ส่วนที่ ๓
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
๓ .๑ ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ กก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด. จ านวน ๒๐ ตั ว บ่ ง ชี้
มีรายละเอียด ดังนี้
ช่วงคะแนน
๐.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ช่วงคะแนน
๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง
ต้องปรับปรุง
ช่วงคะแนน
๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง
พอใช้
ช่วงคะแนน
๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง
ดี
ช่วงคะแนน
๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง
ดีมาก
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

กลุ่มตัวบ่งชี้

ด้าน

ตัวบ่งชี้

๑. ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ
๒. ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้น
คุณภาพผู้ศึกษาอบรม สังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓. ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรม
เป็นสาคัญ
๔. จานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือ
สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัยและนวัตกรรม ๕. จานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือ
สิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
๖. ผลของการดาเนินโครงการบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
การบริการวิชาการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
แก่สังคม
๗. ผลของการดาเนินงานของจุดที่ให้บริการทาง
วิชาการและวิชาชีพที่มีผลต่อชุมชน สังคม ประเทศ
๘. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
การทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม
และวัฒนธรรม
๙. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม

กลุ่มตัวบ่งชี้

ด้าน

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

การบริหารและการ
พัฒนาหน่วยศึกษา

ตัวบ่งชี้
๑๐. ครู/อาจารย์และครูฝึก ได้รับการเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์

รายงานการประเมินตนเอง กก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด. ประจาปี ๒๕๕๙

คะแนน
ที่ได้
๔.๗๖
๔.๘๘
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๔.๗๔

คะแนน
ที่ได้
๕
หน้า ๑๐๒

อบรม

กลุ่มตัวบ่งชี้ อัต
ลักษณ์ /เอกลักษณ์
กลุ่มตัวบ่งชี้
มาตรการส่งเสริม

๑๑. ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม

๔.๘๒

๑๒. ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
หน่วยศึกษาอบรม
๑๓. ระบบการบริหารบุคลากรเพื่อการพัฒนาและ
ธารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
๑๔. การบริหารความเสี่ยง
๑๕ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา สภาพแวดล้อม
การเรียนรู้
การพัฒนาและประกัน ๑๖. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
คุณภาพการศึกษา ภายใน
๑๗. การนาผลการประเมินคุณภาพภายในไป
พัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ ๑๘. ความสาเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรม
ตามอัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษาอบรมกาหนด

๔.๘๖

มาตรการส่งเสริม

๑๙. เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม
๒๐. ความสาเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วย
ศึกษาอบรมชี้นา ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคม

คะแนนการประเมินตนเอง

๕
๕
๔.๓๘
๕
๕
๔
๕
๔
๔.๙๒

๓.๒ แนวทางการพัฒนา
จากการประเมินผลคุณภาพการศึกษาขั้นต้น กก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด. มีผลคะแนนการประเมิน
ตนเอง ๔.๙๓ อยู่ในระดับดีมาก จึงได้วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
และการปรับปรุงคุณภาพ ตลอดจนได้จัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มีรายละเอียด ดังนี้
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม
จุดแข็ง
๑. ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
รายงานการประเมินตนเอง กก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด. ประจาปี ๒๕๕๙

หน้า ๑๐๓

๒. หน่วยมีคณะทางานในการดาเนินงาน ติดตาม ประเมินผลผู้สาเร็จการฝึกอบรม
๓. หน่วยมีการเตรียมการฝึกอบรมเป็นอย่างดี เช่น การประชุมเตรียมการฝึกของฝ่าย
อานวยการ และการประชุมของครูฝึกก่อนการเรียนการสอน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบางรายมีอายุมากเกินกว่าเกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนด ทาให้เป็น
อุปสรรคในการฝึกอบรม เพื่อให้การฝึกมีคุณภาพควรประสานต้นสังกัดในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ให้ตรงตามเกณฑ์ที่กาหนดในหลักสูตร
๒. คณะทางานควรนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจ ของผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน
ต้นสังกัด และผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละด้าน มาเสนอแก้ไขเพื่อนาไปปรับปรุงการจัดการฝึกอบรม
๓. การจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพของบุคคลโดยให้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ยังไม่เห็น
ชัดเจนและไม่หลากหลายวิธี ควรให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับครูฝึก ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
แผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผู้ศึกษาอบรม ในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
จากการประเมินตนเอง
ความสาเร็จ
ดาเนินการ
๑. ควรประสานหน่ ว ยต้ น สั ง กั ด ให้ ๑. หน่วยต้นสังกัดส่ง
คัดเลือกบุคลากรมาอบรมให้เป็นไปตาม บุคลากรที่มีอายุไม่เกิน
เกณฑ์อายุของหลักสูตร
เกณฑ์เข้ารับการอบรม
๒. คณะท างานควรน าข้ อมู ล จากแบบ
ประเมินความพึงพอใจฯ แต่ละด้าน มา
เสนอแก้ไขเพื่อนาไปปรับปรุงการจัดการ
ฝึกอบรมต่อไป
๓. การน าข้อมูล ที่ได้จากการวิเคราะห์
มาปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน
ตามศั ก ยภาพของบุ ค คล ยั งไม่ ชั ด เจน
ควรให้ ความรู้ความเข้าใจกับ ครูฝึ ก ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

ปีงบประมาณ - งาน กฝว.
๒๕๖๐

๒. มีการนาข้อมูลแต่ละด้าน ปีงบประมาณ - งาน กฝว.
ไปปรับปรุงการฝึกอบรม
๒๕๖๐
- งาน ผงป.
๓. มีการจัดการเรียนการ
ปีงบประมาณ - งาน กฝว.
สอนตามศักยภาพของ
๒๕๖๐
- ครูฝึก
บุคคล และจัดกิจกรรม
เพิ่มพูนความรู้ที่ทาให้ครูฝึก
เข้าใจในการจัดการเรียน
การสอนเป็นสาคัญ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านจานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์
จุดแข็ง
๑. ครูฝึกมีความคิดริเริ่มและพยายามจัดทางานนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอนและการฝึกอบรมบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ

รายงานการประเมินตนเอง กก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด. ประจาปี ๒๕๕๙

หน้า ๑๐๔

๒. นวัตกรรมที่จัดทาได้นาไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภายในหน่วย และมีการ
เผยแพร่งานนวัตกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. การนางานนวัตกรรมไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในหน่วยยังไม่มาก ควรจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการแนะนาการนางานนวัตกรรมไปใช้ในหน่วย
๒. การจัดทารูปเล่มควรอ้างอิงข้อมูลทางวิชาการ อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล เพื่อความ
ถูกต้องน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้
แผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผู้ศึกษาอบรม ในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะ
จากการประเมินตนเอง
๑. การน างานนวัต กรรมไปปฏิ บั ติ ใน
การจัดการเรียนการสอนในหน่วยยังไม่
มาก ควรจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
แนะน าการน างานนวั ต กรรมไปใช้ ใ น
หน่วย
๒. ควรจัดทารูปเล่ม อ้างอิงข้อมูลทาง
วิชาการ อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
เพื่อความถูกต้องน่าเชื่อถือ และ
ตรวจสอบได้

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

๑. การนางานนวัตกรรมของ ปีงบประมาณ - งาน กฝว.,
หน่วยไปให้จัดการเรียนการ ๒๕๖๐
- ครูฝึก
สอนในหลักสูตรต่างๆ
๒. นวัตกรรมแต่ละตัวมีการ ปีงบประมาณ - งาน กฝว.
อ้างอิงข้อมูลทางวิชาการ
๒๕๖๐
- ครูฝึก
อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
จุดแข็ง
๑. หน่วยมีกิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน สังคม ได้หลากหลาย
๒. จุดบริการของหน่วยมีผู้มาใช้บริการตามวัตถุประสงค์ของแต่ละจุด บุคลากรและสถานที่
มีความพร้อม และมีศักยภาพในการให้บริการวิชาการ ผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. ขาดการประเมินในการให้บริการวิชาการ หรือวิชาชีพนอกหน่วย
๒. เห็นควรเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ชุมชน สังคม ประชาชนมาใช้บริการมากขึ้น
แผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผู้ศึกษาอบรม ในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะ
จากการประเมินตนเอง

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

รายงานการประเมินตนเอง กก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด. ประจาปี ๒๕๕๙

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

หน้า ๑๐๕

๑. ขาดการประเมินในการให้บริการ
วิชาการหรือวิชาชีพนอกหน่วย

๑. มีการประเมินผลในการ
ให้บริการทางวิชาการหรือ
วิชาชีพนอกหน่วย

ปีงบประมาณ
๒๕๖๐

- งาน กฝว.

๒. เห็นควรเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ ๒. มีช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ ปีงบประมาณ - งาน กฝว.,
เพื่ อ ให้ ชุ ม ชน สั ง คม ประชาชนมาใช้ หลากหลาย และมีประชาชน ๒๕๖๐
- งาน ผงป.
บริการมากขึ้น
มาใช้บริการมากขึ้น

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
๑. หน่วยมีกิจกรรมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย
๒. บุคลากรในหน่วยมีความพึงพอใจ และให้ความร่วมมือในการพัฒนาสุนทรียภาพและ
สิ่งแวดล้อม
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ควรสร้างกิจกรรมที่ให้หน่วยงาน และชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สภาพแวดล้อมของหน่วย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน
แผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผู้ศึกษาอบรม ในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะ
จากการประเมินตนเอง
๑. ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

๑. มีโครงการหรือกิจกรรมที่ ปีงบประมาณ - งาน ธกวส.
ส่งเสริมการอนุรักษ์
๒๕๖๐
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้แก่ข้าราชการตารวจ

รายงานการประเมินตนเอง กก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด. ประจาปี ๒๕๕๙

หน้า ๑๐๖

๒. ควรสร้างกิจกรรมที่ให้หน่วยงานและ
ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สภาพแวดล้อมในหน่วย เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน

๒. มีกิจกรรมที่ให้หน่วยงาน ปีงบประมาณ - งาน ธกวส.
และชุมชนได้เข้ามามีส่วน ๒๕๖๐
ร่วมในการพัฒนา
สภาพแวดล้อมในหน่วย
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ร่วมกัน

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน การบริหารและการพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
จุดแข็ง
๑. ครูฝึกได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งในหน่วยและนอกหน่วย และสามารถนาความรู้
และประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอนได้
๒. บุคลากรมีความพึงพอใจในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
๓. ผกก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด.ใช้การบริหารงานตามแบบธรรมาภิบาล มีการกาหนดแผนปฏิบัติ
ราชการตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่กาหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม มีการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการทุกๆเดือน ทาให้สามารถดาเนินงานได้ตามแผนที่กาหนดไว้
๔. หน่วยมีการจัดสวัสดิการที่ดี เพื่อช่วยเหลือข้าราชการตารวจและครอบครัว ให้ดารงชีวิต
อย่างมีความสุข
๕. ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยให้ความร่วมมือในการดาเนินงาน ด้านการบริหารความเสี่ยง
๖. กก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด.มีการจัดบริการด้านกายภาพ ที่เหมาะสมกับการส่งเสริมการเรียนรู้
นอกห้องเรียน ได้แก่ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน สนามยิงปืน ลานฝึกปฏิบัติ ลานกีฬา มีการจัด
สภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม ซึ่งส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตผู้รับการฝึกอบรม
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. ควรจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับครูฝึก
๒. ควรส่งเสริมให้ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนา
ความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิต
๓. หน่ วยได้รั บ งบประมาณไม่เพี ยงพอในการพัฒ นาหน่วย ผู้ บริห ารควรมีนโยบายในการ
แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น

รายงานการประเมินตนเอง กก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด. ประจาปี ๒๕๕๙

หน้า ๑๐๗

๔. ควรดาเนินโครงการด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้าราชการตารวจมีสุขภาพแข็งแรง
และแสดงออกถึงความสามัคคีของบุคลากรในหน่วย เช่น การแข่งขันกีฬาภายใน
๕. การดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงจะต้องดาเนินการให้ต่อเนื่อง และครอบคลุมใน
ทุกด้าน เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
๖. ควรนาผลการประเมินความพึงพอใจมาศึกษาวิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไขหรือให้บริการด้าน
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผู้ศึกษาอบรม ในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะ
จากการประเมินตนเอง

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

๑. ควรจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้าน
วิชาการ และวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับครูฝึก

๑. มีการจัดกิจกรรมให้
ความรู้ด้านวิชาการและ
วิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับครูฝึก
๒.ควรส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมให้ บุ ค ลากรมี ๒. มีการกิจกรรมให้ความรู้
ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ปรั ช ญา เกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพี ยง เพื่ อน าความรู้ไปใช้ เศรษฐกิจพอเพียง และ
ในการดาเนินชีวิต
ส่งเสริมให้นาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้
เกิดประโยชน์
๓. หน่วยได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ ๓. มีการแสวงหาความ
ในการพัฒนาหน่วย ผู้บริหารควรมี
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
นโยบายในการแสวงหาความร่วมมือ
เพื่อจัดหางบประมาณมา
จากหน่วยงานอื่น
พัฒนาหน่วย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ - งาน กฝว.,
๒๕๖๐
ปีงบประมาณ - งาน ธกวส.
๒๕๖๐

ปีงบประมาณ - งาน ผงป.
๒๕๖๐

๔. ควรดาเนินโครงการด้านสุขภาพ
๔. มีกิจกรรมด้านสุขภาพ
ปีงบประมาณ - งาน ธกวส.
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้าราชการตารวจ เพือ่ เสริมสร้างความแข็งแรง ๒๕๖๐
มีสุขภาพแข็งแรง และแสดงออกถึง
ให้กับข้าราชการตารวจ
ความสามัคคีของบุคลากรในหน่วย เช่น
การแข่งขันกีฬาภายใน
๕. การดาเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงจะต้องดาเนินการให้ต่อเนื่อง และ
ครอบคลุมในทุกด้าน เพื่อจัดการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นให้เกิดผลกระทบน้อย

๕. มีการดาเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง โดย
ครอบคลุมทุกด้าน และลด
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

รายงานการประเมินตนเอง กก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด. ประจาปี ๒๕๕๙

ปีงบประมาณ - งาน ผงป.
๒๕๖๐

หน้า ๑๐๘

ที่สุด

๖. ควรนาผลการประเมินความพึงพอใจ ๖. มีการนาผลการประเมิน
มาศึกษาวิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไขหรือ ความพึงพอใจมาพัฒนา
ให้บริการด้านการศึกษาที่มี
ปรับปรุงด้านการศึกษา
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ปีงบประมาณ - งาน กฝว.
๒๕๖๐

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
จุดแข็ง
๑. กก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด.มีการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามโครงการกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยกาหนด
๒. กก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด.มีการนาผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงพัฒนาการ
ดาเนินงานจนเกิดความสาเร็จอย่างดี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสารแฟ้มประกันขาดความกระตือรือร้น จัดเก็บเอกสารล่าช้าไม่ตรง
ห้วงตามแผนการปฏิบัติ สารวัตร ,ผู้บังคับกองร้อยควรกาชับ ติดตามอย่างใกล้ชิด
๒. ควรนากระบวนการคุณภาพ P D C A ไปใช้กับการทางานทุกๆ หน่วยงานในสังกัด โดย
กาหนดให้มีการติดตามการดาเนินงาน
แผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผู้ศึกษาอบรม ในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะ
จากการประเมินตนเอง

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

๑. เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสารแฟ้ม
ประกั น ขาดความกระตื อ รื อ ร้ น
จั ด เก็ บ เอกสารล่ า ช้ า ไม่ ต รงห้ ว ง
ตามแผนการปฏิ บั ติ สารวั ต ร ,ผู้
บังคับ กองร้อยควรกาชับ ติดตาม
อย่างใกล้ชิด
๒. ควรนากระบวนการคุณภาพ
P D C A ไปใช้กับการทางานทุกๆ
งานในสังกัด โดยกาหนดให้มีการ
ติดตามการดาเนินงาน

๑. เจ้าหน้าที่ประจาแฟ้ม
ประกันฯ จัดส่งเอกสารแฟ้ม
ประกันได้ตามห้วงระยะเวลาที่
กาหนด

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ
๒๕๖๐

- งาน กฝว.

๒. มีการนากระบวนการ
ปีงบประมาณ
คุณภาพ P D C A ไปใช้กับ ๒๕๖๐
การทางานทุกๆ งานในสังกัด

- งาน กฝว.

รายงานการประเมินตนเอง กก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด. ประจาปี ๒๕๕๙

หน้า ๑๐๙

กลุ่มตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์ /เอกลักษณ์ ด้านอัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
จุดแข็ง
๑. หน่วยมีผลการดาเนินงานที่เป็นไปตามแผนพัฒนาอัตลักษณ์ ได้บรรลุเป้าหมายตามที่
กาหนดไว้
๒. หน่วยมีสนามยิงปืนหลากหลายประเภท ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
๓. หน่วยมีภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเอกลักษณ์ของหน่วย ในรูปแบบ
ชมรมฝึกยิงปืนอุดรธานี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. ควรมีการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต้นสังกัดผู้ศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง ในการ
นาอัตลักษณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่
๒. ควรมีกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมให้ครูฝึกมีความรู้ ความสามารถ และความชานาญใน
การยิงปืน เพื่อนาไปปฏิบัติและขยายผล
แผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผู้ศึกษาอบรม ในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะ
จากการประเมินตนเอง

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

๑. ควรมีการประสานการปฏิบัติกับ ๑. ประเมินความพึงพอใจ
หน่วยงานต้นสังกัดผู้ศึกษาอบรม
เกี่ยวกับอัตลักษณ์จาก
อย่างต่อเนื่อง ในการนาอัตลักษณ์ บุคลากรในหน่วย
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่

ปีงบประมาณ
๒๕๖๐

- งาน กฝว.

๒. ควรมีกิจกรรมหรือโครงการที่
ส่งเสริมให้ครูฝึกมีความรู้ ความ
สามารถ และความชานาญในการยิง
ปืน เพื่อนาไปปฏิบัติและขยายผล

ปีงบประมาณ
๒๕๖๐

- งาน กฝว.,
- จนท.สนามยิงปืน

๒. ควรจัดกิจกรรมหรือ
โครงการที่เสริมสร้างให้ครูฝึก
ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ด้าน
การยิงปืน

รายงานการประเมินตนเอง กก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด. ประจาปี ๒๕๕๙

หน้า ๑๑๐

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม ด้านมาตรการส่งเสริม
จุดแข็ง
๑. หน่วยมีการดาเนินงานตามโครงการบรรลุเป้าหมายที่กาหนด
๒. หน่วยมีการดาเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานตารวจสันติบาลซึ่งรับผิดชอบการปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
หน่วยไม่มีงบประมาณในการดาเนินกิจกรรม เห็นควรขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของโครงการ
แผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผู้ศึกษาอบรม ในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะ
จากการประเมินตนเอง
๑. หน่วยควรขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยเหนือ หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะของโครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
๑. หน่วยมีงบประมาณใน
การดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการ
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ระยะเวลา
ดาเนินการ
ปีงบประมาณ
๒๕๖๐

ผู้รับผิดชอบ
- งาน กฝว.
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ภาคผนวก

รายงานการประเมินตนเอง กก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด. ประจาปี ๒๕๕๙

หน้า ๑๑๒

