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ความเป็นมาและความสาคัญ
ความเป็นมา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๓
กาหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี
และมาตรา ๑๖ ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทาเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้อง
กับแผนการบริหารราชการแผ่นดินดังกล่าว ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
โดยให้ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้ง
ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ สานักงานตารวจ
แห่งชาติจึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่กากับดูแลสานักงานตารวจ
แห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้วและเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาคาของบประมาณปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๘

ความสาคัญ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้จัดทาแผนปฏิบัติ ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘โดยได้นา
นโยบายการบริหารราชการ สานักงานตารวจแห่งชาติ มากาหนดเป็นแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมี ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘)
สานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์และ
หน่วยรับผิดชอบนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

วิสัยทัศน์
“เป็นตารวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน”
ตารวจมืออาชีพ ต้องเป็นข้าราชการตารวจที่มีความรู้ ความสามารถ รู้ลึก รู้รอบ รู้จริง ในงาน
ที่ทาและต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน เสียสละ ต้องขยัน และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
สิ่งสาคัญที่สุดต้องตระหนักเสมอว่า นายที่แท้จริงของข้าราชการตารวจคือประชาชนทั้งประเทศ

ค่านิยมสานักงานตารวจแห่งชาติ
ค่านิยม (Core Values) หมายถึง ความคิดหรือความเชื่อร่วมกันขององค์การ ซึ่งได้รับการ
พิจารณาแล้วว่า มีคุณค่า มีประโยชน์ ถูกต้องเหมาะสม ดีงาม สมควรประกาศไว้เพื่อกากับให้บุคลากรใน
องค์การยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามอันได้แก่
-สมรรถนะ
(
Competency)
-สุจริต เป็นธรรม (
Overall Fairness)
-ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented)
-บริการด้วยใจ (
Service Mind)
สมรรถนะ ( Competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะ และพฤตินิสัยที่จาเป็นต่อการทางานของบุคคลให้
ประสบผลสาเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป
สุจริตเป็นธรรม (Overall Fairness) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เสมอภาค เที่ยงธรรม
สามารถตรวจสอบได้
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ( People Oriented) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ทั้งอานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน

๔

บริการด้วยใจ (Service Mind) หมายถึง การมีจิตสานึกและให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจอย่าง
เท่าเทียมกัน
พันธกิจ
๑) ถวายความปลอดภัยสาหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สาเร็จราชการแทน
พระองค์
พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒) บังคับใช้กฎหมาย อานวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
๓) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคง
ของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา
๔) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ของสังคม
๕) พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ
๖) ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔
แนวทางที่สานักงานตารวจแห่งชาติใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เกิดจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์การ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัจจัยคุกคามจากสิ่งแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกของสานักงานตารวจแห่งชาติ จนได้ซึ่งยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ด้าน ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
เพื่อขับเคลื่อนองค์การไปสูวิ่สัยทัศน์ “เป็นตารวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน”
ยุทธศาสตร์ที่ ๑: ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
เปูาประสงค์ : ๑.๑ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์
๑.๑.๑ เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตอบสนองต่อภารกิจ
ตามนโยบายรัฐบาล โดยมุ่งเน้นภารกิจสาคัญ ดังนี้
๑.๑.๑.๑ ปกปูอง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
๑.๑.๑.๒ ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
1.๑.๑.๓ แก้ไขปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.๑.๑.๔ รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
๑.๑.๑.๕ ควบคุมปราบปรามแรงงานต่างด้าว
๑.๑.๑.๖ ปูองกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีลักษณะเฉพาะทาง
๑.๑.๑.๗ ปฏิบัติการด้านต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคง
๑.๑.๑.๘
เตรียมความพร้อมขององค์การเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
1.1.๑.๙ รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สินของประชาชน
เปูาประสงค์ : ๑.๒ ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ์
- เพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สร้างความเ
ดือดร้อน
แก่ประชาชน ชุมชน และที่มีผลกระทบต่อสังคมในทุกระดับ

๕

เปูาประสงค์ : ๑.๓ มีระบบและกระบวนงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
๑.๓.๑ ปรับปรุง พัฒนาระบบงานและกระบวนงานของหน่วยงานรับผิดชอบ
ให้มีประสิทธิภาพ
๑.๓.๒
ประชาสัมพันธ์กระบวนงานและมาตรการในการดาเนินงานให้แก่ ประชาชนได้รับรู้
เปูาประสงค์ : ๑.๔ มีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมือพิเศษ รวมทั้งระบบสารสนเทศ
อัจฉริยะ
กลยุทธ์
๑.๔.๑ นาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
๑.๔.๒ พัฒนาคุณภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วน ทันสมัย
มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
๑.๔.๓ กาหนดกรอบอัตราและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้พิเศษที่ทันสมัย
ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
๑.๔.๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการใช้อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้พิเศษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
เปูาประสงค์ : ๒.๑ สังคมและประชาชนเชื่อมั่นต่อองค์การตารวจ
กลยุทธ์
๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์การ
๒.๑.๒
นามาตรการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมา
บังคับใช้กับข้าราชการตารวจที่ประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง
๒.๑.๓
มุ่งมั่นทางานเพื่อภาพลักษณ์ของตารวจให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
และประชาชน
๒.๑.๔
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ โดยยึดถือศักดิ์ศรี จริยธรรมและ
หลักภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม
๒.๑.๕
เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการตารวจในทุกระดับ
เปูาประสงค์ : ๒.๒ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของตารวจ
- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและการปฏิบัติงานของตารวจ
- ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ์
๒.๒.๑ ให้ความสาคัญกับการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
๒.๒.๒ เพิ่มขีดความสามารถของสถานีตารวจในทุกมิติ
๒.๒.๓
ปรับทัศนคติและวิธีการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยยึดประชาชน
และชุมชนเป็นศูนย์กลาง
๒.๒.๔
นาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตารวจ
๒.๒.๕ ดาเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม
เปูาประสงค์ : ๒.๓ มีกระบวนงานที่โปร่งใสมีมาตรฐาน
มีกระบวนงานที่มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ
- มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
๒.๓.๑ กาหนดกรอบมาตรฐาน และปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนกระบวนงานและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของสถานีตารวจและงานบริการประชาชน
๒.๓.๒
ปรับปรุง พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานของสถานีตารวจ และงานบริการ
ประชาชน

๖

๒.๓.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรอบมาตรฐานขั้นตอนกระบวนงานและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ประชาชนรับรู้โดยใช้สื่อต่าง ๆ
๒.๓.๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิ
ธีการตามมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานที่กาหนด
๒.๓.๕
เสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการตารวจให้มีวินัยและเคร่งครัดต่อ
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของตารวจ
๒.๓.๖ พัฒนางานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามแนวทางประกันคุณภาพ
การตรวจสอบภายในภาครัฐ
เปูาประสงค์ : ๒.๔ บุคลากรและหน่วยงานมีครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ
เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
กลยุทธ์
๒.๔.๑ กาหนดกรอบอัตราครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ
เครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีความเหมาะสมตาม
มาตรฐานที่กาหนด
๒.๔.๒ จัดหา ปรับเกลี่ย และแจกจ่ายครุภัณฑ์ฯ ตามข้อ ๒.๔.๑ ให้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติ
๒.๔.๓
พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อการใช้
ประโยชน์มีความสะดวกง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูล และสามารถพัฒนาให้
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตารวจ
เปูาประสงค์ : ๓.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เข้ามา
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการมีความเข้มแข็ง
กลยุทธ์
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนด
เปูาประสงค์ : ๓.๒ การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามา
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการมีความพึงพอใจ
กลยุทธ์
๓.๒.๑ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและ/หรือให้รางวัลตอบแทนคุณความดี แก่
ประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วม ใน
กิจการตารวจ
๓.๒.๒ สนับสนุนเงินค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับประชาชนและเครือข่าย
ภาครัฐและภาคเอกชนตามความเหมาะสม
๓.๒.๓ ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางการประเมินผล
การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน
ให้มีความชัดเจน สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความ
เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่

๗

เปูาประสงค์ : ๓.๓ กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เอื้อต่อ
การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน
กลยุทธ์ ๓.๓.๑
บูรณาการกลไกที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ให้มีการ
เชื่อมโยงการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ
และภาคเอกชนให้มีเอกภาพ ลดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน
๓.๓.๒ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เป็น
อุปสรรคต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน
เปูาประสงค์ : ๓.๔ หน่วยงานและบุคลากรนาแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่าย
ภาครัฐ และภาคเอกชนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและ
ให้บริการประชาชน
กลยุทธ์
๓.๔.๑ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการตารวจและเปูาหมายการ
ทางานของหน่วยงานทุกระดับให้ยึดถือการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการทางานตามแนวคิด
Community Policing
๓.๔.๒ จัดทาฐานข้อมูลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ ทะเบียน
อาสาสมัครเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน ประเภทและชนิดของ
กิจกรรมที่ดาเนินการ และให้สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่น ๆ
๓.๔.๓
ปรับโครงสร้างหน่วยงานและระบบตาแหน่งให้สอดคล้องกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
เปูาประสงค์ : ๔.๑ การบริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์
๔.๑.๑ การบริหารที่มุ่งเน้นผลงานตามแผนยุทธศาสตร์
๔.๑.๒
พัฒนาระบบการจัดทาแผนงานงบประมาณ ขับเคลื่อนติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับองค์การและระดับบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ
๔.๑.๓ พัฒนาองค์การและโครงสร้างองค์การให้มีความสอดคล้องต่อความ
เปลีย่ นแปลง
เปูาประสงค์ : ๔.๒ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ
การบริหารงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ
กลยุทธ์
๔.๒.๑ สร้างบรรยากาศแวดล้อมให้จูงใจต่อการปฏิบัติงาน
๔.๒.๒
สร้างวัฒนธรรมขององค์การให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
๔.๒.๓
วางระบบการจัดการด้านสวัสดิการ ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
๔
.๒.๔ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่
ยึดหลักสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ ความโปร่งใสและเป็นธรรม
๔.๒.๕
ปรับปรุงเงินเดือน และค่าตอบแทน ให้เหมาะสมกับวิชาชีพ สายงาน
และความเสี่ยงภัย เพื่อให้ดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีเกียรติและ
สมศักดิ์ศรี
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๔.๒.๖
จัดทาและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานภายในองค์การ
๔.๒.๗
พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถสูง
เพื่อให้คนดีและคนเก่งได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
๔.๒.๘
ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
๔.๒.๙
ส่งเสริม แนะนา ฝึกอบรม ให้ความรู้ทักษะทางด้านวิชาชีพ และ
การดารงชีวิต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรก่อน
เกษียณอายุราชการ
๔.๒.๑๐ สร้างจิตสานึกของบุคลากรให้ทุ่มเทและอุทิศตนในการทางาน โดยคานึงถึง
ความคุ้มค่าและต้นทุนในการทางาน เพื่อให้ผลงานมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
เปูาประสงค์ : ๔.๓ กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
๔.๓.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการตรวจราชการ
๔.๓.๒
กาหนดแผนการจัดหาและทดแทนสถานที่ทาการ บ้านพัก ยุทโธปกรณ์
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะที่จาเป็นและเพียงพอต่อการปฏิ
หน้บาัตทีิ ่
๔.๓.๓
สร้างจิตสานึกของบุคลากรในการใช้งบประมาณ ทรัพย์สินและ
สิ่งของหลวง
เปูาประสงค์ : ๔.๔ ข้าราชการตารวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่ และนาระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
กลยุทธ์
๔.๔.๑ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมทุกระดับให้สอดคล้อง
สนับสนุนยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
๔
.๔.๒ พัฒนารูปแบบ วิธีการและวางระบบในการพัฒนาบุคลากรให้มีความ
ครอบคลุมและต่อเนื่องภายใต้ข้อจากัดด้านงบประมาณ
๔.๔.๓ ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา และ
หน่วยงานอื่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรม

นโยบายของนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ สานักงานตารวจแห่งชาติได้เรียนเชิญ นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์
มามอบ
ชินวัตร)
นโยบายการบริหารราชการของสานักงานตารวจแห่งชาติ สรุปประเด็นได้ ดังนี้
๑. การปราบปรามยาเสพติด ให้คงความหนักแน่นต่อเนื่องต่อไปโดยเฉพาะ
๑.๑ การปูองกัน การปราบปราม การบาบัดรักษา
๑.๒
มีการทางานแบบคู่แฝดระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด และ ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด
๑.๓ ถือเป็นวาระแห่งชาติที่จะนาไปหารือเพื่อสร้างความร่วมมือในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน
๑.๔ การดูแลเรื่องอาชีพของประชาชนตามแนวชายแดนเพื่อแก้ปัญหาและตัดความเสี่ยง
๑.๕ ให้มีการทางานเป็นขั้นตอนตามกฎหมาย โดยคานึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน
๒. การปูองกันปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง
๒.๑ ให้มีมาตรการในการปฏิบัติที่ชัดเจน
๒.๒ หากมีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นให้เสนอรัฐบาล เพื่อกาหนดมาตรการ
ในภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพ
๒.๓ เน้นย้าให้มีการตรวจตราในพื้นที่อย่างเคร่งครัด
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๓. เจ้าหน้าที่ตารวจต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
๓.๑ ทางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทุ่มเท
๓.๒ ไม่มีการซื้อขายตาแหน่งเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับประชาชน
๓.๓ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทตามที่ประชาชนคาดหวัง
๓.๔ ต้องรอบรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ
๓.๕ สามารถเข้าถึงปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์
๓.๖ บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดเสมอภาคด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม
๔.

การแก้ไขปัญหาการจราจร
๔.๑ ปูองกันแก้ไขการจราจรโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน น้าท่วมขัง ที่ทาให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด
๔.๒ ต้องมีศูนย์บริหารจัดการเพื่อบูรณาการในการแก้ไขปัญหาด้านการจราจร
๔.๓ แก้สิ่งกีดขวางการจราจรทั้งทางบกและทางน้าด้านการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานร่วมปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม
๕. พัฒนางานด้านการข่าวอย่างเป็นระบบ
๕.๑ การพัฒนาการข่าวระดับพื้นที่ รายงานจากพื้นที่สู่ส่วนกลางอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว
๕.๒ มีศูนย์ข่าวปฏิบัติงานตลอดเวลา โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้
๕.๓ เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว ทั้งด้านความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย
ให้ทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพมากขึน้
๖) การนาหลักการบริหารจัดการที่ดี ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีมาเสริการปฏิ
ม บัติราชการ
-เน้นย้าเรื่องการทางานร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด
๗) การพัฒนาคน
๗.๑ จัดให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
๗.๒ ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยจะต้องปกครอง
ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาโดยใกล้ชิด
มีการศึกษาเรียนรู้ในทุกสายงานทั้งภาควิชาการ ทฤษฎีและปฏิบัติ มีการทางานที่
เสริมสร้างประสบการณ์ทั้งสองทาง
๗.๓ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้เสริมสร้างการเรียนรู้ทุกด้าน
๘) การนาเทคโนโลยีมาใช้
-ให้สานักงานตารวจแห่งชาติศึกษาแนวทางที่จะนาเทคโนโลยี อุปกรณ์
Software ต่างๆ มาบูรณาการ
ในการดูแลความสงบเรียบร้อย ช่วยเหลือประชาชน บริหารจัดการ เช่น
CCTV ระบบการตรวจสอบ ควบคุม
ยานพาหนะ และระบบอื่น ๆ เพื่อใช้ในการปูองกันปราบปรามอาชญากรรม การวิเคราะห์อาชญากรรม การรักษา
ความสงบเรียบร้อย การบริหารงาน การเสริมการเรียนรู้ และการติดตามแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
๙) การ

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๙.๑ การปรับองค์กร การเตรียมตัวเพื่อรองรับปี พ.ศ.๒๕๕๘
๙.๒ การจัดทา
Workshop เพื่อกาหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อม จะต้องทาอะไรบ้าง
ปรับตัวอย่างไร นาเสนอรัฐบาลเพื่อรวบรวมแนวทางต่าง ๆ

๑๐

๙.๓ การดูแลประชาชนต้องดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวมทั้งประชากรของกลุ่ม
อาเซียนด้วย
๑๐) การพัฒนาสานักงานตารวจแห่งชาติ
-รัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ สวัสดิการให้แก่ข้าราชการต
เพื่อให้ารวจ
มี
ความพร้อมดูแลให้บริการประชาชน ให้พิจารณาว่าจะพัฒนาทั้งตัวเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจ ครอบครัว
ระบบงานต่าง ๆ รวมทั้งความก้าวหน้า ระบบสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง มีความ
โปร่งใสและรวดเร็ว นอกจากนี้ควรมีการเพิ่มช่องทางในการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น

นโยบายของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี แนวโน้มสถานการณ์ ความต้องการของประชาชน
และเกิดความต่อเนื่องกับนโยบายการบริหารราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จึงได้กาหนดนโยบายการ
บริหารราชการ สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ดังนี้

๑ นโยบายทั่วไป
๑.๑ ปกป้อง เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑) พัฒนาระบบและดาเนินการเฝูาระวัง ตรวจสอบ ดาเนินการเกี่ยวกับการกระทาผิดในการละเมิด
สถาบันทุกด้านและดาเนินคดีโดยเด็ดขาด
๒)
เสริมสร้างความสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริอย่างเต็มความสามารถ โดย
เฉพาะงานโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน โครงการสุขศาลาพระราชทาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริและงานจราจรในโครงการพระราชดาริ
๔) พัฒนากลไกการถวายความปลอดภัยของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๒ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
๑)
ให้ความสาคัญในการควบคุมและลดความรุนแรงของอาชญากรรมทีป่ ระชาชน
รู้สึกว่าเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้นคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในที่สาธารณะ ที่กระทบกับความหวาดกลัว
ภัยอาชญากรรมของประชาชน เช่น ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร ร้านทอง เป็นต้น
๒)
มุ่งเน้นการปูองกันอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม โดยการจัดระเบียบพื้นที่เสี่ยง ตามอานาจ
หน้าที่ และแหล่งมั่วสุม เพื่อตัดช่องโอกาสและไม่เป็นแหล่งบ่มเพาะอาชญากรรม
๓) พัฒนาระบบงานสายตรวจให้มีความพร้อม และมีประสิทธิภาพในการระงับเหตุ และบริการ
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว

๑๑

๔)
พัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุ๑๙๑เพื่อเฝูาระวังในการรับแจ้งเหตุและบริหาร
สถานการณ์สาคัญระดับ
จังหวัด และ สถานีตารวจ เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงประชาชนและเป็นศูนย์ประสานงานกลางระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ
๕) นาเทคโนโลยีมาใช้ในการปูองกันปราบปรามอาชญากรรม
และการสืบสวน เช่น ระบบ
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระบบบอกตาแหน่งพิกัด (GPS) สื่อสังคมออนไลน์(Social Media) การประยุกต์ใช้
โปรแกรมใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ
๖) พัฒนาการเก็บบันทึกข้อมูลที่เกิดเหตุให้เป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์
อาชญากรรม
๗) ดาเนินการวิเคราะห์อาชญากรรมในทุกระดับ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ แนวโน้ม แผน
ประทุษกรรม และนามาใช้ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความ
ร่วมมือจากประชาชนในเว็บไซต์และสื่อต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
๘) จัดระเบียบสังคมตามอานาจหน้าที่และเข้มงวดกวดขันในการปราบปรามอบายมุขอย่างจริงจัง
๙) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วม
ในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมและสร้างจิตสานึกตามหลักการที่ว่า ประชาชน คือ ตารวจคนแรก
๑๐) ผลักดันให้มีมาตรการทางกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับที่เอื้ออานวยต่อการ
ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมใน ชุมชน สถานประกอบการ ทุกประเภท ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เขต
ชุมชน และเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น
๑.๓ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๑)
เพิ่มความเข้มในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล โดยยึดกฎหมาย
และหลักนิติธรรม
๒) ระดมสรรพกาลังในการปราบปรามจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ลาเลียงยาเสพติดในทุกระดับ โดยเน้น
ผู้ค้ารายย่อยในชุมชน เครือข่ายและขยายผลการจับกุมทุกราย รวมทั้งการสืบสวนติดตามจับกุมผู้ต้องหาตาม
หมายจับคดียาเสพติด โดยเน้นหมายจับค้างเก่า
๓)
ประสานความร่วมมือ เพื่อดาเนินการปูองกันปราบปรามยาเสพติดในเรือนจอย่าางจริงจัง
๔) พัฒนาระบบการสืบสวนติดตามเส้นทางการเงินของเครือข่ายการค้ายาเสพติด
ทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงระหว่างประเทศ เพื่อดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
๕) ดาเนินมาตรการยึดทรัพย์กับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามกฎหมาย
โดยเคร่งครัด
๖) ให้ความสาคัญในการปูองกันกลุ่มเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยง โดยจัดระเบียบสังคม
ตามอานาจหน้าที่
และเข้มงวดกวดขันอบายมุขในพื้นที่อย่างจริงจังไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุม และแพร่ระบาดยาเสพติด
๗) ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อดาเนินการปูองกันการแพร่ระบา
ดยาเสพติด ในชุมชน
สถานศึกษา และสถานประกอบการ ทุกประเภท รวมทั้ง การพัฒนาครูตารวจ D.A.R.E.
๘) พัฒนาช่องทางในการแจ้งข่าวสาร ข้อร้องเรียน หรือเบาะแส ผ่านทุกช่องทาง
โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยี และวางระบบการรักษาความปลอดภัยของผู้แจ้งข้อมูล

๑๒

๙) เสริมสร้างความร่วมมือกับนานาประเทศในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
๑๐)
ดาเนินการทางอาญา และวินัยกับข้าราชการตารวจที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
อย่างเด็ดขาด
๑.๔ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมเฉพาะทาง
๑) อาชญากรรมข้ามชาติ
ให้มีการเตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้าง ระบบงานและบุคลากรรองรับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ งานของทุก
หน่วยในการปูองกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติประเภท
ต่างๆ ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
๒) การรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
(๑) ปูองกันอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว โดยการจัดทาฐานข้อมูล
ที่ เกี่ยวข้อง
ผู้กระทาความผิดและผู้เสียหายด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
(๒) ปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว ด้วยการระดมกวาดล้างอาชญากรรม
ตามห้วงเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะในพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว
(๓) เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวใน
ท่าอากาศยานนานาชาติ แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดยจัดตั้ง Airport police ในท่าอากาศยานนานาชาติ เริ่ม
ดาเนินการแห่งแรกที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยการเพิ่มช่องทาง
การติดต่อสื่อสารสาหรับนักท่องเที่ยว จัดตั้งศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวประจาหน่วยงาน จัดตั้งชุด
ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว เพื่อปูองกันไม่ให้ นักท่องเที่ยวถูกเอารัด
เอาเปรียบ ได้รับความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์
(๕) กาหนดมาตรฐานการให้บริการและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และ
ชาวต่างประเทศ
(๖) เตรียมความพร้อมพนักงานสอบสวนที่มีความรู้ด้านภาษาด้านงานสอบสวน เพื่อให้บริการ
และอานวยความยุติธรรมให้กับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว
๓) การก่อการร้าย
(๑) พัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
ลายพิมพ์นิ้วมือของสานักงานตรวจคนเข้า เมืองและ
สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจให้สามารถตรวจสอบข้อมูลลายนิ้วมือและบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ
ในการต่อต้าน
การก่อการร้าย
(๓) จัดระเบียบสังคมตามอานาจหน้าที่และเข้มงวดกวดขันในการปราบปรามอบายมุขทุก
ประเภท ไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุมของชาวต่างชาติ รวมทั้งตรวจสอบการประกอบอาชีพและการอยู่ในราชอาณาจักร
ของชาวต่างชาติให้เป็นไปตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
๔) อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
(๑) ศึกษาและนาระบบการตรวจจับการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคโนโลยีมา
เสริมการปราบปรามและใช้มาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้อย่างจริงจัง
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(๒)
พัฒนาระบบการปูองกัน ปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
(Cyber Crime) ภายใต้
กรอบที่กฎหมายกาหนด โดยให้ความสาคัญเรื่องการเคารพสิทธิในการสื่อสารและเสรีภาพ ในการแสดงความ
คิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ
(๓) เพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวน ดาเนินคดี การรวบรวมพยาน หลักฐานทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และนิติวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ โดยพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรและจัดหาเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ทันสมัยให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
(๔) สร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อ
สนับสนุนการปูองกันและปราบปรามทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
๕) อาชญากรรมต่อเด็ก สตรีและการค้ามนุษย์
(๑) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหา และมีส่วนร่วม
ในการ
ปราบปรามการค้ามนุษย์
(๒) มุ่งเน้นการตรวจแรงงานในสถานประกอบการ กิจการอุตสาหกรรมรวมทั้งสถานบริการที่
เป็นกลุ่มเปูาหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
(๓)
พัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุของศูนย์รับแจ้งเหตุ(One Stop Crisis Center) เพื่อบูรณาการ
ช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤติตามนโยบายรัฐบาล
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพในการสอบสวนดาเนินคดีและยึดทรัพย์กับผู้กระทาความผิด
เกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง รวมทั้งสอบสวนขยายผลไปยังกลุ่ม
เครือข่ายของผู้อยู่เบื้องหลัง กลุ่มผู้มีอิทธิพลต่างๆ ทุกกรณี
๖) การบริหารจัดการอาชญากรรมเฉพาะทาง
(๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูล เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้
สามารถวิเคราะห์อาชญากรรมและนาไปใช้ในการกาหนดนโยบายและควบคุมสั่งการ
(๒) นาการวิเคราะห์อาชญากรรมและฐานข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา
และใช้เป็นข้อมูลสาหรับหน่วยปฏิบัติ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทางเว็บไซต์ของทุกหน่วย
(๓)
อานวยการ ควบคุม กากับดูแลตรวจสอบ และสั่งการ เพื่อให้มีการปฏิบัติ
ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเร่งด่วนอย่างจริงจัง
(๔) ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ตารวจเกี่ยวกับอาชญากรรมใหม่ๆ หรืออาชญากรรม
เฉพาะทาง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาชญากรรมเหล่านี้ได้
๑.๕ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๑) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ และข้อสั่งการ โดยให้มีการ
จัดทาและพัฒนาคู่มือ ขั้นตอน กระบวนการทางาน และกาหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการทางานให้มีมาตรฐาน
เปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาตามช่องทางสื่อสาร
๒)
ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างจริงจัง
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๓) ปลุกจิตสานึกและสร้างความตระหนัก ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมตารวจ เพื่อให้
ข้าราชการตารวจประพฤติ ปฏิบัติตนบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องและมีค่านิยม มีความเป็นอยู่ที่
เรียบง่าย ประหยัดตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
๔) วางระบบปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และ
กระบวนงานสาคัญ และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งการให้ข้อเสนอในการปฏิบัติงาน
๕) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เพื่อลดอานาจในการใช้ดุลยพินิจ ของ
ข้าราชการตารวจในการอนุมัติ อนุญาต ฯลฯ
๖) ร่วมสนับสนุนการบูรณาการหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการปูองกันปราบปรามการทุจริต
๑.๖ การพัฒนางานสถานีตารวจและหน่วยบริการประชาชน
๑) ให้ ความสาคัญแก่สถานีตารวจ ซึ่งถือเป็นหัวใจและยุทธศาสตร์(จุดแตกหัก) ในการอานวย
ความยุติธรรม การให้บริการและช่วยเหลือประชาชน
๒
) หัวหน้าสถานีตารวจจะต้องศึกษาทาความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักพื้นฐาน
ในการปฏิบัติงาน ที่ดี
ของหัวหน้าสถานีตารวจ เพื่อพัฒนาให้สถานีตารวจเป็นที่พึ่งของประชาขนได้อย่างแท้จริง
๓) ให้สถานีตารวจพิจารณาจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนและหน่วยบริการประชาชน
เคลื่อนที่
เพื่อกระจายการบริการอย่างทั่วถึตามสภาพพื
ง
้นทีและตอบสนองความต้
่
องการของประชาชน
๔) ขยายและเพิ่มช่องทางการให้บริการอย่างทั่วถึง เช่น การชาระค่าปรับคดีจราจรการรับแจ้ง
เหตุผ่านการสื่อสารสนเทศ จุดรับแจ้งเหตุเคลื่อนที่ ฯลฯ
๕
) พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานบริการประชาชนให้มีจิตสานึกในการให้บริการประชาชน ด้วย
ความเสมอภาค ให้เกียรติ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง
๖) ให้ความสาคัญกับการกระจายทรัพยากรการบริหารไปยังสถานีตารวจและหน่วยบริการ
ประชาชน
๗) ลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัตในลั
ิ กษณะการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
๘) สร้างเครือข่ายกับทุกภาคส่วนในการให้บริการและช่วยเหลือประชาชน
๙) เตรียมการและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องจนเข้า
สู่ภาวะปกติและสนับสนุนหน่วยงานเกี่ยวข้องในการบรรเทาสาธารณภัย
๑๐) พัฒนางานของสถานีตารวจทุกด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑.๗ การบังคับใช้กฎหมายและการอานวยความยุติธรรม
๑)
บังคับใช้กฎหมายและอานวยความยุติธรรมด้วยความรวดเร็โปร่
ว งใส เสมอภาคและเป็นธรรม
๒) พัฒนาระบบการให้บริการที่มุ่งให้เกิดความเสมอภาค เป็นธรรม ตลอดจนเร่ง พัฒนา
กฎหมาย พนักงานสอบสวนในสถานีตารวจ และหน่วยงานเฉพาะทาง เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการบังคับใช้
กฎหมายและการอานวยความยุติธรรม
๓) เน้นการนาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ นิติเวชศาสตร์ การทะเบียนประวัติอาชญากร
และเชื่อมโยงฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน รวมทั้งเชื่อมโยงในสารบบอื่นๆ เพื่อพิสูจน์
ข้อเท็จจริงในการบังคับใช้กฎหมายและปูองกันปราบปรามอาชญากรรม
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๔) พัฒนาระบบและบูรณาการทีมสืบสวน สอบสวน ปราบปรามงานนิ
และติวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ
๕) ศึกษา และปรับปรุง กระบวนงานของสานวนการ สอบสวน เพื่อลดขั้นตอน ระยะเวลา ปริมาณ
เอกสาร และนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
๖) ปรับปรุงโครงสร้าง และอัตราการจัดพนักงานสอบสวนพร้อมเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ ให้
เหมาะสม โดยเฉพาะในระดับสถานีตารวจ
๗) ปลูกฝังค่านิยมที่ดี และจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน ให้มีจิตสานึกในการอานวยความ
ยุติธรรม และการให้บริการประชาชน
๘) มุ่งเน้นนาสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นจริง ให้มีการสอบสวนเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง
๙) เร่งรัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน เพื่อลดการนาคดีเข้าสู่
การพิจารณาคดีในชั้นศาล
๑๐) บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม และนาเทคโนโลยี
มาใช้ในการปฏิบัติ เช่น การฝากขังออนไลน์ ฯลฯ
๑.๘ การปฏิบัติงานด้านการจราจร
๑) พัฒนาระบบการจัดการจราจรให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
๒)
ให้มีแผนการจัดการจราจร เพื่อรองรับเหตุพิเศษ เช่น การจัดงานสาคัญฝนตกน้าท่วม ถนนชารุด
สถาบันการศึกษาช่วงเปิดเทอม เป็นต้น ให้สามารถคลี่คลายปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
๓) อานวยความปลอดภัยทางถนนตามแผนปฏิบัติการ "ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๖๓" โดยมีเปูาหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ให้ ต่ากว่า ๑๐ คนต่อประชากร
หนึ่งแสนคนในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตามกรอบปฏิญญามอสโก
๔) ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและอานวยการในการปูองกัน และลดอุบัติเหตุในแต่ละ
พื้นที่อย่างเป็นระบบ
๕) ดาเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างวินัยการจราจร ให้กับ
ประชาชนโดยเฉพาะการกวดขันจับกุม ๑๐ ข้อหาหลัก รวมทั้งการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทางสาธารณะ
ขณะขับขี่หรือโดยสารรถทุกประเภท
๖) ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องหมั่นอบรมทาความเข้าใจให้ตารวจจราจรปฏิบัติหน้าที่
ด้วย
ความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์ สุจริตและบริการประชาชนอย่างสุภาพ เท่าเทียม เป็น “สุภาพบุรุษจราจร” อันเป็น
การรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสานักงานตารวจแห่งชาติ
๗) กวดขันวินัย ความประพฤติ และปลูกจิตสานึกให้เจ้าหน้าที่ตารวจจราจรมีความพร้อม ในการ
อานวยความสะดวก แก้ไขปัญหาจราจรและให้บริการประชาชน
๘) ดาเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรที่แสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบจากการปฏิบัติหน้าที่

๑๖

๑.๙ การปฏิบัติงานด้านความมั่นคง
๑) ต้องยึดมั่นภายใต้กรอบกฎหมายตามหลักสากลในการปฏิบัติหน้าทีรั่ กษาความสงบเรียบร้อยใน
การชุมนุมเรียกร้อง
๒)
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเหตุวิกฤต รักษาความสงบเรียบร้อยการชุมนุมเรียกร้อง โดย
ปรับปรุง พัฒนาด้านการจัด บุคลากร สิ่งอุปกรณ์ ยุทโธปกรณ์ ยุทธวิธี และสวัสดิการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ
๓) จัดเตรียมกาลังให้มีความพร้อมในทุกด้าน เพื่อปฏิบัติงานในการปูองกันและรักษาสถานการณ์
ตามแนวชายแดนพื้นที่ปราสาทพระวิหารหรือพื้นที่อื่นๆ ตามนโยบายรัฐบาล
๔) พัฒนาระบบการควบคุมแรงงานต่างด้าว และปูองกันปราบปรามการลักลอบ
หลบหนี เข้า
เมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยเฉพาะ
ชาวโรฮิงญาตามกรอบของกฎหมายและหลักมนุษยธรรม
๕) ปรับปรุงห้องควบคุมบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองให้มีความแข็งแรงเหมาะสม
สามารถ
รองรับภารกิจในกรณีจาเป็น เร่งด่วนในระยะยาว
๖) บูรณาการกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาระบบเครือข่าย และความร่วมมือการข่าวด้าน
ความมั่นคง
๗) พัฒนาระบบการเฝูาระวังพื้นที่ และเส้นทางเชื่อมต่อกับแนวชายแดน
เพื่อควบคุมการสัญจร
ชายแดนในการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อไม่ให้เข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งพักพิง ซ่องสุม
หลบซ่อนและก่อเหตุ
๙) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านทุกระดับ เพื่อสนับสนุนเกื้อกูลในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
๑.๑๐ การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑) น้อมนายุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ
หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นหลักปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒) นาแนวทางสันติวิธีและแนวคิดการเมืองนาการทหาร โดยคานึงถึงปัจจัยทางสังคมจิตวิทยา
มาใช้ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๓) สร้างเอกภาพและบูรณาการการแก้ปัญหา ทั้งในระดับยุทธศาสตร์และระดับยุทธวิธี ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รัฐบาล, คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (กปต.), กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.), ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และท้องถิ่น
๔) ควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยการยุติเหตุร้ายรายวันและความรุนแรง เน้นการปฏิบัติด้วย
มาตรการเชิงรุกมากขึ้นเพื่อจากัดเสรีการปฏิบัติของฝุายตรงข้าม
๕) พัฒนาขีดความสามารถของหน่วยให้มีความพร้อมและความเข้มแข็ง เน้นการสร้างทีมสืบสวน
สอบสวนและพิสูจน์หลักฐาน โดยยึดหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
๖) ขจัดปัญหาภัยแทรกซ้อนที่มีความเชื่อมโยงและหรือสนับสนุนกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

๑๗

๗) นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้สนับสนุนการปูองกันเหตุรุนแรงและเพิ่มประสิทธิภาพงานด้าน
การสืบสวน สอบสวนมากยิ่งขึ้น
๘) แสวงหาความร่วมมือจาก ผู้นาศาสนา ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาชุมนุม สื่อมวลชน และประชาชนทุก
ภาคส่วน เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๙) ประสานและขอความร่วมมือกับต่างประเทศทุกระดับ โดยเฉพาะองค์การความร่วมมืออิสลาม
(OIC) และประเทศเพื่อนบ้าน
๑๐) กาหนดโครงสร้างและอัตราการจัดของหน่วยทุกระดับที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารและการปฏิบัติ
๑๑) กระจายอานาจการบริหารจัดการอย่างเบ็ดเสร็จให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศชต.) และศูนย์ปฏิบัติการสานักงานตารวจแห่งชาติส่วนหน้า (ศปก.ตร.สน.) เพื่อให้มีความคล่องตัวในการ
แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑๒) คัดเลือกและฝึกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี ภาษาถิ่น พื้นฐานความเป็นอยู่และความเชื่อของชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
๑๓) ให้ทุกหน่วยทุ่มเทสรรพกาลัง อาวุธยุทโธปกรณ์ และดูแลสิทธิกาลังพลเพื่อสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาอย่างเต็มความสามารถ
๑.๑๑ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑) จัดระบบแลกเปลี่ยนข่าวสาร และร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายในต่างประเทศ เพื่อ
ตัดวงจร และหยุดยั้งภัยคุกคามจากอาชญากรรมทุกรูปแบบ
๒) ปรับโครงสร้างการจัดหน่วยตารวจที่เกี่ยวข้อง ให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานสอดรับกับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
๓) เตรียมความพร้อมบุคลากร ขั้นตอนการปฏิบัติ และเอกสารประชาสัมพันธ์
โดยใช้
ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศสมาชิก เพื่อการอานวยความสะดวกและการบริการประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
๔) ส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจทุกระดับมีความรู้ ทักษะ ทางภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศ
สมาชิก และให้มีการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
๕) ปรับปรุง มาตรฐาน เอกลักษณ์ ปูาย อาคารสถานที่ทาการ ยานพาหนะ ให้เป็นรูปแบบ ของ
สานักงานตารวจแห่งชาติอย่างชัดเจนและเป็นสากลมีสิ่งอานวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้
๖) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
๗) ส่งเสริมความร่วมมือ พัฒนาความสัมพันธ์กับตารวจในอาเซียนและนานาประเทศ และเร่งรัด
กระบวนการการจัดส่งเจ้าหน้าที่ตารวจประสานงานประจาสถานทูต ให้ครอบคลุมประเทศสมาชิกอาเซียน
๘) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ตามแนวชายแดน
๙) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานตารวจให้เป็นไปตามระบบ
มาตรฐานสากล และเป็นไปตามกฎบัตรอาเซียน

๑๘

๑๐) ยกระดับหน่วย
งานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ให้มีความพร้อม มีมาตรฐานสามารถตรวจพิสูจน์
วัตถุพยานได้ทุกประเภทและสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการตรวจพิสูจน์กับหน่วยงาน ทั้งภายในและต่างประเทศ
๑๑) ประสานงาน
เพื่อเตรียมการจัดตั้งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตารวจอาเซียน
๑๒) เร่งรัดดาเนินโครงการนักเรียนนายร้อยตารวจแลกเปลี่ยนกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค
(โดยเฉพาะสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์
๑.๑๒ การบริหารจัดการ
๑) ด้านบุคลากร
(๑) เน้นปลูกฝังอุดมการณ์ให้เป็นตารวจมืออาชีพ มีภาวะผู้นา และผู้บังคับบัญชาต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
(๒) พัฒนาหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตารวจทุกระดับด้วยระบบคุณธรรม
โดยยึดความรู้ ความสามารถ และผลงานเป็นหลัก
(๓) สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ จรรยา บรรณ
ของตารวจอย่างเคร่งครัด
(๔) จัดทากรอบและขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมด้านการฝึกอบรมให้เพียงพอและ
สอดคล้องต่อการพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับวงรอบของการฝึกอบรม
(๕) จัดให้มีการสัมมนา ฝึกอบรมผู้บริหารแต่ละระดับให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารงานตามตาแหน่งหน้าที่
(
๖) ฝึกอบรมยุทธวิธีตารวจแต่ละสายงานให้มีความรู้ ทักษะ และความชานาญเฉพาะด้าน
อย่างเป็นมาตรฐาน
รวมถึงการฝึกอบรมด้านจิตวิทยาแขนงต่างๆ ให้กับข้าราชการตารวจ เพื่อพัฒนาให้
ข้าราชการตารวจที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่กับประชาชนอย่างเหมาะสม
(
๗) พัฒนากองบัญชาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตารวจ ศูนย์ฝึกอบรม ตารวจภูธรภาค
หน่วยฝึกของกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดนและหน่วยฝึกอบรมอื่นให้มีความพร้อมมีมาตรฐาน ทั้งบุคลากร
หลักสูตร ตารา คู่มือและเครื่องช่วยฝึกให้มีขีดความสามารถรองรับการฝึกอบรมบุคลากรและมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านเพื่อผลผลิตและพัฒนาข้าราชการตารวจให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๘) พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมยุทธิวิธีตารวจกลาง(หนองสาหร่าย)
(
๙) จัดตั้งโรงเรียนเฉพาะทาง หรือกาหนดหลักสูตรในสถานฝึกอบรม โดยรวบรวมองค์ความรู้
จัดทาตารา คู่มือ เครื่องช่วยฝึก และจัดทีมวิทยากรเพื่อฝึกอบรมแก่ทุกหน่วยงาน
(๑๐) พัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถทาหน้าที่ได้ทั้ง
ฝุายอานวยการ และฝุายปฏิบัติการที่ดี
(๑๑) พัฒนาครู อาจารย์ ครูฝึกและวิทยากรในเชิงคุณภาพ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ
และทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตารวจ
(๑
๒) ผลักดันให้มีข้าราชการตารวจไม่มียศ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนกาลังพล ในสายงาน
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
(๑
๓) คัดเลือกข้าราชการตารวจที่เกษียณอายุราชการที่มีความรู้ ความสามารถ
ความ
ประพฤติดี และเชี่ยวชาญงานเฉพาะด้าน ให้เข้ามาร่วมทางานเพื่อใช้ประโยชน์ตามขีดความ สามารถ

๑๙

(๑๔) ให้มีการคัดเลือกข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิทาหน้าที่อนุศาสนาจารย์ ประจาหน่วย
และจัดทาคู่มือการปฏิบัติ
(๑
๕) จัดหาทุน และสนับสนุนบุคลากรไปศึกษาอบรมทั้งภายในประเทศ และ ต่างประเทศ
เพื่อนาองค์ความรู้มาพัฒนาในแต่ละสายงาน
(๑
๖) จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามมาตรฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา อย่างน้อย
ปีละ ๒ ครั้ง
(๑
๗) จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในหน่วยงาน
(๑๘) ต้องยึดหลักธรรมาภิบาลในการพิจารณาความดีความชอบ
๒) ด้านระบบ
(๑) ให้ผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค และผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวั ดกากับดูแล การปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการตารวจที่สังกัดกองบัญชาการอื่นและปฏิบัติราชการประจาอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบตารวจภูธร
ภาค หรือตารวจภูธรจังหวัดนั้น เพื่อบูรณาการกาลังตารวจทุกหน่วยในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(๒) ผลักดันการกระจายอานาจการบริหารให้แก่หัวหน้าหน่วยอย่างเป็นรูปธรรม
(๓) พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ(ศปก.) ทุกระดับ ให้มีความพร้อม สาหรับขับเคลื่อนการบริหาร
และจัดการเหตุวิกฤติให้มีประสิทธิภาพ
(๔) พัฒนาระบบงานฝุายอานวยการให้มีความเข้มแข็งและสนับสนุนบุคลากรที่ ปฏิบัติงาน
ฝุายอานวยการให้มีความเจริญก้าวหน้าในสายงานเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
(๕) กาหนดแผนงาน งาน โครงการ กิจกรรมการขับเคลื่อนการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการปฏิบัติตามเปูาหมาย ผลผลิต และตัวชี้วัดที่กาหนดไว้
(๖) ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และดาเนินการตรวจราชการหน่วยงานในสังกัด
สานักงานตารวจแห่งชาติ เพื่อยกระดับความโปร่งใส และความเชื่อมั่นศรัทธา
(
๗) พัฒนางานตรวจราชการให้เป็นระบบที่ทันสมัย มีมาตรฐานสากลสามารถ สนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลและสานักงานตารวจแห่งชาติ รวมทั้งมีความสอดคล้องต่อระบบงานตามนโยบายการบริหาร
ราชการที่วางไว้
(๘) ให้มีการตรวจราชการในเชิงบวก โดยคัดเลือกหน่วยที่มีการปฏิบัติราชการเป็น
มาตรฐาน และสามารถเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานกับหน่วยอื่นเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติราชการ
(๙) กาหนดกรอบอัตราและจัดหาครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ของแต่ละหน่วยงานให้ เหมาะสม กับ
ปริมาณงานและสถานการณ์แต่ละพื้นที่
(๑๐) พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล โดยนาเทคโนโลยีมาใช้งานทุกด้าน
และ
สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้
(๑๑) ให้แต่ละหน่วยงานจัดสรรงบประมาณ เพื่อดาเนินการฝึกเพิ่มสมรรถนะ (Competency)
ของกาลังพลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่
(๑๒) พัฒนาระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพในทุกระดับ
(๑๓) ปรับปรุง เพิ่มช่องทาง รับฟังความคิดเห็น คาร้องเรียน ความประพฤติของ
ข้าราชการตารวจและความเดือดร้อนของประชาชน

๒๐

(๑๔) ให้ความสาคัญกับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตารวจ(กต.ตร.)
ทุกระดับ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทางานของตารวจ
(๑๕) พิจารณาปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ คาสั่งและข้อบังคับให้เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานของ
ตารวจ
๓) ด้านสถานที่
(๑) ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ทางานและจุดบริการประชาชนให้มีความสะอาด
ทันสมัย
ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อยและรองรับต่อการให้บริการประชาขน
(๒) ให้ทุกหน่วยงานจัดกิจกรรม ๕ ส .อย่างต่อเนื่อง
(๓) สารวจและจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง อาคาร สถานที่ เพื่อทดแทนหรือเพิ่มเติมในการ
รองรับ
การขยายตัวของชุมชนเมืองและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
(๔) พัฒนาระบบงานโยธาธิการให้เป็นมาตรฐานและให้มีเจ้าหน้าที่สถาปนิกประจา
กองบัญชาการเพื่อความรวดเร็วในการก่อสร้าง
(๕) ให้สารวจตรวจสอบที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วย โดยให้กาหนด มาตรการ
ปูองกันมิให้มีการบุกรุก และให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เกิดความคุ้มค่า
๔) ด้านสวัสดิการ
(๑) จัดหาที่พักอาศัยให้เพียงพอ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
(๒) จัดระบบให้มีการตรวจสุขภาพข้าราชการตารวจประจาปี
(๓) ให้คัดเลือกข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ทุ่มเทเสียสละ และมีความประพฤติดเี พื่อ
เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกาลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดี
(๔) จัดสถานพยาบาลและระบบส่งกลับสายแพทย์ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
(๕) จัดรถรับ-ส่งข้าราชการตารวจและครอบครัว
(๖) จัดระบบเบิกยืมเงินทดรองราชการให้มีความรวดเร็ว
(๗) จัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน
(๘) ส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจและครอบครัวประกอบอาชีพเสริม
(๙) จัดให้มีระบบการช่วยเหลือและบริการผู้เกษียณอายุราชการ
(๑๐) ส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันให้แก่ข้าราชการตารวจ
(๑๑) ปลูกฝังค่านิยมให้แก่ข้าราชการตารวจดาเนินชีวิตแบบเรียบง่าย มัธยัสถ์
ตามหลัก
ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อลดภาระหนี้สินและมีเงินออมไว้ใช้จ่ายยามจาเป็น
(๑๒) จัดให้มีฌาปนสถาน ในระดับตารวจภูธรภาค
(๑๓) ส่งเสริมจัดตั้งร้านค้าสวัสดิการในหน่วยที่มีความพร้อมและเหมาะสม
(๑๔) พัฒนา และปรับปรุงสถานพักฟื้นและตากอากาศของหน่วย ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี และ
ความพร้อมในการรองรับบุคลากร
(๑๕) จัดตั้งศูนย์ฝึกการกีฬา และนันทนาการ
๒ นโยบายเน้นหนัก
๒.๑ ปกปูอง เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครอง ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๒๑

๒.๒ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยบูรณาการทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการ ปูองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมและสร้างจิตสานึก ตามหลักการที่วประชาชน
่า
คือ ตารวจคนแรก
๒.๓ ควบคุมและลดความรุนแรงของอาชญากรรมให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อการ ปฏิบัติงานของ
ตารวจโดยการควบคุมสถานที่เสี่ยง การจัดระเบียบสังคม สถานที่ซึ่งเป็นแหล่งเพาะเชื้ออาชญากรรม เช่น บ่อน
การพนัน สถานบริการ เป็นต้น
๒.
๔ ปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น ทั้งผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้จาหน่ายรายใหญ่ และรายย่อยใน
ชุมชน ตลอดจนมาตรการยึดทรัพหรื
ย์ อการสืบสวนทางด้านการเงิน
๒.๕ มุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว การปูองกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ คนร้าย
ข้ามชาติ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี การคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี และ การปูองกันปราบปรามการค้ามนุษย์ให้
บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๖ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยการ บังคับใช้กฎหมายและอานวยความ ยุติธรรม ด้วย
ระบบที่เป็นมาตรฐาน โปร่งใส เสมอภาค เป็นธรรม รวมทั้ง พัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ ให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ
และเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน
๒.
๗ พัฒนาสถานีตารวจให้มีความพร้อมในการรับแจ้งเหตุ ให้บริการอย่างรวดเร็ว โดยลดขั้นตอน และ
ระยะการปฏิบัติในลักษณะการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่อให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง
๒.๘
พัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุ ๑๙๑ เพื่อเฝูาระวังในการรับแจ้งเหตุและบริหาร สถานการณ์สาคัญระดับ
จังหวัด และ สถานีตารวจ เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงประชาชนและเป็นศูนย์ประสานงานกลางระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ
๒.๙ การแก้ปัญหาการชุมนุมเรียกร้อง และเหตุวิกฤต ต้องถือปฏิบัติภายใต้กรอบกฎหมาย หลัก
สากล และให้มีการ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการ ปรับปรุง พัฒนา ด้านการจัด บุคลากร สิ่งอุปกรณ์ ยุทโธปกรณ์
ยุทธวิธี และสวัสดิการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ
๒.๑๐ แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อยุติเหตุร้ายรายวันและความรุนแรงด้วย
มาตรการเชิงรุก โดยเน้นการปูองกันปัจจัยการก่อเหตุรุนแรง เร่งรัดสืบสวนจับกุมตามหมายจับ การสืบสวน
สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ทราบตัวผู้กระทาผิดและดาเนินคดีอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้น
พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ และขจัดปัญหาภัยแทรกซ้อนที่เชื่อมโยงและหรือสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรง
๒.๑๑ สร้างความพร้อมด้านบุคลากร ระบบ งาน การเชื่อมโยงฐานข้อมูลอาชญากรรม อาคารสถานที่
ยานพาหนะ ให้เป็นมาตรฐานเพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความร่วมมือระหว่างประเทศ
๒.๑๒
เตรียมการและช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ได้รับความเดือดร้อนจาก สาธารณภัย
อย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ภาวะปกติและสนับสนุนหน่วยงานเกี่ยวข้องในการบรรเท
าสาธารณภัย
๒.
๑๓ บังคับใช้กฎหมายและพัฒนาระบบการจราจรให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ
จราจร และสร้างค่านิยมของตารวจจราจรให้เป็น “สุภาพบุรุษจราจร”
๒.๑๔ พัฒนาข้าราชการตารวจตามสายงานในทุกระดับ โดยเน้นภาวะผู้นาให้มีอุดมการณ์ ด้วยการสร้าง
วัฒนธรรมขององค์การที่ดี ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ มีความภาคภูมิใจในอาชีพตารวจ ยึดมั่นในศีลธรรม
และมีค่านิยมในความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ประหยัด ตามหลักปรัชญา
“เศรษฐกิจพอเพียง ” เน้นภาวะผู้นา
ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และให้มีการทางานเป็นทีมและ มีเอกภาพ

๒๒

๒.๑
๕ พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ(ศปก.) ทุกระดับให้เป็นเครื่องมือของผู้บังคับบัญชาในการขับเคลื่อน และ
ติดตามการทางานในทุกมิติ โดยนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร และระบบปฏิบัติการในทุกภารกิจ
๒.๑๖ จัดระบบ สวัสดิการให้กับ ข้าราชการตารวจ และครอบครัว ด้าน ที่พักอาศัย สุขภาพการรักษา
พยาบาล ระบบส่งกลับทางการแพทย์ รวมทั้ง ข้าราชการตารวจที่เกษียณอายุราชการ ให้มีสุขภาพพลานามัย และ
ความเป็นอยู่ที่ดี
๓. ปัจจัยสู่ความสาเร็จ
๑. สร้างเอกภาพทางความคิดของผู้นาหน่วยทุกระดับ เพื่อให้คิดและมองไปในทิศทางเดียวกัน
๒. ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีค่านิยมหลัก ความภาคภูมิใจ และ เป็นตารวจ มือ
อาชีพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเป็นที่พึ่งของประชาชน รวมทั้งการปลุกเร้า สอนแนะจากผู้บังคับบัญชา
๓. นาการวิเคราะห์อาชญากรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาสร้างเครื่องมือและกลไก ในการ
บริหารงานโดยเน้นการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ(ศปก.) ในการขับเคลื่อน บูรณาการและประสานกับทุกองค์กร
๔ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการพิจารณาความดี
ความชอบ โดย ยึดหลัก
ผู้ปฏิบัติงานดีต้องได้รับผลตอบแทนและผู้ปฏิบัติงานหย่อนยาน ต้องถูกพิจารณาข้อบกพร่อง
๕ ผู้บังคับบัญชาต้องพร้อมรับผิดชอบต่อความสาเร็จ ความล้มเหลว เป็นแบบอย่างที่ดีและอยู่เคียงข้างกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
---------------------------------------------

๒๓

กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเปูาประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบาย
รัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน

หน่วยรับผิดชอบ
สยศ.ตร.(ยศ.)

หน่วยรับผิดชอบร่วม
สยศ.ตร.(วจ.)

*หน่วยรับผิดชอบ หมายถึง หน่วยรับผิดชอบจัดทาแผนองค์การหรือเป็นเลขานุการคณะทางานในเรื่องดังกล่าว แล้วแต่กรณี
เปูาประสงค์
๑.๑ ภารกิจที่ได้รับมอบ
หมายเกิดผลสัมฤทธิ์

กลยุทธ์
๑.๑.๑ เพิ่มขีดความสามารถของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการ
ตอบสนองต่อภารกิจตาม
นโยบายรัฐบาล โดยมุ่งเน้น
ภารกิจสาคัญ ดังนี้

การดาเนินการ
1) เฝูาระวัง ตรวจสอบ การกระทาผิดในการละเมิด
สถาบัน และดาเนินคดีอย่างต่อเนื่องเด็ดขาด
2) ให้ทุกหน่วยตรวจสอบโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริในพื้นที่ ทั้งที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ตร.
และอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยอื่น แล้วเข้าไป
ประสานงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติอย่างเต็มที่
3) ปรับปรุง บูรณาการแผนการถวายความปลอดภัยให้
ครอบคลุม
4) ทุกหน่วยจัดการฝึกอบรมข้าราชการตารวจที่ปฏิบัติ
หน้าที่ ถปภ. อย่างจริงจัง ภายใต้การกากับดูแล ของ
สง.นรป. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ ถปภ. เป็นการ
ถวายพระเกียรติสูงสุด

ตัวชี้วัด
-ถวายความปลอดภัยได้สมพระเกียรติตาม

พระราชประสงค์ โดยไม่มีเหตุระคายเคือง
เบื้องพระยุคลบาท ร้อยละ ๑๐๐
-จานวนครั้งในการรณรงค์ผ่านสื่อเพื่อสร้าง
จิตสานึกของประชาชนให้มีความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า
๓,๖๕๐ ครั้ง
-การรณรงค์สร้างจิตสานึกและค่านิยมโดย
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ๖๙๖

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ

๒๔

เปูาประสงค์

กลยุทธ์

การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ

ครั้ง/๔๔๘ หมู่บ้าน
-ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตาม
โครงการสร้างจิตสานึกต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ร้อยละ ๘๐
ปอท.

-การตรวจสอบการล่วงละเมิด (เว็บไซต์คดีหมิ่น ฯลฯ)
๑.๑.๑.๑ ปกปูอง เทิดทูน พิทักษ์
รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
ทบทวนและปรับปรุงการจัดทาแผนการอารักขา การ

ผ่าน/ไม่ผ่าน

สง.นรป. และ สกบ.

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

บช.น. ภ.๑-๙ ศชต.
บช.ก. บช.ส. และ บช.
ตชด.

ถวายความปลอดภัย
-การปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติ
-การพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย
(บช.น. ภ.๑-๙ ศชต. บช.ก. บช.ส. บช.ตชด.บช. อื่นๆ
ที่มีโครงการฯอยู่ในพื้นที่)
-การทบทวนซักซ้อมแผน ถปภ.
การเทิดพระเกียรติ
●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
-การทากิจกรรมภายในและนอกหน่วย ตลอดจน
แสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมกิจกรรม
การรณรงค์ ซึ่งแสดงออกถึงความจงรักภักดี
-รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
(บช.น. ภ.๑-๙ ศชต. บช.ก. บช.ส. บช.ตชด. บช.
อื่นๆ ที่มีโครงการฯอยู่ในพื้นที่)
-การอบรมสร้างจิตสานึก
-งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ผก.และหน่วยที่เกี่ยวข้อง
บช.ตชด. บช.น. และ บช.
อื่นๆ ที่มีโครงการฯอยู่ใน
พื้นที่

ส./ตชด./น./สท./ก.(ทล.)

๒๕

เปูาประสงค์

กลยุทธ์

การดาเนินการ

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

การปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการละเมิด

สถาบัน
-การสืบสวนหาข่าว รวบรวมข้อมูลกลุ่มบุคคลหรือ
องค์กรที่มีการละเมิดสถาบัน
-การปราบปราม จับกุมผู้กระทาผิด
(บช.น. ภ.๑-๙ ศชต. บช.ก. บช.ส. บช.ตชด.
และ บช. อื่นๆ ที่มีโครงการฯอยู่ในพื้นที่)
การตอบสนองตามโครงการพระราชดาริ
-การส่งเสริมสนับสนุนด้านบุคลากรเครื่องมือ
เครื่องใช้ เพื่อดาเนินโครงการพระราชดาริในความ
รับผิดชอบให้เกิดผลสัมฤทธิ์
(บช.น. ภ.๑-๙ ศชต. บช.ก. บช.ส. บช.ตชด.
และ บช. อื่นๆ ที่มีโครงการฯอยู่ในพื้นที่
การสนับสนุนโครงการพระราชดาริฯ (โครงการใน
ความรับผิดชอบของ ตชด./บช.ปฏิบัติการ/จราจร
ฯลฯ.)
- ให้ สงป.ดาเนินการตั้งคาของบประมาณตาม
โครงการของ บช. ตชด. โครงการสุขศาลา
พระราชทาน
1) ปราบปรามจับกุม ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ลาเลียง เครือข่าย
และขยายผลการจับกุมทุกราย
2) ยึดทรัพย์กับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามกฎหมาย
3) ปูองกันกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นและพื้นที่เสี่ยง
ส่งเสริมการใช้โครงการ D.A.R.E
4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่จะใช้สกัดกั้น ปูองกันการ

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

สงป.

-

๑.๑.๑.๒ ปูองกันและปราบปรามยา
เสพติด

ตชด./บช.น

-การดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดไม่น้อยกว่า ๑๑๙,๘๐๐ ราย
-ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนิน
งานปูองกันและปราบปราม ยาเสพติดของ
เจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

๒๖

เปูาประสงค์

กลยุทธ์

การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ

ลาเลียงยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
5) แลกเปลี่ยนข่าวสารและประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นๆ และประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศ
เพื่อนบ้าน
6) ดาเนินการทางวินัยกับข้าราชการตารวจที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
7) กาชับผู้บังคับบัญชาตารวจทุกระดับสอดส่องดูแล
สังเกตผู้ใต้บังคับบัญชาถึงพฤติกรรมทางราชการ และ
ส่วนตัว ความเปลี่ยนแปลงทางฐานะ การใช้จ่ายอย่างผิด
วิสัย เพื่อปูองกันการใช้อานาจหน้าที่อย่างมิชอบ และ
เป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
- การปราบปรามยาเสพติด (ปส.กาหนดเปูาหมาย
ร่วมกับหน่วยปฏิบัติพื้นที่

ปส./น./ภ.๑-๙/ศชต./และ
ก.

- การดาเนินการจับกุมผู้ค้าในชุมชนตามคาร้องเรียนและ

ปส.และหน่วยที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
- พัฒนาประสิทธิภาพจุตรวจอัจฉริยะ
- ขยายผลมาตรการยึดทรัพย์ให้มากขึ้น
- ผู้ต้องหาที่เป็นตารวจให้ดาเนินการอย่างเด็ดขาดทั้ง
ทางอาญา และวินัย รวมทั้งผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบ
ตามคาสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗
ผลักดันการปฏิบัติตามแผนปูองกันและปราบปรามยา
เสพติดแห่งชาติ ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม
-มีการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านยาเสพติดของ ตร.
ลงถึงหน่วยปฏิบัติ (บช.ปส.)

ปส./น./ภ.๑-๙/ศชต./และ
ก.
ปส.และหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วย
●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

บช.น. ภ.๑-๙ ศชต. บช.ก.
สพฐ.ตร. บช.ตชด. บช.ส.
และ บช.ปส.

๒๗

เปูาประสงค์

กลยุทธ์

การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

๑.๑.๑.๓ แก้ไขปัญหาความมั่นคง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

๑) พัฒนาขีดความสามารถโดยใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วย
ในการปูองกันเหตุ เช่น กล้อง CCTV การพิสูจน์หลักฐาน
(Science Investigation)
๒) พัฒนาระบบฐานข้อมูล ขบวนการ ผู้ก่อเหตุ
วิเคราะห์ข้อมูลและบูรณาการข้อมูลภายในหน่วย และ
ภายนอกหน่วย
๓) นาผู้นาท้องถิ่น ผู้นาศาสนา ผู้นาชุมชน เข้ามามีส่วน
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
๔) วิเคราะห์และปรับยุทธวิธีการปฏิบัติ เครื่องมือ
เครื่องใช้ อย่างต่อเนื่องเพื่อลดการสูญเสีย เช่น วิเคราะห์
การใช้ยานพาหนะ ชนิด สี สัญลักษณ์ ต่างๆ
๕) ศึกษาผลกระทบในเรื่องความเครียดของกาลังพลที
ปฏิบัติหน้าที่ และมีการวางแผนกาลังพลในระยะยาวทั้ง
สัญญาบัตรและประทวน
๖) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ OIC มาเลเซีย

เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบ
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน บริเวณพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
-ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับจานวนเหตุการณ์
ฯ ในปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕
-ประชาชนในพื้นที่มีความสงบสุขและพึง
พอใจจากการเฝูาระวังและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ร้อยละ ๘๐

-การปรับโครงสร้าง ศปก. และกาลังพล
-การจัดหาเครื่องมือพิเศษในการปฏิบัติหน้าที่ของ ศชต.
-การพัฒนาระบบเฝูาตรวจโดยใช้เทคโนโลยี
-สัมมนาเตรียมความพร้อมบุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่
-ดาเนินการตั้งศูนย์ CCTV ของ จชต.
-ขยายผลหลักฐานไปยังเครือข่ายทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
-ดูแลการค้าขายในวันศุการให้เป็นไปตามนโยบาย
รัฐบาล

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ
ศชต. และ บช.ตชด.

ศชต.และหน่วยเกี่ยวข้อง
ศชต. และ บช.ตชด.

๒๘

เปูาประสงค์

กลยุทธ์

การดาเนินการ
ทบทวน ปรับแผนการปฏิบัติให้สอดรับกับเปูาหมาย

ตัวชี้วัด
●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ
ทุกหน่วยในสังกัด

นโยบายด้านความมั่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.,กอ.รมน. ฯลฯ)
-ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนการแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
-การพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์และความจาเป็น
-การปรับโครงสร้างให้ยืดหยุ่นคล่องตัวตาม
สถานการณ์ (ศชต.)
กาหนดกรอบสิทธิประโยชน์ของบุคลากรให้มีความ
เหมาะสม แต่ทั้งนี้ ให้คานึงถึงผลกระทบต่อภาพรวมของ
องค์การ (สกพ.)
๑.๑.๑.๔ รักษาความปลอดภัย
ให้กับนักท่องเที่ยว

-ควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต สยศ.ตร.(ผอ.) และ
และทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว
บช.ก.(บก.ทท.))
ชาวต่างชาติ ไม่เกิน๒๐คดี/นักท่องเที่ยวหนึ่ง
แสนคน (บช.ก.(บก.ทท.))
-นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและ พึงพอใจ
ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละ ๘๐
-เจ้าหน้าที่ตารวจไปถึงที่เกิดเหตุในแหล่ง
ท่องเที่ยวสาคัญตามเปูาหมาย/นอกแหล่ง
ท่องเที่ยวสาคัญตามเปูาหมายใน ๑๕/๓๐
นาที (บช.ก.(บก.ทท.))

๒๙

เปูาประสงค์

กลยุทธ์

การดาเนินการ
เพิ่มศักยภาพในการรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุม

แหล่งท่องเที่ยว
(บช.ก.(บก.ทท.), สยศ.ตร.(ผอ.))
ทบทวนบทบาท ภารกิจในการรักษาความปลอดภัย
แหล่งท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
-การปรับโครงสร้าง บก.ทท. (สกพ.(อต.))
-การพิจารณาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ระหว่าง
สน./สภ. กับ บก.ทท. และปรับให้เหมาะสมโดยคานึงถึง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน(บช.ก.)
๑.๑.๑.๕ ควบคุมปราบปราม
แรงงานต่างด้าว

ตัวชี้วัด
●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

-คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่
ดาเนินการจับกุม ผลักดันออกนอก
ราชอาณาจักร ไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน
(สตม.)
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปูองกัน
ปราบปรามผลักดันคนต่างด้าวและการรับ
บริการตรวจอนุญาตไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
-ระยะเวลาผลักดันคนต่างด้าวลักลอบ
หลบหนีเข้าเมืองเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว และ
สานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้รับตัวไว้เพื่อ
ดาเนินการผลักดันออกนอกราชอาณาจักร
ภายใน ๗ วัน (สตม.)
จัดทาหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการปราบปรามแรงงาน

ต่างด้าวของ ตร.

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ
บช.ก.(บก.ทท.)
บช.น. ภ.๑-๙ ศชต. บช.
ตชด. และ บช.ก.(บก.ทท.)

๓๐

เปูาประสงค์

กลยุทธ์

การดาเนินการ

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

-นาปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแรงงานต่างด้าว มา

กาหนดเป็นประเด็น/กิจกรรม เช่น แรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมาย เครือข่ายค้าแรงงาน กลุ่ม/แก๊งต่างด้าว /
ขอทาน เป็นต้น (สตม).
๑.๑.๑.๖ ปูองกันปราบปราม
อาชญากรรมที่มี
ลักษณะเฉพาะทาง

-การสืบสวนและสอบสวนคดีที่สามารถทา
สานวนส่ง ป.ป.ช. ให้ดาเนินการตาม
กฎหมาย ๕๐ คดี
(บช.ก.(ปปป.))
-จานวนคดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ที่
สืบสวนจับกุมได้ ๗๒ คดี
(บช.ก.(ปคม.))
จัดทาแผน มาตรการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้ง

สยศ.ตร.(ผอ.), และ บช.ก.

เฉพาะหน้า ระยะกลาง และระยะยาว โดยมีการกาหนด
เปูาหมาย แนวทางการปฏิบัติและตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่
ชัดเจน (สยศ.ตร.(ผอ.))
-สภาพปัญหา เปูาหมาย แนวทางปฏิบัติ
-การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานรองรับ
-การพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และระบบ
ฐานข้อมูล (สยศ.ตร.(ผอ.))
การประสานความร่วมมือกับองค์การตารวจสากล

ตท.

๓๑

เปูาประสงค์

กลยุทธ์

การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ

ตารวจต่างประเทศ เพื่อปูองกันปราบปรามอาชญากรรม
ข้ามชาติหรือที่มีเครือข่ายระหว่างประเทศ (ตท.)
๑.๑.๑.๗ ปฏิบัติการด้านต่างๆ ที
กระทบต่อความมั่นคง

-หมู่บ้านเปูาหมายที่ดาเนินกิจกรรมเฝูาระวัง บช.น ภ.๑-๙ ศชต. บช.ก.
และแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนเพื่อ
สตม. บช.ส. บช.ปส. และ
ความสงบ ๒,๔๗๐ หมู่บ้าน (บช.ตชด.)
บช.ตชด.
-ผลิตข่าวกรองที่เกี่ยวกับความมั่นคงของ
ประเทศการรักษาความปลอดภัยบุคคล
สถานที่ที่ส่งให้กับผู้ใช้ข่าวและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐
เรื่อง/ปี (บช.ส.)
-การออกตรวจดูแลและรักษาความสงบ
๗๐,๙๐๐ ครั้ง/ปี (บช.ก.(บก.รน.))
-ประชาชนในพื้นที่เปูาหมายมีความสงบสุข
และพึงพอใจจากการเฝูาระวังและแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ของรัฐและการรักษาความสงบเรียบ ร้อยใน
เขตน่านน้า ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
-จานวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๑ ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บ
เล็ต) เพื่อการศึกษา ๓,๑๐๓ คน (บช.ตชด.)
-จานวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมปีที่ ๑ ที่
ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
เพื่อการศึกษา ๑๔๔ คน (บช.ตชด.)

๓๒

เปูาประสงค์

กลยุทธ์

การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ

เพิ่มขีดความสามารถในด้านข่าวกรอง (บช.ส.)
เสริมสร้างความมั่นคงให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนว

ชายแดน (บช.ตชด.)
การเฝูาระวังและดูแลความมั่นคงในเขตน่านน้า และ
เขตความรับผิดชอบตามแนวชายแดน(บช.ตชด. บช.ก.
(บก.รน.))
การปูองกันและปราบปรามการใช้สื่อทางเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ ของบุคคล/กลุ่มบุคคล ในการเผยแพร่
ปลุกระดมที่มีผลต่อความมั่นคงของชาติ (ลัทธิต่างๆ)
(บช.ก.)

๑.๑.๑.๘ เตรียมความพร้อมของ
องค์การเพื่อรองรับการเข้าสู่

-สส.วางระบบสื่อสารระหว่าง ศปก.ตร. กับ ตชด.ใน
พื้นที่เขาพระวิหาร
-แก๊งมาเฟียปล่อยเงินกู้นอกระบบ ทวงหนี้ ทาร้ายลูกหนี้
-แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย (ชาวโรฮิงยา)
-มีการบริหารเหตุการณ์การชุมนุม(กองร้อยเข้มแข้ง)
และติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมต่างๆ (เขา
พระวิหาร ประชุมผู้นาน้าที่ จว.เชียงใหม่)
ความพร้อมการปูองกันการก่อการร้ายข้ามชาติ
แผนปฏิบัติการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
-ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตาม
-บูรณาการงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการทบทวน
แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อม เพื่อ

บช.น ภ.๑-๙ /.ก/.ส.และ
สส.

สยศ.ตร./ สตม./ ศชต./
และ ตท.

สยศ.ตร.(ยศ.) และ สกบ.

๓๓

เปูาประสงค์

กลยุทธ์
ประชาคมอาเซียน

การดาเนินการ
โครงสร้าง บทบาท ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา
และการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (สยศ.ตร.(ยศ.))
๑) แลกเปลี่ยนบุคลากรในกลุ่มอาเซียน
๒) จัดทาปูายสถานที่สถานี ยานพาหนะและสิ่งอุปกรณ์
เพื่อรองรับอาเซียน
๓) ฝึกอบรม และประเมินความพร้อมด้านภาษาของ
หน่วยงานตารวจที่เกี่ยวข้อง
๔) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ที่
เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ให้ข้าราชการตารวจปฏิบัติ เช่น
การจัดทาคู่มือ การใช้ E-paper
๕) หน่วยพื้นที่ระดับสถานี ควรวิเคราะห์สถานภาพเชิง
ประชากรว่า ในพื้นที่มีแหล่งพานักอาศัย กลุ่มคน
ต่างชาติบริเวณใด ประมาณเท่าใด มีการรวมกลุ่ม
อย่างไร
๖) พัฒนาด่านสาคัญ 8 ด้าน ตามนโยบายรัฐบาลให้
พร้อม รวมทั้งด่านที่มีศักยภาพตามแนวชายแดนทั่ว
ประเทศ

ตัวชี้วัด
รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน

สยศ.ตร. /สกพ./ตท.
สตม.

- การคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ช่วยทูตตารวจระยะแรก (จีน,

เมียนมาร์, ลาว, กัมพูชา)
- การเตรียมการรองรับ กรณีด่านตรวจคนเข้าเมือง
AEC ๘ ด่าน
๑.๑.๑.๙ รักษาความสงบเรียบร้อย
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ

-ควบคุมคดีอาญาซึ่งมีผลต่อความปลอดภัย

๓๔

เปูาประสงค์

กลยุทธ์
ทรัพย์สินของประชาชน

การดาเนินการ

ตัวชี้วัด
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กลุ่มคดี
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน ๖.๒๔ คดีต่อ
ประชากรหนึ่งแสนคน (สยศ.ตร.(ผอ.))
-ควบคุมคดีอาญาซึ่งมีผลต่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กลุ่มคดี
ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่
เกิน ๒๔.๒๐ คดีต่อประชากรหนึ่งแสนคน
(สยศ.ตร.(ผอ.))
-การแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่
ตารวจไปถึงที่เกิดเหตุในเขตกรุงเทพฯเทศบาล/นอกเขตกรุงเทพฯ-เทศบาล
ภายใน ๑๕/๒๐ นาที (สยศ.ตร.(ผอ.))
-ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อความ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ ๘๐ (สยศ.ตร.(ผก.))
-อัตราส่วนจานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนน ๑๕.๐๖ รายต่อประชากรหนึ่งแสน
คน (สยศ.ตร.(ผก.))
-อัตราส่วนจานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนน ๑๕.๐๖ รายต่อประชากรหนึ่งแสน
คน (สยศ.ตร.(ผก.))

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ

๓๕

เปูาประสงค์

กลยุทธ์

การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

การปรับปรุงแผนงานปูองกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน (สยศ.ตร.(ผอ.))
-การเก็บรวบรวมสถิติและฐานข้อมูลอาชญากรรมให้
ถูกต้อง (ให้ไปดูในยุทธ์ ๔ ระบบใน IT)
-การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ (Crime Analysis)
การจัดทาแผนที่อาชญากรรม (Crime mapping) และ
การจัดทาแผนปูองกันอาชญากรรม
-การขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติ
-การนาวิธีการปฏิบัติ มาขยายผลโดยศึกษาความ
เชื่อมโยงระหว่างแผนและผลการปฏิบัติของหน่วยต่าง ๆ
เพื่อให้ได้รูปแบบการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best practices)

-การแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่
ตารวจไปถึงที่เกิดเหตุในเขตกรุงเทพฯเทศบาล/นอกเขตกรุงเทพฯ-เทศบาล
ภายใน ๑๕/๓๐ นาที (สยศ.ตร.(ผอ.))
-พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
-ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของ
ประชาชนไม่เกินร้อยละ ๔๐

การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและชุมชน (ให้ดูยุทธ์ ๓)
(สทส.)
การอานวยความยุติธรรม (สยศ.ตร.ผอ.)
-การบูรณาการฐานข้อมูลแผนประทุษกรรมคนร้าย
บุคคลต้องโทษ พ้นโทษ หรือบุคคลที่มีพฤติการณ์เสี่ยง
ในพื้นที่ (งานสืบสวน สอบสวน)
การรักษาพยาบาล (รพ.ตร.)
แผนเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
สาธารณภัย (สยศ.ตร.(ผก.))
มีระบบการวัดผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานให้ถึงระดับ
สน./สภ. (สยศ.ตร.(ยศ.))

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ

สยศ.ตร.(ผก.) สกพ.

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

รพ.ตร.
สยศ.ตร.(ผก.)

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

สยศ.ตร.(ยศ.)

๓๖

เปูาประสงค์
๑.๒ ลดความหวาดกลัว
ภัย อาชญากรรมของ
ประชาชน

กลยุทธ์
-เพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมที่สร้างความ
เดือดร้อนแก่ประชาชน ชุมชน และที่มี
ผลกระทบต่อสังคมในทุกระดับ

การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

-การติดตามข่าวสารการชุมนุมก่อเหตุ
มีมาตรการในการสนองตอบต่ออาชญากรรมที่ชัดเจน ●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
ได้แก่ (บช.น. ภ.๑-๙ ศชต.)
-อาชญากรรมพื้นฐาน
-อาชากรรมสะเทือนขวัญ
-อาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง
เช่น call center/แชร์ลูกโซ่/ฉ้อโกง/ลงทุนใน
ต่างประเทศ/ยักยอก
-อาชญากรรมที่ก่อความเดือดร้อนราคาญ เช่น วัยรุ่น
แข่ง จยย./รถยนต์บนทางหลวง/นักเรียนตีกัน/ขว้างปา
ก้อนหิน
กาหนดยุทธวิธีหรือมาตรการในการสร้างความอบอุ่น

ใจ ในการปูองกันอาชญากรรม ให้ประชาชนได้รับทราบ
หรือรับรู้
(บช.น. ภ.๑-๙ ศชต.)
-สายตรวจเดินเท้าในพื้นที่ที่เป็นที่มีอาชญากรรม
เกิดขึ้น หรือเกิดอาชญากรรมบ่อยครั้ง หรือชุมชน
ศูนย์การค้า
-การปรับปรุงเขตตรวจของสายตรวจ จยย./รถยนต์
ในพื้นที่ชุมชนเมือง/ที่มีประชากรหนาแน่น
-การจัดระบบสายตรวจ จยย./รถยนต์ ที่มุ่งเน้นการ
ตรวจตามเปูาหมายทางยุทธวิธี (ที่มีอาชญากรรมสูง/
พื้นที่เปูาหมาย) และให้มีเปูาหมายในการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ พูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด (ไม่
มุ่งเน้นการเซ็นตู้แดง)

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ
บช.น. ภ.๑-๙ และ ศชต.

บช.ก.

บช.น. ภ.๑-๙ และ ศชต.

๓๗

เปูาประสงค์

กลยุทธ์

การดาเนินการ
การพัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุ/การเข้าถึงที่เกิดเหตุ

อย่างรวดเร็ว/การรักษาสถานที่เกิดเหตุ/การรักษา
พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ/ทักษะการพูดคุยกับ
ผู้เสียหาย เหยื่อ หรือผู้เกี่ยวข้องในการสืบสวน
หาข่าวรวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้งการแสดง
ความเห็นใจ ให้ข้อมูลข่าวสารและแนะนาในสิ่งที่
เกี่ยวข้อง(เน้นการเข้าถึงที่เกิดเหตุและการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตารวจกับประชาชน)
(บช.น. ภ.๑-๙ ศชต.)
๑) ระดับ บช./ภ. บก./ภ.จว. สน./สภ. เน้นการวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาอาชญากรรม พื้นที่เสี่ยงอย่างจริงจัง
ถือเป็นหัวใจสาคัญเพื่อกาหนดมาตรการในการแก้ไข
ปัญหา
๒) ออกมาตรการการปฏิบัติที่ในห้วงเวลาที่เหมาะสม
คานึงถึงสภาพพื้นที่ ความเป็นเมือง ระดับความเข้มแข็ง
และสภาพแวดล้อมของชุมชน
๓) กาชับการจัดเก็บข้อมูลอาชญากรรม เช่น สถานที่เกิด
เหตุ วัน เวลา รูปแบบการเกิดอาชญากรรม ลักษณะ
ผู้กระทาผิดให้ทันสมัย เพื่อนามาวิเคราะห์อาชญากรรม
๔) จัดระบบงานสายตรวจให้มีความพร้อมสามารถไปถึง
ที่เกิดเหตุ และระงับเหตุโดยรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
๕) ใช้เทคโนโลยีในการปูองกันปราบปรามอาชญากรรม
เช่น CCTV GPS โทรศัพท์มือถือ
๖) นาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกัน
ปราบปรามอาชญากรรม เช่นตารวจอาสา หมู่บ้าน
เข้มแข็ง เป็นต้น

ตัวชี้วัด
●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ
บช.น. ภ.๑-๙ และ ศชต.

บช.น. ภ.๑-๙ และ ศชต.

๓๘

เปูาประสงค์

กลยุทธ์

การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ

๗) ให้ความสาคัญกับคดีที่เป็นนโยบายนายกรัฐมนตรี
และคดีสาคัญ ได้แก่ การค้ามนุษย์ นักท่องเที่ยว ไม้
พะยูง
๘) จัดระบบศูนย์รับแจ้งเหตุ ให้มีความพร้อม และ
สามารถช่วยเหลือ และแก้ปัญหาได้ทันท่วงที
๙) จัดระเบียบสังคม แหล่งท่องเที่ยวกลางคืน ร้าน
คาราโอเกะ และเข้มงวดกวดขันอบายมุขอย่างจริงจัง
๑๐) หน่วยรายงานผลการปฏิบัติที่อ้างอิงการเปลี่ยน
แปลงได้ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
การพัฒนาระบบงานที่เกิดขึ้นของ
หน่วย
การปูองกันอาชญากรรม
- ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
- ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
- จัดทา/ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคลมีพฤติการณ์ต้อง
สงสัย/กลุ่มเสี่ยง/แหล่งมั่วสุม/สถานบริการ
- CIBER CRIMES
- อาชญากรรมทางเทคโนโลยี การเจาะเข้าระบบหน่วย
ราชการ ในส่วนนี้ ปอท. จัดทาฐานข้อมูลผู้มีพฤติกรรม
เสี่ยงเป็นภัยต่อระบบมีการเฝูาระวังและติดตามและมี
แผนการพัฒนาระบบ เครื่องมือในการปฏิบัติงานให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง IT และพฤติการณ์ ของคนร้ายอยู่
เสมอ)

สยศ.ตร.(ผอ.) วิเคราะห์
อาชญากรรมภาพรวมและ
กาหนดเปูาหมายและ
มาตรการให้หน่วย
ขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
สทส./ก./น./ภ.1-9 และ
ศชต.

๓๙

เปูาประสงค์

กลยุทธ์

การดาเนินการ
- ปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์(การค้ามนุษย์
ข้ามชาติ)
- ปูองกันและปราบปรามการกระทาต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บุกรุกปุาสงวน
ตัดไม้ทาลายปุา เช่น ไม้พะยูง ล่าสัตว์ปุา ค้าขายอวัยวะ
สัตว์ เช่น งาช้าง นอแรด เป็นต้น)
การปราบปรามอาชญากรรม
- การจับกุมหมายจับคดี อุฉกรรจ์ คดีค้างเก่า
- การกวาดล้าง ระดมจับกุมคดีกลุ่ม ๕
- ปราจีนบุรีโมเดล, การใช้ระบบ Line ในงานปราบปราม
อาชญากรรม
- การค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว และการค้าประเวณี
- Social media ที่กระทบกับ ตร.
การควบคุมอาชญากรรมในแหล่งท่องเที่ยว
-การแก้ปัญหาข้อร้องเรียนนักท่องเที่ยวตามนโยบาย
รัฐบาล (ชิงทรัพย์,ข่มขืน)
-การดาเนินคดีที่มีผู้เสียหายเป็นนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
ในเมืองท่องเที่ยวสาคัญ เช่น เมืองพัทยา สุราษฎร์ฯ
ภูเก็ต ต้องมีมาตรการที่ชัดเจน ด้านการปราบปราม
กวาดล้างอาวุธ การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ก./
สตม./ปส./ป./ทท./ตท.และสท.)
-จัดทาแผนปฏิบัติการแก้ไขอาชญากรรมในเมือง
ท่องเที่ยว โดยกาหนดพื้นที่เปูาหมายเมืองสาคัญ ๒
เปูาหมาย ในพื้นที่ ภ.๒ และ ภ. ๘ (พัทยา สมุย ภูเก็ต)
ประสานแผนปฏิบัติกับ บก.ทท./ป/นร ในพื้นที่

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ
สตม./ก./น./ภ.1-9 และ
ศชต
บช.น. ภ.๑-๙ ศชต.
และ บช.ก.

บช.น. ภ.๑-๙ ศชต.
และ บช.ก.

ภ.๒ /ภ.๘ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
บช.น. ภ.๑-๙ ศชต.
และ บช.ก.

๔๐

เปูาประสงค์

กลยุทธ์

การดาเนินการ

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวสาคัญในการแจ้งเหตุจุดตรวจ
เพิ่มความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
- จัดให้มีทีมวิเคราะห์อาชญากรรม
๑.๓ มีระบบและ
กระบวนงานที่ตอบ
สนองนโยบายรัฐบาล
ที่มีประสิทธิภาพ

๑.๓.๑ ปรับปรุง พัฒนาระบบงานและ
กระบวนงานของหน่วยงานรับผิดชอบ
ให้มีประสิทธิภาพ

กาหนดผู้รับผิดชอบในระดับบริหาร และระดับ

ปฏิบัติการให้มีความชัดเจน (สยศ.ตร.(ผอ.))
มีกระบวนงานขับเคลื่อน รวบรวม ติดตาม และวัด
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม (สยศ.ตร.(ผอ.))
มีการวิเคราะห์ สรุปผลการปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
อย่างต่อเนื่อง (สยศ.ตร.(ผอ.))
- การพัฒนาองค์กรตารวจให้จัดทาแผน Action Plan เป็น
แผนทุกระยะ ๓ เดือน ในระยะยาว ๕-๑๐ ปี เพื่อ
พิจารณาทิศทางต่อไปขององค์กรตารวจ ทั้งโครงสร้าง
เงินเดือน ค่านิยม ตร.
-สัมมนาผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ตร. ตั้งแต่ ผบก. >
รอง ผบ.ตร. มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ
-สัมมนา ผบก. ทั่วประเทศขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม
นโยบาย
-สัมมนา หน. สภ./สน. ทั่วประเทศ
ประกวด ผบก. เข็มแข็งในการควบคุมฝูงชน

๑.๓.๒ ประชาสัมพันธ์กระบวนงานและ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการ และผลการ
มาตรการในการดาเนินงานให้แก่
ปฏิบัติ ให้ประชาชนและสังคมได้รับรู้ผ่านทางสื่อ ต่าง ๆ
ประชาชนได้รับรู้
รวมทัง้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สท.)

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

สยศ.ตร.(ผอ.)

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

สยศ.ตร.(ผอ.)

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

สยศ.ตร.(ผอ.)
สยศ.ตร.

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

สท.

๔๑

เปูาประสงค์

กลยุทธ์

๑.๔ มีเทคโนโลยีอุปกรณ์ ๑.๔.๑ นาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และเครื่องมือ เครื่องใช้ และเหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
พิเศษ รวมทั้งระบบ
สารสนเทศอัจฉริยะ
๑.๔.๒ พัฒนาคุณภาพของฐานข้อมูล
สารสนเทศให้ครบถ้วน ทันสมัย มีการ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายใน
และภายนอก
๑.๔.๓ กาหนดกรอบอัตราและจัดหา
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้พิเศษ ที่
ทันสมัยให้เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การปฏิบัติงาน
๑.๔.๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม
ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้
พิเศษ

การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

-พัฒนาศูนย์ข้อมูลของศูนย์ต่างๆ ทุกระดับตั้งแต่ ระดับ
สภ./สน.
- การประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Confernce ให้ได้ถึง
ระดับ สภ./สน.
การกาหนดแนวทาง วิธีการในการบูรณาการเพื่อใช้
●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
ข้อมูลร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก (สทส.)
มีขั้นตอน ระยะเวลาในการตรวจสอบ
●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
ความถูกต้องของข้อมูลในฐานข้อมูล (สทส.)
การวิเคราะห์ความจาเป็นในการใช้เครื่องมือพื้นฐาน
●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
เครื่องมือพิเศษ รวมทั้งกรอบระยะเวลาในการจัดหา
จัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซม ชดเชย (สกบ.)
ให้ไปพิจารณารวมในยุทธ์ ๔ เกี่ยวกับเรื่องแผนพัฒนา

สทส.
สทส.
สกบ.

บุคลากร ข้อ ๔.๑.๓ (สกพ.)

ศชต.และหน่วยที่
เกี่ยวข้อง

-การจัดหาเครื่องมือพิเศษให้กับผู้ปฏิบัติการ

สกบ.

หมายเหตุ : หน่วยรับผิดชอบในช่องกิจกรรม เป็นหน่วยรับผิดชอบการจัดทาแผน/โครงการในภาพรวมของ ตร.

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ
สทส.

๔๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ
เปูาประสงค์
๒.๑ สังคมและ
ประชาชนเชื่อมั่นต่อ
องค์การตารวจ

กลยุทธ์

หน่วยรับผิดชอบหลัก
สยศ.ตร.(ยศ.)
การดาเนินการ

หน่วยรับผิดชอบร่วม
สยศ.ตร.(วจ.)
ตัวชี้วัด

๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตาม
หน่วยที่ทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ปรับปรุง
●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทั้งจากภายใน พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน (สตส.
และภายนอกองค์การ
และ จต.)
-วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการตรวจสอบ
-กาหนดแนวทางแก้ไข พัฒนาและขับเคลื่อนไปสู่
การปฏิบัติ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
-กาหนดแนวทางจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ (จต. และ กม.)
- ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ
ในหน่วยงาน (กม.)
- ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานของ จต. และ อต.
พัฒนาบุคลากรและกระบวนงานของหน่วยงาน โดย
●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
การนาบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่าง ๆ มาทา
หน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ครู วิทยากร ผู้ตรวจราชการ เพื่อเป็น
ต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี
(ตรงกับยุทธ์ ๔ ข้อ ๗) (บช.ศ., รร.นรต. และ สกพ.)

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ
สตส. และ จต.

บช.ศ., รร.นรต. และ
สกพ.

๔๓
เปูาประสงค์

กลยุทธ์

การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

การพัฒนาระบบงานในเรื่องการร้องเรียน ร้องทุกข์ (จต.)

-การกาหนดช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ และ
เผยแพร่ให้แก่ประชาชนและสาธารณชนรับรู้ โดยมี
ขั้นตอน กระบวนการทางานที่คานึงถึงผลกระทบที่จะเกิด
กับผู้ร้องเรียน
-แก้ไขปัญหาที่เกิดจากข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ของ
ประชาชน หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ตลอดจน
ข้าราชการตารวจ ให้ได้ข้อยุติ
-มีกระบวนการสื่อสาร เผยแพร่ ผลการดาเนินการไป
ยังผู้ร้องเรียน สื่อมวลชน ที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้
-มีการนาปัญหาที่เกิดจากข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ใน
ลักษณะต่าง ๆ ไปปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
การกาหนดช่องทางหรือเปิดโอกาสให้ กต.ตร. หรือ
●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนา และให้ข้อคิดเห็นในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของตารวจ (สง.ก.ต.ช.)
๒.๑.๒ นามาตรการปูองกันปราบ ปราม การบ่งชี้ปัญหาการทุจริตของข้าราชการตารวจ (จต.) ●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
การทุจริตและประพฤติมิชอบมาบังคับ การกาหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาและการ
●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
ใช้กับข้าราชการตารวจที่ประพฤติมิชอบ ดาเนินการต่อผู้กระทาผิด (จต.)
อย่างจริงจัง
ให้พิจารณาช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์
●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
ในข้อ ๒.๑.๑ มารวมด้วย (จต.)
๒.๑.๓ มุ่งทางานเพื่อภาพลักษณ์ของ
กาหนดภาพลักษณ์ คุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
ตารวจให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและ
ประสงค์ โดยพิจารณาจาก (สยศ.ตร.(ยศ.))
ประชาชน
-พฤติกรรมที่ประชาชนไม่พึงพอใจ
-ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ
จต.

สง.ก.ต.ช.

จต.

สยศ.ตร.(ยศ.)

๔๔
เปูาประสงค์

กลยุทธ์

การดาเนินการ
กาหนดวิธีการสื่อสารให้แก่บุคลากรในองค์กร ได้

ตัวชี้วัด
●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

ตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมศรัทธา ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนในลักษณะต่าง ๆ เพื่อยอมรับและสร้างการ
เปลี่ยนแปลง (สยศ.ตร.(ยศ.)
-สร้างและนาเสนอต้นแบบของภาพลักษณ์ คุณลักษณะ
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
-ตอกย้าภาพลักษณ์คุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของระดับหน่วยงาน และบุคคลอย่างต่อเนื่อง
-สื่อสารและเผยแพร่ให้ข้าราชการตารวจ ประชาชน
และสาธารณชน ได้รับรู้ถึงความเหนื่อยยาก ตรากตรา
เสี่ยงภัย การอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน ของหน่วยงานตารวจและบุคลากร
ตัวอย่าง
-สื่อสารให้ข้าราชการตารวจ ประชาชนและ
สาธารณชน ได้รับรู้ถึงภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับค่านิยม
ขององค์การ ได้แก่ การมีสมรรถนะที่ดี สุจริตเป็นธรรม
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และการให้บริการด้วยใจ ของ
ทั้งหน่วยงานและบุคคล
๒.๑.๔ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ
ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การที่ดี และปรับปรุงวัฒนธรรม ●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
โดยยึดถือศักดิ์ศรี จริยธรรมและหลัก
องค์การที่สร้างพฤติกรรมในทางลบ (บช.ศ.)
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม
-ศึกษาสถานภาพวัฒนธรรมองค์การที่มีอยู่ ทั้ง
ด้านบวกและลบ หาสาเหตุ
-กาหนดวัฒนธรรมองค์การที่ต้องการ และวาง
แนวทางการสร้างระบบ
-รณรงค์ เชิญชวน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแนวทาง
ให้ดูความเชื่อมโยงกับข้อ ๒.๑.๓ (บช.ศ.)

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ
สยศ.ตร.(ยศ.)

บช.ศ.

๔๕
เปูาประสงค์

กลยุทธ์
๒.๑.๕ เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมข้าราชการตารวจในทุกระดับ

๒.๒ ผู้รับบริการมีความ ๒.๒.๑ ให้ความสาคัญกับการให้บริการ
พึงพอใจต่อการปฏิบัติ ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม
งานของตารวจ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการให้
บริการและการ
ปฏิบัติงานของตารวจ
๒.๒.๒ เพิ่มขีดความสามารถของสถานี
ตารวจในทุกมิติ

การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

●ส่งเสริม ผลักดันระเบียบประมวลจริยธรรมตารวจให้มี ●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
ผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (บช.ศ.)
-การให้รางวัล ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินให้แก่
ข้าราชการตารวจที่เป็นแบบอย่าง เพื่อส่งเสริม ยกย่อง
-การนาข้าราชการตารวจที่เป็นแบบอย่างมาเป็น
วิทยากร ครู บรรยาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่
หน่วยงานและข้าราชการตารวจ
-การส่งเสริมความก้าวหน้าของข้าราชการตารวจที่มี
คุณธรรม จริยธรรมดีเด่น
-ดาเนินการตามโครงการ “ตารวจไทยใจสะอาด”
●กาหนดให้มี “ข้าราชการตารวจดีเด่น” เพื่อเป็น
●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
ต้นแบบในแต่ละด้าน (สง.ก.ตร.)
-การคัดเลือก ให้คานึงถึงวิธีการได้มาที่เกิดจากการ
ยอมรับทั้งภายในและภายนอก
●ปรับเปลี่ยน สร้างความโปร่งใสในกระบวนการ
●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
ปฏิบัติงานสาคัญของ ตร. ที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
ศรัทธาของประชาชน (สยศ.ตร.(ยศ.))
-คัดเลือก ศึกษา วางระบบ ทดลอง นาไปใช้
ประเมินผล
●ยกระดับและจัดทาสถานีตารวจ ให้เป็น “สถานี
ตารวจมาตรฐาน” (สยศ.ตร.(ยศ.))
-อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ สิ่งของหลวง/กรอบ
ระยะเวลาการจัดหา

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ
บช.ศ.

สง.ก.ตร.

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

บช.น. ภ.๑-๙ และ ศชต.

๔๖
เปูาประสงค์

กลยุทธ์

การดาเนินการ
-ระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม (ง่าย สะดวกต่อการ
บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล)
-ปรับเกณฑ์การวิเคราะห์และกาหนดตาแหน่งของ
สถานีตารวจ ให้มีความเหมาะสม (ขนาด/ สภาพ
ปัญหา/งบประมาณ/ความจาเป็น)
-การบริหารจัดการการนาหลักสมรรถนะเข้ามาใช้
ในตาแหน่งต่าง ๆ/การให้อานาจหัวหน้าสถานีในการที่
จะมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้รับผิดชอบในงานต่ๆาง
-ความเสมอภาคเท่าเทียมกันของสิทธิประโยชน์ภายใน
สถานีตารวจ (งานธุรการไม่ได้รับเงิน เพิ่มพิเศษ อาจ
พิจารณากาหนดตาแหน่งในลักษณะเดียวกันทั้งสถานี
ทั้งนี้ให้พิจารณา แนวทางการรับข้าราชการตารวจ
ประเภทไม่มียศหรือพนักงานราชการตามความ
เหมาะสม)
-ปรับระบบการทางานทุกสายงานในสถานีตารวจ ให้
เป็นมาตรฐานและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนตามหลักนิติรัฐ
-การบริการประชาชน ต้องกาหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการบริการประชาชนให้ชัดเจน
-กาหนดหลักเกณฑ์ในการทดสอบสมรรถนะประจาปี
ของข้าราชการตารวจทุกระดับชั้นใน สถานีตารวจ ทั้ง
ด้านความรู้ความสามารถ สมรรถนะทางกาย สมรรถนะ
ทางใจ และยุทธวิธีตารวจ

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ

๔๗
เปูาประสงค์
-ลดความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรมของ
ประชาชน

กลยุทธ์

การดาเนินการ

๒.๒.๓ ปรับทัศนคติและวิธีการทางานที่ การฝึกอบรมบุคลากรหรือพัฒนาบุคลากร ควรมุ่งเน้น
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยยึดประชาชนและ หรือใช้เครือ่ งมือการพัฒนาที่ทาให้บุคลากรยึดถือ
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ประโยชน์ ความต้องการของประชาชน ปัญหาชุมชน
เป็นผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่
(บช.ศ. รร.นรต. บช.น. ภ.๑-๙ ศชต. สตม. บช.ตชด.
และ บช.ก.)
พัฒนากระบวนงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์(ลดขั้นตอน ลด
ระยะเวลา)
(บช.ศ .รร.นรต. บช.น. ภ.๑-๙ ศชต. สตม. บช.ตชด.
และ บช.ก.)
๒.๒.๔ นาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ในกิจการตารวจ
กิจกรรมการทางานของตารวจ (สยศ.ตร.(ผอ.) และ
สง.ก.ต.ช.)
๒.๒.๕ ดาเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นการ
สถานีตารวจจัดทาข้อมูลการวิเคราะห์ปัญหาภายใน
แก้ปัญหาของชุมชนและสังคม
พื้นที่ ร่วมกับ กต.ตร.สน./หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ในพื้นที่ และจัดลาดับความสาคัญของวิธีการและการ
แก้ไขปัญหา(สยศ.ตร.(ผอ.) และ สง.ก.ต.ช.)
ผลักดันกิจกรรมการแก้ปัญหาไปสู่การปฏิบัติ
(สยศ.ตร.(ผอ.) และ สง.ก.ต.ช.)
๒.๓ มีกระบวนงานที่
๒.๓.๑ กาหนดกรอบมาตรฐานและ
มาตรฐานในการให้บริการ (สยศ.ตร.(ผอ.))
โปร่งใสมีมาตรฐาน
ปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนกระบวนงานและ มาตรฐานด้านตัวข้าราชการตารวจผู้ให้บริการ
-มีกระบวนงานที่ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของสถานี
(สยศ.ตร.(ผอ.))
มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ ตารวจและงานบริการประชาชน
มาตรฐานด้านการปูองกันอาชญากรรม (สยศ.ตร.
ของประชาชนและ
(ผอ.))
หน่วยงานต่าง ๆ
มาตรฐานด้านอานวยความยุติธรรม(กมค. และ สบส.)

ตัวชี้วัด
หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
หน่วยระดับ บช.เป็นผู้กาหนด
หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ
บช.ศ. รร.นรต.
บช.น. ภ.๑-๙ ศชต.
สตม. บช.ตชด. และ
บช.ก.
บช.ศ. รร.นรต.
บช.น. ภ.๑-๙ ศชต.
สตม. บช.ตชด. และ
บช.ก.
สยศ.ตร.(ผอ.) และ
สง.ก.ต.ช.
บช.น. ภ.๑-๙ และ ศชต.

สยศ.ตร.(ผอ.) และ
สง.ก.ต.ช.
บช.น. ภ.๑-๙ และ ศชต.

๔๘
เปูาประสงค์
-มีการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

การดาเนินการ

มาตรฐานการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดจากประชาชน
ร้องเรียน
การปฏิบัติหน้าที่ของตารวจ (สยศ.ตร.(ผก.,ผอ.))
-การบังคับใช้กฎหมายด้านการจราจร (จราจร/
ตารวจทางหลวง ในเรื่องการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด การ
เรียกให้หยุด การออกใบสั่ง ฯลฯ)(สยศ.ตร.(ผก.))
-การบังคับใช้กฎหมายด้านอื่น ๆ (ตรวจค้น จับกุม
สืบสวนสอบสวน)(สยศ.ตร.(ผอ.))
- จต. ประเมินข้อมูลพฤติกรรมตารวจที่ถูกร้องเรียน
และ บช.ศ. นาไปกาหนดเป็นทางในการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพในหลักสูตรต่างๆ
๒.๓.๒ ปรับปรุง พัฒนาคู่มือการ
ทบทวน ปรับปรุง พัฒนา จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานของสถานีตารวจ และ
ในทุกสายงาน ให้มีมาตรฐานเดียวกันมีขั้นตอนกรอบ
งานบริการประชาชน
ระยะเวลาในการตรวจสอบการปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ
(สยศ.ตร.(ผอ.))
๒.๓.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรอบ
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ เพื่อให้
มาตรฐานขั้นตอนกระบวนงานและ
ประชาชนได้รับรู้รับทราบการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ประชาชน (สท. และ สทส.)
รับรู้โดยใช้สื่อต่าง ๆ
๒.๓.๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ มีแผนการให้ความรู้ ทบทวนการปฏิบัติตามคู่มือแก่
เข้าใจ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ บุคลากรประจาปีงบประมาณ (สยศ.ตร.(ยศ.))
ตามมาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานที่
มีกิจกรรมการฝึกอบรมภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับคู่มือ
กาหนด
การปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ (บช.ศ.)
๒.๓.๕ เสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการ กาหนดมาตรการในการแก้ปัญหาการทุจริตที่

ตัวชี้วัด

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ
บช.น. ภ.๑-๙ และ ศชต.

จต./ทุกหน่วยกาชับการ
ปฏิบัติ
●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

สยศ.ตร.(ผอ.)

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

๔๙
เปูาประสงค์

กลยุทธ์

การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

ประชาชนร้องทุกข์ตามลาดับความสาคัญและขับเคลื่อน
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (เช่นเจ้าหน้าที่ตารวจ
จราจร สายตรวจ สืบสวน พนักงานสอบสวน (จต.)
- การใช้รถของทางราชการต้องแต่งเครื่องแบบทุกครั้ง
ใช้สัญญาณไฟที่ติดตั้งบนรถต้องถูกระเบียบ
- ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบัญชียุทธภัณฑ์ในคลัง
สพ.สกบ.
๒.๓.๖ พัฒนางานตรวจสอบภายใน ให้ ●กาหนดให้มีการอบรมพัฒนาด้านการตรวจสอบ
●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
เป็นไปตามแนวทางประกันคุณภาพการ ภายใน ในหลักสูตรการฝึกอบรมทุกระดับ (สตส.)
ตรวจสอบภายในภาครัฐ
●หน่วยงานในสังกัดมีการทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายในอย่างสม่าเสมอ (สตส.)
๒.๔.๑ กาหนดกรอบอัตราครุภัณฑ์
●จัดทาแผนจัดหา รักษา ทดแทนครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
๒.๔ บุคลากรและ
ยุ
ท
โธปกรณ์
ย
านพาหนะ
เครื
อ
่
งมื
อ
เครื่องมือเครื่องใช้ (สกบ.)
หน่วยงานมีครุภัณฑ์
เครื
อ
่
งใช้
เทคโนโลยี
ส
ารสนเทศที
่
ยุทโธปกรณ์
ทันสมัย มีความเหมาะสม ตาม
ยานพาหนะเครื่องมือ มาตรฐาน ที่กาหนด

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ

ตารวจให้มีวินัยและเคร่งครัดต่อ
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของตารวจ

สบก/บช.ศ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

สกบ.

เครื่องใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้
เพียงพอ ตาม
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน

๒.๔.๒ จัดหา ปรับเกลี่ย และแจกจ่าย ●กาหนดกรอบระยะเวลาการดาเนินการ (สกบ.)
ครุภัณฑ์ฯตามข้อ ๒.๔.๑ ให้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน
๒.๔.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความ ●การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

๕๐
เปูาประสงค์

กลยุทธ์

การดาเนินการ

ถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อการใช้ประโยชน์ ข้อมูล ขอให้มุ่งเน้น (สทส.)
มีความสะดวกง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูล
-การบูรณาการความต้องการในการใช้ประโยชน์ของ
และสามารถพัฒนาให้เชื่อมโยงข้อมูล
หน่วยงานในสังกัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
-ข้อมูลสามารถนาไปใช้วิเคราะห์และพัฒนาการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
-การจัดเก็บข้อมูลต้องมีความง่ายสาหรับผู้จัดเก็บ
ข้อมูลให้มากที่สุด
-การจัดเก็บข้อมูลต้องมีความปลอดภัย มีระบบ
สารองข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องได้
●การเตรียมความพร้อมของระบบฐานข้อมูลและ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้สามารถเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก (สทส.)
หมายเหตุ : หน่วยรับผิดชอบในช่องกิจกรรม เป็นหน่วยรับผิดชอบการจัดทาแผน/โครงการในภาพรวมของ ตร.

ตัวชี้วัด

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ

๕๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตารวจ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
จานวนคดีอาญาที่มีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อจานวนประชากร
เปูาประสงค์

กลยุทธ์

๓.๑ การมีส่วนร่วมของ -ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเครือข่าย
ประชาชนเครือข่าย
ภาครัฐ และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ภาครัฐ และภาคเอกชน
ที่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
เข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและ
ให้บริการมีความ
เข้มแข็ง

การดาเนินการ

หน่วยรับผิดชอบ
สยศ.ตร.(ยศ.)

หน่วยรับผิดชอบร่วม
สยศ.ตร.(ผอ.)
ตัวชี้วัด

●การแสวงหา ชี้แจง ทาความเข้าใจกับประชาชนให้
●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
เห็นความสาคัญในการดูแลชุมชนของตน และเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน (ผอ.)
●ใช้กลไก กต.ตร. ทุกระดับ ในการดาเนินงานร่วมกับ ●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
หน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย (สง.ก.ต.ช.)
1) ระดับ บช./ภ. บก./ภ.จว. สน./สภ. เน้นการวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาอาชญากรรม พื้นที่เสี่ยงอย่างจริงจัง
ถือเป็นหัวใจสาคัญเพื่อกาหนดมาตรการในการแก้ไข
ปัญหา
2) ออกมาตรการการปฏิบัติที่ในห้วงเวลาที่เหมาะสม
คานึงถึงสภาพพื้นที่ ความเป็นเมือง ระดับความเข้มแข็ง
และสภาพแวดล้อมของชุมชน
3) กาชับการจัดเก็บข้อมูลอาชญากรรม เช่น สถานที่เกิด
เหตุ วัน เวลา รูปแบบการเกิดอาชญากรรม ลักษณะ
ผู้กระทาผิด
ให้ทันสมัย เพื่อนามาวิเคราะห์อาชญากรรม

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

๕๒

เปูาประสงค์

กลยุทธ์

๓.๒ การมีส่วนร่วม
๓.๒.๑ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและ/
ของประชาชน เครือข่าย หรือให้รางวัลตอบแทนคุณความดีแก่
ภาครัฐ และภาคเอกชน ประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และ

การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

4) จัดระบบงานสายตรวจให้มีความพร้อมสามารถไปถึง
ที่เกิดเหตุ และระงับเหตุโดยรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
-การสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา (ปรับปรุงภาพลักษณ์การ
ปฏิบัติ มาตรฐานการทางาน)
-สารวจ รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน ชุมชน
หน่วยงานต่างๆ
-สร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนในการดูแลพื้นที่
-ปรับปรุงการให้บริการทุกด้านบนสถานีตารวจ
ปรับเปลี่ยน/แก้ไข พฤติกรรมตารวจที่สร้างภาพลักษณ์
ในทางเสื่อมเสีย เช่น ตารวจจราจร ตารวจทางหลวง
การใช้ยานพาหนะหลวง การละเมิดฝุาฝืนกฎหมายเสียเอง
-การใช้อานาจโดยมิชอบ ลงโทษทางวินัยทันที่
-การใช้กล้อง/สร้างเครือข่าย CCTV ทั้งหน่วยงานรัฐและ
เอกชนในการการเฝูาระวังพื้นที่สาธารณะชน
-การนาเครื่องมือสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อลด
การปะทะและความขัดแย้งระหว่างตารวจและ
ประชาชน เช่น ความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรฯ เป็นต้น
-กาชับการใช้ข่าวกับสื่อมวลชน●กาหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบในการให้รางวัล ที่เป็นตัว ●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
เงินและไม่เป็นตัวเงิน ตอบแทนแก่ชุมชน เครือข่าย
ภาครัฐและเอกชน ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมหรือ
การให้บริการ จนเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวม (สยศ.ตร.(ผอ.))
1) ตอกย้าทัศนคติของบุคลากร ในการยึดถือประชาชน
เป็นศูนย์กลาง การตอบสนองความต้องการและปัญหา

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ
บช.น. ภ.๑-๙ และ ศชต.

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

๕๓

เปูาประสงค์

กลยุทธ์

การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

ของประชาชนเป็นสาคัญ
2) ระดับสถานีตารวจ ร่วมกับประชาชนจัดทาบัญชี
ปัญหาของพื้นที่ วิธีการแก้ปัญหา สรุปผลการปฏิบัติเพื่อ
ทราบการเปลี่ยนแปลง
3) ระดับ ภ.จว. และ ภาค สนับสนุนการปฏิบัติของ
สถานีตารวจ และใช้กลไกระดับจังหวัดและภาค
สนับสนุน เช่น กต.ตร. ภ.จว. เป็นต้น
๓.๒.๒ สนับสนุนเงินค่าตอบแทนและ
●ผลักดันให้เกิดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับ
●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
สวัสดิการให้กับประชาชนและเครือข่าย
ประชาชนและเครือข่ายที่มามีส่วนร่วมในกิจการตารวจ
ภาครัฐและภาคเอกชนตามความเหมาะสม (สยศ.ตร.(ผอ.) และ สงป.(กง.))
๓.๒.๓ ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ วิธีการ
●ปรับปรุงรูปแบบ วิธีการปฏิบแนวทางการ
ัติ
ประเมินผล ●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
ปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางการประเมินผล ให้เป็นปัจจุบัน โดยคานึงแนวคิ
ถึง ดในเชิงวิชาการ บทเรียน
การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน
ประสบการณ์ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน ให้มี
ปัญหาอาชญากรรมในอนาคต (สยศ.ตร.(ผอ.,วจ.))
ความชัดเจน สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่าง
-การวิเคราะห์ปัญหาในรายพื้นที่/ชุมชน
เป็นรูปธรรม มีความเหมาะสมกับสภาพ
-การกาหนดแนวทางในการแก้ปัญหา
ปัญหา และความต้องการของประชาชน
-การลงมือแก้ปัญหาที่เน้นความยั่งยืน
ในพื้นที่
1) เร่งรัดให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดทาโครงการสถานี
ตารวจต้นแบบให้จัดทาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกหน่วย
2) หน่วยที่ทาแล้วประเมินผลสถานีตารวจต้นแบบว่า
สามารถลดหรือควบคุมอาชญากรรมได้หรือไม่ และ
ประชาชนมีความพึงพอใจอย่างไร แล้วนามาปรับปรุง
พัฒนาเพื่อขยายผลสถานีตารวจต้นแบบต่อไป
3) เร่งแก้ไขปัญหา และพัฒนาสถานีตารวจที่ประสบ
ปัญหา กรณีการสร้างสถานีตารวจทดแทน และการ

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

๕๔

เปูาประสงค์

๓.๓ ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย กฎระเบียบ
คาสั่ง และข้อบังคับ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้
เอื้อต่อการเข้ามามี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน เครือข่าย
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน

กลยุทธ์

การดาเนินการ

ปรับปรุงพัฒนาการบริการประชาชนในระหว่างการ
ก่อสร้างอย่างเป็น รูปธรรม
๓.๓.๑ บูรณาการกลไกที่เกี่ยวข้องทั้ง
●การใช้ กต.ตร. ในการดาเนินกิจกรรมให้ครอบคลุม
ภายใน และภายนอกองค์การ ให้มีการ
และผลักดันให้ กต.ตร. มีส่วนร่วมในการรักษาสงบ
เชื่อมโยงการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของ เรียบร้อยของชุมชนอย่างยั่งยืน (สง.ก.ต.ช.)
ประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ให้มีเอกภาพลดความซ้าซ้อน
ในการปฏิบัติงาน

๓.๓.๒ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ
●ผลักดันให้มีการปรับแก้กฎหมาย ฯ (สยศ.ตร.(ผอ.)
ระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับต่างๆ ที่เป็น และ กมค.)
อุปสรรคต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน

ตัวชี้วัด

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

-การทุจริตโดยกองทุนหมู่บ้าน จว. มหาสารคาม
-กาชับการทา ๑๐ เรื่องคุณภาพห้องตรวจพิสูจน์ให้ได้
มาตรฐาน
-ให้ฝุายกฎหมายเร่งพิจารณาดาเนินการกรณีการรับคดี
๑๐๐%
๓.๔. หน่วยงานและ
บุคลากรนาแนวคิด

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ

๓.๔.๑ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของ
●กาหนดหลักสูตร “แนวคิดเรื่อง Community Policing ●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
ข้าราชการตารวจและเปูาหมายการทางาน เพื่อใช้ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอย่าง

ภ.๔
ทส/สพฐ.
กมค.
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

๕๕

เปูาประสงค์
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เครือข่าย
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนมาใช้ใน
การแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและ
ให้บริการประชาชน

กลยุทธ์

การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

ยั่งยืน” ในการผลิตและฝึกอบรมข้าราชการตารวจที่
บรรจุใหม่ ทั้งระดับชั้นประทวนและสัญญาบัตร รวมทั้ง
หลักสูตรที่พัฒนาหลักสูตรข้าราชการตารวจระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่ (สยศ.ตร.(ผอ.) บช.ศ. และ รร.นรต.)
●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
●กาหนดกิจกรรมหรือส่งเสริมข้าราชการตารวจ/
หน่วยงาน ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทเรียน
ประสบการณ์กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน NGOs
และบุคคลที่เป็นแบบอย่างของผู้นาในการพัฒนา จน
ประสบความสาเร็จในการพัฒนาและแก้ปัญหาอันเกิด
จากการมีส่วนร่วมของประชาชน (สยศ.ตร.(ผอ.))
-การแสวงหาความร่วมมือ จากประชาชนและแก้ปัญหา
อาชญากรรมในชุมชน
-ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของ จต. ผ่านโทรศัพท์สายด่วน
๑๕๙๙
๓.๔.๒ จัดทาฐานข้อมูลการมีส่วนร่วมของ ●ให้หน่วยงานในสังกัด มีการจัดฐานข้อมูล และบูรณา ●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
ประชาชน ได้แก่ ทะเบียนอาสาสมัคร
การฐานข้อมูลส่วนกลาง เข้ากับระบบเทคโนโลยี
เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน และ
สารสนเทศของหน่วยงานกลาง (สยศ.ตร.(ผอ.))
ชนิดของกิจกรรมที่ดาเนินการ และให้
สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานอื่น

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ

ของหน่วยงานทุกระดับให้ยึดถือ “การมี
ส่วนร่วมของประชาชนเป็นปรัชญาในการ
ทางาน”

การลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม
- การจัดระเบียบพื้นที่,โซนนิ่ง, เซฟตี้โซน
- การควบคุมอบายมุข เช่น บ่อนการพนัน สถานบริการ

บช.น. ภ.๑-๙ และ ศชต.

บช.น. ภ.๑-๙ และ ศชต.

บช.น./ ภ.๑-๙/ ศชต.

๕๖

เปูาประสงค์

กลยุทธ์

การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

เปิดเกินเวลา แหล่งมั่วสุม ตู้ม้าไฟฟูา
- ปรับปรุงระบบสายตรวจวิธีการตรวจให้เหมาะสม ชนิด
ประเภท ช่วงเวลา ข้อปฏิบัติ
- การเข้าถึงที่เกิดเหตุ/การระงับเหตุ เมื่อได้รับแจ้ง
- การให้ความช่วยเหลือประชาชน ปรับปรุงตู้ยาม
จุดบริการ ปูอมยาม
- การปรับปรุงพฤติกรรม ท่าที การแสดงความเต็มใจ
ให้บริการ
-การแจ้งผลการดาเนินการต่อข้อร้องเรียนผู้เสียหายใน
คดีอาญา
- การติดตามเฝูาระวัง/ตรวจเยี่ยม บุคคลพ้นโทษกลุ่ม
เสี่ยง มิให้กระทาผิดซ้า เมื่อเกิดในพื้นที่ผู้บังคับบัญชา
ต้องลงไปกากับ ดูแลทุกกรณีกาหนดมาตรการการ
ปฏิบัติทุกขั้นตอน
-เร่งรัดจบกุมคนร้ายในคดีสาคัญ อุกฉกรรจ์ และน่าสนใจมี
มาตรการสื่อสารต่อผู้เสียหาย เหยื่อเพื่อบาบัด เยียวยา
๓.๔.๓ ปรับโครงสร้างหน่วยงานและระบบ ●ปรับโครงสร้างของตาแหน่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
ตาแหน่งให้สอดคล้องกับการมีส่วนร่วม
ให้มีผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนงานด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
(สภ./สน.) และ (สยศ.ตร.(ผอ.))

หมายเหตุ : หน่วยรับผิดชอบในช่องกิจกรรม เป็นหน่วยรับผิดชอบการจัดทาแผน/โครงการในภาพรวมของ ตร.

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ

สกพ.

๕๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงาน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ความพึงพอใจของข้าราชการตารวจต่อการบริหารงานภายในองค์การ
เปูาประสงค์
๔.๑ การบริหารโดยยึด
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์

หน่วยรับผิดชอบ
สยศ.ตร.(ยศ.)
การดาเนินการ

หน่วยรับผิดชอบร่วม
สยศ.ตร.(วจ.) สกพ. สกบ. สงป. สทส. สท.
ตัวชี้วัด

●การผลักดันผู้บริหาร บุคลากรทุกระดับให้บริหาร
●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
จัดการเชิงยุทธศาสตร์ (สยศ.ตร.(ยศ.))
-การมอบหมายให้รับผิดชอบขับเคลื่อนงานตาม
ยุทธศาสตร์ เปูาหมาย และ ตัวชี้วัด
-การอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร
-การเสนอผู้บังคับบัญชาในงานหรือภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์เพื่อกาหนดแนวทางการ
๔.๑.๒ พัฒนาระบบการจัดทาแผนงาน ●จัดทายุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ (สยศ.ตร. (ยศ.)) ●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
งบประมาณ ขับเคลื่อนติดตามและ
-การกาหนดกรอบการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับ ให้ทันวงรอบปฏิทินงบประมาณ
องค์กรและระดับบุคคลให้มี
-การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ มีการนาผลการปฏิบัติ
ประสิทธิภาพ
ราชการที่ผ่านมา และนาผลการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม
สถานการณ์และแนวโน้มต่าง ๆ มาใช้ในการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ
●การจัดคาของบประมาณ มุ่งเน้นผลงานตาม
●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
๔.๑.๑ การบริหารที่มุ่งเน้นผลงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

๕๘
เปูาประสงค์

กลยุทธ์

๔.๑.๓ พัฒนาองค์กร และโครงสร้าง
องค์กรให้มีความสอดคล้องต่อความ
เปลี่ยนแปลง

การดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ (สงป.)
-จัดทาแผนยุทธศาสตร์เฉพาะด้านเพื่อรองรับกลยุทธ์
สาคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตร
หน่วยงานระดับ บช. จัดทาแผนปฏิบัติราชการและ
แผนปฏิบัติการสาคัญรองรับและสอดคล้องกับกลยุทธ์
และยุทธศาสตร์ ตร. (สยศ.ตร.(ยศ.))
-การปรับแผนปฏิบัติราชการ เปูาหมาย กลยุทธ์ให้สอด
รับกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
หน่วยงานมีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการไปสู่การ
ปฏิบัติตามวงรอบ (สยศ.ตร.(ยศ.))
กาหนดและเร่งรัดการประเมินผลตามยุทธศาสตร์ ตร.
และแผนปฏิบัติราชการประจาปี (สยศ.ตร.(ยศ.))
-หน่วยงานระดับ บช. มีการประเมินผลตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
-การรายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
●การจัดทาแผนพัฒนาองค์กร แผนทรัพยากรบุคคล
รองรับยุทธศาสตร์ ตร. (สกพ.)
-การจัดทาแผนพัฒนาองค์กรและโครงสร้างองค์กร
(การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจ และอัตรากาลัง
ตามช่วงเวลา)
-การจัดทาแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ให้รวมถึง
แผนพัฒนาบุคลากรด้วย)
-การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร ในแต่ละครั้ง

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

สกพ.

๕๙
เปูาประสงค์

กลยุทธ์

๔.๒ ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อและ
ง
๔.๒.๑ สร้างบรรยากาศแวดล้อมให้
ประชาชนผู้รับบริการ มี จูงใจต่อการปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
๔.๒.๒ สร้างวัฒนธรรมขององค์การให้
เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

การดาเนินการ
●ปรับปรุง จัดระเบียบ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในการสร้าง
บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทางานของ
บุคลากร (สกบ.)

ตัวชี้วัด
●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

●กาหนดวัฒนธรรมองค์การที่ดีงาม (สยศ.ตร.(ยศ.))
●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
-การผลักดัน ขับเคลื่อนค่านิยม วัฒนธรรมของ
องค์การ ไปสู่การยึดถือปฏิบัติของบุคลากร
- การติดตามประเมินผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง
๔.๒.๓ วางระบบการจัดการด้าน
●การปรับปรุงพัฒนาระบบสวัสดิการหลักในระดับ ตร. ●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
สวัสดิการ ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อ (กาหนดกรอบไว้ในแผนทรัพยากรบุคคล) (สกพ.)
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
●การกาหนดแนวทางและวิธีการ การจัดสวัสดิการ
●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
ทางเลือก เพื่อให้ทุกหน่วยต่าง ๆ นาไปประยุกต์ใช้ตาม
ความเหมาะสม (สกพ.)
-.ให้ดูแลสวัสดิการสิทธิประโยชน์ของข้าราชการตารวจที่
เสียชีวิตและปฏิบัติหน้าที่/การบาเพ็ญกุศลให้สมเกียรติ
- กิจกรรมด้านสวัสดิการ ๕ ส
-โครงการ Big Cleaning Day
-สวัสดิการอาหารกลางวัน
-ฌาปนสถาน ตร. ทั้ง ๔ ภาค และทุกจังหวัด
๔.๒.๔ พัฒนาระบบการบริหารงาน
● (เป็นไปตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล) (สกพ.)
บุคคลให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่
-การพัฒนาคุณภาพบุคลากร บนพื้นฐานของ
ยึดหลักความรู้ความสามารถโปร่งใส
สมรรถนะ

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

สยศ.ตร.(ยศ.)

สกพ.
สกพ.
ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง
สกพ.
สกพ./น./ภ.๑ -๙ และ
ศชต.
สกพ.

๖๐
เปูาประสงค์

กลยุทธ์
และเป็นธรรม

การดาเนินการ
-การกาหนดและประเมินสมรรถนะขององค์การ ตาม
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบและสมรรถนะของ
บุคลากร ตามกลุ่ม ประเภท และระดับตาแหน่ง
-การวางระบบและพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์สมรรถนะตามความจาเป็น
รวมทั้งมีการประเมินติดตามผลการพัฒนาบุคลากร เพื่อ
ใช้ประโยชน์ในการสรรหา พัฒนา และแต่งตั้ง
-การทบทวนปัญหา อุปสรรค ในการแต่งตั้ง โยกย้าย
ตลอดจนการวิเคราะห์ประเมินผลสัมฤทธิ์ ภายหลังการ
ดาเนินการดังกล่าว ในแต่ละปีงบ ประมาณ เพื่อแก้ไข
ปัญหาการแต่งตั้ง โยกย้าย บุคลากร และความไม่เสมอ
ภาคและไม่เป็นธรรม
-การให้ความสาคัญในการคัดเลือกบุคลากรที่ทา
หน้าที่ตรวจราชการ การฝึกอบรม ด้านแผนและ
ยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
- ความคืบหน้าคณะกรรมการพัฒนาด้านต่างๆ
- การพัฒนาบุคลากร (หน.สน.)

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ

คณะกรรมการพัฒนาด้าน
ต่างๆ

- การวางแผนกาลังพล แผนสรรหากาพล ๒๕,๐๐๐
อัตรา
- การฝึกอบรมพัฒนาการวางแผนและการฝึกกาลังพลไป
ปฏิบัติหน้าที่ ศชต. และเขาพระวิหาร

สกพ.

- กาชับการปฏิบัติตามยุทธวิธีของ ตร. รวมทั้งศึกษา

สกบ./บช.ศ. และ หน่วยที่
เกี่ยวข้อง.

ยุทธวิธี และอุปกรณ์ที่ใช้ในปฏิบัติของตารวจ

สกพ./บช.ศ.

๖๑
เปูาประสงค์

กลยุทธ์

การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ

ต่างประเทศ
-พัฒนาหลักสูตรของ ตร. ทุกหลักสูตร
- สร้างวัฒนธรรมองค์กรทางานเป็นทีม มีระบบ
ติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงได้ทั่งโลก
๔.๒.๕ ปรับปรุงเงินเดือน และ
● (เป็นไปตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล) (สกพ.)
●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
ค่าตอบแทน ให้เหมาะสมกับวิชาชีพ
-ครอบคลุมถึงการพัฒนาบุคลากรให้เชื่อมโยงถึงการ
สายงานและความเสี่ยงภัย เพื่อให้
บริหารผลการปฏิบัติงาน แผนความก้าวหน้าในอาชีพ
ดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีเกียรติ และ แผนการสืบทอดตาแหน่ง
สมศักดิ์ศรี
-การปรับปรุงค่าตอบแทนให้สอดรับกับบทบาท
หน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย(มีโครงการอยู่แล้ว)
๔.๒.๖ จัดทาและพัฒนาคู่มือการ
●หน่วยงานกาหนดกรอบและจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน ●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
ปฏิบัติงานภายในองค์กร
ตามกระบวนงานที่สาคัญในแต่ละปี (สกพ.)
๔.๒.๗ พัฒนาระบบการบริหาร
●กาหนดไว้ในแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ
●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
ทรัพยากรบุคคล ให้มีขีดความสามารถ แผนพัฒนาบุคลากร (สกพ.)
สูง เพื่อให้คนดี และคนเก่งได้รับการ
-การสรรหาและคัดบุคคลที่มีความสามารถ มีคุณธรรม
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
เข้ารับราชการ
-การสร้างความเสมอภาคในความก้าวหน้าให้แก่
บุคลากรเพื่อรักษาขวัญและกาลังใจของบุคลากร
-การส่งเสริมบุคลากรที่มีความประพฤติดี อุทิศตนเพื่อ
ประโยชน์ของราชการและสังคมส่วนรวม ให้
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ
-การพัฒนาและนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มาใช้ใน

บช.ศ.
บช.ศ. และ สส.
สกพ.

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
สกพ.

๖๒
เปูาประสงค์

กลยุทธ์

การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ

การพัฒนาองค์การและกาหนดแนวทางความ
เจริญก้าวหน้าอย่างเหมาะสม
-การนาบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่าง ๆมา
ทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ครู วิทยากร ผู้ตรวจราชการ เพื่อ
เป็นต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็น
คนดี (ตรงกับยุทธ์ ๒ ข้อ ๑)
๔.๒.๘ ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายและจิตใจ

๔.๒.๙ ส่งเสริม แนะนา ฝึกอบรม ให้
ความรู้ ทักษะ ทางด้านวิชาชีพ และ
การดารงชีวิตเพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อม ให้แก่บุคลากรก่อนเกษียณอายุ
ราชการ

●การตรวจร่างกาย สมรรถนะทางกายและทางใจ
ประจาปี อย่างต่อเนื่อง (รพ.ตร.)
●การจัดตั้งศูนย์/สถานที่ออกกาลังกาย เพื่อพัฒนา
ฟื้นฟูสมรรถนะทางกาย และจิตใจ ในหน่วยงานต่าง ๆ
ตามความเหมาะสม (รพ.ตร., และ สกบ.)
●การกาหนดเกณฑ์สมรรถนะทางกายและจิตใจ
(รพ.ตร.)
●การทดสอบสมรรถนะทางกายและจิตใจ (รพ.ตร.)
●ส่งเสริมการจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีใน
หน่วยงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (รพ.ตร. และ สกบ.)
-ให้ รพ.ตร. จัดทามาตรฐานด้านุขภาพของข้าราชการ
ตารวจในเรื่อง อายุ น้าหนัก การออกกาลังกาย

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

ทุกหน่วย/ รพ.ตร.

●การจัดทา ประสานความร่วมมือในการฝึกอบรม
พัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ และรองรับการทางาน
ก่อนหรือหลังเกษียณอายุราชการ (สกบ.)
●การสร้างเครือข่ายภาคเอกชน องค์กร NGOs เพื่อเป็น
ทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับบุคลากรก่อนหรือ

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

สกพ.

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

๖๓
เปูาประสงค์

กลยุทธ์

การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ

หลังเกษียณอายุราชการ (สกพ.)
1) สนับสนุนหน่วยในการส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับ
ตารวจและครอบครัว โดย ตร. อาจจะศึกษาความเป็น
เป็นได้ในการทาการตกลงความร่วมมือระหว่างเอกชน
เช่น บริษัท CP บริษัท สหฟาร์ม เป็นต้น ให้สามารถ
พึ่งพาตัวเองได้
2) เร่งรัดการเบิกจ่ายตามสิทธิให้มีความรวดเร็ว
3) ส่งเสริมสุขภาพข้าราชตารวจ เช่นจัดให้มีการแข่งขัน
กีฬา ตรวจสุขภาพ
- หาอาชีพเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
๔.๒.๑๐ สร้างจิตสานึกของบุคลากรให้
ทุ่มเทและอุทิศตนในการทางาน โดย
คานึงถึงความคุ้มค่า และต้นทุนในการ
ทางาน เพื่อให้ผลงานมูลค่าเพิ่มขึ้น
๔.๓ กระบวนการบริหาร ๔.๓.๑ พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ จัดการด้านยุทธศาสตร์ ด้าน
งบประมาณ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการ
ตรวจราชการ

๔.๓.๒ กาหนดแผนการจัดหาและ
ทดแทนสถานที่ทาการ บ้านพัก
ยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ

●เป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องกาหนดไว้ในแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (สกพ.)

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

สกพ.

●ดูรายละเอียดใน ๔.๑.๒ อีกส่วนหนึ่ง
●ารบูรณาการในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ใน
องค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุด
●บูรณาการการตรวจราชการให้สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ ตร. (สยศ.ตร. และ จต.)
●การตรวจราชการในส่วนของข้าราชการตารวจ
(ไปไว้ที่ยุทธ์ ๒ ข้อแรก ) (สยศ.ตร. และ จต.)
●แผนจัดหาทดแทนควรครอบคลุมถึงการสารวจ
สถานภาพที่มีอยู่ การวิเคราะห์ความจาเป็น กรอบการ
จัดหา การบารุงรักษา การอนุรักษ์ (สถานี ปืนเก่า

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

สยศ.ตร. และ จต.

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด
●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

๖๔
เปูาประสงค์

กลยุทธ์
เครื่องใช้ ยานพาหนะที่จาเป็นและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่

การดาเนินการ
โบราณ) ไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษา การ
ซ่อมแซม การจาหน่ายจัดหาใหม่ (สกบ.)
●การกาหนดกรอบและหลักเกณฑ์ในการนาทรัพย์สิน
ส่วนตัว (รถ วิทยุ ปืน มือถือ) มาใช้ในราชการ โดยมี
ค่าตอบแทน สกบ.)
-ความเชื่อมโยงของ ศปก. ทุกระบ (สภ/สน.-บก./ภจว.
–บช.ภ.)
-ปรับ ศปก.ตร. ชั้น ๑๙
-ศปก.ย่อย ระดับสถานีตารวจ จะต้องมีการประชุม
ศปก. ทุกวัน หัวหน้า สน. เป็นประธานประชุมเอง
-ให้มีข้อมูลสถานภาพอาชญากรรมครบทุกด้าน ทั้งสถิติ
การเกิดคดี-การจับกุม
-พัฒนา ศปก.ทุกระดับ ตั้งแต่ ตร.>บช.> บก.>กก.>
(สภ./สน.)
-การแก้ปัญหาสถานีตารวจที่เกิดปัญหาการก่อสร้าง
๑๖๒ สถานี การก่อสร้างสถานีตารวจ ๓๙๖ สถานี
-โครงการโรงพักสีขาว
-ศปก.สน. วางระบบสื่อสาร วิทยุ โทรศัพท์ CCTV และ
ระบบเฝูาฟัง รวมเป็นศูนย์เดียว
-ทีมงานวิเคราะห์ อาชญากรรมในระดับ บก/ภ.จว.
จะต้องวิเคราะห์ลงในรายละเอียด ส่วนในสถานีตารวจ
ต้องวิเคราะห์อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในทุกมิติว่าเกิดจาก
สาเหตุใด และกาหนดมาตรการอย่างไรให้ลดลง
- การปรับปรุง บก๐๒ หรือ ศูนย์ผ่านฟูา ให้ทันสมัย
-การปรับปรุง เชื่อมโยง CCTV ในพื้นที่

ตัวชี้วัด

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ
สกบ.
ฝอ.ศปก.ตร./ทุก บช. บก.

สกบ./น./ภ.๑ -๙ /ศชต./
ปส.
น./ภ.๑ -๙ /ศชต./ปส.
ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง
สกบ.
ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง

๖๕
เปูาประสงค์

กลยุทธ์

การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

-พัฒนา ตร. ได้แก่ ศปก.ตร.ชั้น ๒๐ ศูนย์ข้อมูล ชั้น ๑๙
ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ ,ห้องประชุมสารสิน,ชั้นล่าง
อาคาร ๑ , ส่วนหน้า, ลาดผิวการจราจรใหม่ พร้อมทาสี
และระบบ รปภ. เข้า-ออก
-การพัฒนา ศชต. สโมสรตารวจ รร.นรต. บช.ศ. วัด
ตรีทศเทพ ศฝร. สนามกีฬา

๔.๓.๓ สร้างจิตสานึกของบุคลากรใน
การใช้งบประมาณ ทรัพย์สินและ
สิ่งของหลวง

๔.๔ ข้าราชการตารวจมี
สมรรถนะสูงในการ
ปฏิบัติหน้าที่

๔.๔.๑ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
ฝึกอบรมทุกระดับให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
๔.๔.๒ พัฒนารูปแบบ วิธีการและ
วางระบบในการพัฒนาบุคลากรให้มี

-การก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมหนองสาหร่าย การจัดการ
ที่ดิน ๑,๙๐๐ ไร่ ที่ อ.ปากช่อง จว. นครราชสีมา
-การจัดการที่ดิน จว.ภูเก็ต
-การบริหารการใช้ที่ดินทั้งหมดของ ตร.
-การวางแผนการจัดหาและการใช้งบประมาณ ๒๕๕๖๒๕๕๗
การปลูกฝังจิตสานึกของบุคลากร ในการใช้ทรัพย์สิน
และสิ่งของหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด (จต.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจทรัพย์สินและ
สิ่งของหลวงให้ความสาคัญในการตรวจประเมิน
ทรัพย์สินและสิ่งของหลวงของหน่วยงานต่าง ๆ และ
กาหนดมาตรการทั้งแง่บวกและลบ เพื่อเป็นการปลูกฝัง
จิตสานึกอย่างต่อเนื่อง (จต.)
ปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการอบรมให้สอดรับกับ
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (บช.ศ. และ รร.นรต.)
กาหนดให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับชั้น

(โดย
มุ่งเน้นระดับผู้ปฏิบัติ (ชั้นประทวน) และระดับสัญญา

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ

สกบ.
ภ.๘
สกบ.
สงป.

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

จต.

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

บช.ศ, และ รร.นรต.

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

๖๖
เปูาประสงค์

กลยุทธ์
ความครอบคลุมและต่อเนื่อง ภายใต้
ข้อจากัดด้านงบประมาณ

การดาเนินการ
บัตร จนถึงระดับ รอง ผบก.) (สกพ.)
จัดทาระบบฐานข้อมูลบุคคล ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการศึกษาอบรม การพัฒนา ประสบการณ์
ผลงาน ความชานาญงาน เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากร
ให้เหมาะสม ตรงกับความรู้ความสามารถ (สกพ.)
ให้ใช้วิธีการ เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรที่มีความ
หลากหลาย เพื่อให้บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่าง
แท้จริง (บช.ศ.)
การพัฒนาบุคลากร เปิดช่องทางการฝึกอบรม/พัฒนา
อย่างทั่วถึง และเน้นการนาผลการศึกษาอบรม มาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานบุคคล (บช.ศ.)
วางระบบตาแหน่งในการส่งเสริม ผลักดันให้คนดี ที่มี
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะสูง รับผิดชอบ
ภารกิจสาคัญในการพัฒนาองค์การ ให้มีความ
เจริญก้าวหน้าเป็นพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด(สกพ).

๔.๔.๓ ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือ จัดทาข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานทาง
ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา และ การศึกษา และหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม เพื่อ
หน่วยงานอื่นๆ ในกระบวนการยุติธรรม พัฒนาบุคลากร (บช.ศ.)
จัดให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรในการศึกษาอบรมกับ
สถาบัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ (รร.นรต.)
1) สกพ. จัดทาแผนทรัพยากรบุคคลในระยะยาว กลาง

และระยะเร่งด่วนให้สอดรับการขับเคลื่อนตามแผนฯ

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

สกพ.

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

บช.ศ. รร.นรต. บช.น.
ภ.๑-๙ และ ศชต.

●หน่วยระดับ บช. เป็นผู้กาหนด

ตท. บช.ศ. และ รร.นรต.

๖๗
เปูาประสงค์

กลยุทธ์

การดาเนินการ
2) ปรับปรุงหลักสูตรของ นรต. , บช.ศ. ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ และเพิ่มทักษะความรู้ ความเข้าใจ เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3) ค้นหาต้นแบบ แบบอย่างข้าราชการตารวจในการ
ดารงชีพอย่างพอเพียง และยกย่องเชิดชูมีเกียรติยศและ
ศักดิ์ศรี ใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์เพื่อขยายผล สร้าง
การเปลี่ยนแปลงค่านิยม
4) วางแผนพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม ให้มีความชัดเจน ใน
การเป็นศูนย์ฝึกที่เชี่ยวชาญงานตารวจแต่ละด้าน

หมายเหตุ : หน่วยรับผิดชอบในช่องกิจกรรม เป็นหน่วยรับผิดชอบการจัดทาแผน/โครงการในภาพรวมของ ตร.

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
การดาเนินการ

๖๘

จุดเน้นและการดาเนินการประกอบการจัดทา
คาของบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8

เป็นการดาเนินการต่อเนื่องจากการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕
7 และให้มีความ
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) สานักงานตารวจแห่งชาติ นโยบายการ
บริหารราชการ สานักงานตารวจแห่งชาติประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมีจุดเน้น ดังนี้
จุดเน้นของสานักงานตารวจแห่งชาติที่ปรากฏในคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕8 มีแนวทางที่สาคัญ สรุปได้ดังนี้
๑ ปกปูอง เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒ การปฏิบัติงานของตารวจให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วของประชาชน
ม
๓ ควบคุมและลดความรุนแรงของอาชญากรรมให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของตารวจ
๔ ปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น ทั้งผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้จาหน่าย
๕ มุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว การปูองกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
คนร้ายข้ามชาติ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี การคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรีและ การปูองกันปราบปราม
การค้ามนุษย์ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
๖
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยการ บังคับใช้กฎหมายและอานวยความยุติธรรม
ด้วยระบบที่เป็นมาตรฐาน โปร่งใส เสมอภาค เป็นธรรม
๗
พัฒนาสถานีตารวจให้มีความพร้อมในการ รับแจ้งเหตุ โดยลดขั้นตอนและระยะการปฏิบัติ
ในลักษณะการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
๘
พัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุ๑๙๑ เพื่อเฝูาระวังในการรับแจ้งเหตุและบริหารสถานการณ์สาคัญ
๙ การแก้ปัญหาการชุมนุมเรียกร้องและเหตุวิกฤติ
๑๐
แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อยุติเหตุร้ายรายวันและความรุนแรงด้วยมาตรการเชิงรุก
๑๑ สร้างความพร้อมด้านบุคลากร ระบบงาน การเชื่อมโยงฐานข้อมูลอาชญากรรม
๑๒ เตรียมการและช่วยเหลืผอู้ประสบภัย รวมถึงนักท่องเที่ยทีว่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย
๑๓ บังคับใช้กฎหมายและพัฒนาระบบการจราจรให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
๑๔ พัฒนาข้าราชการตารวจตามสายงานในทุกระดับ
๑๕ พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ทุกระดับ
๑๖ จัดระบบสวัสดิการให้กับข้าราชการตารวจและครอบครัว
------------------------------

๖๙

การขับเคลื่อนการบริหารงานของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
ประจาปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗
เพื่อการบริหารงานสานักงานตารวจแห่งชาติเพื่อให้มีเข็มมุ่งทิศทางการบริหารในระยะ
กลางและระยะยาวที่ชัดเจนซึ่งจะสร้างความพร้อม สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุก
ด้าน ทุกมิติ ให้ได้รับการยอมรับเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี สามารถบริหารและจัดการทรัพยากรทุกประเภทได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
รวมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชน ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกได้อย่างมีศักยภาพ
สานักงานตารวจแห่งชาติ จึงได้มีคาสั่งที่ 127/2556 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
อานวยการและคณะอนุกรรมการกาหนดทิศทางการพัฒนาสานักงานตารวจแห่
ดังนี้ง
1. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
1.1 ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ประธานกรรมการ
1.2 ผู้บัญชาการสานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ กรรมการ/เลขานุการ
อานาจหน้าที่
1) กาหนดแผนการพัฒนา ทิศทางการพัฒนาสานักงานตารวจแห่งชาติที่มีแนว
ทางการปฏิบัติรวมทั้งการอานวยการขับเคลื่อน อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์
2) ในการดาเนินการให้สามารถเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาให้ข้อเสนอแนะ
หรือสั่งการให้ทุกหน่วย ส่งข้อมูล เอกสาร และ/เข้าร่วมประชุม รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
2. คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้าง ประกอบด้วย
2.1 พลตารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานอนุกรรมการ
รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
2.2 พลตารวจโท วัฒนา สักกวัตร อนุกรรมการ/เลขานุการ
ผู้บัญชาการสานักงานกฎหมายและคดี
อานาจหน้าที่
1) กาหนดแนวทางในการปรับ/จัดโครงสร้างสานักงานตารวจแห่งชาติ โดยยึด
หลักการกระจายอานาจไปให้หน่วยต่างๆ สามารถบริหารและปฏิบัติราชการได้อย่างมีเอกภาพเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาดตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ
2) จัดระบบการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์อาคาร สถานที่ ที่ดินของ
สานักงานตารวจแห่งตารวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

๗๐

3) จัดทารูปแบบรายงานราบการมาตรฐานสากลด้านอาคารที่ทาการ ที่พักอาศัย
ยุทธภัณฑ์และครุภัณฑ์พื้นฐานสาคัญและจาเป็นต่อการปฏิบัติราชการในการภาพรวมของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
4) ดาเนินการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาด้านโครงสร้าง
5) ในการดาเนินการให้สามารถเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก หรือแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
3. คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารทรัพย์กรมนุษย์ ประกอบด้วย
3.1 พลตารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานอนุกรรมการ
รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
3.2 พลตารวจโท รุ่งโรจน์ แสงคร้าม อนุกรรมการ/เลขานุการ
ผู้บัญชาการสานักงานกาลังพล
อานาจหน้าที่
1) จัดระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ ตั้งแต่การกาหนดตาแหน่ง
และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง การกาหนดประเภทของข้าราชการตารวจ การบรรจุ การแต่งตั้ง การ
ประเมินผล การปฏิบัติราชการตลอดจนสวัสดิการและสิทธิกาลังพลของข้าราชการและครอบครัว
2) วางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่เริ่มรับราชการ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่
ราชการการศึกษาอบรม รวมทั้งทบทวนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรวิธีการฝึกอบรม วงรอบในการฝึกอบรม
การศึกษาดูงาน และเทคโนโลยีในการฝึกอบรม
3) ดาเนินการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารทรัพย์กรมนุษย์
4) การดาเนินการให้สามารถเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก หรือแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
4. คณะอนุกรรมการด้านการสืบสวน สอบสวนและนิติวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
4.1 พลตารวจเอก เอก อังนานนท์ ประธานอนุกรรมการ
รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
4.2 พลตารวจตรี มโนช ตันตระเธียร อนุกรรมการ/เลขานุการ
ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ
อานาจหน้าที่
1) พัฒนารูปแบบ วิธีการขั้นตอนในการสืบสวนสอบสวน การรวบรวม
พยานหลักฐาน และตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวช
2) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่งและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
3) ดาเนินการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการสืบสวน สอบสวนและนิติ
วิทยาศาสตร์
4) การดาเนินการให้สามารถเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก หรือแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
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5. คณะอนุกรรมการด้านการปูองกัน ปราบปรามอาชญากรรมและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ประกอบด้วย
5.1 พลตารวจโท สุรพล ธนโกเศศ ประธานอนุกรรมการ
ผู้บัญชาการประจาสานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
5.2 พลตารวจตรี พรชัย ขัยตี อนุกรรมการ/เลขานุการ
ผู้บังคับการกองอัตรากาลัง
อานาจหน้าที่
1) พัฒนาระบบและยุทธวิธีของสายตรวจ การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
ปูองกันปราบปรามอาชญากรรม รวมทั้งกาหนดกรอบวัสดุ ครุภัณฑ์มาตรฐานประจากาย ประจา
ยานพาหนะ และประจาหน่วย
2) จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะทางด้านการปูองกันปราบปรามอาชญากรรม
คู่มือการทางานด้านสายตรวจ ยุทธวิธีในการบริหารงานปูองกันปราบปรามอาชญากรรม แก้ไขปัญหา
การจราจรและบรรเทาสาธารณภัย
3) ศึกษาแนวทางในการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนและทกภาคส่วนใน
การปูองกันปราบปรามอาชญากรรม
4) ดาเนินการให้ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานด้านการ
ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
5) การดาเนินการให้สามารถเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก หรือแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
6. คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาสถานีตารวจ ประกอบด้วย
6.1 พลตารวจโท อุดม รักศิลธรรม ประธานอนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
6.2 พลตารวจตรี โชคชัย เหลืองอ่อน อนุกรรมการ/เลขานุการ
ผู้บังคับการกองยุทธศาสตร์
อานาจหน้าที่
1) พัฒนาระบบและวิธีการทางานของสถานีตารวจ โดยนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการประชาชน
2) พัฒนาสถานีตารวจให้ศูนย์กลางในการเรียนรู้ และพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน
ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
3) จัดทาคู่มือการทางานของหัวหน้าสถานีตารวจและหัวหน้างานต่าง ๆ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งกาหนดกรอบวัสดุ ครุภัณฑ์ มาตรฐานประจาสถานีตารวจ ตลอดจน
ฐานข้อมูลที่สาคัญและจาเป็นในการวิเคราะห์ วางแผนเพื่อควบคุม ลดความรุนแรงของอาชญากรรมและ
ให้บริการประชาขน ในหน้าที่ของตารวจ
4) ดาเนินการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา สถานีตารวจ
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5) การดาเนินการให้สามารถเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก หรือแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
7. คณะอนุกรรมการด้านการจราจร ประกอบด้วย
7.1 พลตารวจเอก เรืองศักดิ์ จริตเอก ประธานอนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
7.2 พลตารวจตรี วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ อนุกรรมการ/เลขานุการ
อานาจหน้าที่
1) พัฒนาระบบการควบคุมบังคับใช้กฎหมายและอานวยการจราจร การนา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการตรวจสอบสภาพการจราจร ควบคุมสั่งการจราจรในภาพรวมตลอดจน
การบันทึกภาพการกระทาที่ผิดกฎหมายจราจร เพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างตารวจจราจรกับประชาชน
รวมทั้งศึกษาและเสนอแนะให้มีช่วงทางในการชาระเงินค่าปรับตามกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างกว้างขวาง
2) จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะทางด้านการจราจร คู่มือเจ้าพนักงานจราจร
มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติในการตั้งด่านจราจร รวมทั้งกาหนดกรอบวัสดุ ครุภัณฑ์มาตรฐานในงาน
ด้านการจราจร
3) ดาเนินการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานด้านการจราจร
4) การดาเนินการให้สามารถเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก หรือแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
8. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารสถานการณ์วิกฤติ การรักษาความสงบเรียบร้อยการ
ชุมนุมเรียกร้องและหน่วยปฏิบัติหารพิเศษ ประกอบด้วย
8.1 พลตารวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา ประธานอนุกรรมการ
รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
8.2 ผู้บังคับการกองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง อนุกรรมการ/เลขานุการ
อานาจหน้าที่
1) ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างการจัดและประกอบกาลังทางยุทธวิธีในการควบคุม ฝูง
ชน สถานการณ์วิกฤติ และปฏิบัติการพิเศษ ตลอดจนกาหนดกรอบวัสดุ ครุภัณฑ์มาตรฐานประจากาย
และประจาหน่วย รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ที่จาเป็น ในการตรวจตราระวังปูองกัน สถานที่สาคัญ
2) ปรับปรุงแผน และกฎการใช้กาลังให้เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดและยุทธวิธีใน
การปฏิบัติ จักทาหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะทาง ในการบริหารเหตุการณ์วิกฤติ การควบคุมฝูงชน การ
เจรจาต่อรอง และหน่วยปฏิบัติการพิเศษ รวมทั้งคู่มือแนวทางการปฏิบัติ กาหนดวงรอบในการฝึก
ทบทวน
3) ดาเนินการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานด้านการบริการสถานการณ์
วิกฤติ การรักษาความสงบเรียบร้อยการชุมนุม และหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
4) ในการดาเนินการให้สามารถเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก หรือแต่งตั้ง
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คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
9. คณะอนุกรรมการด้านการข่าว อาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือระหว่ประเทศ
ประกอบด้วย
9.1 พลตารวจโท สฤษฎ์ชัย อเนกเวียง ประธานอนุกรรมการ
ผู้บัญชาการตารวจสันติบาล
9.2 พลตารวจตรี มโนช ตันตระเธียร อนุกรรมการ/เลขานุการ
ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ
อานาจหน้าที่
1) ปรับปรุงพัฒนาและวางระบบความเชื่อมโยงงานด้านการข่าว ความมั่นคงและ
อาชญากรรมข้ามชาติ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สร้างฐานข้อมูลข่าวกรอง ตามระดับชั้น
ความลับ การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการแสวงหา รายงานข้อมูล และหารวิเคราะห์ข่าวกรอง
2) จัดทาข้อเสนอแนะในการวางระบบช่องทางความร่วมมือ ระหว่างประเทศใน
ภารกิจของสานักงานตารวจแห่งชาติ
3) จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน คู่มือการทางานด้านการข่าว การ
ต่อต้านข่าวกรองและอาชญากรรมข้ามชาติ
4) การดาเนินการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานด้านการข่าว อาชญากรรม
ข้ามชาติและความร่วมมือระหว่างประเทศ
5) ในการดาเนินการให้สามารถเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก หรือแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
10. คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วย
10.1 พลตารวจโท สมเดช ขาวขา ประธานอนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
10.2 พันตารวจเอก อาคม ไตรพยัคฆ์ อนุกรรมการ/เลขานุการ
รองผู้บังคับการกองตารวจสื่อสาร
อานาจหน้าที่
1) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระบบของสานักงานตารวจแห่งชาติให้เชื่อมโยง
ฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทั้งในมิติด้านอาชญากรรม ด้านความมั่นคง ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางการบริหารและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
2) จาทาข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครื่องมือและระบบสื่อสารทั้งในมิติของภาพ
เสียงและข้อความในภารกิจประจาและภารพิเศษ
3) จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือแนวทางในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระดับพื้นฐาน ระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร
4) ศึกษาและกาหนดแนวทางในการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์พิทักษ์สันติราษฎร์ และ
พัฒนาเครือข่ายสถานีวิทยุ ระบบสารสนเทศ Social media ของสานักงานตารวจแห่งชาติ เพื่อ
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ประชาสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชนจากภายนอกหรือแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
11. ให้ยกเลิกคาสั่ง สานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ 712/2555 ลงวันที่ 25 ธันวาคม
2555 และคาสั่งอื่นใด ที่ขัดหรือแย้งกับคาสั่งนี้และให้คาสั่งนี้แทน
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การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ
สานักงานตารวจแห่งชาติประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8

การประเมินผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ให้หน่วย รายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ พร้อมทั้งสรุป
ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณ/คุณภาพ/ความสาเร็จ ที่หน่วยรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลัก
หรือเป็นหน่วยรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเปูาประสงค์ตาม
ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2555 – 2564 แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.255 8 และผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดตาม แผนปฏิบัติราชการ ของหน่วย
ประจาปี พ.ศ.2558 โดยหน่วยต้อ งรายงานผลให้สานักงานตารวจแห่งชาติ ผ่านสานักงานยุทธศาสตร์
ตารวจ (สยศ.ตร) 2 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 รายงานรอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 9 เมษายน 2558
ครั้งที่ 2 รายงานรอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2558

๗๖

ผนวก ก

งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8

๗๗

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการและงบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
แผนงาน
งบรายจ่าย
ผลผลิต/โครงการ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงิน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
อุดหนุน
รวมทั้งสิ้น
66,877.6187 15,014.5670 5,513.7321 221.3916 423.7499 87,051.0593
๑.แผนงาน: รองรับการ
- ๒๕๑.๖๓๖๑
๒๕๑.๖๓๖๑
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการที่ ๑: โครงการ
- ๒๕๑.๖๓๖๑
๒๕๑.๖๓๖๑
เสริมสร้างความสัมพันธ์
และความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาความมั่นคง
และการรักษาความ
ปลอดภัยในภูมิภาค
อาเซียน
๒.แผนงาน: แก้ไขปัญหา
- 1,456.0681 383.9221
41.5251 1,881.5153
และพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
โครงการที่ ๑: โครงการ
- 1,456.0681 383.9221
41.5251 1,881.5153
เพิ่มประสิทธิ ภาพการ
ควบคุมสถานการณ์
ความไม่สงบในเขต
จังหวัดชายแดนภาคใต้
3.แผนงาน: เพิ่มรายได้
70.4119
26.3770
96.7889
จากการท่องเที่ยวและ
บริการ
ผลผลิตที่1 : การรักษา
70.4119
26.3770
96.7889
ความปลอดภัยและให้
บริการแก่นักท่องเที่ยว
4.แผนงาน: ยกระดับ
20.0113
32.5677
1.7820
54.3610
คุณภาพแรงงาน การ
จัดการแรงงานต่างด้าว
และปูองกันการค้า
มนุษย์

๗๘

แผนงาน
ผลผลิต/โครงการ

งบบุคลากร

โครงการที1่ : โครงการ
ปราบปรามการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับการค้า
มนุษย์
๕.แผนงาน: เทิดทูน
63.9986
พิทักษ์ และรักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ผลผลิตที่ ๑: การถวาย
63.9986
ความปลอดภัยและพระ
มหากษัตริย์และพระบรม
วงศานุวงศ์
โครงการที่ ๒: โครงการ
สร้างจิตสานึกต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
6.แผนงาน: รักษาความ
8,827.6777
สงบเรียบร้อยภายใน
ประเทศ
ผลผลิตที่ ๑: การรักษา
7,648.1851
ความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง
ผลผลิตที่ ๒: การปูองกัน 1,179.4926
และปราบปราม การ
ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง
และคนต่างด้าวที่ไม่พึง
ปรารถนา
7.แผนงาน: ขยายโอกาส
และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
โครงการที่ ๑: โครงการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์พกพา
8.แผนงาน: พัฒนาด้าน
657.5277
สาธารณสุข
ผลผลิตที่ ๑: การให้
657.5277
บริการสุขภาพ

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวมทั้งสิ้น

20.0113

32.5677

-

1.7820

54.3610

391.6479

25.4172

-

-

481.0637

343.6665

25.4172

-

-

433.0823

47.9814

-

-

-

47.9814

1,378.1136 636.7408

176.8842

35.4528 11,054.8691

1,246.5997 430.4220

176.8842

34.5528

131.5139 206.3188

-

9,536.6438

0.9000 1,518.2253

16.5415

0.7125

-

-

17.2540

16.5415

0.7125

-

-

17.2540

151.4151 457.2480

1.8000

- 1,267.9908

151.4151 457.2480

1.8000

- 1,267.9908

๗๙

แผนงาน
ผลผลิต/โครงการ

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

9.แผนงาน : ปูองกัน
7.9801
5.2556
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ
โครงการที่ 1 : โครงการ
7.9801
5.2556
ปูองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการ
10.แผนงาน :ปูองกัน
345.3996 1,049.8271 541.0098
ปราบปราม และบาบัด
รักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิตที่ ๑ : การ
345.3996 1,049.8271 541.0098
ปูองกันและปราบ ปราม
ยาเสพติด
11.แผนงาน : จัดการ
3,378.5646
353.1311
6.0000
ภัยพิบัติ
ผลผลิตที่ ๑ : การ
3,378.5646
353.1311
6.0000
อานวยการจราจร
12.แผนงาน : ปฏิรูป
52,604.4505 10,119.4193 3,146.8453
กฎหมายและพัฒนา
กระบวน การยุติธรรม
ผลผลิตที่ 1 : การรักษา 40,736.9134 8,690.5932 2,988.9014
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน
11,867.5371 1,428.8261 157.9439
ผลผลิตที่ 2 : การ

อานวยความยุติธรรม

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวมทั้งสิ้น

-

-

13.2357

-

-

13.2357

-

146.9819

2,083.2184

-

146.9819

2,083.2184

-

90.7680

3,828.4637

-

90.7680

3,828.4637

42.7074

107.2401 66,020.6626

40.9074

96.4401 52,553.7555

1.8000

10.8000 13,466.9071

๘๐

ผนวก ข

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงนโยบายคณะรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณผลผลิต /โครงการและงบประมาณ
ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ

๘๑

๘๒

ผนวก ค

คาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ
คาสั่งที่ 127/2556 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการและคณะอนุกรรมการกาหนดทิศทาง
การพัฒนาสานักงานตารวจแห่ชาติ
ง

