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แผนปฏิบัติราชการกองบินตารวจ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60
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๒

ความเป็นมาและความสาคัญ
ความเป็นมา
พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บบริห ารราชการแผ่ น ดิน (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1
การบริหารราชการตามพระราชบั ญญั ตินี้ ต้องเป็นไปเพื่ อประโยชน์สุขของประชาชน เกิด ผลสัม ฤทธิ์ต่ อ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลด
ภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจ
ตัดสินใจ การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบ
ต่อผลของงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริ หารกิ จการบ้านเมื องที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๓ กาหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มี แผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการ
ของคณะรั ฐ มนตรี และมาตรา ๑๖ ให้ ส่ ว นราชการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว นราชการนั้ น
โดยจั ดทาเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่ นดินดังกล่ าว ในแต่ละปีงบประมาณ
ให้ ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี โดยระบุ สาระส าคัญ เกี่ย วกับนโยบายการปฏิ บั ติ ราชการ
ของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสั มฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้แ ละรายจ่ ายและทรัพยากรอื่ น
ที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยสานักงานตารวจแห่งชาติ ได้จัดทายุทธศาสตร์สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2564 เพื่อกาหนดทิศทางในการปฏิบัติราชการที่ชัดเจน และสามารถใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ใ ห้บรรลุเป้าหมายตามอานาจหน้าที่ที่กาหนด พร้อมทั้งนายุทธศาสตร์ดังกล่าวใช้
เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ กองบินตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ และรวมถึงจัดทา
คาของบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ความสาคัญ
กองบิ นตารวจ ได้จัดท าแผนปฏิ บัติ ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 โดยได้น า
นโยบายการบริหารราชการ สานักงานตารวจแห่งชาติ มากาหนดเป็นแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมี ความสอดคล้อง
กับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์
สานั กงานต ารวจแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔ ดั งนี้ ซึ่ งประกอบด้ว ย วิสั ย ทั ศน์ พั น ธกิ จ ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และหน่วยรับผิดชอบนาไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ปฏิบัติการบินอย่างมืออาชีพ เป็นสากล เพื่อความมั่นคง
ของชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความปลอดภัยของประชาชน”
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๓

ค่านิยมกองบินตารวจ
TPAD เป็นตัวย่อของกองบินตารวจ ที่มาจากคาว่า Thai Police Aviation Division
T = Technology หมายถึง การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และสหวิทยาการ เพื่ อบรรลุ ภารกิจ ที่
กาหนดไว้อย่างปลอดภัย
P = Professional หมายถึง ความเป็นมืออาชีพ รู้ลึก รู้รอบรู้จริง ในงานที่ทาตามมาตรฐานสากล
A = Attitude หมายถึง มีทัศนคติที่ดีต่อการทางาน
D = Development หมายถึง มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงสุ
พันธกิจ
๑) ปฏิบัติการบินเป็นพระราชพาหนะและถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์และพระราชอาคันตุกะของทุ พระองค์
๒) สนับสนุนอากาศยานเพื่อปฏิบัติภารกิจของสานักงานตารวจแห่งชาติ
๓) ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติของส่วนราชการอื่น ๆ ที่ร้องขอรับการสนับสนุน
๔) บารุงรักษาอากาศยานให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
๕) พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ
๖) ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ยุทธศาสตร์กองบินตารวจ พ.ศ. ๒๕60
แนวทางที่กองบินตารวจใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เกิดจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ขององค์การ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัจจัยคุกคามจากสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกของกองบินตารวจ จนได้ซึ่งยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ของกองบินตารวจ เพื่ อขับเคลื่อนองค์การไปสู่การ
“ปฏิบั ติ การบิ นอย่ างมื ออาชี พ เป็ นสากล เพื่ อความมั่ นคง ของชาติ ศาสน์ กษั ตริย์ และความ ปลอดภั ยของ
ประชาชน” ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
เป้าประสงค์ : ๑.๑ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์
๑.๑.๑ ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
๑.๑.2 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
1.1.3 แก้ไขปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.1.4 รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
1.1.5 ขับเคลื่อนการปฏิบัติการเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของสานักงานตารวจแห่งชาติ
1.1.6 รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
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เป้าประสงค์ :
กลยุทธ์
เป้าประสงค์ :
กลยุทธ์

๔

1.2 มีระบบและกระบวนงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีป ระสิทธิภาพ
1.2.1 ปรับปรุง พัฒนาระบบงานและกระบวนงานของหน่วยงานรับผิดชอบให้มี
ประสิทธิภาพ
1.3 มีเทคโนโลยี อุปกรณ์และเครื่องมือพิเศษ รวมทั้งระบบสารสนเทศอัจฉริยะ
1.3.1 พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
เป้าประสงค์ : 2.1 สังคมและประชาชนเชื่อมั่นต่อองค์การตารวจ
กลยุทธ์
๒.1.1 พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานทั้งจากภายในและภายนอก
องค์การ
๒.1.2 นามาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมาบังคับใช้กับ
ข้าราชการตารวจที่ประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง
2.1.3 มุ่งทางานเพื่อภาพลักษณ์ของตารวจให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและประชาชน
เป้าประสงค์ :

กลยุทธ์

2.๒ มีกระบวนงานที่โปร่งใสมีมาตรฐาน
- มีกระบวนงานมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ
- มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
2.๒.๑ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรอบมาตรฐานขั้นตอนกระบวนงาน และระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานให้ประชาชนรับรู้โดยใช้สื่อต่าง ๆ
2.๒.2 เสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการตารวจให้มีวินัยและเคร่งครัดต่อคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตารวจ
2.๒.3 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ยึดหลัก
สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ ความโปร่งใสและเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตารวจ
เป้าประสงค์ : 3.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการ มีความพึงพอใจ
กลยุ ทธ์
3.1.1 ส่ งเสริม ยกย่อ ง เชิด ชูเกีย รติ แ ละ/หรือให้ รางวัลตอบแทนคุณ ความดีแ ก่
ประชาชน องค์กรส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจการตารวจ
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๕

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
เป้าประสงค์ : 4.1 การบริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์
4.1.1 การบริหารที่มุ่งเน้นผลงานตามแผนยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ :
กลยุทธ์
เป้าประสงค์ :
กลยุทธ์
เป้าประสงค์ :
กลยุทธ์

4.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
4.2.1 สร้างบรรยากาศแวดล้อมที่ดีแก่ผู้รับบริการ
4.2.2 สร้างวัฒนธรรมขององค์การโดยให้มีจิตสานึกต่อการให้บริการประชาชน
4.3 กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
4.3.1 พัฒนากระบวนการจัดการด้านยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณ
และด้านการตรวจราชการ ให้มีความคุ้มค่าและมี ประสิทธิภาพ
4.4 ข้าราชการตารวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่และนาระบบเทคโนโลยีมาใช้
ในการบริหารจัดการ
4.4.1 จัดทาแผนการศึกษาและฝึกอบรมให้ตรงกับความจาเป็นและความต้องการ
ของแต่ละสายงานให้สอดรับ กับพันธกิจของสานักงานตารวจแห่งชาติ
4.4.2 ส่งเสริมข้าราชการตารวจมีสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงพร้อมปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายบริหารราชการ กองบินตารวจ
๑. การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
1.1 ให้ถือว่าการถวายความปลอดภัย เป็นภารกิจสาคัญสูงสุด โดยให้ดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2557 และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
1.2 รณรงค์ เสริมสร้าง และปลูกฝังจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์อย่างทั่วถึงและเป็นรูปธรรม
1.3 กาหนดให้มีการซักซ้อมแผนการปฏิบัติ แผนเผชิญเหตุในการปฏิบัติภารกิจ ด้านการ
ถวายความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
1.4 ส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มกาลังความสามารถ
2. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
2.1 พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของข้าราชการตารวจในสังกัด บ.ตร.
2.2 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
3. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม
สนับสนุนการป้อ งกัน ปราบปรามอาชญากรรมและการควบคุม สถานการณ์ ความไม่ สงบ
เรียบร้อย
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4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
4.1 สนับสนุนและแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ย วข้องในการป้องกันแก้ไขปัญหา
การแพร่ระบาดของยาเสพติด และ กาหนดมาตรการในการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยง เข้มงวดกวดขัน
อบายมุขในพื้นที่รับผิดชอบของกองบินตารวจ อย่างจริงจังไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุมและแพร่ระบาดของยาเสพติด
4.2 ควบคุม ดูแ ลความประพฤติของเจ้าหน้าที่ตารวจทุกระดับชั้นและป้องกันไม่ให้เข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อขบวนการค้ายาเสพติดหรือเป็นผู้กระทาผิดเสียเอง
5. การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูป องค์กรตารวจในยุค ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
5.1 บริหารและพัฒ นาขีดความสามารถในด้านการบิน ได้อย่างปลอดภัย ตามมาตรฐาน
ข้อกาหนดการบินที่ เป็นสากล ตลอดจนวางระบบการสรรหาบุคลากรด้านการบินและอากาศยาน ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับภารกิจ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
5.2 วางระบบการปฏิบัติงาน ของทุกหน่วยงานภายในกองบินตารวจ โดยใช้เทคโนโลยีใน
การบริหารงาน และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้กองบินตารวจ เป็นหน่วยงานที่มีความ
พร้อมในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
5.3 ส่งเสริม ให้ข้าราชการตารวจทุกระดับ มีความรู้ ทักษะโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น
ภาษาสากลในการสื่อ สาร รวมทั้ งภาษาของปรับ ปรุ งภู มิทั ศ น์ ป้ ายอาคาร สถานที่ ท าการ รวมตลอดถึ ง
ยานพาหนะต่าง ๆ ของตารวจให้มีรูปแบบเดียวกัน เป็นมาตรฐานสากล
5.4 วางระบบการจั ด หาอาคารสถานที่ ที่ ดิ น เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละ
ยุทโธปกรณ์ ให้ เหมาะสม เพีย งพอ ทัน สมัย สอดคล้ องกับสภาวการณ์แ ละมีความโปร่งใส รวมทั้งกาหนด
มาตรการการใช้เครื่องมือฯ ที่มีอยู่ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม เพื่อให้การทางานของกาลัง
พลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5.5 สร้างเครือข่ายในทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อนสนับสนุนการปฏิบัติงาน
5.6 สนั บ สนุ น การจั ด ระบบการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสารและก าหนดช่ อ งทางใน
การประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับ ใช้กฎหมายและหน่วยงานด้านความมั่นคงของต่างประเทศ
เพื่อร่วมกันหยุดยั้งภัยคุกคามจากอาชญากรรมทุกรูปแบบ
5.7 สนับสนุนการให้บริการประชาชน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองบินตารวจ
6. การเสริมสร้างความสามัคคี และการบารุงขวัญข้าราชการตารวจ
6.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตารวจในสังกัด บ.ตร. ให้มีความสุขในการปฏิบัติงาน
ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เพียงพอ โดย
ไม่ให้เป็นภาระของข้าราชการตารวจต้องนาเงินส่วนตัวไปจัดซื้อจัดหามาใช้ในราชการกันเอง
6.2 ปรับปรุงสวัสดิการของข้าราชการตารวจในสังกัด บ.ตร. เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน
โครงการอาหารกลางวัน การรักษาพยาบาล และสถานที่พักอาศัย เป็นต้น เพื่อให้ข้าราชการตารวจมีชีวิตที่ดี
ขึ้น สามารถอยู่ได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี
6.3 ให้มีการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง
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กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับ ขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
เป้าประสงค์ : ๑.๑ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

-เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องในการตอบสนองต่อภารกิจตาม
นโยบายรัฐบาลโดยมุ่งเน้นภารกิจสาคัญ
1. ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษา 1.1 พัฒนามาตรฐานในการ
สถาบันพระมหากษัตริย์
ปฏิบตั ิงานทั้งด้านบุคลากร อากาศ
ยาน และส่วนที่เกี่ยวข้องในสังกัด
ด้านการถวายความปลอดภัย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1)แผนงาน/โครงการการฝึกอบรม
สัมมนาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
กาลังพล
2 )แ ผ น ค วา ม ต้ อ งก า ร พั ส ดุ ใน
การถวายความปลอดภัย
๓) การจัดหาพัสดุอุปกรณ์ให้
เพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
4) แผนการตรวจซ่อมอากาศยาน

-ทาการบิน ถวายด้วยความ
ปลอดภัย สมพระเกียรติต้อง
ตามพระราชประสงค์ โดยไม่ มี
เห ตุ ร ะ ค าย เคื อ งเบื้ อ ง
พระยุคลบาท ร้อยละ 100
- อากาศยานพระราช
พาหนะมีความพร้อม
ปฏิบัติตลอดเวลา

1.2 รณรงค์ ส ร้ า งจิ ต ส านึ ก และ 1) โครงการสร้างจิตสานึกต่อ
ค่านิ ย มให้ข้ าราชการตารวจและ สถาบันพระมหากษัตริย์
ประชาชนมี ค วามเคารพรั ก และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
ทุกหน่วยใน
สังกัด บ.ตร.
งกบ.บ.ตร.
งชอ.บ.ตร.
งกบ.บ.ตร.
ฝอ.บ.ตร.
สสน.บ.ตร.
งชอ.บ.ตร.

-จานวนครั้งในการจัดบอร์ด ฝอ.บ.ตร.
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผ่านสื่อออนไลน์ ทางเว็บไซต์
กองบินตารวจ
www.tpad.police.co.th
เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

ทุกหน่วยใน
สังกัด บ.ตร.

แผนปฏิบัติราชการกองบินตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุน
โครงการพระราชดาริและอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

1) ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ
พระราชดาริและอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริเพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
2) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

-ร้อยละความสาเร็จของ
โครงการที่ดาเนินการได้
แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

2. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

2.1 การป้องกันปราบปราม
การค้ายาเสพติด

1)สนั บ สนุ น ภารกิ จ การป้ อ งกั น
ปราบปรามการค้ายาเสพติด
2) กาหนดมาตรการไม่ให้ข้าราชการ
ตารวจและครอบครัวเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และให้
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น สอดส่อง
ดูแล

3. แก้ไขปัญหาความมั่นคงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม ๑) สนั บ สนุ น อาก าศย านให้ แ ก่
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
ควบคุม สถานการณ์ความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2)แผนความต้องการพัสดุ
๓) การจัดหาพัสดุอุปกรณ์ให้
เพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
4) แผนการตรวจซ่อมอากาศยาน

-จัดอากาศยานสนั บสนุ น
ภารกิ จ ได้ ทั น ที เมื่ อ ได้ รั บ
การร้องขอหรือคาสั่ง ร้อย
ละ ๑๐๐
-ไม่มีข้าราชการตารวจ
และครอบครัวเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด ร้อยละ
๑๐๐
-จัดอากาศยานสนั บสนุ น
ภารกิ จ ได้ ทั น ที เมื่ อ ได้ รั บ
การร้องขอหรือคาสั่ง ร้อย
ละ ๑๐๐
-หน่วยงานที่รับบริการ
อากาศยานสนับสนุน
ภารกิจมีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

๘

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ฝอ.บ.ตร.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วยใน
สังกัด บ.ตร.

งกบ.บ.ตร. ทุกหน่วยใน
งชอ.บ.ตร. สังกัด บ.ตร.
ฝอ.บ.ตร.
สสน.บ.ตร.

งกบ.บ.ตร. ทุกหน่วยใน
งชอ.บ.ตร. สังกัด บ.ตร.
ฝอ.บ.ตร.
สสน.บ.ตร.

แผนปฏิบัติราชการกองบินตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินการ

4. รักษาความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยว

4.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
ความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

5. ขับเคลื่อนการปฏิบัติการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

5.1 การสร้างความร่วมมือด้านการ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทุก
รูปแบบ

6. รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

6.1 พัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม

๙

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
๑ ) สนั บ สนุ น อากาศ ยาน ให้ แ ก่ จั ด อากาศยานสนั บ สนุ น งกบ.บ.ตร. ทุกหน่วยใน
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการรักษา ภารกิจได้ทันทีเมื่อได้รับการ งชอ.บ.ตร. สังกัด บ.ตร.
ความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
ร้ อ งขอหรื อ ค าสั่ ง ร้ อ ยละ ฝอ.บ.ตร.
2)แผนความต้องการพัสดุ
๑๐๐
สสน.บ.ตร.
๓) การจัดหาพัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
4) แผนการตรวจซ่อมอากาศยาน
๑ ) สนั บ สนุ น อากาศ ยาน ให้ แ ก่ -จั ด อากาศยานสนั บ สนุ น งกบ.บ.ตร. ทุกหน่วยใน
หน่ ว ยงาน อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน การ ภารกิจได้ทันที เมื่อได้รับการ งชอ.บ.ตร. สังกัด บ.ตร.
ป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมทุ ก ร้ อ งขอหรื อ ค าสั่ ง ร้ อ ยละ ฝอ.บ.ตร.
รูปแบบ
๑๐๐
สสน.บ.ตร.
2)แผนความต้องการพัสดุ
๓) การจัดหาพัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
4) แผนการตรวจซ่อมอากาศยาน
๑ ) สนั บ สนุ น อากาศ ยาน ให้ แ ก่ -จัดอากาศยานสนับ สนุนภารกิจ งกบ.บ.ตร. ทุกหน่วยใน
หน่ ว ยงาน อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน การ ได้ทันทีเมื่อได้รับการร้องขอหรือ งชอ.บ.ตร. สังกัด บ.ตร.
คาสั่ง ร้อยละ ๑๐๐
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ฝอ.บ.ตร.
2)แผนความต้องการพัสดุ
สสน.บ.ตร.
๓) การจัดหาพัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
4) แผนการตรวจซ่อมอากาศยาน
แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการกองบินตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

๑๐

กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
เป้าประสงค์ : 1.2 มีระบบและกระบวนงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ
หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
1. ปรับปรุง พัฒนาระบบงานและ
1.1 กาหนดผู้รับผิดชอบในระดับ
๑)การประชุมบริหารประจาเดือน -มีคาสั่งมอบหมายหน้าที่ ฝอ.บ.ตร. ทุกหน่วยใน
กระบวนงานของหน่วยงานรับผิดชอบ บริหาร และระดับปฏิบัติการให้มีความ
และจัดประชุมอย่างน้อย
สังกัด บ.ตร.
ให้มีประสิทธิภาพ
ชัดเจน
เดือนละ ๑ ครั้ง
1.2 มีกระบวนงานขับเคลื่อน
๒)จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
-ประกาศใช้แผนปฏิบัติ ฝอ.บ.ตร. ทุกหน่วยใน
รวบรวม ติดตาม และวัดผลสัมฤทธิ์
ราชการประจาปี
สังกัด บ.ตร.
อย่างเป็นรูปธรรม มีการวิเคราะห์
งบประมาณ และติดตาม
สรุปผลการปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ผลการดาเนินการตาม
อย่างต่อเนื่อง
แผนฯ อย่างน้อยเดือนละ
1 ครั้ง
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินการ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการกองบินตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

๑๑

กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
เป้าประสงค์ : 1.3 มีเทคโนโลยี อุป กรณ์และเครื่องมือพิเศษ รวมทั้งระบบสารสนเทศอัจฉริยะ
กลยุทธ์
1. นาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงาน

แนวทางการดาเนินการ
1.1 นาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
อุปกรณ์ และเครื่องมือพิเศษ
ที่เหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงาน

แผนงาน/โครงการ
1) โปรแกรมแผนภาพการบิน
jeppesen jepp view
2) โปรแกรมจัดทาข้อมูลอะไหล่
อากาศยานพร้อมอุปกรณ์
3) คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
4)โครงการจัดหาอากาศยาน
ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
5) โครงการปรับปรุงสมรรถนะ
อากาศยาน ให้มีขีดความสามารถ
สูงขึ้น
6)เครื่องค้นหาและระบุตาแหน่ง
อากาศยานฉุกเฉิน (ELT)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
-ระดับความสาเร็จของ
งกบ.บ.ตร. ทุกหน่วยใน
ความสะดวก และรวดเร็ว งชอ.บ.ตร. สังกัด บ.ตร.
ในการปฏิบัติงาน
ฝอ.บ.ตร.
สสน.บ.ตร.
งวศ.บ.ตร.
งชช.บ.ตร.
ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการกองบินตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

๑๒

กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
เป้าประสงค์ : 2.1 สังคมและประชาชนเชื่อมั่นต่อองค์การตารวจ
หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
1) พัฒนาเว็บไซต์
-จานวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม ฝอ.บ.ตร ทุกหน่วยใน
กองบินตารวจ
และแจ้งเบาะแส ร้องทุกข์
สังกัด บ.ตร.
www.tpad.police.go.th ทางเว็บไซต์กองบินตารวจ
www.tpad.police.go.th

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

๑. พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติงานทั้งจากภายในและภายนอก
องค์การ

1.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และ
ประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็น
แจ้งเบาะแส ร้องทุกข์ ทางเว็บไซต์
กองบินตารวจ
www.tpad.police.go.th

2.นามาตรการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบมาบังคับใช้กับ
ข้าราชการตารวจที่ประพฤติมิชอบอย่าง
จริงจัง

2.1 สื บ สวนและสอบสวนการ 1)กาชับและกาหนด
กระทาความผิดเกี่ย วกับการกระทา มาตรการไม่ให้ข้าราชการ
ตารวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ความผิดประพฤติมิชอบ
กระทาความผิดเกี่ยวกับการ
กระทาความผิดประพฤติมิ
ชอบ และให้ผู้บังคับบัญชา
ทุกระดับชั้น สอดส่องดูแล
3.1 ดาเนินการตามแผนการสร้าง 1) จัดทาแผนการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจและ
ภาพลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เป็น
สังคมและประชาชน
ที่ยอมรับของสังคมและ
ประชาชน

3. มุ่งทางานเพื่อภาพลักษณ์ของตารวจให้
เป็นที่ยอมรับของสังคมและประชาชน

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

-ไม่มีข้าราชการตารวจ
กระทาความผิดเกี่ยวกับ
การกระทาความผิด
ประพฤติมิชอบ

ฝอ.บ.ตร

ทุกหน่วยใน
สังกัด บ.ตร.

-ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามแผน การ
สร้างความรู้ความเข้าใจและ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เป็นที่
ยอมรับของสังคมและ
ประชาชน
(ร้อยละ 100)

ฝอ.บ.ตร

ทุกหน่วยใน
สังกัด บ.ตร.

แผนปฏิบัติราชการกองบินตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

๑๓

กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
เป้าประสงค์ : 2.2 มีกระบวนงานที่โปร่งใสมีมาตรฐาน
- มีกระบวนงานมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ
- มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
หน่วยรับผิดชอบ
กลยุทธ์
แนวทางการดาเนินการ
แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
หลัก
ปฏิบัติ
1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรอบ
1.1 ช่องทางในการเผยแพร่
1)ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติ
-จานวนในการเข้าชม
ฝอ.บ.ตร. ทุกหน่วยใน
มาตรฐานขั้นตอนกระบวนงาน
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หน้าที่ของข้าราชการตารวจใน ผ่านช่องทางสื่อ
สังกัด บ.ตร.
และระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้
(Social Media) (เว็บไซต์ กองบิน
สังกัด บ.ตร. ผ่านสื่อสังคม
ประชาสัมพันธ์
ประชาชนรับรู้โดยใช้สื่อต่าง ๆ
ตารวจ www.tpad.police.go.th
ออนไลน์ (Social Media)
เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ไลน์ อินสตาร์แกรม) (เว็บไซต์กองบินตารวจ
www.tpad.police.go.th
เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ไลน์
อินสตาร์แกรม) เพื่อให้
ประชาชนได้รับทราบ
-แจกจ่ายคู่มือประมวล
2. เสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการ
2.1 เสริมสร้างและพัฒนาจิตสานึก
1) แจกจ่ายคู่มือประมวล
ฝอ.บ.ตร. ทุกหน่วยใน
ตารวจให้มีวินัยและเคร่งครัดต่อ
ของข้าราชการตารวจ
จริยธรรมและจรรยาบรรณของ จริยธรรมและจรรยาบรรณ
สังกัด บ.ตร.
ของตารวจให้กับข้าราชการ
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
ตารวจ
ตารวจในสังกัด
ของตารวจ
2) โครงการตารวจไทยใจ
-ทุกหน่วยในสังกัด บ.ตร. ฝอ.บ.ตร. ทุกหน่วยใน
สะอาด
ดาเนินการตามกิจกรรมที่
สังกัด บ.ตร.
3)โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาจิตสานึกของข้าราชการ กาหนด
ตารวจ

แผนปฏิบัติราชการกองบินตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

๑๔

กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตารวจ
เป้าประสงค์ : 3.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการ มีความพึงพอใจ
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินการ

แผนงาน/โครงการ

๑. ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติแ ละ/
หรือให้รางวัลตอบแทนคุณความดีแ ก่
ประช าช น อ งค์ กรส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เครื อ ข่ ายภาครัฐ และภาคเอกชนที่
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตารวจ

1.1 จัดทาโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการตารวจ องค์กร และบุคคล
ภายนอกที่ทาคุณงามความดี ช่วยเหลือ
งานตารวจ และให้การสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ จนเป็นที่ยกย่องแก่บุคคล
ทั่วไป

1) โครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการตารวจ
องค์กร และบุคคลภายนอกที่
ทาคุณงามความดีให้กับ
สานักงานตารวจแห่งชาติ

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
-ระดับความสาเร็จของการ ฝอ.บ.ตร. ทุกหน่วยใน
สังกัด บ.ตร.
จัดทาโครงการยกย่อง
ข้าราชการตารวจ องค์กร
และบุคคลภายนอก ที่ทา
คุณงามความดีให้กับ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการกองบินตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

๑๕

กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
เป้าประสงค์ : 4.1 การบริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์
1. การบริหารที่มุ่งเน้นผลงานตามแผน
ยุทธศาสตร์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ

ปฏิบัติ
1.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
1) จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
-ระดับความสาเร็จของการ ฝอ.บ.ตร. ทุกหน่วยใน
เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ บ.ตร. ประจาปีงบประมาณ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
สังกัด บ.ตร.
กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสาเร็จ และ
พ.ศ. 2560
กองบินตารวจ ขับเคลื่อนสู่
แผนงานบูรณาการในปีงบประมาณ 2)ถ่ายทอดและขับเคลื่อน
การปฏิบัติ และประเมิน
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. แผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ ให้กับทุก ผลการปฏิบัติ ประจาปี
2560
หน่วยในสังกัด บ.ตร.
งบประมาณ พ.ศ. 2560
1.2 จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
3) ติดตามประเมินผล
ประจาปี ที่สอดคล้องตามร่างกรอบ การปฏิบัติราชการตามแผนฯ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560 – 2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 (พ.ศ.2560 - 2564)
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นโยบาย
รัฐบาล และนโยบายสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
หลัก/ร่วม

แผนปฏิบัติราชการกองบินตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.3 บริหารจัดการระบบงบประมาณ 1) พัฒนาระบบการบริหาร
โดยมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์
งบประมาณให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการ
2) ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

-ร้อยละความสาเร็จของ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพรวม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 96

1.4 พัฒนาองค์การและบุคลากรให้มี
ศักยภาพ คุณธรรมและจริยธรรมให้มี
ความสอดคล้องต่อความ
เปลี่ยนแปลง

-ระดับความสาเร็จของ
การขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2557 2560

1.5 ดาเนินการตามระบบควบคุม
ภายในและติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของกองบินตารวจ

1) ขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2557 2560
1) กาหนดแนวทางการควบคุม
ภายใน ของกองบินตารวจ

-ระดับความสาเร็จของการ
ควบคุมภายใน

๑๖

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

ฝอ.บ.ตร. ทุกหน่วยใน
สังกัด บ.ตร.

แผนปฏิบัติราชการกองบินตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

๑๗

กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
เป้าประสงค์ : 4.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่ อการบริหารงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ
หน่วยรับผิดชอบ
กลยุทธ์
แนวทางการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ
๑. สร้างบรรยากาศแวดล้อมที่ดีแก่
1.1 พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ • พัฒนาอาคารที่ทาการ บ.ตร.
-ระดับความสาเร็จของ ฝอ.บ.ตร. ทุกหน่วยใน
ผู้รับบริการ
สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้มีความ
และหน่วยบิน ตร.
การพัฒนาปรับปรุง
สังกัด บ.ตร.
สวยงาม สะดวก เหมาะสม (Front 1) ป้ายอาคาร สถานที่ทาการ
อาคารสถานที่ปฏิบัติ
office)
2) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการ
ราชการ (Front office)
ดาเนินงาน
-จานวนครั้งการจัด
3) รวมงานบริการ จัดเจ้าหน้าที่ กิจกรรม 5 ส ไม่น้อย
4) รักษาความสะอาด
กว่า 1 ครั้ง/เดือน
5) จัดการอานวยความสะดวก
1.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตารวจให้มี 1) ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ -ระดับความสาเร็จของ ฝอ.บ.ตร. ทุกหน่วยใน
ความสุขในการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน
การปรับรูปแบบรายการ
สังกัด บ.ตร.
ของอาคารที่ทาการ
บ.ตร.
1) โครงการสร้างภาพลักษณ์ตารวจ
2. สร้างวัฒนธรรมขององค์การโดยให้ 2.1 ปลูกฝังและสร้างแรงจูงใจใน
-ระดับความสาเร็จของ ฝอ.บ.ตร. ทุกหน่วยใน
(เชิ
ด
ชู
เ
กี
ย
รติ
)
คั
ด
เลื
อ
กข้
า
ราชการ
มีจิตสานึกต่อการให้บริการประชาชน การมีจิตสานึกในการให้บริการ
การดาเนินการสรรหา
สังกัด บ.ตร.
ต
ารวจในสั
ง
กั
ด
บ.ตร.
เพื
อ
่
ประกาศ
ประชาชน
และคัดเลือกข้าราชการ
เชิดชูเกียรติให้เป็นผู้ที่มีความประพฤติ
2.2 ส่งเสริม ยกย่องและเชิดชูเกียรติ ดีตามประมวลจริยธรรมและ
ตารวจในสังกัด บ.ตร.
แก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
จรรยาบรรณของตารวจ ประจาปี
ประจาปี พ.ศ. 2560
งบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติราชการกองบินตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

๑๘

กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุ ทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
เป้าประสงค์ : 4.3 กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. พัฒนากระบวนการจัดการด้าน
ยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณ
และด้านการตรวจราชการ ให้มีความ
คุ้มค่าและมี ประสิทธิภาพ

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1.1 การพัฒนากระบวนการบริหาร 1) ฝึกอบรม/สัมมนาการจัดทา
จัดการด้านยุทธศาสตร์ ด้าน
-ยุทธศาสตร์
งบประมาณ การเงิน ให้มีความคุ้มค่า -งบประมาณ
และมีประสิทธิภาพ
-การเงิน
1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 1) จัดฝึกอบรม จัดซื้อ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด้านการส่งกาลังบารุงให้กับผู้ที่
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้างและ
พัสดุ

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ
-ระดับความสาเร็จ
ฝอ.บ.ตร. ทุกหน่วยใน
จัดการฝึกอบรม/สัมมนา
สังกัด บ.ตร.
ตัวชี้วัด

-ระดับความสาเร็จของ
การจัดฝึกอบรม จัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ

ฝอ.บ.ตร. ทุกหน่วยใน
สังกัด บ.ตร.

แผนปฏิบัติราชการกองบินตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

๑๙

กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
เป้าประสงค์ : 4.4 ข้าราชการตารวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่และนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
หน่วยรับผิดชอบ
กลยุทธ์
แนวทางการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ
1)โครงการอบรมฝ่ายอานวยการ เช่น -ข้าราชการตารวจในแต่ ฝอ.บ.ตร. ทุกหน่วยใน
1. จัดทาแผนการศึกษาและฝึกอบรม 1.1 พัฒนาขีดความสามารถของ
หลักสูตรการเงิน บัญชีงบประมาณ
ให้ตรงกับความจาเป็นและความ
บุคลากรทุกระดับชั้น เพื่อให้เกิด
ระดับชั้นได้รับการอบรม
สังกัด บ.ตร.
ก
าลั
ง
พล
และพั
ส
ดุ
ต้องการของแต่ละสายงานให้สอดรับ ทักษะ ความชานาญ เชี่ยวชาญ
ร้อยละ 100
2) โครงการพัฒนาบุคลากรประเภท
กับพันธกิจของสานักงานตารวจ
ในการปฏิบัติหน้าที่
นักบินและช่างอากาศยาน
แห่งชาติ

2. ส่งเสริมข้าราชการตารวจมีสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงพร้อม
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.1 เพิ่มประสิทธิภาพของการ
ให้บริการข้าราชการตารวจและ
ครอบครัว ให้มีความคล่องตัว
รวดเร็ว และมีโอกาสเข้าถึงอย่าง
เป็นธรรม

1) โครงการลาเลียงผู้ป่วยโดย
เฮลิคอปเตอร์

2) จัดหาอุปกรณ์ออกกาลังกาย
ให้กับข้าราชการตารวจและ
ครอบครัว

-ดูแลและทาการพยาบาล รพ.ตร./ งกบ.บ.ตร./
ผู้ป่วยได้อย่างมี
บ.ตร.
ฝอ.บ.ตร.
ประสิทธิภาพตาม
หลักเกณฑ์การลาเลียง
ทางอากาศ ร้อยละ
100
-ข้าราชการตารวจและ ฝอ.บ.ตร. ทุกหน่วยใน
ครอบครัวมีสุขภาพ
สังกัด บ.ตร.
ร่างกายและจิตใจให้
แข็งแรงมากยิ่งขึ้น

แผนปฏิบัติราชการกองบินตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

๒๐

จุดเน้นและการดาเนินการประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เป็นการดาเนินการต่อเนื่องจากการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และให้มีความสอดคล้อง
กับ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละนโยบายการบริ ห ารราชการ ของสานั กงานต ารวจแห่ งชาติ และนโยบายของ บ.ตร.
โดยมีจุดเน้น ดังนี้
จุดเน้ นของกองบิ นตารวจที่ ปรากฏในค าของบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
มีแนวทางที่สาคัญ สรุปได้ดังนี้
๑. พัฒ นาบุคลากรด้านการบิน การซ่อมบ ารุง อากาศยาน และอุปกรณ์ เพื่อ เพิ่ม ขี ดความสามารถ
ของกองบินตารวจ และตอบสนองต่อภารกิจการถวายความปลอดภัย ฯ
๒. พัฒ นาบุคลากรด้านการบิน การซ่อมบ ารุง อากาศยาน และอุปกรณ์ เพื่อ เพิ่ม ขี ดความสามารถ
ของกองบินตารวจ และตอบสนองต่อภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน ของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ
๓. พัฒ นาหรือ จัดให้มีศูนย์ ปฏิบั ติการ (ศปก.) ให้พ ร้อมรองรับในการปฏิบัติ การควบคุม หรือแก้ไข
ปัญหาทุกรูปแบบ/สถานการณ์ และเป็นเครื่องมือให้ผู้บังคับบัญชาในการขับเคลื่อน ติดตามการปฏิบัติแ ละ
บูรณาการในทุกมิติ
๔. ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มสถานที่ ท างานของหน่ วยงานในทุ ก ระ ดั บ และที่ พั ก อาศั ย
ให้มีความสะอาด ทันสมัย เป็นระเบียบเรียบร้อย

------------------------------
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๒๑

การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ กองบินตารวจ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
การประเมินผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๐
ให้หน่วยรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ พร้อมทั้งสรุปผลการ
ดาเนินการตามตัวชี้วัดทั้งเชิงปริม าณ/คุณภาพ/ความสาเร็จ ที่หน่วยรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลัก หรือเป็นหน่วย
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจ
แห่งชาติ พ.ศ.2555 – 2564 แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๐
และผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบั ติ ราชการของหน่วย ประจาปี พ.ศ.25๖๐ โดยหน่วยต้อ ง
รายงานผลให้สานักงานตารวจแห่งชาติ ผ่านสานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (สยศ.ตร) 2 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 รายงานรอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 5 เมษายน 2560
ครั้งที่ 2 รายงานรอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560
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๒๒

ผนวก ก

งบประมาณตามประมาณการคาขอตั้ง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
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งบประมาณตามประมาณการคาขอตั้ง
จาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการและงบรายจ่าย
แผนงาน
ผลผลิต/โครงการ

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายอื่น

รวมทั้งสิ้น

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

135,300

537,400

-

-

-

672,700

ผลผลิตที่ ๑ :
การถวายความปลอดภัย
พระมหากษัตริยแ์ ละพระ
บรมวงศานุวงศ์

-

3,086,000

-

-

4,261,400

335,000,000

-

-

335,000,000

24,033,700

3,627,038,900

ผลผลิ ตที่ 2 : การรั กษา
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
ผลผลิตที่ 3 : การรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
รวมทั้งสิ้น

1,175,400

-

-

-

64,555,200

135,300

3,527,450,000 11,000,000

66,268,000 3,865,536,000 11,000,000

24,033,700 3,966,973,000
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