพ กัฒนาสคุนทรทยภาพในมมิตท
มิ ปะและว กัฒนธรรม
ต กัวบบ่งชท
มิ างศล
คะแนน/ระด กับการประเมมิน ๕.๐๐ ดดีมาก
จคุดเดบ่น/แนวทางการเสรมิมจคุดเดบ่น บรุคลากรให ผู้ความรยู่วมมพอในการสงยู่
ติ ปววัฒนธรรม การพวัฒนาสรุนทรดียภาพ และสงติพื่ แวดล ผู้อมเปป็ นอยยู่างดดี
เสรติมศล
ศ ษาอบรม มดีสวยู่ นรยู่วมทดีก
สรคุปผลการประเมมิน
บรุคลากรและผผ ผู้ศก
พื่ อ
ยู่ ให ผู้
เกติดววัฒนธรรมทดีด
พื่ ดี อาคารสถานทดีม
พื่ ค
ดี วามปลอดภวัย สะอาดถผกสรุขลวักษณะ
มดีการปรวับแตยู่งรวักษาภผมท
ติ วัศนฑ์ให ผู้สวยงาม สอดคล ผู้องกวับธรรมชาตติ มดีพน
พนั้ ทดีพื่
และกติจกรรมทางววัฒนธรรมทดีเพื่ หมาะสม สนาหรวับผลการประเมตินความพศง
ศ ษาอบรม ได ผู้คยู่าเฉลดีย
พอใจของบรุคลากรและผผ ผู้ศก
พื่ ๓.๙๗
ทช ทที่ ๑๐ ผลการพ กัฒนาครผ/อาจารยฑ์ และครผฝศก
ต กัวบบ่งชท
คะแนน/ระด กับการประเมมิน ๕.๐๐ ดดีมาก
จคุดเดบ่น/แนวทางการเสรมิมจคุดเดบ่น
ครผฝศก มดีความรผ ผู้ ความสามารถ
ศ ษา
และประสบการณฑ์ในการสอน เปป็ นอยยู่างดดี สามารถถยู่ายทอดให ผู้ผผ ผู้ศก
อบรมได ผู้อยยู่างมดีคณ
รุ ภาพ
สรคุปผลการประเมมิน มดีแผนพวัฒนาครผฝศก มดีการดนาเนตินงานบรรลรุเปผู้ า
ดี ครผ ครบทวังนั้ ๑๒
หมาย ครผฝศกได ผู้รวับการพวัฒนาทวังนั้ ด ผู้านวติชาการและวติชาชพ
คน การประเมตินการสอนของครผฝศก ได ผู้คยู่าเฉลดีย
พื่ ๔.๔๑
ทช ทที่ ๑๑ ผลการพ กัฒนาบคุคลากรของหนบ่วยศก
ศ ษาอบรม
ต กัวบบ่งชท
คะแนน/ระด กับการประเมมิน ๕.๐๐ ดดีมาก
จคุดเดบ่น/แนวทางการเสรมิมจคุดเดบ่น
มดีการพวัฒนาเพติม
พื่ ความรผ ผู้ความ
สามารถให ผู้บรุคลากรทรุกฝยู่ ายเพพอ
พื่ สนวั บสนรุนกระบวนการเรดียนการสอนเพพอ
พื่ ให ผู้
ติ ธติภาพสผงสรุด
เกติดประสท
จคุดททค
ที่ วรพ กัฒนา/ขผู้อเสนอแนะ

วั ยภาพให ผู้กวับบรุคลากรให ผู้มดีความรผ ผู้ความ
ควรจวัดให ผู้มดีการพวัฒนาเพติม
พื่ ศก
วั
สามารถหลาย ๆ ด ผู้าน เพพอ
พื่ เปป็ นการทดแทนหากมดีการแตยู่งตวังนั้ โยกย ผู้ายสบ
เปลดีย
พื่ นหน ผู้าทดีพื่

สรคุปผลการประเมมิน
๑. มดีการพวัฒนาเพติม
พื่ ความรผ ผู้ความสามารถให ผู้บรุคลากรทรุกฝยู่ ายเพพอ
พื่ สนวั บสนรุน
ติ ธติภาพสผงสรุด โดยมดีแผนงาน
กระบวนการเรดียนการสอนให ผู้เกติดประสท
โครงการ การพวัฒนาบรุคลากรในทรุกสายงาน มดีการกนาหนดเปผู้ าหมายและ
ผลทดีค
พื่ าดวยู่าจะได ผู้รวับเมพอ
พื่ มดีการดนาเนตินการตามแผนทดีก
พื่ นาหนดไว ผู้
๒. มดีการดนาเนตินงานบรรลรุเปผู้ าหมายตามแผนพวัฒนาบรุคลากร โดย
ข ผู้าราชการตนารวจได ผู้รวับการพวัฒนาความรผ ผู้ด ผู้านอพน
พื่ นอกเหนพอจากด ผู้าน
ประกวันครุณภาพไมยู่ตนาพื่ กวยู่าร ผู้อยละ ๙๐ และได ผู้รวับการพวัฒนาความรผ ผู้ ด ผู้าน
ประกวันครุณภาพไมยู่ตนาพื่ กวยู่าร ผู้อยละ ๙๐ โดยมดีคายู่ เฉลดีย
พื่ ความพศงพอใจของ
บรุคลากร ๔.๗๕ เปป็ นไปตามเปผู้ าหมายทดีก
พื่ นาหนดไว ผู้ไมยู่ตนาพื่ กวยู่า ๓.๕๑
ทช ทที่ ๑๒ ผลการปฏมิบ กัตมิตามบทบาทหนผู้าททข
ต กัวบบ่งชท
ที่ องผผบ
ผู้ รมิหารหนบ่วย
ศ ษาอบรม
ศก
คะแนน/ระด กับการประเมมิน ๕.๐๐ ดดีมาก
ผู้
จคุดเดบ่น/แนวทางการเสรมิมจคุดเดบ่น ผผ ผู้บรติหารใชระบบบรติ
หารธรรมาภติ
บาล และเปป็ นผผ ผู้นน าการบรติหารจวัดการทดีด
พื่ ดี มดีความโปรยู่งใส มดีสวยู่ นรยู่วม
ตรวจสอบได ผู้ และเปป็ นทดีย
พื่ อมรวับของผผ ผู้ใต ผู้บวังควับบวัญชาทรุกระดวับ
สรคุปผลการประเมมิน
๑. คะแนนประเมตินตนเองของผผ ผู้กนากวับการ ครอบคลรุมประเดป็นประเมติน
๙ ด ผู้าน (ความรวับผติดชอบทดีต
พื่ รวจสอบได ผู้ ความโปรยู่งใส การปราบปราม
ทรุจรติตและประพฤตติมช
ติ อบ การสร ผู้างการมดีสวยู่ นรยู่วม การมดีกฎหมายทดีเพื่ ข ผู้มแขป็ง
ติ ธติภาพและ
การตอบสนองทดีท
พื่ วันการ ความเหป็นชอบรยู่วมกวัน ประสท
ติ ธติผล ความเสมอภาคและ
ประสท
ความเกดีย
พื่ วข ผู้อง) เทยู่ากวับ ๖๐
จาก ๖๐ คะแนน
๒. คะแนนประเมตินผผ ผู้กนากวับการและสารววัตร ครอบคลรุมประเดป็นประเมติน
๙ ด ผู้าน เทยู่ากวับ ๔๐ คะแนน จาก ๔๐ คะแนน
๓. สรรุปคะแนนของผผ ผู้กนากวับการและสารววัตรประเมติน ๙ ด ผู้าน คพอ ๑๐๐
คะแนน จาก ๑๐๐ คะแนน

ชท ทที่ ๑๓ ระบบการบรมิหารบคุคลากรเพรือ
ต กัวบบ่งชท
ที่ การพ กัฒนาและธการง
มิ ธมิภาพ คะแนน/ระด กับ
ร กักษาไวผู้ซงศที่ บคุคลากรททม
ที่ ค
ท ณ
คุ ภาพและประสท
การประเมมิน ๔.๖๗ ดดีมาก
สรคุปผลการประเมมิน
๑. มดีการจวัดทนาแผนปฏติบวัตรติ าชการประจนาปดี ภายใต ผู้ การวติเคราะหฑ์ข ผู้อมผลเช งติ
ประจวักษฑ์ โดยมดีการสอดแทรก
และกนาหนดแผนในการบรติหาร
ทรวัพยากรบรุคคลไว ผู้ ในยรุทธศาสตรฑ์ตายู่ ง ๆ ของแผน
๒. มดีระบบและกลไกในการบรติหารทรวัพยากรบรุคคล ทดีเพื่ ปป็ นการสงยู่ เสรติม
สมรรถนะในการปฏติบวัตงติ าน
๓. มดีระบบสววัสดติการและเสรติมสร ผู้างสรุขภาพทดีด
พื่ ดี สร ผู้างบรรยากาศทดีด
พื่ ใดี นการ
ทนางานให ผู้กวับบรุคลากร
วั ยภาพสผงให ผู้มดีโอกาส ประสบ
๔. มดีระบบสงยู่ เสรติมสนวับสนรุนบรุคลากร ทดีม
พื่ ศ
ดี ก
ดี
ความสนาเรป็จและก ผู้าวหน ผู้าในอาชพ
อยยู่างรวดเรป็วตามสายงานบวังควับ
บวัญชา
๕. มดีการประเมตินความพศงพอใจของบรุคลากรทรุกระดวับอยยู่างเปป็ นระบบและ
มดีการนน าผลประเมตินความพศงพอใจเสนอผผ ผู้บวังควับบวัญชาระดวับสผง
ทช ทที่ ๑๔ ระบบและกลไกการประก กันคคุณภาพการศก
ศ ษาภายใน
ต กัวบบ่งชท
คะแนน/ระด กับการประเมมิน ๔.๗๕ ดดีมาก
จคุดททค
ที่ วรพ กัฒนาและขผู้อเสนอแนะในการปร กับปรคุง ควรให ผู้ความรผ ผู้ และ
สร ผู้างความเข ผู้าใจเกดีย
พื่ วกวับตวัวบยู่งช ดีนั้ และเกณฑฑ์การประเมตินแกยู่บค
รุ ลากรทรุกคน
เพพอ
พื่ ให ผู้สามารถดนาเนตินงานให ผู้เปป็ นไปตามเกณฑฑ์ได ผู้อยยู่างถผกต ผู้องครบถ ผู้วน
ติ ธติภาพ
และมดีประสท
ทช ทที่ ๑๕ ผลการประเมมินการประก กันคคุณภาพภายในหนบ่วย
ต กัวบบ่งชท
ศ ษาอบรม
ศก
คะแนน/ระด กับการประเมมิน ๔.๒๙ ดดี
จคุดททค
ที่ วรพ กัฒนาและขผู้อเสนอแนะ
ควรมดีการทนาแผนพวัฒนาการ
ดีนั้ ย
ดนาเนตินงานในตวัวบยู่งชท
ดีพื่ วังมดีผลดนาเนตินการไมยู่เปป็ นไปตามเกณฑฑ์ เพพอ
พื่ ให ผู้มดี
คะแนนการประเมตินภายในของปดี ตอ
ยู่ ไปให ผู้สผงขศน
นั้
สรคุปผลการประเมมิน
ในปดี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. ได ผู้รวับ
การรวับรองมาตรฐานและประเมตินครุณภาพภายในจาก บช.ศ.ดวังนดีนั้
ปดี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ คะแนนเฉลดีย
พื่ ๔.๕๒

ปดี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ คะแนนเฉลดีย
พื่ ๔.๐๐
ปดี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ คะแนนเฉลดีย
พื่ ๔.๓๕
ทช ทที่ ๑๖ การนกาผลการประเมมินคคุณภาพภายในไปพ กัฒนาหนบ่วย
ต กัวบบ่งชท
ศ ษาอบรม
ศก
คะแนน/ระด กับการประเมมิน ๕.๐๐ ดดีมาก
จคุดททค
ที่ วรพ กัฒนาและขผู้อเสนอแนะ
๑. ควรเพติม
พื่ ความสนาควัญ และการมดีสวยู่ นรยู่วมของบรุคลากรให ผู้นน าระบบประกวัน
ครุณภาพเข ผู้าไปเปป็ นสวยู่ นหนศงพื่ ของการดนาเนตินงานแตยู่ละงาน นอกเหนพอจาก
ระบบ ๕ ส
๒. แบบประเมตินความพศงพอใจทดีน
พื่ น าเสนอผผ ผู้บรติหารระดวับสผงควรมดีแนวทาง
ในการปรวับปรรุงพวัฒนานน าเสนอไปในคราวเดดียวกวัน ทวังนั้ นดีเนั้ พพอ
พื่ ทดีห
พื่ นยู่วย จะได ผู้
นน าผลการประเมตินไปปรวับปรรุงพวัฒนาในคราวตยู่อไป
สรคุปผลการประเมมิน
มดีการประชรุมเพพอ
พื่ ทบทวนระบบกลไกให ผู้สอดคล ผู้องกวับมาตรฐานทดีพื่
กนาหนด มดีการจวัดทนารายงานการประเมตินตนเอง (SAR) โดยผยู่านการ
พติจารณาจากผผ ผู้บวังควับบวัญชาและรายงานไปยวัง บช.ศ.และเผยแพรยู่ให ผู้
สาธารณชนทางเวป็บไซตฑ์ มดีการนน าผลการประเมตินครุณภาพภายในในรอบปดี
ทดีผ
พื่ ายู่ นมาและผลการประเมตินตนเองไปพวัฒนาและปรวับปรรุงครุณภาพ โดยจวัด
ทนาแผนและเปผู้ าหมายในการพวัฒนา และกนาหนดหนยู่วยงานรวับผติดชอบ ตวัว
ดีนั้ วามสนาเรป็จ รวมทวังนั้ ระยะเวลาดนาเนตินการ นอกจากนวั น
บยู่งชค
นั้ ยวังมดีการดนาเนติน
งานโดยนน าระบบ ๕ ส ซงศพื่ เปป็ นระบบประกวันครุณภาพภายในเข ผู้าไปเปป็ นสวยู่ น
ติ ชผบค
หนศงพื่ ของการดนาเนตินงาน มดีการยกยยู่องเชด
รุ คลทดีด
พื่ นาเนตินงานได ผู้สนาเรป็จ
ตามเปผู้ าหมายทดีวพื่ างไว ผู้และสามารถเปป็ นต ผู้นแบบให ผู้แกยู่บค
รุ ลากรอพน
พื่ ได ผู้
ก เรป็จของการพ กัฒนาผผศ
ทช ทที่ ๑๗ ความสา
ศ ษาอบรมตามอ กัต
ต กัวบบ่งชท
ผู้ ก
ศ ษาอบรมกกาหนด
ล กักษณฑ์ทห
ทที่ นบ่วยศก
คะแนน/ระด กับการประเมมิน ๓.๐๐ พอใช ผู้
วั พวันธฑ์อต
จคุดททค
ที่ วรพ กัฒนาและขผู้อเสนอแนะ ควรมดีการเผยแพรยู่ ประชาสม
วั
ลวักษณฑ์ทก
ดีพื่ นาหนดไว ผู้ให ผู้เปป็ นทดีท
พื่ ราบ
โดยทวัพื่วกวันทวังนั้ ภายใน ภายนอก
ศ ษาอบรม และสาธารณชน ผยู่านทางสอ
พพื่ ตยู่าง ๆ
หนยู่วยศก
สรคุปผลการประเมมิน มดีการกนาหนดอวัตลวักษณฑ์ คพอ “ผผ ผู้นน าหนยู่วย” มดีการ
วางแผนแล ผู้วปฏติบวัตจ
ติ รติงตามทดีก
พื่ นาหนดไว ผู้ตามวงจรครุณภาพ PDCA และ

ดนาเนตินงานบรรลรุเปผู้ าหมายตามแผนเกตินกวยู่าร ผู้อยละ ๘๐ รวมทวังนั้ มดีการพวัฒนา
หลวักสผตร
ทช ทที่ ๑๘ ความสกาเรป็จของโครงการหรรือกมิจกรรมททห
ศ ษา
ต กัวบบ่งชท
ที่ นบ่วยศก
กั
ทช กา ปผู้องก กัน หรรือแกผู้ปญ
อบรมชน
กั หาของสงคม
คะแนน/ระด กับการประเมมิน ๓.๐๐ พอใช ผู้
จคุดททค
ที่ วรพ กัฒนาและขผู้อเสนอแนะ ควรแสวงหาวติธแ
ดี ละแนวทางทดีจ
พื่ ะ
ทนาให ผู้โครงการทดีด
พื่ นาเนตินการ สามารถได ผู้รวับรางววัลหรพอยกยยู่อง
ผู้
สรคุปผลการประเมมิน มดีการจวัดทนาโครงการตยู่อต ผู้านการใชเสพตติ
ดให ผู้เดป็ก
นวั กเรดียน (D.A.R.E) เพพอ
พื่ ปผู้ องกวันปวั ญหาด ผู้านยาเสพตติดแกยู่เดป็กและเยาวชน
มดีการตรวจสอบและประเมตินผลการดนาเนตินงานตามวงจร PDCA มดีการ
ดนาเนตินการบรรลรุเปผู้ าหมายตามโครงการร ผู้อยละ ๑๐๐ และเปป็ นโครงการทดีพื่
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