แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕5
ของสานักงานส่งกาลังบารุง
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ประกาศสานักงานส่งกาลังบารุง
เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติราชการ สานักงานส่งกาลังบารุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 16 กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 3 ในแต่ละปีงบประมาณและให้ส่วนราชการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
และมาตรา 20 กาหนดให้การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ใช้คาของบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แทนแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อให้กระบวนการจัดทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีความรวดเร็วขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ดังกล่าว มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ขณะเดียวกัน สานักงานตารวจแห่งชาติ
ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พร้อมทั้งออก
ประกาศให้ใช้แผนปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป เพื่อให้การปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีทิศทาง และให้หน่วยงานในสังกัดจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รองรับแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
เพื่อให้การบริหารงานและตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของสานักงานส่งกาลังบารุง
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งให้หน่วยงานในสังกัดได้มีเป้าหมาย แผนการปฏิบัติราชการที่มี
ประสิทธิภาพภายในหน่วยงาน จึงให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานส่งกาลังบารุง นาแผนปฏิบัติราชการ
สานักงานส่งกาลังบารุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน พร้อมทั้ง
จัดทาแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานรองรับตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2564 และ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
(พ.ศ. 2555-2558) ของ สานักงานตารวจแห่งชาติ ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. 2555

พลตารวจโท
(สุพร พันธุ์เสือ)
ผูบ้ ัญชาการ สานักงานส่งกาลังบารุง
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คานา
แผนปฏิบัติราชการสานักงานส่งกาลังบารุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เป็น
แผนปฏิบัติ ราชการ ที่จัดทาขึ้น โดยมีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ –
๒๕๕๘) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ และแผนปฏิบัติราชการ สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งรองนายก รัฐมนตรีที่กากับดูแลสานักงานตารวจแห่งชาติได้ให้ความ
เห็นชอบ และได้นาแนวทางการปฏิบัติราชการของสานักงาน ส่งกาลาลังบารุง ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมทั้งได้นาจุดเน้นและทิศทางการดาเนินงานประกอบ คาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มาประกอบการจัดทาแผนด้วย
หน่วยต่าง ๆ ในสังกัด สานักงานส่งกาลังบารุง มีหน้าที่ในการศึกษา ทาความเข้าใจ
แผนปฏิบัติราชการนี้ และดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการรองรับให้สอดคล้องในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งควบคุมกากับดูแล ผลักดันและขับเคลื่อน
หน่วยรองให้มีการดาเนินการตามแผนงาน /โครงการที่จัดทา เพื่อรองรับแผนปฏิบัติราชการนี้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ ในแต่ละยุทธศาสตร์มีการ
ประเมินผลตามตัวชี้วัดตามกาหนดเวลา เพื่อนาผลที่ได้ไปปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติ
ราชการต่อไป
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการของ สานักงานส่งกาลังบารุง ฉบับนี้ สาเร็จได้ด้วยความ
ร่วมมือจากทุกหน่วยงานในสานักงานส่งกาลังบารุง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

สานักงานส่งกาลังบารุง
สานักงานตารวจแห่งชาติ
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ความเป็นมาและความสาคัญ
ความเป็นมา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖
กาหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของ
คณะรัฐมนตรี และให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทาเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินดังกล่าว และในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี โดยให้ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้
ความเห็นชอบ

ความสาคัญ
แผนปฏิบัติราชการของสานักงานส่งกาลังบารุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕5 เป็นแผนปฏิบัติ
ราชการที่จัดทาขึ้น โดยทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕4 แล้วเพิ่มเติมจุดเน้นที่สมควร
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕5 นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๕– ๒๕๕๘ และแผนปฏิบัติราชการ สานักงานตารวจ
แห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ จัดทาคาของบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕5 ซึ่ง ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติแล้ว สานักงานส่งกาลังบารุง จึงได้ใช้เป็นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์/
แนวทางดาเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสานักงานส่งกาลังบารุง นากลยุทธ์/
แนวทางดาเนินการ ไปสู่การปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ หน่วยซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะงาน
ที่รับผิดชอบและภารกิจต่อไป
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วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์การ พันธกิจ
วิสัยทัศน์
“มุ่งมั่น พัฒนา ให้เป็นหน่วยงานชั้นนาด้านส่งกาลังบารุง”

ค่านิยมสานักงานส่งกาลังบารุง
“เร่งรัด พัฒนา งานด้านส่งกาลังบารุง”
ค่านิยม (Core Values) หมายถึง ความคิดหรือความเชื่อร่วมกันขององค์การ ซึ่งได้รับการพิจารณา
แล้วว่า มีคุณค่า มีประโยชน์ ถูกต้องเหมาะสม ดีงาม สมควรประกาศไว้เพื่อกากับให้บุคลากรในองค์การยึดถือและ
ประพฤติปฏิบัติตาม ได้แก่
- เร่งรัด (Accelerated)
พัฒนา (Develop)
งานด้านส่งกาลังบารุง (logistics)
เร่งรัด (Accelerated) หมายถึง เร่งรัดการปฏิบัติให้เกิดขึ้นโดยเร็ว
พัฒนา (Develop) หมายถึง เป็นกระบวนการของการเคลื่อนไหวจากสภาพที่ไม่น่าพอใจไปสู่สภาพที่น่า
พอใจ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่หยุดนิ่ง
งานด้านส่งกาลังบารุง (logistics) หมายถึง การจัดการในเรื่องสรรพสิ่งทั้งหลาย ทั้งที่มีตัวตน (รูปธรรม )
และ สิ่งที่ไม่มีตัวตน (นามธรรม) ให้มีความสัมพันธ์กัน โดยต่อเนื่อง ไม่ขาด ไม่หยุด หรือ ชะงัก อันจะเป็นผลให้เสีย
โอกาส ในการดาเนินงานเพื่อให้ได้ประโยชน์ หรือมีประสิทธิผลสูงสุด

พันธกิจ
๑. เป็นหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติให้กับสานักงานนายตารวจราชสานักประจาในการถวายความปลอดภัย
องค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อเสด็จพระราชดาเนิน
ออกนอกเขตพระราชฐานหรือ
ที่ประทับ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. พัฒนาฐานข้อมูล สถานภาพยานพาหนะ ครุภัณฑ์ ยุทธภัณฑ์ ที่ดิน ที่ราชพัสดุและสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้เป็นปัจจุบัน
๓. บริหารจัดการเกี่ยวกับที่ดินและอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นราชพัสดุ ตลอดจนการขอใช้ที่ดิน เพื่อใช้
ประโยชน์ในราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
๔. ดาเนินการเกี่ยวกับงานการพัสดุต่าง ๆ ของสานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และ
คาสั่งที่เกี่ยวข้อง
๕. กาหนดความต้องการพัสดุ เสนอความต้องการพัสดุที่เกี่ยวข้อง และอาวุธ ยุทธภัณฑ์ เพื่อขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
๖. ปฏิบัติการอื่นใด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของสานักงานตารวจแห่งชาติเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
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แนวทางการปฏิบัติราชการของสานักงานส่งกาลังบารุง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
นโยบายผู้บัญชาการสานักงานส่งกาลังบารุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กาหนดแนวทาง
ให้ข้าราชการตารวจและลูกจ้างในสังกัดสานักงานส่งกาลังบารุงถือปฏิบัติ 3 ด้าน คือ
1. ด้านการปฏิบัติตน
1) ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
2) การวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
3) ละเว้นการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ และอบายมุขต่าง ๆ
4) ต้องมีจิตสานึกในการเป็นข้าราชการตารวจและลูกจ้างที่ดี โดยยึดถือระเบียบวินัยเป็น
สาคัญ
5) ต้องรู้รักสามัคคี ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
2. ด้านการปฏิบัติงาน
1) ผู้บังคับบัญชาในแต่ละสังกัด ต้องทาความเข้าใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และนาผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้ความร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย
2) ทุกหน่วยในสังกัด ต้องให้ความสาคัญ ในการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
3) การบริหารงานพัสดุ ต้องดาเนินการอย่างรวดเร็ว สามารถสนองตอบ ต่อหน่วยงาน
ได้ทันตามกาหนดเวลา
4) เน้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของพัสดุ กาลังพล และงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ
5) ให้ผู้บังคับบัญชา ในแต่ละสังกัด ใส่ใจในการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
3. ด้านจัดสวัสดิการ
1) ผู้บังคับบัญชา ต้องให้ความสาคัญในด้านสวัสดิการ โดยยึดถือหลักความเป็นธรรม
ความโปร่งใส สามารถที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตรวจสอบได้
2) ให้มีการจัดสวัสดิการบ้านพักอาศัยของทางราชการอย่างเป็นธรรม
3) ให้มีการจัดระเบียบกองทุนสวัสดิการสาหรับข้าราชการตารวจให้ครบ ทุกประเภท
โดยเน้นให้เกิดความโปร่งใส และสามารถช่วยเหลือข้าราชการตารวจ และลูกจ้างในสังกัด
ได้อย่างทั่วถึง

-8-

กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

-9-

การจัดทาแผนปฏิบัติราชการของหน่วย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
หน่วยงาน สกบ.

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
เป้าประสงค์ที่ ๑.1 : ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์ ตร.ที่ (หน่วย) รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทาง/วิธีการ

ปีที่ผ่านมา

โครงการ/กิจกรรม/งาน
ต่อยอดจากเดิม

*หน่วยรับผิดชอบระดับ ตร.

จัดทาใหม่

งบประมาณ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

หมาย
เหตุ

หน่วย
รับผิดชอบ

๑.1.1 เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการตอบสนองต่อภารกิจตาม
นโยบายรัฐบาลโดยมุ่งเน้นภารกิจสาคัญ
ดังนี้
1) ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ถวายความปลอดภัยได้สม ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์
พระเกียรติตรงตามพระราช รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
ประสงค์ โดยไม่มีเหตุ
ระคายเคืองเบื้องพระยุคล
บาท

1. การถวายความ
ปลอดภัย
พระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศา
นุวงศ์

1. การถวายความ
ปลอดภัย
พระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ์

1,200,000

ต.ค.54 - ก.ย.55

สพ.

8) เตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
และอานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ

2. การรักษาความ
ปลอดภัยบุคคล
และอาคารสถานที่
ของราชการ

2. การรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลและ
อาคารสถานที่ของ
ราชการ

1,916,640

ต.ค.54 - ก.ย.55

สพ.

รวมงบประมาณ

............................

1. จัดกาลังพลรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลและสถานที่
ราชการของ สกบ.
2. จัดกาลังพลรักษาความ
ปลอดภัยคลังวัตถุระเบิดของ
สกบ. อ.ชะอา จว.เพชรบุรี

- ๑0 -

การจัดทาแผนปฏิบัติราชการของหน่วย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
หน่วยงาน สกบ.

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓ : มีระบบและกระบวนงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ ตร.ที่ (หน่วย) รับผิดชอบ
๑.๔.๓ พัฒนาบุคลากรให้มี
ความพร้อมในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้พิเศษ

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
หน่วยงานในสังกัดสามารถ
เข้าประชุมด้วยระบบ
ประชุมทางไกล (Video
Conference)ได้
- ร้อยละความพึงใจของ
ข้าราชการตารวจ
ผู้ปฏิบัติงาน

แนวทาง/วิธีการ

ปีที่ผ่านมา
พัฒนาระบบการ
3. โครงการติดตั้ง
ติดต่อสื่อสาร
ระบบประชุม
2.ติดตั้งระบบประชุมทางไกล ทางไกล ( Video
( Video Conference)
Conference)
- ปรับปรุงระบบตู้ชุมสาย
4. โครงการ
โทรศัพท์ภายใน
ปรับปรุงระบบ
ตู้ชุมสายโทรศัพท์
ภายในอัตโนมัติ
ของ สกบ.

*หน่วยรับผิดชอบระดับ ตร.

โครงการ/กิจกรรม/งาน
ต่อยอดจากเดิม
3. โครงการติดตั้งระบบ
ประชุมทางไกล
( Video
Conference)
4. โครงการปรับปรุง
ระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์
ภายในอัตโนมัติ ของ
สกบ.

จัดทาใหม่

-

งบประมาณ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

หมาย
เหตุ

หน่วย
รับผิดชอบ

550,000

ต.ค. 54–ก.ย.55 อยู่ระหว่าง
ปรับปรุง
ตามสัญญา

ฝ่ายพัฒนา
และเทคโนฯ
(บก.อก.สกบ.)

425,000

ต.ค. 54–ก.ย.55 อยู่ระหว่าง
ปรับปรุง
ตามสัญญา

ฝ่ายพัฒนา
และเทคโนฯ
(บก.อก.สกบ.)

- ๑1 -

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ

เป้าประสงค์ที่ ๒.๑ : สังคมและประชาชนเชื่อมั่นต่อองค์การตารวจ
กลยุทธ์ ตร.ที่ (หน่วย)
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทั้งจากภายใน
และภายนอกองค์การ

ระดับความสาเร็จการ
ถ่ายทอดให้หน่วยในสังกัด
สกบ. รับทราบและนาไป
ปฏิบัติ

๒.๑.๒ นามาตรการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบมาบังคับใช้กับข้าราชการตารวจที่
ประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง

ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

๒.๑.๓ เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรโดยยึดถือศักดิ์ศรี จริยธรรมและ
หลักภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อ
สังคม
๒.๑.๔ เสริมสร้างและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมข้าราชการตารวจใน
ทุกระดับ

จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ต่ากว่า 50 คน

รวมงบประมาณ

ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาคู่มือเพื่อแจกจ่าย
ให้บุคคลและหน่วยงาน
ร้อยละ 100

...........................

แนวทาง/วิธีการ
1. นาแนวทางปฏิบัติและ
หลักการของ ตร. ถ่ายทอดและ
สื่อสารให้ทุกหน่วยในสังกัดได้
รับทราบ
2. ติดตามผลการดาเนินการ
3. สรุปรายงานผลเสนอ
ผู้บังคับบัญชารับทราบ
4. รายงานให้ ตร.ทราบ ตาม
ระยะเวลาที่ ตร. กาหนด
1. กาหนดช่องทางการ
ร้องเรียนเผยแพร่ความรู้ และ
ข้อมูลด้านการทุจริต
2. จัดทาฐานข้อมูลกลาง
เกี่ยวกับการทุจริต
3. พัฒนาระบบดาเนินการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์
จัดข้าราชการตารวจในสังกัด
สกบ. เข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์
ดาเนินการจัดทาคู่มือระดับ
หน่วยงานและระดับบุคคล
แจกจ่ายทุกหน่วยงานและ
ข้าราชการตารวจในสังกัด
สกบ.

โครงการ/กิจกรรม/งาน
ปีที่ผ่านมา
ต่อยอดจากเดิม
จัดทาใหม่

งบประมาณ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

หมาย
เหตุ

หน่วย
รับผิดชอบ

5. กิจกรรมการ
ถ่ายทอดการบริหาร
ความเสี่ยงและ
ระดับความสาเร็จ
ของการควบคุม
ภายใน

5. กิจกรรมการ
ถ่ายทอดการบริหาร
ความเสี่ยงและระดับ
ความสาเร็จของการ
ควบคุมภายใน

-

ต.ค.54-ก.ย.55

ฝ่าย
ยุทธศาสตร์
(บก.อก.สกบ.)

6. กิจกรรมป้องกัน
ปราบปรามการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

6. กิจกรรมป้องกัน
ปราบปรามการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

-

ต.ค.54-ก.ย.55

ฝ่ายนิติการ
(บก.อก.สกบ.)

7. โครงการจิต
สาธารณะ

-

ต.ค.54-ก.ย.55

ฝ่ายวิชาการฯ
(บก.อก.สกบ.)

8. จัดทาคู่มือ
คาอธิบายแนว
ทางการปฏิบัติตาม
กฎ ก.ตร.
ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมฯ ระดับ
หน่วยงาน และระดับ
บุคคล

-

ต.ค.54-ก.ย.55

ฝ่ายวิชาการฯ
(บก.อก.สกบ.)

- ๑2 -

เป้าประสงค์ที่ ๒.๒ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของตารวจและการปฏิบัติงานของตารวจ
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
-ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ์ ตร.ที่ (หน่วย) รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทาง/วิธีการ

๒.๒.๑ ปรับทัศนคติและวิธีการ
ทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดย
ยึดประชาชนและชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง

ทุกหน่วยมีการรายงานผลการปฏิบัติ
ทุก 3 เดือน

๒.๒.๓ ดาเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้น
การแก้ปัญหาของชุมชนและ
สังคม

ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามมาตรการ
จัดการผลกระทบทางลบ
ที่กาหนด

1. ขอรับความเห็นชอบการนา
นโยบาย ผบช.สกบ. ไปสู่การปฏิบัติ
2. แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยใน สกบ.
รับทราบ
3. ติดตามผลการปฏิบัติทุก 3 เดือน
4. สรุปผลการดาเนินการ นาเรียน
ผบช.สกบ.
1. วางมาตรการจัดการผลกระทบ
ทางลบจากการปฏิบัติหน้าที่
การก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่
2. ดาเนินการตามมาตรการจัดทา
ผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าที่การก่อสร้างโครงการ
ขนาดใหญ่
3. มีช่องทางการรับฟังข้อเสนอแนะ
ข้อร้องเรียน จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4. ปรับปรุงวิธีการดาเนินงานให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
5. จัดทาโครงการจิตอาสา
เพื่อเยี่ยวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ทางลบ

รวมงบประมาณ

..................................

โครงการ/กิจกรรม/งาน
ปีที่ผ่านมา ต่อยอดจากเดิม จัดทาใหม่

งบประมาณ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

หมาย
เหตุ

9. การติดตาม
ผลการนา
นโยบาย
ผบช.สกบ.
ไปสู่การปฏิบัติ

-

ต.ค.54-ก.ย.55

ฝ่าย
ยุทธศาสตร์
(บก.อก.สกบ.)

10. การแก้ไข
ปัญหา
ผลกระทบทาง
ลบที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติ
หน้าที่การ
ก่อสร้าง
โครงการขนาด
ใหญ่

-

ต.ค.54-ก.ย.55

ยธ.

หน่วย
รับผิดชอบ

- ๑3 -

เป้าประสงค์ที่ ๒.๓ : มีกระบวนงานที่โปร่งใส และมีมาตรฐาน
มีกระบวนงานที่มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ
มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่มปี ระสิทธิภาพ
กลยุทธ์ ตร.ที่ (หน่วย) รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม/งาน
ปีที่ผ่านมา
ต่อยอดจากเดิม

งบประมาณ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

11. การจัดทา
คู่มือการให้บริการ
(Work Manual)
ของแต่ละ กก. ใน
สังกัด สกบ.

-

ต.ค.54-ก.ย.55

ทุก กก.
ในสังกัด สกบ.

12. ปรับปรุงคู่มือการ
ให้บริการ ให้เป็นไปตาม
แนวทางที่ ตร. กาหนด

12. ปรับปรุงคู่มือ
การให้บริการ ให้
เป็นไปตาม
แนวทางที่ ตร.
กาหนด

-

ต.ค.54-ก.ย.55

ทุก กก.
ในสังกัด สกบ.

13. ถ่ายทอดแนวทาง
การปฏิบัติให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจตาม
มาตรฐานคู่มือการ
ปฏิบัติงาน

13. ถ่ายทอด
แนวทางการ
ปฏิบัติให้บุคลากร
มีความรู้ความ
เข้าใจตาม
มาตรฐานคู่มือการ
ปฏิบัติงาน

-

ต.ค.54-ก.ย.55

ทุก กก.
ในสังกัด สกบ.

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทาง/วิธีการ

๒.๓.๑ กาหนดกรอบมาตรฐาน
และปรับปรุงแก้ไขขั้นตอน
กระบวนงานและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน

ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาคู่มือการให้บริการ
(Work Manual)
ของหน่วยงาน

1.สารวจงานของหน่วยจาก
กาหนดหน้าที่การงาน
2.วิเคราะห์ข้อมูลจากกาหนด
หน้าที่การงาน
3.รวบรวมข้อมูล
4.จัดทา Work Flow ของงาน
5.จัดทาคู่มือการให้บริการ

11. การจัดทาคู่มือการ
ให้บริการ (Work
Manual) ของแต่ละ กก.
ในสังกัด สกบ.

๒.๓.๒ ปรับปรุง พัฒนาคู่มือการ
ปฏิบัติงาน

ระดับความสาเร็จของ
การปรับปรุงคู่มือการ
ให้บริการ ให้เป็นไปตาม
แนวทางที่ ตร. กาหนด

๒.๓.๓ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้

ระดับความสาเร็จของ
การถ่ายทอดแนวทาง
การปฏิบัติให้บุคลากร
มีความรู้ความเข้าใจ
ตามมาตรฐานคู่มือการ
ปฏิบัติงาน

1.วิเคราะห์ข้อมูลจากกาหนด
หน้าที่การงานและคู่มือการ
ปฏิบัติงาน(คู่มือการให้บริการ)
เพี่อทาการปรับปรุง
2.รวบรวมข้อมูล
3.จัดทา Work Flow ของงาน
ที่ปรับปรุง
4.ดาเนินการปรับปรุงคู่มือการ
ให้บริการ (คู่มือการปฏิบัติงาน)
ตามแนวทางที่ ตร.กาหนด
1.วางแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานคู่มือการ
ปฏิบัติงาน
2. ถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติ
ให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจตามมาตรฐานคู่มือการ
ปฏิบัติงาน

ความเข้าใจ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และ
วิธีการตามมาตรฐานคู่มือการ
ปฏิบัติงานที่กาหนด

จัดทาใหม่

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ทุก กก. ในสังกัด สกบ. ได้จัดทาคู่มือการให้บริการและรายงานให้ ผบช.สกบ. ทราบ (ผ่าน พธ. ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักตัวชี้วัดที่ 12 หมวด 3 รหัส CS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

หมาย
เหตุ

หน่วย
รับผิดชอบ

- 14 -

๒.๓.๔ เสริมสร้างและพัฒนา
ข้าราชการตารวจให้มีวินัยและเคร่งครัด
ต่อคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของตารวจ

รวมงบประมาณ

เผยแพร่ในเว็บไซด์ของ
หน่วยงานทุกวัน
ตลอดปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555

..............................

เผยแพร่ กฎ ก.ตร. ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมฯ
ในเว็บไซด์ของหน่วยงาน

14. เผยแพร่ กฎ
ก.ตร. ว่าด้วย
ประมวล
จริยธรรมฯ ในเว็บ
ไซด์ของหน่วยงาน

-

ต.ค.54-ก.ย.55

ฝ่ายวิชาการฯ
(บก.อก.สกบ.)

- ๑5 -

เป้าประสงค์ที่ ๒.๔ : บุคลากรและหน่วยงานมีครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ ตร.ที่ (หน่วย) รับผิดชอบ
*๒.๔.๑ กาหนดกรอบอัตรา
ครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ
เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมีความเหมาะสม
ตามมาตรฐานที่กาหนด

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
ดาเนินการตาม
แนวทาง/วิธีการ
ถึงขั้นตอนที่ 9
ภายใน 30 ก.ย. 55

แนวทาง/วิธีการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กรอบอัตราพัสดุ และคณะทางาน
จัดทากรอบอัตราพัสดุด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ด้านครุภัณฑ์และยานพาหนะ(
พธ.สกบ.)
1.2 ด้านยุทธภัณฑ์ (สพ.สกบ.)
1.3 ด้านอาคาร ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(ยธ.สกบ.)ตามคาสั่ง สกบ. ที่
182/53 ลง 16 พ.ย. 53
1.4 คณะทางานรวบรวมกรอบอัตรา
พัสดุ ตาม 1.1 – 1.3 (บก.อก.
สกบ.)
2. คณะทางานจัดทากรอบอัตราพัสดุ
ของ พธ. ยธ. สพ. สกบ. จัดทาเกณฑ์
การกาหนดกรอบอัตราพัสดุของ
หน่วยต่าง ๆ ในสังกัด ตร.
3. คณะทางานตาม 1.4 รวบรวม
กรอบอัตราพัสดุตาม 2 เสนอ
คณะกรรมการพิจารณา
4. นาร่างกรอบอัตราพัสดุตาม 3 ที่
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เสนอ ตร.อนุมัติหลักการให้ส่งร่าง
กรอบให้หน่วยต่าง ๆ ใน ตร.พิจารณา
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
5. หน่วยต่าง ๆ ในสังกัด ตร.
ตรวจสอบแล้วส่งร่างกรอบฯเฉพาะ
ส่วนที่หน่วยขอเพิ่มเติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลง เสนอคณะทางานแต่ละ
ด้านเพื่อพิจารณามีความเห็นเสนอ

โครงการ/กิจกรรม/งาน
ปีที่ผ่านมา
ต่อยอดจากเดิม จัดทาใหม่
15. การจัดทา
กรอบอัตรา
ครุภัณฑ์
ยุทโธปกรณ์
ยานพาหนะ
เครื่องมือ เครื่องใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ที่ทันสมัยมีความ
เหมาะสมตาม
มาตรฐานที่กาหนด

15. การจัดทา
กรอบอัตรา
ครุภัณฑ์
ยุทโธปกรณ์
ยานพาหนะ
เครื่องมือ เครื่องใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ที่ทันสมัยมีความ
เหมาะสมตาม
มาตรฐานที่กาหนด

งบประมาณ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

-

ต.ค.54-ก.ย.55

หมาย
เหตุ

หน่วย
รับผิดชอบ
พธ., ยธ., และ
สพ.
(คณะทางาน
ตามคาสั่ง
สกบ. ที่
182/2553
ลง 16 พ.ย.
53)
ฝ่ายพัฒนา
และเทคโนฯ
(บก.อก.สกบ.)
รวบรวมข้อมูล

- ๑6 คณะกรรมการฯ
6. คณะกรรมการพิจารณาตาม 5
แล้ว มีมติให้คณะทางานตาม 1.1 –
1.3 พิจารณาแก้ไข ปรับปรุงร่าง
กรอบเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้อง
ตามความความจาเป็นและความ
ต้องการของหน่วย
7. คณะทางานรวบรวมร่างกรอบฯที่
ปรับปรุงแก้ไขและผ่านความเห็นชอบ
จากคณะทางานด้านต่าง ๆ แล้วเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
8. คณะกรรมการนาร่างกรอบฯตาม
7 เสนอ ตร. พิจารณาอนุมัติหลักการ
ให้หน่วยต่าง ๆจัดทากรอบอัตราพัสดุ
ของหน่วยตนเองตามแนวทางในร่าง
กรอบฯ
9. หน่วยต่าง ๆ ในสังกัด ตร. จัดทา
กรอบอัตราพัสดุของตนตามแนวทาง
ที่ ตร.อนุมัติและส่งกรอบอัตราพัสดุ
ของทุกหน่วยเพื่อรวบรวมไว้ที่ สกบ.

รวมงบประมาณ

..........................

- ๑7 -

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ที่ ๔.๑ : การบริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์ ตร.ที่ (หน่วย) รับผิดชอบ
*๔.๑.๑ พัฒนาระบบการจัดทา
แผนงานงบประมาณ ขับเคลื่อน
ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

รวมงบประมาณ

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
1. พิจารณาจากผลสาเร็จของ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนของหน่วย
2. พิจารณาความสามารถใน
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมของส่วน
ราชการ เทียบกับวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ที่ส่วนราชการได้รับ ฯลฯ
3. พิจารณาจากความสามารถ
ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ภาพรวมของส่วนราชการ
เทียบกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ

แนวทาง/วิธีการ

: ความพึงพอใจของข้าราชการตารวจต่อการบริหารงานภายในองค์การ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ปีที่ผ่านมา ต่อยอดจากเดิม จัดทาใหม่

1. ปฏิบัติงานตามปฏิทิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ ของ ตร.
2. ปฏิบัติงานตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายวิเคราะห์ฯ

16.งานการ
จัดทา
งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
งบประมาณของ
สกบ.

งบประมาณ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

หมาย
เหตุ

-

ต.ค.54-ก.ย.55

ฝ่ายวิเคราะห์
และควบคุม
งบประมาณฯ
(บก.อก.สกบ.)

หน่วย
รับผิดชอบ

..................................

เป้าประสงค์ที่ ๔.๒ : ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ
๔.๒.๑ วางระบบการจัดการด้าน
สวัสดิการให้เหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

- ข้าราชการตารวจเข้าร่วม
โครงการร้อยละ ๑๐๐

1. ประสานโรงพยาบาลตารวจเพื่อ
ตรวจสุขภาพร่างกายประจาปี และ
แจ้งให้ข้าราชการตารวจทราบโดย
ดาเนินการตามขั้นตอน และ
รายงานผลการตรวจสุขภาพ
ประจาปีตามลาดับชั้น
2. พบแพทย์เพื่อให้วินิจฉัยว่า
สามารถออกกาลังกายได้
ในระดับใด

17. โครงการ
ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการ
ตารวจประจาปี
พ.ศ. 2554

17. โครงการตรวจ
สุขภาพข้าราชการ
ตารวจประจาปี
พ.ศ. 2555

2,000

เม.ย.55-ก.ย.55

ฝ่ายธุรการฯ
(บก.อก.สกบ.)

18. โครงการ
ทดสอบ
สมรรถภาพ
ร่างกาย

18. โครงการ
ทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย

2,000

เม.ย.55-ก.ย.55

ฝ่ายธุรการฯ
(บก.อก.สกบ.)

- 18 ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
๔.๒.๒ พัฒนาระบบการบริหารงาน
บุคคลให้มีความเจริญก้าวหน้าใน
หน้าที่ ยึดหลักความรู้ความ สามารถ
โปร่งใส และเป็นธรรม

จานวนบุคลากรที่ได้รับการ
แต่งตั้งโยกย้ายฯ และการส่ง
ข้าราชการตารวจเข้าอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ เป็นไปตาม
ตร. กาหนด

๔.๒.๓ พัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ให้มีขีดความสามารถ
สูง เพื่อให้คนดี และคนเก่งได้รับการ
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง

รวมงบประมาณ

วางระบบการจัดการด้านสวัสดิการ 19. โครงการ
ของข้าราชการตารวจให้เหมาะสม สวัสดิการรถรับและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ส่งข้าราชการ
ตารวจ
1. จัดทาการแต่งตั้งโยกย้ายฯ
20. งานการ
ประจาปี พ.ศ. 2555
แต่งตั้งโยกย้ายฯ
2. ส่งข้าราชการตารวจเข้าอบรม
ประจาปี พ.ศ.
หลักสูตรต่าง ๆ ประจาปี
2554 และการ
พ.ศ. 2555
ส่งข้าราชการ
ตารวจเข้าอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ
ประจาปี
พ.ศ. 2554
21. การจัด
ข้าราชการ
ตารวจ เข้ารับ
การอบรม
หลักสูตร สว.,
ผกก. และ ผบก.
ประจาปี พ.ศ.
2554

19. โครงการ
สวัสดิการรถรับ-ส่ง
ข้าราชการตารวจ

1,731,540

ต.ค.54-ก.ย.55

ฝ่ายพลาธิการ
3 พธ.

20. งานการ
แต่งตั้งโยกย้ายฯ
ประจาปี พ.ศ.
2555 และการส่ง
ข้าราชการตารวจ
เข้าอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ ประจาปี
พ.ศ. 2555

-

ก.ย.55-มี.ค.56
และ เม.ย.55ก.ย.55

ฝ่ายธุรการฯ
(บก.อก.สกบ.)

21. การจัด
ข้าราชการตารวจ
เข้ารับการอบรม
หลักสูตร สว.,
ผกก. และ ผบก.
ประจาปี พ.ศ.
2555

-

ต.ค. 54- ก.ย. 55

ฝ่ายธุรการฯ
(บก.อก.สกบ.)

................................

เป้าประสงค์ที่ ๔.๓ : กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
*๔.๓.๑ พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการด้านยุทธศาสตร์ ด้าน
งบประมาณ ด้านทรัพยากรมนุษย์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้าน
การตรวจราชการ

ทุก กก.
ในสังกัด สกบ.
ระดับความสาเร็จของการ
ติดตามผลการตรวจราชการใน
หน่วยงานตามแนวทางที่ ตร.
กาหนด

ดาเนินการตามแนวทาง หลักการ
วิธีการ และ ระยะเวลาที่ ตร.
กาหนด

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ทุก กก. ในสังกัด สกบ. ได้รายงานผลการตรวจราชการตามนโยบาย ผบ.ตร. ให้ จต. และ ผบช.สกบ. ทราบ

22. การติดตาม
รายงานผลการ
ตรวจราชการ
ตามแบบและ
วิธีการตรวจ
ราชการของ จต.

-

ฝ่าย
ยุทธศาสตร์
(บก.อก.สกบ.)
รวบรวมข้อมูล
รายงาน จต.
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เป้าประสงค์ที่ ๔.๔ : ข้าราชการตารวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่และนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
แนวทาง/วิธีการ

โครงการ/กิจกรรม/งาน
ปีที่ผ่านมา
ต่อยอดจากเดิม
จัดทาใหม่

กลยุทธ์ ตร.ที่ (หน่วย) รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

๔.๔.๑ พัฒนาหลักสูตรการศึกษา
และฝึกอบรมทุกระดับให้สอดคล้องสนับสนุน
ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ

ระดับความสาเร็จของการ
สร้างมาตรฐานรถ จยย. 4
ประเภท ตามสายงาน เพื่อ
ใช้ในราชการ ตร.

จัดประชุม คกก.พิจารณาคุณ
ลักษณะเฉพาะอนุมัติกาหนด
มาตรฐานรถจักรยายนต์

23. สร้างมาตรฐาน
รถจักรยานยนต์
เพื่อใช้ในราชการ ตร.

จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ต่ากว่า 1,140 คน

จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถ และพัฒนา
คุณภาพของระบบฐานข้อมูล
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ราชการและประชาชน

24. โครงการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพด้าน
กาลังพล
(e-GP ระยะที่ ๒)

ระยะเวลาการ หมาย
ดาเนินงาน
เหตุ

หน่วย
รับผิดชอบ

-

ต.ค.54-ก.ย.55

ฝ่ายวิชาการฯ
(บก.อก.สกบ.)

-

ต.ค.54-ก.ย.55

ฝ่ายวิชาการฯ
(บก.อก.สกบ.)

งบประมาณ
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๔.๔.๒ พัฒนารูปแบบ วิธีการและ
วางระบบในการพัฒนาบุคลากรให้
มีความครอบคลุมและต่อเนื่อง
ภายใต้ข้อจากัดด้านงบประมาณ

รวมงบประมาณ

ร้อยละความสาเร็จของ
ผลงานการจัดทาโครงการ
พัฒนากระบวนการจัดการ
ความรู้ด้านสรรพาวุธ

จัดทาเอกสารเพื่อเผยแพร่ความรู้
ทางวิชาการด้านสรรพาวุธ

ประเมินข้าราชการตารวจ
ที่เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ
100

1. จัดทาแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพของข้าราชการ
ตารวจ โดยมุ่งเน้นให้ข้าราชการ
ตารวจได้รับการฝึกอบรมองค์
ความรู้ที่จาเป็นในด้านต่าง ๆ
และมุ่งเน้นทักษะทางด้านสังคม
การสร้างปฏิสัมพันธ์ และการ
ปฏิบัติต่อประชาชนในด้าน
ต่าง ๆ
2. พัฒนาประสิทธิภาพ
ข้าราชการตารวจให้เกิดความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่ละด้าน
เดินทางไปศึกษาดูงาน ที่
หน่วยงานอื่น เพื่อเพิ่มความรู้ใน
การปฏิบัติงาน

จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ต่ากว่า 50 คน

..............................

25. โครงการ
พัฒนากระบวนการ
จัดการความรู้ด้าน
สรรพาวุธ
26. โครงการ
ฝึกอบรม
- หลักสูตรการ
ทาลายวัตถุระเบิด
- หลักสูตรทบทวน
การทาลายวัตถุ
ระเบิด
27. โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร
ช่างซ่อมอาวุธ
เบื้องต้น

26. โครงการ
ฝึกอบรม
- หลักสูตรการทาลาย
วัตถุระเบิด
- หลักสูตรทบทวน
การทาลายวัตถุ
ระเบิด
27. โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรช่าง
ซ่อมอาวุธเบื้องต้น

-

ต.ค.54-ก.ย.55

สพ.

ต.ค.54-ก.ย.55

สพ.

280,050

ต.ค.54-ก.ย.55

สพ.

-

ต.ค.54-ก.ย.55

ฝ่ายวิชาการฯ
(บก.อก.สกบ.)

ทาลาย
2,053,450
ทบทวน
421,800

28. โครงการ
ศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์
ระหว่างหน่วยงาน

- 21 -

การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ สานักงานส่งกาลังบารุง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5
ให้หน่วยต่าง ๆ ในสังกัด ทั้งที่เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการ
ดังนี้
1. ศึกษากลยุทธ์/แนวทางการดาเนินการ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่สานักงานส่งกาลังบารุงกาหนดไว้
ในแต่ละยุทธศาสตร์ ว่ามีความเกี่ยวข้องกับหน่วยตนเองในด้านใด และควรจะดาเนินการหรือบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานข้างเคียงอย่างไร เพื่อให้เกิดผลสาเร็จตามที่สานักงานส่งกาลังบารุง วางกลยุทธ์/แนวทางดาเนินการ
เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ไว้
2. ประชุมพิจารณา วางแผนปฏิบัติราชการรองรับ โดยร่วมกับหน่วยรองในสังกัด กาหนดกรอบ
ให้หน่วยนั้น ๆ เป็นแนวทางในการเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องรองรับกับสภาพ
ของหน่วยงาน แล้วเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้พิจารณา
3. พิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เหมาะสม แล้วปรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามเอกสาร
การจัดสรรงบประมาณรายหน่วย ที่ได้รับจากสานักงานงบประมาณและการเงิน สานักงานตารวจแห่งชาติ
4. การรายงานและติดตามประเมินผล
4.1 ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการปฏิบัติ ปีละ 2
ครั้ง ส่งให้ กองบังคับการอานวยการ สานักงานส่งกาลังบารุง (ผ่านฝ่ายยุทธศาสตร์) เพื่อรวบรวมประเมินผล
ในภาพรวม รายงานเสนอผู้บัญชาการ สานักงานส่งกาลังบารุง และสานักงานตารวจแห่งชาติทราบ ต่อไป
ดังนี้
4.1.1 รอบ 6 เดือน รายงานภายในวันที่ 5 เมษายน ๒๕๕5
4.1.2 รอบ ๑๒ เดือน รายงานภายในวันที่ 4 ตุลาคม ๒๕๕5
4.2 ฝ่ายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอานวยการ สานักงานส่งกาลังบารุง ดาเนินการจัดทารูปแบบ
การรายงานและกาหนดระยะเวลาในการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน

- 22 -

ภาคผนวก
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ผนวก ก

งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
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การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
ของสภาผู้แทนราษฎร
จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการและงบรายจ่าย
แผนงาน
ผลผลิต/โครงการ
รวมทั้งสิ้น
๑.แผนงาน :
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและบริการ
ผลผลิตที่ ๑ :
การรักษาความ
ปลอดภัยและให้บริการ
แก่นักท่องเที่ยว
๒.แผนงาน : ๑.
การเสริมสร้างความ
สามัคคีและความ
สมานฉันท์ของคน
ในชาติ
โครงการที่ ๑ :
โครงการสร้างจิตสานึก
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
๓.แผนงาน : การรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ
ผลผลิตที่ ๑ :
การถวายความ
ปลอดภัย
พระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ์
๔.แผนงาน :
การพัฒนาระบบการ
แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้า
เมืองและแรงงานต่าง
ด้าว
ผลผลิตที่ ๑ :
การป้องกันและการ
ปราบปรามการลักลอบ
หลบหนีเข้าเมืองและ
คนต่างด้าวที่ไม่พึง
ปรารถนา
๕.แผนงาน :
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการก่อการร้าย
และการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ

งบรายจ่าย

งบบุคลากร

งบดาเนินการ

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น รวม

๖๐,๓๖๘,๖๖๙,๕๐๐

๑๓,๙๘๑,๓๙๓,๓๐๐

๒,๘๕๘,๓๙๑,๔๐๐

๒๓๘,๙๘๔,๔๐๐

๓๑๒,๓๑๒,๑๐๐

๗๗,๗๕๙,๗๐๐

-

๕๔,๙๙๕,๐๐๐

-

-

-

๕๔,๙๙๕,๐๐๐

-

๕๔,๙๙๕,๐๐๐

-

-

-

๕๔,๙๙๕,๐๐๐

-

๕๖.๒๖๘๙

๖.๐๐๐๐

-

-

๖๒.๒๖๘๙

-

๕๐,๔๖๑,๓๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

-

-

๕๓,๔๖๑,๓๐๐

๔๑,๖๐๓,๔๐๐

๓๒๕,๓๖๗,๙๐๐

๒๙,๗๙๕,๒๐๐

-

-

๓๙๖,๗๖๖,๕๐๐

๔๑,๖๐๓,๔๐๐

๓๒๕,๓๖๗,๙๐๐

๒๙,๗๙๕,๒๐๐

-

-

๓๙๖,๗๖๖,๕๐๐

๙๑๗,๗๒๔,๙๐๐

๑๓๙,๒๔๗,๐๐๐

๓๓,๙๒๕,๕๐๐

-

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๙๑,๘๙๗,๔๐๐

๙๑๗,๗๒๔,๙๐๐

๑๓๙,๒๔๗,๐๐๐

๓๓,๙๒๕,๕๐๐

-

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๙๑,๘๙๗,๔๐๐

๗,๑๒๓,๒๓๐,๐๐๐

๑,๒๘๖,๙๔๔,๙๐๐

๒๑๔,๙๗๗,๔๐๐

๑๘๒,๕๔๖,๕๐๐

๓๙,๕๑๓,๔๐๐

๘,๘๔๗,๒๑๒,๒๐๐
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แผนงาน
ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิตที่ ๑ : การ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
มั่นคง
๖. แผนงาน : การ
แก้ไขป้องกันและปัญหา
และพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ผลผลิตที่ ๑ : โครงการ
เพิ่มประสิทธิ ภาพการ
ควบคุมสถานการณ์
ความไม่สงบในเขต
จังหวัดชายแดนภาคใต้
๗.แผนงาน : พัฒนา
กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม
ผลผลิตที่ ๑ : ประชา
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
ผลผลิตที่ ๒ : การอา
นวยความยุติธรรม
ผลผลิตที่ ๓ : การอา
นวยการจราจร
๘.แผนงาน : การ
พัฒนาระบบ
สาธารณสุข
ผลผลิตที่ ๑ : การ
ให้บริการสุขภาพ
๙.แผนงาน : การ
ป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติด
ผลผลิตที่ ๑ : การ
ป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด

งบรายจ่าย

งบบุคลากร

งบดาเนินการ

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น รวม

๗,๑๒๓,๒๓๐,๐๐๐

๑,๒๘๖,๙๔๔,๙๐๐

๒๑๔,๙๗๗,๔๐๐

๑๘๒,๕๔๖,๕๐๐

๓๙,๕๑๓,๔๐๐

๘,๘๔๗,๒๑๒,๒
๐๐

-

๑,๓๘๗,๔๑๘,๓๐๐

๑๐๖,๐๒๕,๐๐๐

-

-

๑,๔๙๓,๔๔๓,๓
๐๐

-

๑,๓๘๗,๔๑๘,๓๐๐

๑๐๖,๐๒๕,๐๐๐

-

-

๑,๔๙๓,๔๔๓,๓
๐๐

๕๑,๓๐๒,๙๕๖,๒๐
๐

๑๐,๑๑๖,๒๒๕,๕๐๐

๒,๐๖๐,๑๓๘,๐๐ ๕๔,๔๓๗,๙๐๐
๐

๑๘๕,๔๐๙,๒๐๐

๖๓,๗๑๙,๑๖๖,
๘๐๐

๓๖,๙๖๗,๙๗๔,๖๐
๐

๘,๒๓๑,๓๓๖,๑๐๐

๑,๘๖๗,๖๑๕,๒๐ ๕๒,๔๓๗,๙๐๐
๐

๘๕,๔๗๑,๔๐๐

๔๗,๒๐๔,๘๓๕,
๒๐๐

๑๐,๙๙๓,๒๖๖,๗๐
๐
๓,๓๔๑,๗๑๔,๙๐๐

๑,๔๙๙,๓๗๕,๘๐๐

๗๐,๒๙๓,๘๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๑๒,๐๐๐,๐๐๐

๓๘๕,๕๑๓,๖๐๐

๑๒๒,๒๒๙,๐๐๐

-

๘๗,๙๓๗,๘๐๐

๖๕๖,๔๕๘,๙๐๐

๑๖๐,๘๕๖,๙๐๐

๑๑๘,๕๓๑,๒๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

-

๑๒,๕๗๖,๙๓๖,
๓๐๐
๓,๙๓๗,๓๙๕,๓
๐๐
๙๓๗,๘๔๗,๐๐๐

๖๕๖,๔๕๘,๙๐๐

๑๖๐,๘๕๖,๙๐๐

๑๑๘,๕๓๑,๒๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

-

๙๓๗,๘๔๗,๐๐๐

๓๒๖,๖๙๖,๑๐๐

๔๕๙,๘๗๖,๕๐๐

๒๙๑,๙๙๙,๑๐๐

-

๘๖,๓๘๙,๕๐๐

๑,๑๖๔,๙๖๑,๒
๐๐

๓๒๖,๖๙๖,๑๐๐

๔๕๙,๘๗๖,๕๐๐

๒๙๑,๙๙๙,๑๐๐

-

๘๖,๓๘๙,๕๐๐

๑,๑๖๔,๙๖๑,๒
๐๐
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ผนวก ข

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงนโยบายคณะรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ผลผลิต/โครงการและ
งบประมาณ ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
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แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงนโยบายคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ผลผลิต/โครงการและงบประมาณ ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
นโยบาย
คณะรัฐมนตรี

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่ม
ดาเนินการในปีแรก

ยุทธศาสตร์
การจัดสรร
งบประมาณ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขีดความสามารถในการ
แข่งขันและเสริมสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อลด
ความ เหลื่อมล้าในสังคม
สังคม

ผลผลิต

การ
รักษา
ความ
ปลอด
ภัยและ
ให้
บริการ
แก่นัก
ท่อง
เที่ยว

การอา
นวย
การ
จรา
จร

โครง
การเพิ่ม
ประ
สิทธิ
ภาพ
การ
ควบ คุม
สถาน
การณ์
ความไม่
สงบใน
เขต
จังหวัด
ชาย
แดน
ภาค ใต้

ข้อเสนอ
งปม.
ปี ๒๕๕๕
๗๗.๗๕๙๗
ล้านบาท

๓,๙๙๒,๓๙๐,๓๐๐

ยุทธ
ศาสตร์
ตร.
ที่
เชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๔

๒. นโยบายความมั่นคง
แห่งรัฐ

๘. นโยบายการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

๔. นโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิต

๔. การศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม
คุณภาพชีวิต และ
ความเท่าเทียมกันใน
สังคม

๒. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคม
สมานฉันท์และความมั่นคง
ของประเทศ

การ
ถวาย
ความ
ปลอด
ภัย
พระ
มหา
กษัตริย์
และ
พระ
บรม
วงศานุ
วงศ์

โครงกา
รสร้าง
จิต
สานึก
ต่อ
สถาบัน
พระ
มหา
กษัตริย์

การ
รักษา
ความ
สงบ
เรียบ

ร้อย
และ
ความ
มั่นคง

การป้อง
กันและ
การ
ปราบ
ปราม
การ
ลักลอบ
หลบหนี
เข้า
เมือง
และคน
ต่างด้าว
ที่ไม่พึง
ปรารถ
นา

๗๑,๖๖๔,๕๕๒,๒๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑,๒,๓, และ ๔

การ
รักษา
ความ
ปลอด
ภัยใน
ชีวิต
และ
ทรัพย์
สินของ
ประชา
ชน

การ
อานวย
ความ
ยุติ
ธรรม

การ
ป้อง
กัน
และ
ปราบ
ปราม
ยาเสพ
ติด

๒,๑๐๒,๘๐๘,๒๐๐

ยุทธศาสตร์
ที่ ๑, ๓ และ ๔

การ
ให้
บริ
การ
สุข
ภาพ
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติกับสานักงานส่งกาลังบารุง
ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์สานักงานส่งกาลังบารุง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อ
ตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตอบสนองนโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร

