การรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ตร.
การรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ตร.
ที่มา
การประเมิ น ผลการด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ประจ าปี
งบประมาณ เป็นการติดตามผลความก้าวหน้าประจาปี เพื่อตรวจสอบความคลาดเคลื่อนระหว่างเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้กับผลที่เกิดขึ้นจริง ณ ขณะนั้น ตลอดจนทบทวนเป้าหมายหลักและกลยุทธ์ให้สามารถบรรลุ
ผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยกาหนดกรอบและแนวทางให้หน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วยปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์ แนวทางการดาเนินการ โครงการ กิจกรรม รายงานผลการดาเนินการ เพื่อสรุปผลการประเมิน
ในภาพรวมและนาปัญหา ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลดังกล่าวเสนอความเห็นต่อ ผู้บังคับบัญชาระดับ
สานักงานตารวจแห่งชาติ และแจ้งหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ดังนี้
1. ให้หน่วยปฏิบัติตามกลยุทธ์/แนวทางการดาเนินการ โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ
ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ รายงานผลการด าเนิ นการไปยัง หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ระดั บ ส านั ก งาน
ตารวจแห่งชาติ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ภายในสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน และ ครั้งที่ 2
รอบ 12 เดือน ภายในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม
2. ให้หน่วยรับผิดชอบหลักตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่ งชาติ รายงานผล
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ พร้อมทั้งสรุปผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด ทั้งเชิงปริมาณ /
คุณภาพ/ความสาเร็จ ที่หน่วยรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลักหรือเป็นหน่วยรับผิดชอบตามแผนปฏิบัติราชการ
ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ประจ าปี ง บประมาณ รายงานผลให้ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ
ผ่ านส านั กงานยุ ทธศาสตร์ ต ารวจ (สยศ.ตร.) 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ภายในสั ปดาห์ ที่ส อง
ของเดือนเมษายน และครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ภายในสัปดาห์ที่สองของเดือนตุลาคม

กลุ่มงานประเมินผลยุทธศาสตร์ ยศ.

การรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ตร.

ขั้นตอนการดาเนินการ
1. จัดทาหนังสือแจ้งหน่วยรับผิดชอบตามภารกิจหลักรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. รอบ 6 เดือน
2. หน่วยรับผิดชอบตามภารกิจหลักรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. รอบ 6 เดือน
3. รวบรวมผลตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. รอบ 6 เดือน
4. จัดทาหนังสือแจ้งหน่วยรับผิดชอบตามภารกิจหลักรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. รอบ 12 เดือน
5. หน่วยรับผิดชอบตามภารกิจหลักรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. รอบ 12 เดือน
6. รวบรวมและสรุปผลการรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. รอบ 12 เดือน ให้ ตร. ทราบ
7. ประกาศลงเว็บไซต์

กลุ่มงานประเมินผลยุทธศาสตร์ ยศ.

การรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ตร.
แผนผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ตร.
กลุ่มงานวิเคราะห์จัดทาแผนเสนอ ตร. อนุมัติเห็นชอบ

กลุ่มงานขับเคลื่อนแจ้งหน่วยดาเนินการตามแผนฯ

กลุ่มงานประเมินทาหนังสือแจ้งหน่วยรายงานผลตามรอบ
รอบ 6 เดือน

รอบ 12 เดือน

หน่วยรายงานผลรอบ 6 เดือน

หน่วยรายงานผลรอบ 12 เดือน

รวบรวมสรุปผลรอบ 6 เดือน

รวบรวมสรุปผลรอบ 12 เดือน

จัดทารายงานเสนอ ตร.
นาข้อมูลรายงานผลลงเว็บไซต์ ยศ.

*** หมายเหตุ

หน่วย : หน่วยรับผิดชอบหลัก
แผน : แผนปฏิบัติราชการ ตร.

กลุ่มงานประเมินผลยุทธศาสตร์ ยศ.

การรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ตร.
ปฏิทินกำรดำเนินกำร รำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ตร.
ปี 256...
กิจกรรมที่ต้องดำเนินกำร

ปี 256...
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1. แจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องรายงานผลตามแผนปฏิบตั ิราชการ ตร.รอบ 6 เดือน
2. หน่วยที่เกี่ยวข้องรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. รอบ 6 เดือน
3. รวบรวม/จัดทำ/รำยงำนผลตำมแผนปฏิบตั ิรำชกำร ตร. รอบ 6 เดือน
4. แจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องรายงานผลตามแผนปฏิบตั ิราชการ ตร. รอบ 12 เดือน
5. หน่วยที่เกี่ยวข้ องรำยงำนผลตำมแผนปฏิบตั ริ ำชกำร ตร. รอบ 12 เดือน
6. รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. รอบ 12 เดือน ให้ ตร. ทรำบ
7. ประกาศลงเว็บไซต์

กลุ่มงานประเมินผลยุทธศาสตร์ ยศ.

หมำยเหตุ

