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ความเปนมาและความสําคัญ
ความเปนมา
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา
๑๓ กําหนดใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีแผนการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของ
คณะรัฐมนตรี และมาตรา ๑๖ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผนสี่ป
ซึ่งจะตองสอดคลอง กับแผนการบริหารราชการแผนดินดังกลาว ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทํา
แผนปฏิบั ติ ราชการประจํ าป โดยใหระบุสาระสําคัญ เกี่ยวกั บนโยบายการปฏิบั ติราชการของสวนราชการ
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอื่นที่จะตองใช เสนอตอ
รัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ สํานักงานตํารวจแหงชาติ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘
เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลสํานักงานตํารวจแหงชาติ ใหความเห็นชอบแลว และเพื่อใชเปนกรอบในการ
จัดทําคําของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9

ความสําคัญ
สํานักงานตํารวจแหง ชาติ ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
โดยไดนํานโยบายการบริหารราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ มากําหนดเปนแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีความ
สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) สํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธและหนวยรับผิดชอบนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ ดังนี้

วิสัยทัศน
“เปนตํารวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน”

ตํารวจมือ อาชีพ ตองเปนขาราชการตํารวจที่มีความรู ความสามารถ รูลึก รูรอบ รูจริง
ในงานที่ทําและตองเปนคนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย ซื่อตรง อดทน เสียสละ ตองขยัน และมีการพัฒนาตนเอง
อยางต อเนื่อง สิ่ง สํ าคัญ ที่สุ ดตองตระหนั กเสมอวา นายที่แทจ ริง ของขาราชการตํ ารวจคื อประชาชนทั้ ง
ประเทศ

คานิยมสํานักงานตํารวจแหงชาติ
คานิยม (Core Values) หมายถึง ความคิดหรือความเชื่อรวมกันขององคการ ซึ่ง
ไดรับการพิจารณาแลววา มีคุณคา มีประโยชน ถูกตองเหมาะสม ดีงาม สมควรประกาศไวเพื่อกํากับให
บุคลากรในองคการยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามอันไดแก
-สมรรถนะ
(Competency)
-สุจริต เปนธรรม
(Overall Fairness)
-ประชาชนเปนศูนยกลาง (People Oriented)
-บริการดวยใจ
(Service Mind)

๔

สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู ทักษะ และพฤตินิสัยที่จําเปนตอการทํางานของ
บุคคลใหประสบผลสําเร็จสูงกวามาตรฐานทั่วไป
สุจริตเปนธรรม (Overall Fairness) หมายถึง การปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส เสมอภาค
เที่ยงธรรม สามารถตรวจสอบได
ประชาชนเปนศูนยกลาง (People Oriented) หมายถึง การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตํารวจ
ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ ทั้งอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน
บริการดวยใจ (Service Mind) หมายถึง การมีจิตสํานึกและใหบริการประชาชนดวยความเต็มใจ
อยางเทาเทียมกัน
พันธกิจ
๑) ถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทน
พระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองคและพระราชอาคันตุกะ ใหบังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒) บังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม ใหบริการประชาชนดวยความเสมอภาคเปนธรรม ตาม
หลักธรรมาภิบาล
๓) รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและชุมชน และรักษา
ความมั่นคงของราชอาณาจักร ใหเปนที่เชื่อมั่นและศรัทธา
๔) ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง สรางเครือขายชุมชนและองคการทุกภาคสวน ใหมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาของสังคม
๕) พัฒนาบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ เพื่อสรางความเขมแข็งขององคการ
๖) ปฏิบัติภารกิจและชวยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔
แนวทางที่สํานักงานตํารวจแห งชาติ ใชในการบริหารจั ดการใหมีประสิทธิภาพ เกิดจากการวิเคราะห
สภาพแวดล อมขององค การ โดยผ านกระบวนการวิ เคราะห จุดแข็ ง จุ ดอ อน โอกาส และป จจั ยคุกคามจาก
สิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของสํานักงานตํารวจแหงชาติ จนไดซึ่งยุทธศาสตรทั้ง ๔ ดาน ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ เพื่อขับเคลื่อนองคการไปสูวิสัยทัศน “เปนตํารวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน”
ยุทธศาสตรที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
เปาประสงค : ๑.๑ ภารกิจที่ไดรับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ
๑.๑.๑ เพิ่มขี ดความสามารถของหนวยงานที่เกี่ยวของในการตอบสนองต อ
ภารกิจตามนโยบายรัฐบาล โดยมุงเนนภารกิจสําคัญ ดังนี้
๑.๑.๑.๑ ปกปอง เทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย
๑.๑.๑.๒ ปองกันและปราบปรามยาเสพติด
1.๑.๑.๓ แกไขปญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต
1.๑.๑.๔ รักษาความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว
๑.๑.๑.๕ ควบคุมปราบปรามแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย
๑.๑.๑.๖ ปองกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีลักษณะเฉพาะทาง
๑.๑.๑.๗ ปฏิบัติการดานตางๆ ที่กระทบตอความมั่นคง

๕

๑.๑.๑.๘ เตรียมความพรอมขององคการเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน
1.1.๑.๙ รักษาความสงบเรียบรอยเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพยสินของประชาชน
1.1.1.๑0 การรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกดานการจราจร
เปาประสงค : ๑.๒ ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ
- เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สรางความเดือดรอน
แกประชาชน ชุมชน และที่มีผลกระทบตอสังคมในทุกระดับ
เปาประสงค : ๑.๓ มีระบบและกระบวนงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
๑.๓.๑ ปรับปรุง พัฒนาระบบงานและกระบวนงานของหนวยงานรับผิดชอบ
ใหมีประสิทธิภาพ
๑.๓.๒ ประชาสัมพันธกระบวนงานและมาตรการในการดําเนินงานใหแกประชาชน
ไดรับรู
เปาประสงค : ๑.๔ มีเทคโนโลยี อุปกรณ และเครื่องมือพิเศษ รวมทั้งระบบสารสนเทศอัจฉริยะ
กลยุทธ
๑.๔.๑ นําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใชในการปฏิบัติงาน
๑.๔.๒ พัฒนาคุณภาพของระบบฐานขอมูลสารสนเทศใหครบถวน ทันสมัย
มีการเชื่อมโยงระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
๑.๔.๓ กําหนดกรอบอัตราและจัดหาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชพิเศษที่ทันสมัย
ใหเพียงพอและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน
๑.๔.๔ พัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมในการใชอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
พิเศษ

ยุทธศาสตรที่ ๒ : การพัฒนางานตํารวจใหโปรงใส มีมาตรฐาน

เปาประสงค : ๒.๑ สังคมและประชาชนเชื่อมั่นตอองคการตํารวจ
กลยุทธ
๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทั้งจากภายในและ
ภายนอกองคการ
๒.๑.๒ นํามาตรการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมา
บังคับใชกับขาราชการตํารวจที่ประพฤติมิชอบอยางจริงจัง
๒.๑.๓ มุงมั่นทํางานเพื่อภาพลักษณของตํารวจใหเปนที่ยอมรับของสังคม
และประชาชน
๒.๑.๔ เสริมสรางวัฒนธรรมองคการ โดยยึดถือศักดิ์ศรี จริยธรรมและ
หลักภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่มีตอสังคม
๒.๑.๕ เสริมสรางและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมขาราชการตํารวจในทุกระดับ
เปาประสงค : ๒.๒ ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของตํารวจ
- ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการและการปฏิบัติงานของตํารวจ
- ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ
๒.๒.๑ ใหความสําคัญกับการใหบริการดวยความรวดเร็ว ถูกตอง
เปนธรรม โปรงใส สามารถตรวจสอบได
๒.๒.๒ เพิ่มขีดความสามารถของสถานีตํารวจในทุกมิติ

๖

๒.๒.๓ ปรับทัศนคติและวิธีการทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ โดยยึดประชาชน
และชุมชนเปนศูนยกลาง
๒.๒.๔ นําประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจการตํารวจ
๒.๒.๕ ดําเนินกิจกรรมที่มุงเนนการแกปญหาของชุมชนและสังคม
เปาประสงค : ๒.๓ มีกระบวนงานที่โปรงใสมีมาตรฐาน
- มีกระบวนงานที่มาตรฐาน เปนที่ยอมรับของประชาชนและหนวยงานตาง ๆ
- มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
๒.๓.๑ กําหนดกรอบมาตรฐาน และปรับปรุงแกไขขั้นตอนกระบวนงานและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจและงานบริการประชาชน
๒.๓.๒ ปรับปรุง พัฒนาคูมือการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจ และงานบริการ
ประชาชน
๒.๓.๓ เผยแพรประชาสัมพันธกรอบมาตรฐานขั้นตอนกระบวนงานและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานใหประชาชนรับรูโดยใชสื่อตาง ๆ
๒.๓.๔ พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ ปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
วิธีการตามมาตรฐานคูมือการปฏิบัติงานที่กําหนด
๒.๓.๕ เสริมสรางและพัฒนาขาราชการตํารวจใหมีวินัยและเครงครัดตอ
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของตํารวจ
๒.๓.๖ พัฒนางานตรวจสอบภายใน ใหเปนไปตามแนวทางประกันคุณภาพ
การตรวจสอบภายในภาครัฐ
เปาประสงค : ๒.๔ บุคลากรและหนวยงานมีครุภัณฑ ยุทโธปกรณ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กลยุทธ
๒.๔.๑ กําหนดกรอบอัตราครุภัณฑ ยุทโธปกรณ ยานพาหนะ เครื่องมือ
เครื่องใช เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีความเหมาะสมตาม
มาตรฐานที่กําหนด
๒.๔.๒ จัดหา ปรับเกลี่ย และแจกจายครุภัณฑฯ ตามขอ ๒.๔.๑ ใหเพียงพอตอ
การปฏิบัติ
๒.๔.๓ พัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีความถูกตอง ครบถวน ตรงตอการใช
ประโยชนมีความสะดวกงายตอการจัดเก็บขอมูลและสามารถพัฒนาให
เชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภายในและภายนอก

ยุทธศาสตรที่ ๓ : การมีสวนรวมของประชาชนและเครือขายการปฏิบตั ิงานของตํารวจ
เปาประสงค : ๓.๑ การมีสวนรวมของประชาชน เครือขายภาครัฐและภาคเอกชน ทีเ่ ขามามี
สวนรวมในการแกไขปญหาอาชญากรรมและใหบริการ มีความเขมแข็ง
กลยุทธ
- สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนเครือขายภาครัฐ และภาคเอกชนเขามามีสวน
รวมตามหลักเกณฑที่กําหนด
เปาประสงค : ๓.๒ การมีสวนรวมของประชาชน เครือขายภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่ ขามา
มีสวนรวมในการแกไขปญหาอาชญากรรมและใหบริการ มีความพึงพอใจ
กลยุทธ
๓.๒.๑ สงเสริมยกยองเชิดชูเกียรติและ/หรือใหรางวัลตอบแทนคุณความดีแก
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ประชาชน เครือขายภาครัฐและภาคเอกชน ที่เขามามีสวนรวมใน
กิจการตํารวจ
๓.๒.๒ สนับสนุนเงินคาตอบแทนและสวัสดิการใหกับประชาชนและเครือขาย
ภาครัฐและภาคเอกชนตามความเหมาะสม
๓.๒.๓ ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบตั ิ ตลอดจนแนวทางการ
ประเมินผลการเขามามีสวนรวมของประชาชน เครือขายภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ใหมีความชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
มีความเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการของประชาชนใน
พื้นที่
เปาประสงค : ๓.๓ กฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เอื้อตอการเขามา
มีสว นรวมของประชาชน เครือขายภาครัฐและภาคเอกชน
กลยุทธ
๓.๓.๑ บูรณาการกลไกที่เกี่ยวของ ทั้งภายในและภายนอกองคการ ใหมีการ
เชื่อมโยงการดําเนินงานการมีสวนรวมของประชาชน เครือขายภาครัฐ
และภาคเอกชนใหมีเอกภาพ ลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน
๓.๓.๒ ปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่งและขอบังคับตาง ๆ ที่เปน
อุปสรรคตอการเปดโอกาสใหประชาชน เครือขายภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
เปาประสงค : ๓.๔ หนวยงานและบุคลากรนําแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน เครือขาย
ภาครัฐ และภาคเอกชนมาใชในการแกไขปญหาอาชญากรรมและใหบริการ
ประชาชน
กลยุทธ
๓.๔.๑ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของขาราชการตํารวจและเปาหมายการ
ทํางานของหนวยงานทุกระดับใหยึดถือการมีสวนรวมของประชาชน
ในการทํางานตามแนวคิด Community Policing
๓.๔.๒ จัดทําฐานขอมูลในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน ไดแก ทะเบียน
อาสาสมัครเครือขายภาครัฐ และภาคเอกชน ประเภทและชนิดของ
กิจกรรมที่ดําเนินการ และใหสามารถเชื่อมโยงระหวางหนวยงานใน
กระบวนการยุติธรรมและหนวยงานอื่น ๆ
๓.๔.๓ ปรับโครงสรางหนวยงานและระบบตําแหนงใหสอดคลองกับการมีสวน
รวมของประชาชน

ยุทธศาสตรที่ ๔ : การสรางความเขมแข็งในการบริหาร

เปาประสงค : ๔.๑ การบริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
กลยุทธ
๔.๑.๑ การบริหารที่มุงเนนผลงานตามแผนยุทธศาสตร
๔.๑.๒ พัฒนาระบบการจัดทําแผนงานงบประมาณ ขับเคลื่อนติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับองคการและระดับบุคคลใหมี
ประสิทธิภาพ
๔.๑.๓ พัฒนาองคการและโครงสรางองคการใหมีความสอดคลองตอความ
เปลี่ยนแปลง
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เปาประสงค : ๔.๒ ผูมีสวนเกี่ยวของและประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจตอ
การบริหารงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
กลยุทธ
๔.๒.๑ สรางบรรยากาศแวดลอมใหจูงใจตอการปฏิบัติงาน
๔.๒.๒ สรางวัฒนธรรมขององคการใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน
๔.๒.๓ วางระบบการจัดการดานสวัสดิการ ใหเหมาะสมและเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
๔.๒.๔ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีความเจริญกาวหนาในหนาที่
ยึดหลักสมรรถนะ ความรูความสามารถ ความโปรงใสและเปนธรรม
๔.๒.๕ ปรับปรุงเงินเดือนและคาตอบแทน ใหเหมาะสมกับวิชาชีพ สายงาน
และความเสี่ยงภัย เพื่อใหดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีเกียรติและ
สมศักดิ์ศรี
๔.๒.๖ จัดทําและพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานภายในองคการ
๔.๒.๗ พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีขีดความสามารถสูง
เพื่อใหคนดีและคนเกงไดรับการสงเสริมอยางตอเนื่อง
๔.๒.๘ สงเสริมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
๔.๒.๙ สงเสริม แนะนํา ฝกอบรม ใหความรูทักษะทางดานวิชาชีพ และ
การดํารงชีวิต เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหแกบุคลากรกอน
เกษียณอายุราชการ
๔.๒.๑๐ สรางจิตสํานึกของบุคลากรใหทุมเทและอุทิศตนในการทํางาน โดยคํานึงถึง
ความคุมคาและตนทุนในการทํางาน เพื่อใหผลงานมีมูลคาเพิ่มขึ้น
เปาประสงค : ๔.๓ กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
๔.๓.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานยุทธศาสตร ดานงบประมาณ
ดานทรัพยากรมนุษย ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดานการตรวจ
ราชการ
๔.๓.๒ กําหนดแผนการจัดหาและทดแทนสถานที่ทําการ บานพัก ยุทโธปกรณ
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ยานพาหนะที่จําเปนและเพียงพอตอการปฏิบัติ
หนาที่
๔.๓.๓ สรางจิตสํานึกของบุคลากรในการใชงบประมาณ ทรัพยสินและ
สิ่งของหลวง
เปาประสงค : ๔.๔ ขาราชการตํารวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหนาที่และนําระบบเทคโนโลยี
มาใชในการบริหารจัดการ
กลยุทธ
๔.๔.๑ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝกอบรมทุกระดับใหสอดคลอง
สนับสนุนยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๔.๒ พัฒนารูปแบบ วิธีการและวางระบบในการพัฒนาบุคลากรใหมีความ
ครอบคลุมและตอเนื่องภายใตขอจํากัดดานงบประมาณ
๔.๔.๓ สงเสริมการสรางความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา และ
หนวยงานอื่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรม
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นโยบายของผูบ ญ
ั ชาการตํารวจแหงชาติ
วิสัยทัศน : พิทักษชาติ ศาสน กษัตริย เปนที่รักของประชาชน
๑. ปกปอง เทิดทูน และพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย
๑ . ๑ ร ณ ร ง ค เ ทิ ด ทู น แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร า ง ค ว า ม สํ า นึ ก ใ น พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ
ใหคนในชาติมีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย
๑.๒ เฝาระวัง ตรวจสอบ ดํ าเนินการเกี่ย วกับการกระทํา ความผิดในการละเมิดสถาบั น
ทุกดาน และดําเนินคดีโดยเด็ดขาด
๑.๓ พัฒนากลไกการถวายความปลอดภัยของสถาบันพระมหากษัตริย ใหมีมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๔ กําหนดมาตรการเชิง รุก เพื่อปองกันการนําเสนอขอมูลขาวสารผานชองทางตาง ๆ
โดยเฉพาะสือ่ สังคมออนไลน สื่ออิเล็กทรอนิกส ที่มีลักษณะเนื้อหาไมเหมาะสมและสงผลกระทบตอสถาบัน
พระมหากษัตริย
๑.๕ สงเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๒. รักษาความมั่นคงของชาติและแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
๒.๑ เร ง รั ด ติ ด ตามจั บ กุ ม ดํ า เนิ น คดี ผู ก ระทํ า ความผิ ด ต อ สถาบั น ความมั่ น คงแห ง
ราชอาณาจักร ตลอดจนความผิดที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งการสืบสวนขยายผลกลุมเครือขายในคดีความผิดที่มีการ
ใชอาวุธปนสงคราม วัตถุระเบิดอยางเฉียบขาดและจริงจัง
๒.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสถานการณในภาวะวิกฤติ การรักษาความสงบเรียบรอย
การชุมนุมเรียกรองหรือตอตานการบริหารงานของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ โดยผลักดันใหมี
กฎหมายที่เกี่ยวกับการชุมนุมในที่สาธารณะ เพื่อลดผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น
๒.๓ รณรงค เสริมสรางความปรองดองสมานฉันทรวมกับศูนยปรองดองสมานฉันทเพื่อการ
ปฏิรูป ใหเกิดขึ้นทั่วทุกพื้นที่ และสงเสริมความสัมพันธอันดีตอประเทศเพื่อนบานทุกระดับ เพื่อสรางพันธมิตร
ในการปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
๒.๔ เร ง นํ า สั น ติ สุ ข และความปลอดภั ย กลั บ มาสู พื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต โดย
นอ มนํา กระแสพระราชดํ า รัส “เข า ใจ เข า ถึง พัฒ นา” เป น หลั ก ปฏิ บั ติ โดยส ง เสริ มการมี ส วนร วมของ
ประชาชนในพื้นที่ ขยายกลุมพันธมิตรอยางตอเนื่อง รวมทั้ง ใหผูนําศาสนา ผูนําทองถิ่นเขามามีสวนรวมใน
การแกปญหา
๒.๕ ควบคุม สถานการณค วามไม สงบในพื้ นที่จั ง หวัด ชายแดนภาคใต ใหก ระทบตอ การ
ดํารงชีวิตตามปกติของประชาชนนอยที่สุด
๓. ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกระดับ
๓.๑ กํ า หนดมาตรการแน วทางป อ งกั น และ แก ไ ขป ญ หาก ารทุ จริ ต ประ พฤติ
มิชอบในทุกหนวยงาน โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานที่โปรงใสและสามารถตรวจสอบได
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๓.๒ ปลู ก ฝ ง ค า นิ ย มให แ ก ข า ราชการตํ า รวจทุ ก ระดั บ ดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญา
“เศรษฐกิจพอเพียง” โดยเฉพาะผูบังคับบัญชา จักตองเปนตนแบบในการประพฤติปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต
๓.๓ ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับติดตามเอาใจใส มิใหผูใตบังคับบัญชาทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยสังเกตการณขจัดเหตุที่อาจกอใหเกิดการกระทําผิด ซึ่งอยูในวิสัยที่จะดําเนินการปองกันตามควรแกกรณี
และตองกวดขัน ควบคุม กํากับดูแล การปฏิบัติหนาที่ของผูใตบังคับบัญชา ใหเปนไปตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการอยางถูกตองมีประสิทธิภาพเปนผลดีตอทางราชการ
๓ .๔ แตง ตั้ง คณะกรรมการควบคุมความประพฤติและวินัยขาราชการตํารวจทั้ง ในระดับ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ กองบัญชาการ กองบังคับการ และกองกํากับการ เพื่อใหทําหนาที่ในการตรวจสอบ
ติดตามความประพฤติของผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานตามลําดับชั้น
๓.๕ ดําเนินการทางวินัยและกฎหมายอยางเด็ดขาดกับเจาหนาที่ตํารวจที่แสวงหาประโยชน
โดยมิชอบจากการปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
๔. ปองกันปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติด
๔.๑ ดําเนินการปราบปรามจับกุมผูผลิต ผูคา ผูลําเลียงยาเสพติดในทุกระดับอยางจริงจัง
โดยเนนการสกัดกั้นที่จุดเสี่ยงและจุดผานตามแนวชายแดน เพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นปองกันมิใหเขาสู
พื้นที่ชั้นใน รวมทั้งการสืบสวนปราบปรามเครือขายผูคายาเสพติดทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนยกระดับ
มาตรฐานดานการขาวในการเชื่อมโยงขอมูลเครือขายยาเสพติดตางประเทศกับกลุมผูคาภายในประเทศ
๔.๒ เรงรัดดําเนินมาตรการยึดทรัพย มาตรการสมคบ และการฟอกเงินกับผูที่เกี่ยวของกับ
ยาเสพติดตามกฎหมาย โดยรวดเร็วและเปนธรรม เพื่อทําลายสถานภาพทางเศรษฐกิจของผูผลิต ผูคาและผูที่
เกี่ยวของ
๔.๓ แสวงหาความรวมมือ กับหน วยงานที่เกี่ย วของในการปองกัน แกไ ขปญ หาการแพร
ระบาดของยาเสพติดในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการตางๆ และ กําหนดมาตรการในการปองกัน
กลุมเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยง โดยการจัดระเบียบสังคมตามอํานาจหนาที่ และเขมงวดกวดขันอบายมุขในพื้นที่
อยางจริงจังไมใหเปนแหลงมั่วสุมและแพรระบาดของยาเสพติด
๔.๔ เรงรัดสืบสวนติดตามจับกุมผูตองหาตามหมายจับยาเสพติดมาดําเนินคดีตามกฎหมาย
และประชาสัมพันธใหผูเสพและผูติดยาเสพติดรายงานตัวเขารับการบําบัดโดยสมัครใจเพื่อลดความตองการ
ยาเสพติดในพื้นที่ลง พรอมทั้งมีกลไกติดตามชวยเหลืออยางเปนระบบ
๔.๕ ควบคุม ดูแลความประพฤติของเจาหนาที่ตํารวจทุกระดับชั้นและปองกันไมใหเขาไปมี
สวนเกี่ยวของหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหความชวยเหลือตอขบวนการคายาเสพติดหรือเปนผูกระทํา
ผิดเสียเอง
๕. พิทักษรับใชใหบริการประชาชนในทุกมิติทั้งการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน และการอํานวยความยุติธรรมเพื่อใหตํารวจเปนที่พึ่งพาของประชาชนไดอยางแทจริง
๕.๑ ระดมสรรพกําลังใหสถานีตํารวจเพิ่มมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการบริการ
รับใชประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ทําใหประชาชนรูสึก
วาตํารวจเปนมิตร มีความพึงพอใจ รักและศรัทธาตํารวจ
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๕.๒ ยกระดั บ มาตรฐานการรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ยและการป อ งกั น ปราบปราม
อาชญากรรมพื้นฐานที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยชีวิต รางกาย และทรัพยสินของประชาชน ตลอดจนการ
ปราบปรามการกระทําความผิดอาชญากรรมเฉพาะทาง เชน การโจรกรรมรถยนต รถจักรยานยนต การ
คามนุษย คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติอยางจริงจัง โดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใช
ในการปฏิบัติงาน เชน กลองวงจรปด (CCTV) ระบบบอกตําแหนงพิกัด (GPS) กลองติดรถยนต สายตรวจ
ฯลฯ
๕.๓ บังคับใชกฎหมาย และการอํานวยความยุติธรรมทางคดีอาญาดวยความเสมอภาค เปน
กลาง ไมเลือกปฏิบัติ พนักงานสอบสวนตองทําสํานวนโดยยึดหลักนิติรัฐและนิติธรรม สรางความเชื่อมั่น
ศรัทธาในกระบวนการสอบสวนดําเนินคดีอาญาโดยกําหนดมาตรฐานการสอบสวน ใหเปนที่ยอมรับของ
ประชาชนและหนวยงานตางๆ
๕.๔ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสายตรวจใหมีความพรอมในการระงับเหตุและเพิ่มความถี่
การตรวจเขตพื้นที่รับผิดชอบทําใหประชาชนรูสึกปลอดภัย ทั้ง นี้ ตองพัฒ นาระบบศูนยรับแจงเหตุ ใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด รับแจงเหตุไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแจงตอสายตรวจซึ่งอยูในพื้นที่รับผิดชอบใหไปถึงที่
เกิดเหตุอยางรวดเร็วที่สุด สถานีตํารวจตองปรับปรุงภูมิทัศนและที่พักสายตรวจหรือหนวยบริการประชาชน
(ปอมตํารวจ) ใหมีคุณลักษณะที่เอื้อตอการใหบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service)
๕.๕ สง เสริมสนับสนุน ใหประชาชน เครือข ายภาครัฐ ภาคเอกชน องค กรปกครองสว น
ทองถิ่นและชุมชน เขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา การรักษา
ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของประชาชน เพื่อใหเหมาะสมกับความตองการของแตละทองถิ่น
และชุมชน โดยสถานีตํารวจตองพรอมรับฟงความคิดเห็นและสนองตอบตอความตองการของประชาชนใน
พื้นที่
๖. อํานวยการจัดการจราจรอยางเปนระบบ ทันสมัย ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
๖.๑ บริหารจัดการจราจรอยางเปนระบบ ใหครอบคลุมทุกโครงขายจราจร และบัง คับใช
กฎหมายจราจรอยางเครงครัด ตอเนื่องและเทาเทียมกัน
๖.๒ ดําเนินการศึกษา วิเคราะห วางแผนในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจรใน
พื้นที่อยางเปนระบบ
๖.๓ ยกระดับมาตรฐานการจัดการจราจร โดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใช เชน
กลองตรวจจับการฝาฝนสัญญาณไฟ หรือสัญญาณจราจรตาง ๆ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบใบสั่งจราจร
ออนไลน เพื่อใหเกิดความคลองตัวสําหรับเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน
๖.๔ ปลูกจิตสํานึกใหเจาหนาที่ตํารวจจราจรปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตสุภาพและ
ยิ้มแยมแจมใส แตยังคงบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดไมเรียกรับผลประโยชนใด ๆ
๖.๕ ประชาสัมพันธ รณรงคใหประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร เมื่อกระทําผิดตองยอมรับ
การดําเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย ไมเสนอสินบนใหกับเจาหนาที่ตํารวจจราจรเพื่อใหเจาหนาที่ตํารวจ
จราจรละเวนการดําเนินคดี
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๗. บริหารจัดการใหตํารวจดํารงชีพไดอยางมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเปนที่รักของประชาชน
๗.๑ ยกระดับสวัสดิการดานความเปนอยูของขาราชการตํารวจใหอยูดีมีสุขแบบพอเพียง
ตลอดจนสร า งที่ พั ก อาศั ย ให กั บ ข า ราชการตํ า รวจและครอบครั ว อย า งเพี ย งพอเหมาะสมตามแนวทาง
“อยูพอดี มีพอใช ใจเปนสุข”
๗.๒ จั ดหาอุป กรณ อาวุธ ยุ ทโธปกรณ ยานพาหนะ เครื่อ งมื อ เครื่ องใชที่ จํา เปน ในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ ใหเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนกําลังพลตามสัดสวนความหนาแนนของ
ประชากรและสภาพปญหาอาชญากรรม
๗.๓ บริหารงานกําลังพลทั้งการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนเงินเดือน การปูนบําเหน็จความชอบ
ตลอดจนการลงโทษทางวินัย โดยยึดหลักคุณธรรม โปรงใส สรางหลักเกณฑเปนที่ยอมรับของขาราชการ
ตํารวจทุกระดับ
๗.๔ สงเสริม แนะนํา ฝกอบรมใหความรูทักษะทางดานวิชาชีพและการดํารงชีวิตเพื่อเปน
การเตรียมความพรอมใหแกขาราชการตํารวจกอนเกษียณอายุราชการ
๗.๕ ส ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ กร ะบวนง าน มาตรก ารในการดํ า เนิ นงานบริ การ
รั บ ใช ป ระชาชน และผลการปฏิ บั ติ ง านให ป ระชาชนได รั บ รู ต ามช อ งทางสื่ อ ต า ง ๆ อย า งต อ เนื่ อ ง
เพื่อเสริมสรางศรัทธาของประชาชนที่มีตอองคกรตํารวจ
๘. เตรียมความพรอมสูงสุดเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๘.๑ เรง รัด ติดตาม การปฏิบัติของทุกหนว ยงานภายในสํานักงานตํารวจแหง ชาติ และ
ประสานการปฏิบัติกับหนวยงานภายนอกเพื่อใหสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนหนวยงานที่มีความพรอมเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๘.๒ พั ฒ นาหน ว ยฝ ก อบรมต า ง ๆ ของสํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ ให มี ค วามพร อ ม
มีมาตรฐาน มีขีดความสามารถรองรับการฝกอบรมตํารวจใหมีความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
๘.๓ สงเสริมใหขาราชการตํารวจทุกระดับ มีความรู ทักษะโดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเปน
ภาษาสากลในการสื่อสาร รวมทั้งภาษาของประเทศในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๘.๔ ปรับปรุงสถานีตํารวจที่รับผิดชอบเสนทางหลวงแผนดินซึ่งเชื่อมโยงโครงขายประเทศ
อาเซียน (Asian Highway Route) ใหมีความพรอมในการใหบริการแกประชากรอาเซียน
๘.๕ เตรียมความพรอมการบังคับใชกฎหมาย การแกไขปรับปรุงกฎหมายระหวางประเทศ
อาเซียน เพื่อทําความตกลงในการปฏิบัติรวมกันของเจาหนาที่ตํารวจรวมทั้งประชาชนของทุกประเทศสมาชิก

๑๓

กลยุทธ/แนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
ยุทธศาสตรที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
เปาประสงค : ๑.๑ ภารกิจที่ไดรับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

1) พัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติงานดานการ
ถวายความปลอดภัย
2) สร า งระบบการบู ร ณาการทรั พ ยากรที่ มี
ประสิทธิภาพ ทั้งหนวยหลักและหนวยสนับสนุนใน
การถวายความปลอดภัยเขตพระราชฐาน ที่ประทับ
1. ปกปอง เทิดทูน พิทักษรักษาสถาบัน การเสด็จพระราชดําเนิน ที่หมายเสด็จและเหตุพิเศษ
พระมหากษัตริย (สง.นรป.)
3) การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยดานการ
ถวายความปลอดภัย
4. เสริมสมรรถนะทรัพยากรระบบการถวายความ
ปลอดภัย
5) การปราบปรามการกระทําความผิดที่เกี่ยวกับ
การละเมิดสถาบัน (บช.น. ภ.1-9 ศชต. บช.ก.
บช.ส. และ บช.ตชด.)
-เพิ่มขีดความสามารถของหนวยงานที่
เกี่ยวของในการตอบสนองตอภารกิจ
ตามนโยบายรัฐบาลโดยมุงเนนภารกิจ
สําคัญ

แผนงาน/โครงการ/หนวยรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

1.1) โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพกําลังพล
ดานการถวายความปลอดภัยใหกับหนวยงาน
ตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
1.2) เพิ่มประสิทธิภาพ กองอํานวยการรวมใน
การถวายความปลอดภัยในพื้นที่เสด็จพระราชดําเนิน
1.3) จัดทํากรอบครุภัณฑในการถวายความ
ปลอดภัย
1.4) การอบรมเสริมศักยภาพนายตํารวจ
ราชสํานักทุกประเภท
1.5) โครงการฝกอบรมขาราชการตํารวจ
ผูทําหนาที่เปนสารถีในการเสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนต
1.6) โครงการฝกอบรมเจาหนาที่ชุดอาวุธ และ
อุปกรณพิเศษ ประจําขบวนเสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนต
1.7) การจัดหาอุปกรณใหเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน

-ถวายความปลอดภัยเปนไปอยาง
สมพระเกียรติ ตองตามพระราชประสงค
โดยไมมีเหตุระคายเคืองเบื้องพระ
ยุคลบาท รอยละ 100
-จํานวนครั้งในการรณรงคผานสื่อเพื่อ
เสริมสรางจิตสํานึกของประชาชนใหมี
ความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย
ไมนอยกวา 3,650 ครั้ง
-การรณรงคสรางจิตสํานึกและคานิยม
โดยชุมชนและมวลชนสัมพันธเพื่อ
สรางความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 696 ครั้ง/448
หมูบาน
-ความพึงพอใจของผูเขารับการ
ฝกอบรมตามโครงการสรางจิตสํานึก
ตอสถาบันพระมหากษัตริย ไมนอย
กวารอยละ 80

๑๔

กลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน
6) การตอบสนองตามโครงการพระราชดําริ
(บช.ตชด. และ บช.น.)
7) การเทิดพระเกียรติ (อบรมสรางจิตสํานึก)
(บช.ส. บช.ตชด. บช.น. และ สท.)

2. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด
(บช.ปส.)

1) ปราบปราม จับกุม ผูผลิต ผูคา ผูลําเลียง
เครือขายและขยายผลการจับกุมทุกราย

แผนงาน/โครงการ/หนวยรับผิดชอบ
1.8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตอการ
พัฒนาและการปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัย
ของตํารวจ
1.9) ปฏิบัติงานดานขาวกรอง
1.10) โครงการสรางจิตสํานึกตอสถาบัน
พระมหากษัตริย
1.11) โครงการสืบสวนหาขาวบุคคล กลุม
บุคคล หรือองคกรที่ละเมิดสถาบัน
1.1) โครงการสืบสวนปราบปรามเครือขาย
การคายาเสพติดระดับประเทศ/การตางประเทศ
โดยมีการกําหนดเปาหมาย ทั้งในเชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพและเชิงเวลา พรอมทั้งกําหนด
ผูรับผิดชอบการดําเนินการตอเปาหมายที่ชัดเจน
1.2) โครงการซักถามเพื่อตัดวงจรยาเสพติด
(ศูนยซักถาม)
1.3) โครงการสืบสวนเสนทางการเงินที่
เกี่ยวของกับยาเสพติด
1.4) โครงการจับกุมผูคายาเสพติดในชุมชนตาม
คํารองเรียนและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ

ตัวชี้วัด

-การดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด ไมนอยกวา
138,400 ราย
-ความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ดําเนินงานปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดของเจาหนาที่ตํารวจ
ไมนอยกวารอยละ 80
-ระยะเวลาการสอบสวนคดียาเสพติด
รายสําคัญเสร็จสิ้น สามารถสงอัยการ
ไดภายใน 60 วัน ไมนอยกวารอยละ
90

๑๕

กลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/หนวยรับผิดชอบ
1.5 โครงการทีมสืบสวนพิเศษเฉพาะดานการ
สกัดกั้น การลําเลียงยาเสพติด ของ ภ.3 – ภ.6
ใหสามารถวิเคราะหเหตุการณลวงหนา และชี้เปา
ใหฝายปฏิบัติการเขาสกัดจับกุม
1.6) โครงการควบคุ ม และยั บ ยั้ ง การแพร
ระบาดของยาเสพติด ในหมูบาน/ชุม ชน ในเขต
กทม. ปริมณฑล และเมืองใหญที่เปนแหลง แพร
ระบาด โดยเพิ่ม ความเขมการปด ลอมตรวจค น
ชุมชนที่มีการแพรระบาดหรือเปนแหลงซุกซอน
ยาเสพติด
1.7) โครงการเงินรางวัลตามหมายจับคดี
ยาเสพติด

2) ยึดทรัพยผูเกี่ยวของกับยาเสพติดตามกฎหมาย

2.1) โครงการสืบสวนเสนทางทางการเงิน
2.2) โครงการดานมาตรการทางภาษี และ
กฎหมายฟอกเงินดําเนินการกับผูกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด

3) ปองกันกลุมเสี่ยงโดยเฉพาะเด็กวัยรุนและพื้นที่
เสี่ยง โดยสงเสริมการใชโครงการครู D.A.R.E.

3.1) โครงการครูตํารวจ D.A.R.E.
3.2) โครงการสงเสริมการสรางวินัยและ
ปองกันภัยยาเสพติด

ตัวชี้วัด

๑๖

กลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน
4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่จะใชสกัดกั้น ปองกัน
การลําเลียงยาเสพติดอยางตอเนื่อง

แผนงาน/โครงการ/หนวยรับผิดชอบ
4.1) โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการสกัด
กั้นการลําเลียงยาเสพติด ณ จุดตรวจ/ดานตรวจ
ในเสนทางหลักและเสน ทางรอง เชน ระบบอาน
แผนปายทะเบียนรถอัตโนมัติ
4.2) โครงการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพจุ ด ตรวจ
อัจฉริยะ โดยจัดหาเครื่อง x-ray สําหรับใชตรวจ
รถบรรทุกขนาดใหญที่ผานมาจากแนวชายแดน
เขาสูตอนในของประเทศ

5) แลกเปลี่ยนขาวสารและประสานความรวมมือ 5.1) โครงการพัฒนาความรวมมือระหวาง
กับ หน วยงานอื่น ๆ และประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะ ประเทศดานยาเสพติด
5.2) โครงการบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่นที่
ประเทศเพื่อนบาน
เกี่ ย วข อ งในการปราบปรามยาเสพติ ด อย า ง
ตอเนื่อง ทั้งดานการขาวและการสืบสวนขยายผล
6) ดําเนินการทางวินัยกับขาราชการตํารวจที่
-การดําเนิน การกับ ขาราชการตํารวจที่เข าไป
เกี่ยวของกับยาเสพติดอยางเด็ดขาด
เกี่ ยวขอ งกั บยาเสพติด รวมทั้ง ผูบั ง คั บบั ญ ชาที่
รับผิดชอบ ตามคําสั่งกรมตํารวจ ที่ 1212/2537
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2537
7) กําชับผูบังคับบัญชาทุกระดับ สอดสอง ดูแล
-การมอบรางวัลดีเดนในดานตาง ๆ เชน ความ
สัง เกต ผูใตบัง คับบัญ ชา ถึง พฤติกรรมทางราชการ ซื่อสัตยสุจริต ครอบครัวดีเดน ฯลฯ
และสวนตัว ความเปลี่ยนแปลงฐานะการใชจายอยาง
ผิดวิสัย เพื่อปองกันการใชอํานาจหนาที่อยางมิชอบ
และเปนอุปสรรคในการแกไขปญหายาเสพติด

ตัวชี้วัด

๑๗

กลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/หนวยรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

8) ผลักดันการปฏิบัติตามแผนปองกันและ
- มีการจัดทําแผนปฏิบัติดานยาเสพติดของ
ปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ ใหบังเกิดผลอยางเปน สํานักงานตํารวจแหงชาติ จนถึงระดับหนวยปฏิบัติ
รูปธรรม
3. แกไขปญหาความมั่นคงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต (ศชต.)

-ดําเนินการตามนโยบายหลักของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
1) เสริมสรางอํานาจรัฐใหเขมแข็ง
2) อํานวยความยุติธรรมดวยความเสมอภาคและ
เปนธรรม
3) การทํางานมวลชน

1.1) ฝกอบรมยุทธวิธีตํารวจ (จูโจม)
1.2) พัฒนาและแลกเปลี่ยนดานการขาว
ทั้งภายในและตางประเทศ
1.3) จัดหาอาวุธยุทโธปกรณและเครื่องมือพิเศษ
1.4) อบรมเจาหนาที่ปฏิบัติการเก็บกูวัตถุ
ระเบิด (EOD)
1.5) อบรมพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับคดีความ
มั่นคง
1.6) อบรมการรักษาสถานที่เกิดเหตุและเก็บ
รวบรวมวัตถุพยาน
1.7) แสวงหาความรวมมือจากประชาชน เชน
กิจกรรมจิบน้ําชายามเชา โดยใหตํารวจไปพบปะ
กับประชาชน
1.8) สานสัมพันธผูนําชุมชน ศาสนา ผูนํา
ทองถิ่น
1.9) จัดตั้งชุมชนเขมแข็งเพื่อใหประชาชน
สามารถชวยเหลือเจาหนาที่ในการดูแลชุมชน
และตนเอง
1.10) การสนับสนุนการปฏิบัติภาคพื้นดินโดย
ใชอากาศยาน

-เหตุการณการกอเหตุรุนแรงที่มี
ผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินบริเวณ
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตลดลง
เมือ่ เปรียบเทียบกับจํานวนเหตุการณฯ
ในปที่ผานมา ไมนอยกวารอยละ 5
-ประชาชนในพื้นที่มีความสงบสุขและ
พึงพอใจจากการเฝาระวังและแกไข
ปญหาสถานการณเกี่ยวกับความมั่นคง
ของรัฐ ไมนอยกวารอยละ 80

๑๘

กลยุทธ
4. รักษาความปลอดภัยใหกับ
นักทองเที่ยว (บช.ก.)

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/หนวยรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

1) จัดทําขอมูลผูประกอบการทองเที่ยว สินคาและ
บริการ (เครื่องประดับ จิวเวลรี่ฯ)
2) จัดทําฐานขอมูลมัคคุเทศก
3) จัดทําสารบบผูกระทําผิดตอนักทองเที่ยวและ
กลุมเสี่ยง
4) จัดทําฐานขอมูลผูใหบริการรถรับจางสาธารณะ
บริเวณสนามบิน และสถานที่ทองเที่ยว รวมถึงแท็กซี่
ปายดํา
5) กําหนดมาตรการประชาสัมพันธโดยบูรณาการ
จากทุกหนวยงานของรัฐ

1.1) โครงการเชื่อมโยงขอมูล ฐานขอมูล
ผูประกอบการทองเที่ยว สินคา และบริการ
1.2) โครงการอบรมใหความรูมัคคุเทศก
1.3) โครงการอบรมใหความรูฝายสืบสวน ใน
การติดตามผูกระทําผิดหรือผูตองสงสัยหรือกลุม
เสี่ยงการกระทําผิดตอนักทองเที่ยว
1.4) โครงการจัดทําสารบบรถรับจาง บริเวณ
สถานที่ทองเที่ยว
1.5). โครงการประชาสัมพันธใหความรู
นักทองเที่ยว ปองกันการถูกหลอกลวง
1.6) โครงการติดตั้งระบบกลองวงจรปด CCTV
(Safety zone) พรอมระบบ Application
1.7) โครงการพัฒนา Application แปลภาษา
เขาสูระบบอาเซียน

-ควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินที่เกิดขึ้นกับ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ ไมเกิน
10 คดี/นักทองเที่ยวแสนคน

5. ควบคุมปราบปราม จับกุม แรงงาน 1) สกัดกั้นสืบสวนปราบปรามจับกุมแรงงาน
1.1) โครงการเชื่อมโยงฐานขอมูลลายพิมพ
ตางดาวผิดกฎหมาย หลบหนีเขาเมือง ตางดาวผิดกฎหมาย หลบหนีเขาเมือง หรือผิด
นิ้วมืออัตโนมัติทั่วประเทศ
เงือ่ นไขการไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร
(สตม.)
1.2) โครงการระบบสารสนเทศตรวจคนเขาเมือง
ผลักดันสงกลับแรงงานตางดาวผิดกฎหมายออกนอก ระยะที่ 3 (PIBICS)
ราชอาณาจักร
1.3) ตรวจอนุญาตเขา- ออก
2) แรงงานตางดาวจําแนก เปน 2 ประเภท
1.4) ตรวจบัญชีบุคคลตองหาม
1.5) ควบคุมการพํานัก/ที่พัก
2.1) กลุมแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย
(หลบหนีเขาเมืองหรือผิดเงื่อนไขการไดรับอนุญาตให
อยูในราชอาณาจักร)

-นักทองเที่ยวมีความเชื่อมั่นและ
พึงพอใจในดานความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน รอยละ 80
-เจาหนาที่ตํารวจไปถึงที่เกิดเหตุใน
แหลงทองเที่ยวสําคัญตามเปาหมาย
ภายใน 15 นาที/นอกแหลงทองเที่ยว
สําคัญตามเปาหมาย ภายใน 30 นาที
-คนตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายที่
จับกุมผลักดันออกนอกราชอาณาจักร
ไมนอยกวา 300,000 คน
-ประชาชนมีความพอใจตอการปองกัน
ปราบปรามผลักดันคนตางดาวและการ
รับบริการตรวจอนุญาต ไมนอยกวา
รอยละ 80
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2.2) กลุมแรงงานนําเขาตามบันทึกความรวมมือ
ดานการจางงาน (MOU)

6. ปองกันปราบปรามอาชญากรรมที่มี
ลักษณะเฉพาะทาง (บช.ก.)

- ปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1) จัดทําฐานขอมูลของหนวยเฉพาะทาง
2) พัฒนาระบบงานปองกันและปราบปรามของ
หนวยเฉพาะทาง
3) พัฒนาขีดความสามารถเจาพนักงานผูบังคับใช
กฎหมายเฉพาะทาง
4) สรางเครือขายภาคประชาชน
1) การปราบปรามการบุกรุกตัดไมทําลายปา

2) การปองกันการบุกรุกตัดไมทําลายปา

3) จัดทําฐานขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด
-ระยะเวลาผลักดันคนตางดาวหลบหนี
เขาเมือง โดยคดีถึงที่สุดแลวและ
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ไดรับตัว
เพื่อดําเนินการผลักดันออกนอก
ราชอาณาจักร ภายใน 7 วัน

1.1) โครงการจัดซื้อรถยนตขับเคลื่อน 4 ลอ
1.2) โครงการจัดซื้อเครื่องหาคาพิกัด (GPS)
1.3) โครงการจัดหาแผนที่ภาพถายทาง
อากาศ
2.1) สรางเครือขายภาคประชาชนในการแจง
เบาะแส
2.2) สรางอาสาสมัครดูแลรักษาปาไม เชน
รมบิน สายตรวจออฟโรด
3.1) โครงการเชื่อมโยงฐานขอมูลกับดาวเทียม
สํารวจทรัพยากรของไทย (Cisda)
3.2) โครงการจัดทําคดีที่ดินในระบบ Polis

๒๐
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แนวทางการดําเนินงาน
4) การเพิ่มขีดความสามารถของเจาหนาที่ตํารวจ
ดานการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- ปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับ 1) จัดทําบัญชีผูประกอบการที่มีแรงงานตางดาวให
ครอบคลุมเปนปจจุบัน
การคามนุษย
2) ใหความรูแกผูประกอบการถึงโทษการกระทําผิด
เกี่ยวกับการคามนุษย
3) การประชาสัมพันธในภาคทองถิ่น แรงงานตาง
ดาว เพื่อปองกันการหลอกลวงและบังคับใชแรงงาน
โดยใหปรากฏชองทางการติดตอ
4) จัดสรางเครือขายการประสานงานในการดูแล
เหยื่อที่เกิดจากการกระทําผิดเกี่ยวกับการคามนุษย
โดยใหกําหนดชองทางติดตอประสานงานและขั้นตอน
การปฏิบัตทิ ี่ชัดเจน
5) ใหความรูพนักงานสอบสวนใหเขาใจถึงความ
เสียหายของการตกเปน เหยื่อดําเนินการสอบสวน
ขยายผลจับกุม
ผูเกี่ยวของทุกราย รวมทั้งการใชกฎหมายที่เกี่ยวของ
อยางเครงครัด โดยกําหนดวิธีเชนเดียวกับการ
ดําเนินการดานยาเสพติด (การยึดทรัพย) และกําหนด
หนวยงานในการขยายผล
6) จัดทําคูมือการสอบสวนคดีการคามนุษย

แผนงาน/โครงการ/หนวยรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

4.1) โครงการฝกอบรมหนวยปฏิบัติการ
พิเศษในดานปาไม
4.2) โครงการฝกอบรมพนักงานสอบสวน
เฉพาะทางดานปาไม
1.1) อบรมพนักงานสอบสวนคดีความผิดการ -จํานวนคดีความผิดเกี่ยวกับการ
คามนุษยที่สืบสวนจับกุมได 100 คดี
คามนุษย
1.2) จัดทําคูมือการดําเนินคดีเกี่ยวกับ
ความผิดการคามนุษย
1.3) จัดทําคูมือการประสานงานการ
ชวยเหลือเหยื่อที่ไดรับความเสียหายจากการคา
มนุษย
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1.1) เสริมสรางความสัมพันธกับประชาชน
7. ปฏิบัติการดานตาง ๆ ที่กระทบตอ 1) ปองกันและเฝาระวังสังเกตการณติดตามการ
ดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารการกระทําที่มีผล ชุมชนและ กองกําลังฝายตรงขาม
ความมั่นคง
ตอสถาบัน
1.2) การปฏิบัติการพิเศษและกิจการพิเศษ
-ดานการขาว (บช.ส.)
2) เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
- การตอตานการกอการราย
- การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการ
ดานการขาวครอบคลุมทุกอําเภอ ตําบล และหมูบาน
ตอตานการกอการราย
3) เสริมสรางการขาวภาคประชาชนเพื่อเพิ่มขีด
- การควบคุมฝูงชน
ความสามารถในการตอบสนองตอภัยคุกคาม
4) เสริมสรางระบบงานอกรองใหเปนมาตรฐาน
เที่ยงตรงนาเชื่อถือ โปรงใสและตรวจสอบได
5) เสริมสรางบูรณาการความรวมมือดานขาวกรอง
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
6) เสริมสรางจิตสํานึกและสรางการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย
-ดานแนวชายแดน (บช.ตชด.)

-เฝาระวังการรุกล้ําอธิปไตย รักษาความสงบ
เรียบรอย และพัฒนาชวยเหลือประชาชนในพื้นที่
แนวชายแดนเพื่อความมั่นคงของรัฐ

1.1) การปองกันและรักษาสถานการณ
ชายแดนและพื้นที่ที่มีปญหาดานความมั่นคง
- พัฒนาระบบเฝาตรวจชายแดนใหมี
ประสิทธิภาพ
- จัดระเบียบพื้นที่ชายแดน
- เสริมสรางความสัมพันธกับประเทศ
เพื่อนบาน

ตัวชี้วัด
-หมูบานเปาหมายที่ดําเนินกิจกรรมเฝา
ระวั ง และแก ไ ขป ญ หาสถานการณ
ชายแดนเพื่อความสงบเรียบรอยและ
ความมั่นคงของรัฐ ไมนอยกวา 2,470
หมูบาน
-ผลิตขาวกรองที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ของประเทศ การรักษาความปลอดภัย
ของบุคคลและสถานที่ที่สงใหกับผูใช
ขาวและหนวยงานที่เกี่ยวของใช
ประโยชน ไมนอยกวา 3,000 เรื่อง/ป
-การออกตรวจดูและการรักษาความ
สงบเรียบรอยในเขตนานน้ํา 70,900
ครั้ง/ป
-ประชาชนในพื้ น ที่ เ ป า หมายมี ค วาม
สงบสุขและพึงพอใจจากการเฝาระวง
แ ล ะ แ ก ไ ข ป ญ ห า ส ถ า น ก า ร ณ ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ ความมั่ น คงของรั ฐ และ
การรักษาความ
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ตัวชี้วัด

สงบเรียบรอยและในเขตนานน้ํา
1.2) รักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่
ไมนอยกวารอยละ 80
ชายแดน
- ปองกันอาชญากรรมสําคัญในพื้นที่
ชายแดน
- สนับสนุนการปฏิบัติในการปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่รวมกับตํารวจ
1.3) เสริมสรางความมั่นคงใหกับหมูบาน/
ชุมชนตามแนวชายแดนและพื้นที่ตอนในที่มี
ปญหาดานความมั่นคง
- งานกิจการพลเรือน
- โครงการพระราชดําริตาง ๆ
8. เตรียมความพรอมขององคการเพื่อ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
(สยศ.ตร. และ ตท.)

1) บริการจัดการชายแดนและแกไขปญหาภัย
คุกคามทุกรูปแบบเพื่อความมั่นคงของประเทศ
2) การสรางความเชื่อมโยงดานการทองเที่ยวกับ
การบริการและการลงทุนกับประเทศในสมาชิก
อาเซียน
3) การสรางความรวมมือดานการปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมทกรูปแบบทั้งในและนอก
อาเซียน

-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของตํารวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่รอยตอเขต
ชายแดน
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพดานการสื่อสาร
และการปฏิบัติงานของตํารวจไทย (บช.ศ.หลัก/ภ.)
3.1) โครงการพัฒนากลไกความรวมมือกับ
หนวยงานตํารวจในอาเซียนและหนวยงาน
ความมั่นคงอื่น ๆ
3.2) โครงการจัดสงทูตตํารวจประสานกิจการ
ตํารวจ จีน กัมพูชา เมียนมาร

-จํานวนคดีอาญา ซึ่งมีผลตอความ
ปลอดภัยในชีวิต รางกายและเพศ
บริเวณจังหวัด ซึ่งมีเขตติดตอกับ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ไมเกิน
21.6 คดี/ประชากรแสนคน
-จํานวนความผิดเกี่ยวกับทรัพย
บริเวณจังหวัด ซึ่งมีเขตติดตอกับ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ตอจํานวน
ประชากร ไมเกิน 5.14 คดี/ประชากร
แสนคน
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3.3) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล
9. รักษาความสงบเรียบรอยเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน

1) พัฒนาระบบสายตรวจใหมีความพรอม มี
ประสิทธิภาพในการระงับเหตุ และบริการประชาชน
ดวยความรวดเร็ว รวมถึงการเพิ่มจํานวนบุคลากรใน
การปฏิบัติหนาที่
2) การนําเทคโนโลยีมาใชในการปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรม และการสืบสวน เชน
CCTV GPS และการประยุกตใชโปรแกรมใชงาน
บนมือถือ
3) การเพิ่มประสิทธิภาพใหแกเจาหนาที่ตํารวจ
โดยการฝกอบรมยุทธวิธีตํารวจ
4) การมุงเนนการปองกันอาชญากรรมจาก
สภาพแวดลอม การปองกันคดีเกี่ยวกับทรัพยในที่
สาธารณะ เชน รานสะดวกซื้อ ธนาคาร รานทอง
ปมน้ํามัน โดยใชโครงการทิ้งทุนตามชวงเวลา
5) การพัฒนาศูนยรับแจงเหตุ 191 ใหสามารถ
ใชไดทั้งระบบ สามารถรับแจงเหตุไดจริง และบริหาร
สถานการณสําคัญในระดับจังหวัดและสถานีตํารวจ
6) การพัฒนาระบบตูยาม (koban) ใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของสํานักงานตํารวจแหงขาติ. คือ ใหมี
1 ตูยาม/1 สถานี และเพิ่มขึ้นในแตละป

1.1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบงาน
สายตรวจและบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่เพื่อ
ทดแทน
1.2) โครงการอบรมเกี่ยวกับนําเทคโนโลยีมา
ใชในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมและ
สืบสวนใหแกเจาหนาที่ตํารวจ
1.3) โครงการฝกอบรมยุทธวิธีเพื่อความ
ปลอดภัยของเจาหนาที่ตํารวจ
1.4) โครงการพัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการ
เคลื่อนที่เร็วเพื่อปองกันและปราบปรามคดีที่
เกี่ยวกับทรัพยและรางกาย
1.5) โครงการรับแจงเหตุ 191 ใหมี
ประสิทธิภาพในการรับแจงเหตุ
1.6) โครงการสถานีตํารวจชุมชน (Koban)

-ควบคุมคดีอาญาซึ่งมีผลตอความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน กลุมคดีความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย ไมเกิน 6.24 คดี/ประชากร
หนึ่งแสนคน
-ควบคุมคดีอาญาที่มีผลตอความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน กลุมคดีความผิดเกี่ยวกับ
ชีวิต รางกายและเพศ ไมเกิน 24.20
คดี/ประชากรหนึ่งแสนคน

๒๔

กลยุทธ

๑0. การรักษาความปลอดภัยและ
อํานวยความสะดวกดานการจราจร

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/หนวยรับผิดชอบ

7) การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องของ
ยานพาหนะ อาวุธยุทโธปกรณ เสื้อกันกระสุน วิทยุ
สื่อสาร และอุปกรณประจํากาย เชน ไฟฉาย กุญแจ
มือ เสื้อกันฝน เสื้อสะทอนแสง เปนตน

1.7) การจัดซื้อ จัดหา ยานพาหนะ อาวุธ
เสื้อเกราะกันกระสุน วิทยุสื่อสาร และอุปกรณ
ประจํากาย

1) การพัฒนาระบบการจัดการจราจรใหมีความ
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ใหแกผูใชเสนทาง
การจราจร
2) การบังคับใชกฎหมายอยางตอเนื่องและจริงจัง
เพื่อสรางวินัยจราจรใหกับประชาชนผูใชเสนทาง
จราจร รวมไปถึงผูขับขับขี่รถยนตสาธารณะ
รถรับจาง ใหมีความชํานาญในเสนทางรวมกัน
3) ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นตองหมั่นอบรมทํา
ความเขาใจใหขาราชการตํารวจจราจรที่ปฏิบัติหนาที่
ดวยความโปรงใส มีความซื่อสัตยสุจริตและบริการ
ประชาชนอยางสุภาพ เทาเทียม เชน โครงการ
สุภาพบุรุษจราจร รวมถึงใหรางวัลประกาศเกียรติ
คุณใหแกประชาชน หรือผูแจงขาวการกระทําผิด
ดานการจราจรเปนประจํา
4) ดําเนินการศึกษาวิเคราะห วางแผน และ
อํานวยการในการปองกันและลดอุบัติเหตุในแตละ
พื้นที่อยางเปนระบบ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุ

1.1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
จัดการจราจรใหทันสมัยมีความสะดวก
ปลอดภัย
1.2) การอบรมชี้แจงขอกฎหมายให
ประชาชน และผูขับขี่รถยนตสาธารณะ เพื่อ
สรางวินัยการจราจร มีจรรยาบรรณ หรือสามัญ
สํานึก ตอประชาชนผูใชบริการและเสนทาง
จราจร
1.3) โครงการสุภาพบุรุษจราจร การอบรม
ผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติหนาที่ดวยความ
โปรงใส มีความซื่อสัตยสุจริต
1.4) แผนงานการศึกษา วิเคราะห วางแผน
อํานวยการในการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ตัวชี้วัด

-อัตราสวนจํานวนผูเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน 12.80 ราย/
ประชากรหนึ่งแสนคน
-ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ
ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร
ทางบก ไมนอยกวา รอยละ 80
-การแจงเหตุใหเจาหนาที่ตํารวจไปถึง
ที่เกิดเหตุในเขต กทม.-เทศบาล
ภายใน 15 นาที/นอกเขต กทม.เทศบาล ภายใน 30 นาที

๒๕

กลยุทธ/แนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
ยุทธศาสตรที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
เปาประสงค : 1.2 ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน

กลยุทธ
-เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมที่สรางความ
เดือดรอนแกประชาชน ชุมชน และที่มี
ผลกระทบตอสังคมในทุกระดับ

แนวทางการดําเนินงาน
1) มีมาตรการในการสนองตออาชญากรรมที่ชัดเจน
ไดแก
-อาชญากรรมพื้นฐาน
-อาชญากรรมสะเทือนขวัญ
-อาชญากรรมที่มีผลตอประชาชนในวงกวาง
เชน Call center/แชรลูกโซ/ฉอโกง/ลงทุนใน
ตางประเทศ/ยักยอก
-อาชญากรรมที่กอความเดือดรอนรําคาญ เชน
วัยรุนแขงรถจักรยานยนต/รถยนตบนทางหลวง/
นักเรียนตีกัน/ขวางปากอนหิน
2) มีมาตรการในการปองกันปราบปราม
อาชญากรรมประเภทตาง ๆ อยางชัดเจน ควบคุม
สถิติการเกิดและจับกุมใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
3) กําหนดยุทธวิธีหรือมาตรการในการสรางความ
อบอุนใจ ในการปองกันปราบปรามอาชญากรรม ให
ประชาชนไดรับทราบหรือรับรู

แผนงาน/โครงการ/หนวยรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
หนวยระดับ บช. เปนผูกําหนด

๒๖

กลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน
-สายตรวจเดินเทาในพื้นที่ที่เปนที่มีอาชญากรรม
เกิดขึ้น หรือเกิดอาชญากรรมบอยครั้ง หรือชุมชน
ศูนยการคา
-การปรับเขตตรวจของสายตรวจรถจักรยานยนต/
รถยนต ในพื้นที่ชุมชนเมือง/ที่มีประชากรหนาแนน
-การจัดระบบสายตรวจรถจักรยานยนต/รถยนต
ที่มุงเนนการตรวจตามเปาหมายทางยุทธวิธี (ที่มี
อาชญากรรมสูง/พื้นที่เปาหมาย) และใหมีเปาหมาย
ในการสรางปฏิสัมพันธ พูดคุยกับประชาชนในพื้นที่
ใหมากที่สุด (ไมมุงเนนการเซ็นตูแดง)
4) จัดระบบสายตรวจใหมีความสอดคลองกับสภาพ
พื้นที่ตามอาชญากรรม เนนการปรากฏกายและ
พบปะพูดคุยกับประชาชน
5) การพัฒนาระบบการรับแจงเหตุ/การเขาถึงที่
เกิดเหตุอยางรวดเร็ว/การรักษาสถานที่เกิดเหตุ/การ
รักษาพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ/ทักษะการพูดคุย
กับผูเสียหาย เหยื่อ หรือผูที่เกี่ยวของในการสืบสวน
หาขาว รวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้งการแสดง
ความเห็นใจ ใหขอมูลขาวสารและแนะนําในสิ่งที่
เกี่ยวของ (เนนการเขาถึงที่เกิดเหตุและปฏิสัมพันธ
ระหวางตํารวจกับประชาชน
6) เจาหนาที่ตํารวจไปถึงที่เกิดเหตุอยางรวดเร็ว
สอดคลองกับสภาพภูมิประเทศในแตละพื้นที่

แผนงาน/โครงการ/หนวยรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

๒๗

กลยุทธ/แนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
ยุทธศาสตรที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
เปาประสงค : 1.3 มีระบบและกระบวนงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
แนวทางการดําเนินงาน
1. ปรับปรุง พัฒนาระบบงานและ
1) กําหนดผูรับผิดชอบในระดับบริหาร และระดับ
กระบวนงานของหนวยงานรับผิดชอบให ปฏิบัติการใหมีความชัดเจน
มีประสิทธิภาพ
2) มีกระบวนงานขับเคลื่อน รวบรวม ติดตาม และ
วัดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม
3) มีการวิเคราะหสรุปผลการปฏิบัติ เพื่อปรับปรุง
แกไขอยางตอเนื่อง
-การพัฒนาองคกรตํารวจใหจัดทําแผน Action
Plan เปนแผนทุกระยะ 3 เดือน ในระยะยาว
5– 20 ป เพื่อพิจารณาทิศทางตอไปขององคกร
ตํารวจ ทั้งโครงสราง เงินเดือน คานิยมขององคกร
-สัมมนาผูบังคับบัญชาระดับสูงของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ. ตั้งแตระดับผูบังคับการ-รองผูบญ
ั ชาการ
ตํารวจแหงชาติ.
-สัมมนาระดับผูบังคับการทั่วประเทศ เพื่อ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย
-สัมมนาหัวหนาสถานีตํารวจทั่วประเทศ
- ประกวดระดับผูบังคับการเขมแข็งในการ
ควบคุมฝูงชน
4) ลดขั้นตอนการใหบริการบนสถานีตํารวจ

แผนงาน/โครงการ/หนวยรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
หนวยระดับ บช. เปนผูกําหนด

๒๘

กลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน
5) เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานอํานวย
ความยุติธรรม

แผนงาน/โครงการ/หนวยรับผิดชอบ
5.1) โครงการพัฒนางานตรวจพิสูจนพยาน
หลักฐานทางชีววิทยาและดีเอ็นเอ เพื่อรองรับ
การเขาสูประชาคมอาเซียน (ศพฐ.)
5.2) โครงการพัฒนางานตรวจพิสูจนสารเคมีที่
ใชทําวัตถุระเบิด เพื่อรองรับ ASIAN FORENSIC
(พฐก.)

2. ประชาสัมพันธกระบวนงานและ
มาตรการในการดําเนินงานใหแก
ประชาชนไดรับรู

- การเผยแพรประชาสัมพันธกระบวนการ มาตรการ
และผลการปฏิบัติใหประชาชน และสังคมไดรับรู
เกี่ยวกับงานดานอํานวยความยุติธรรมผานสื่อตาง ๆ
รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหครอบคลุมทุกลุม
เปาหมาย

ตัวชี้วัด

๒๙

กลยุทธ/แนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
ยุทธศาสตรที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
เปาประสงค : 1.๔ มีเทคโนโลยี อุปกรณและเครื่องมือพิเศษ รวมทั้งระบบสารสนเทศอัจฉริยะ
กลยุทธ
1. นําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เหมาะสมมาใชในการปฏิบัติงาน

2. พัฒนาคุณภาพของระบบฐานขอมูล
สารสนเทศใหครบถวนทันสมัย มีการ
เชื่อมโยงระหวางหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอก

3. กําหนดกรอบอัตราและจัดหาอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชพิเศษที่ทันสมัยให
เพียงพอและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน
(สตม.)
4. พัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมในการ
ใชอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชพิเศษ (สตม.)

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/หนวยรับผิดชอบ

1) โครงการตรวจหนังสือเดินทางโดยใชขอมูล
ชีวภาพ ระยะที่ 1 ของบคาธรรมเนียมประจําป
2558 (ศทส. และ สตม.)
2) โครงการตรวจหนังสือเดินทางโดยใชขอมูล
ชี ว ภาพ ระยะที่ 2 ของบประมาณประจํ า ป
2559 (ศทส. และ สตม.)
-การพัฒนาและบูรณาการระบบฐานขอมูล
-โครงการจั ดทําระบบฐานขอมูล เพื่อบริหาร
สารสนเทศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง PIBICS กับ จัดการแบบทั้งองคกร (Enterprise Data
หนวยงานทั้งภายในและภายนอก เชน
Warehouse) (ศทส. และ สตม.)
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน เปนตน.
ใหสามารถเรียกใชประโยชนจากฐานขอมูลที่หนวย
ตาง ๆ ไดจัดเก็บไว เพื่อใหสามารถขยายผลกรณี
แรงงานตางดาวมีความเกี่ยวของทางคดีหรือความ
สงบเรียบรอยภายในประเทศ
-เพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจคนเขาเมืองโดยการ
นําเอาขอมูลชีวภาพมาประยุกตใชรวมกับการ
ตรวจหนังสือเดินทางเพื่อเพิ่มมาตรการการรักษา
ความปลอดภัย

ตัวชี้วัด
หนวยระดับ บช. เปนผูกําหนด

๓๐

กลยุทธ/แนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
ยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนางานตํารวจใหโปรงใส มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : ความเชื่อมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติงานของตํารวจ
เปาประสงค : 2.1 สังคมและประชาชนเชื่อมั่นตอองคการตํารวจ

กลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

๑. พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการ ๑) หนวยที่ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน ทั้งจากภายในและภายนอก
ปรับปรุง พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการ
องคการ
ปฏิบัติงาน
- วิเคราะห ปญหาอุปสรรคในกระบวนการ
ตรวจสอบ และใหขอเสนอแนะพรอมติดตามการ
ดําเนินการแกไข และรายงานผลการดําเนินการให
ทราบ เพื่อนําไปใชในการวางแผนการตรวจสอบใน
ปตอไป
- กําหนดมาตรการแนวทางปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหนวย
๒) จัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอตานทุจริตคอรัปชั่น
- กําหนดแนวทางจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ
- ปรับปรุงแกไขกฎกระทรวงการแบงสวน
ราชการในหนวยงาน
- ปรับปรุงโครงสรางหนวยงานของจเรตํารวจ
๓) พัฒนาบุคลากรและกระบวนงานของ
หนวยงาน โดยการนําบุคลากรที่เปนแบบอยางที่ดี
ในดานตาง ๆ เพื่อเปนตนแบบในการสงเสริมและ
พัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี

แผนงาน/โครงการ/หนวยรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

๑.1) โครงการตรวจราชการผานระบบสื่อสาร
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในระบบ
e – Inspector
1.2) โครงการสรุปผลการตรวจสอบประจําป
1.3) โครงการอบรมหลักสูตร CGIA ของ
กรมบัญชีกลาง
1.4) โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริตคอรัปชั่น
1.5) โครงการคนฟาควาดาว
1.6) โครงการพัฒนาระบบงานการรับเรื่อง
รองเรียนรองทุกข
1.7) แตงตั้งคณะกรรมการควบคุมความ
ประพฤติและวินัยขาราชการตํารวจ ในระดับ
สํานักงานตํารวจแหงขาติ กองบัญชาการ
กองบังคับการ และ กองกํากับการ

หนวยระดับ บช. เปนผูกําหนด

๓๑

กลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/หนวยรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

๔) การพัฒนาระบบงานในเรื่องการรองเรียน
รองทุกข
- การกําหนดชองทางการรองเรียน และ
เผยแพรใหแกประชาชนและสาธารณชนรับรู โดยมี
ขั้นตอน กระบวนการทํางานที่คํานึงผลกระทบที่จะ
เกิดกับผูรองเรียน
- แกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากขอรองเรียน
รองทุกขของประชาชน หนวยงานราชการ และ
ภาคเอกชน ตลอดจนขาราชการตํารวจใหไดขอยุติ
- มีกระบวนการสื่อสาร เผยแพร ผลการ
ดําเนินการไปยังผูรองเรียน สื่อมวลชน ที่ชัดเจน
สามารถตรวจสอบได
- มีการนําปญหาที่เกิดจากการรองเรียน
รองทุกขในลักษณะตาง ๆ ไปปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
๒. นํามาตรการปองกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบมาบังคับใชกับ
ขาราชการตํารวจที่ประพฤติมิชอบอยาง
จริงจัง

๑) การบงชี้ปญหาการทุจริตของขาราชการตํารวจ -แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและ
๒) การกําหนดมาตรการในการแกไขปญหา และ ประพฤติมิชอบของ ตร.
การดําเนินการตอผูกระทําผิด
๓) ใหพิจารณาชองทางการรองเรียน รองทุกข

-การสืบสวนและสอบสวนคดีที่
สามารถทําสํานวนสง ป.ป.ช. หรือ
ป.ป.ท. ใหดําเนินคดีตามกฎหมาย
50 คดี

๓๒

กลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

๓. มุงทํางานเพื่อภาพลักษณของตํารวจ
ใหเปนที่ยอมรับของสังคมและประชาชน

๑) กําหนดภาพลักษณ คุณลักษณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค โดยพิจารณาจาก
- พฤติกรรมที่ประชาชนพึงพอใจ
-ขอรองเรียน รองทุกข
๒) กําหนดวิธีการสื่อสารใหแกบุคลากรในองคกร
ไดตระหนักถึงปญหาความเสื่อมศรัทธา ความเชื่อมั่น
ของประชาชนในลักษณะตาง ๆ เพื่อยอมรับและ
สรางการเปลี่ยนแปลง
-สรางและนําเสนอตนแบบของภาพลักษณ
คุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค
-ตอกย้ําภาพลักษณคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของระดับหนวยงานและบุคคลอยางตอเนื่อง
-สื่อสารและเผยแพรใหขาราชการตํารวจ
ประชาชน และสาธารณชน ไดรับรูถึงความ
เหนื่อยยาก ตรากตรํา เสี่ยงภัย การอุทิศตนในการ
ปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสุขของประชาชนของ
หนวยงานตํารวจและบุคลากรตัวอยาง
-สื่อสารใหขาราชการตํารวจ ประชาชนและ
สาธารณชน ไดรับรูถึงภาพลักษณที่เกี่ยวของกับ
คานิยมขององคการ ไดแก การมีสมรรถนะที่ดี
สุจริตเปนธรรม ประชาชนเปนศูนยกลาง และการ
ใหบริการดวยใจของทั้งหนวยงานและบุคคล

แผนงาน/โครงการ/หนวยรับผิดชอบ
-โครงการสรางภาพลักษณตํารวจ

ตัวชี้วัด
หนวยระดับ บช. เปนผูกําหนด

๓๓

กลยุทธ
๔. เสริมสรางวัฒนธรรมองคการ โดย
ยึดถือศักดิ์ศรีจริยธรรมและหลักภาระ
หนาที่ความรับผิดชอบที่มีตอสังคม

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/หนวยรับผิดชอบ

• สงเสริมวัฒนธรรมองคกรที่ดีและปรับปรุง
- โครงการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมองคการที่สรางพฤติกรรมในทางลบ
ปรัชญา
-ศึกษาสถานภาพวัฒนธรรมองคการที่มีอยู
ทั้งดานบวกและลบ หาสาเหตุแนวทางการปรับปรุง
แกไข
-กําหนดวัฒนธรรมองคการที่ตองการ และวาง
แนวทางการสรางระบบ
-รณรงค เชิญชวน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตาม
แนวทาง

๑) สงเสริม ผลักดันระเบียบประมวลจริยธรรม
๕. เสริมสรางและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของขาราชการตํารวจในทุกระดับ ตํารวจใหมีผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
- การใหรางวัลใหแกขาราชการตํารวจที่เปน
แบบอยาง เพื่อสงเสริม ยกยอง
๒) กําหนดใหมี “ขาราชการตํารวจดีเดน” เพื่อ
เปนตนแบบในแตละดาน
- การคัดเลือก ใหคํานึงถึงวิธีการไดมาที่เกิดจาก
การยอมรับทั้งภายในและภายนอก

๑.1) โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎ
คณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.)
1.2) โครงการสรางวิทยากรดานคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของตํารวจ
1.3) โครงการตํารวจไทยใจสะอาด
1.๔) โครงการตํารวจสีขาว ดาวคุณธรรม
เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด
หนวยระดับ บช. เปนผูกําหนด

หนวยระดับ บช. เปนผูกําหนด

๓๔

กลยุทธ/แนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
ยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนางานตํารวจใหโปรงใส มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : ความเชื่อมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติงานของตํารวจ
เปาประสงค : ๒.2 ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของตํารวจ
-ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการและการปฏิบัติงานของตํารวจ
-ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน

กลยุทธ
๑. ใหความสําคัญกับการใหบริการดวย
ความรวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรม โปรงใส
สามารถตรวจสอบได

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/หนวยรับผิดชอบ

- ปรับเปลี่ยน สรางความโปรงใสในกระบวนการ
ปฏิบัติงานสําคัญของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่มี
ผลกระทบตอความเชื่อมั่น ศรัทธาของประชาชน

๒. เพิ่มขีดความสามารถของสถานีตํารวจ - ยกระดับและจัดสถานีตํารวจใหเปนสถานีตํารวจ -โครงการใหบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
มาตรฐาน
และหนวยบริการประชาชนในทุกมิติ
๓. ปรับทัศนคติ วิธีการทํางานที่มุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ โดยยึดประชาชนและชุมชน
เปนศูนยกลาง
๔. นําประชาชนเขามามีสวนรวมใน
กิจการตํารวจ

- การฝกอบรมบุคลากรหรือการพัฒนาบุคลากร
๑.1) โครงการตํารวจยิ้ม
ควรมุงเนนหรือใชเครื่องมือการพัฒนาที่ทําให
1.2) โครงการกําหนดขั้นตอนและระยะเวลา
บุคลากรยึดถือประโยชนความตองการของ
การใหบริการประชาชน
ประชาชน ปญหาชุมชนเปนผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ
หนาที่
- เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
-โครงการ กต.ตร. พบประชาชน
ตรวจสอบกิจกรรมการทํางานของตํารวจ

ตัวชี้วัด
หนวยระดับ บช. เปนผูกําหนด

๓๕

กลยุทธ/แนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
ยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนางานตํารวจใหโปรงใส มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : ความเชื่อมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติงานของตํารวจ
เปาประสงค : 2.๓ มีกระบวนงานที่โปรงใสมีมาตรฐาน
-มีกระบวนงานมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของประชาชนและหนวยงานตาง ๆ
-มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ
๑. กําหนดกรอบมาตรฐานและปรับปรุง
แกไขขั้นตอนกระบวนงานและระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจและงาน
บริการประชาชน

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/หนวยรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

-โครงการฝกอบรม ๔ สายงานหลัก
1) มาตรฐานในการใหบริการ
-จํานวนคดีอาญาที่พนักงานสอบสวน
๒) มาตรฐานดานตัวขาราชการตํารวจผูใหบริการ
ดําเนินการเสร็จสิ้นเทียบกับคา
๓) มาตรฐานดานการปองกันอาชญากรรม
มาตรฐาน ไมนอยกวารอยละ 90
4) มาตรฐานดานอํานวยความยุติธรรม
5) ปรับปรุง พัฒนาระบบงานและกระบวนงาน
ของหนวยใหมีประสิทธิภาพ
1.1) ขยายขีดความสามารถในการตรวจ
- นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชเรงรัดการ
หนวยระดับ บช. เปนผูกําหนด
ดําเนินคดีทุกขั้นตอนใหรวดเร็ว เกิดความเปนธรรม พิสูจนหลักฐานใหสามารถรองรับการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสอบสวนในพื้นที่รับผิดชอบหลัก
และมีระบบขั้นตอนที่เชื่อมโยงกัน
และพื้นที่ใกลเคียงไดอยางรวดเร็ว
1.2) โครงการขยายฐานขอมูลระบบตรวจสอบ
ลายพิมพนิ้วมืออัตโนมัติ AFIS
1.3) โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพงาน
ตรวจ

๓๖

กลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/หนวยรับผิดชอบ
1.4) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและระบบ
สํารองขอมูลลายพิมพนิ้วมือ
- โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ดานนิติวิทยาศาสตร
- พัฒนาคุณภาพของระบบฐานขอมูลการ
ตรวจพิสูจนใหครบถวน และครอบคลุมทุกหนา
งานสามารถเชื่อมโยงระหวางหนวยงาน
1.5) โครงการปรับปรุงฐานขอมูล DNA
1.6) โครงการจัดทําฐานขอมูลอาวุธปน
- พัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจาก
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม (สพฐ.ตร.)
1.7) เสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริม
ระบบการเขื่อมโยงกับการทํางานประจํา
ระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร
และคณิตศาสตร (STEM)
1.8) ปฏิรูประบบการใหสิ่งจูงใจ ระเบียบและ
กฎหมายตอการนํางานวิจัยและพัฒนาตอยอด
หรือใชประโยชน รวมทั้งสงเสริมการจัดทํา
แผนพัฒนากรรวิจัย สงเสริมความรวมมือ
ระหวางสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ
อื่น ๆ และภาคเอกชนกับ สพฐ.ตร.

ตัวชี้วัด

๓๗

กลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/หนวยรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

1.9) ปรับปรุงและจัดเตรียมโครงสราง
พื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดาน
วิจัยและพัฒนาใหมีความพรอม ทันสมัย (สพฐ.ตร.)
1.10) จัดทําโครงการตรวจสอบและ
ประเมินผลความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร (สพฐ.ตร.)
-โครงการจัดทําและแจกจายคูมือบริการ
ประชาชน

๒. เผยแพรประชาสัมพันธกรอบมาตรฐาน - จัดทําสื่อประชาสัมพันธในทุกรูปแบบ เพื่อให
ขั้นตอนกระบวนงานและระยะเวลาในการ ประชาชนไดรับรู รับทราบการปฏิบัติหนาที่ของ
ปฏิบัติงานใหประชาชนรับรูโดยใชสื่อ
ตํารวจ
ตาง ๆ

-โครงการฝกอบรมบุคลากรใหมีความรู ความ -ผลการสั่งคดีในชั้นพนักงานอัยการ มี
ความเห็นสอดคลองกับพนักงาน
เขาใจ ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตาม
สอบสวน ไมนอยกวารอยละ 90
มาตรฐานคูมือการปฏิบัติงาน
-อบรมและสัมมนางานดานนิติวิทยาศาสตร
-ระยะเวลาการสอบสวนคดีเสร็จสิ้น
เพื่อใหบุคลากรมีความพรอมในการเปน
๓. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ 1) แผนการใหความรู ทบทวนการปฏิบัติตามคูมือ ผูชํานาญในแตละระดับ (สพฐ.ตร.)
สามารถสงอัยการไดภายในกําหนดเวลา
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตาม
แกบุคลากรประจําปงบประมาณ
ไมนอยกวารอยละ 90
มาตรฐานคูมือการปฏิบัติงานที่กําหนด
๒) มีกิจกรรมการฝกอบรมภายในหนวยงาน
เกี่ยวกับคูมือการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ

๓๘

กลยุทธ
๔. เสริมสรางและพัฒนาขาราชการ
ตํารวจใหมีวินัยและเครงครัดตอคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของตํารวจ

แนวทางการดําเนินงาน
- กําหนดมาตรการในการแกปญหาการทุจริตที่
ประชาชนรองทุกขตามลําดับความสําคัญและ
ขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

แผนงาน/โครงการ/หนวยรับผิดชอบ
- โครงการตํารวจไทยใจสะอาด

๕. พัฒนางานตรวจสอบภายใน ใหเปนไป ๑) กําหนดใหมีการอบรมพัฒนาดานการ
ตามแนวทางประกันคุณภาพการตรวจสอบ ตรวจสอบภายใน ในหลักสูตรการอบรมทุกระดับ
๒) หนวยงานในสังกัดมีการทบทวนหลักเกณฑ
ภายในภาครัฐ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในอยางสม่ําเสมอ

๑.1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน
ตรวจสอบประจําป
1.2) โครงการจัดทําคูมือการตรวจสอบ
กิจกรรมปองกันและปราบปรามอาชญากรรม

๖. ดําเนินกิจกรรมที่มุงเนนการแกปญ
 หา - สถานีตํารวจจัดทําขอมูลการวิเคราะห
ปญหาภายในพื้นที่ รวมกับ กต.ตร.สน./หนวยงาน
ของชุมชนและสังคม
ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ และจัดลําดับความ
สําคัญของวิธีการและการแกไขปญหา

๑.1) โครงการพบปะผูนําชุมชน
1.๒) โครงการชุมชนเขมแข็ง

ตัวชี้วัด

๓๙

กลยุทธ/แนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
ยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนางานตํารวจใหโปรงใส มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : ความเชื่อมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติงานของตํารวจ
เปาประสงค : 2.๔ บุคลากรและหนวยงานมีครุภัณฑ ยุทโธปกรณ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลยุทธ
๑. ตรวจสอบ ควบคุม เพื่อวางแผนการ
ขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ ยุทโธปกรณ
ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใชใหแกทุก
หนวยตามกรอบอัตราครุภัณฑ

แนวทางการดําเนินงาน
- จัดทําแผนจัดหา รักษา ทดแทนครุภัณฑ
ยุทโธปกรณ เครื่องมือเครื่องใช

แผนงาน/โครงการ/หนวยรับผิดชอบ
1.1) แผนจัดหาครุภัณฑ ยุทโธปกรณ
ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย มีความเหมาะสมตาม
มาตรฐานที่กําหนด ใหเปนไปตามกรอบอัตรา
ครุภัณฑ
1.2) จัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตรที่จําเปน
พื้นฐาน สําหรับหนวยงานํารองที่งานพิสูจน
หลักฐานตํารวจ รวมทั้งอาคารสถานที่ เพื่อใช
ในการปฏิบัติงาน (สพฐ.ตร.)
๑.1) โครงการปรับปรุงระบบฐานขอมูลพัสดุ
ในระบบ POLIS
1.2) โครงการคลังพัสดุอัจฉริยะ

๒. พัฒนาระบบฐานขอมูลพัสดุ ใหมีความ - การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ถูกตอง ครบถวน ตรงตอการใชประโยชนมี วิเคราะห
ความสะดวกงายตอการจัดเก็บขอมูลและ
สามารถพัฒนาใหเชื่อมโยงขอมูลระหวาง
หนวยงานภายในและภายนอก
นิยามเชิงปฏิบัติการของ “ การตรวจสอบได” หมายถึง ความสามารถและความพรอมที่จะไดรับการตรวจสอบใน ๕ ดาน ไดแก
1. ดานหนวยงาน กลาวคือ เปนการตรวจสอบไดตามกลไกการบริหารภายในหนวยงาน เชน ระเบียบปฏิบัติและระบบสายการบังคับบัญชา
2. ดานกฎหมาย กลาวคือ เปนการตรวจสอบไดโดยกลไกดานกฎหมายตามที¬ ระบุไวในรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งรวมไปถึงภาระหนาที่ของ
หนวยงานตามที่ไดระบุไวในกฎหมาย
3. ดานวิชาชีพ กลาวคือ เปนการตรวจสอบไดในฐานะที่เปนการปฏิบัติการทางวิชาชีพที่ตองการความชํานาญเฉพาะดานและจรรยาบรรณดานวิชาชีพ
4. ดานการเมือง กลาวคือ เปนการตรวจสอบไดในระบบประชาธิปไตยที่ตองดําเนินการเพื่อตอบสนองตอความตองการของประชาชน
5. ดานจริยธรรม คุณธรรม กลาวคือ เปนการตรวจสอบไดที่ใหความสําคัญกับคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรในหนวยงาน

ตัวชี้วัด
หนวยระดับ บช. เปนผูกําหนด

๔๐

กลยุทธ/แนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
ยุทธศาสตรที่ 3 : การมีสวนรวมของประชาชนและเครือขายการปฏิบัติงานของตํารวจ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : จํานวนคดีอาญาที่มีผลตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินตอจํานวนประชากร
เปาประสงค : 3.1 การมีสวนรวมของประชาชน เครือขายภาครัฐ และภาคเอกชนที่เขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาอาชญากรรมและใหบริการ มีความเขมแข็ง

กลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/หนวยรับผิดชอบ

- สงเสริมสนับสนุนใหประชาชน องคกร ๑) สรางเครือขายการมีสวนรวม ฝกฝกอบรม
๑.1) โครงการแจงขาวอาชญากรรม เชน
สวนทองถิ่น เครือขายภาครัฐ และ
ใหความรู เพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงาน
-สมาชิกแจงขาวอาชญากรรม
ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในงานปองกัน ๒) จัดการความขัดแยงในชุมชน
-โครงการตาสับปะรด
ปราบปรามอาชญากรรม และการ
๓) จัดการปญหาอาชญากรรมและปญหาอื่น ๆ
1.2) โครงการอาสาสมัครตํารวจบาน/ชุมชน,
ใหบริการประชาชน ตามหลักเกณฑที่
ตามขอเสนอของชุมชน
อปพร. และอื่น ๆ
กําหนด
๔) กําหนดพืน้ ที่เปาหมายในการดําเนินงานรวมกัน 1.3) โครงการตรวจรวม/บริการรวมของ
เครือขายประชาชนกับตํารวจ
1.4) โครงการฝากบานไวกับตํารวจ

ตัวชี้วัด
หนวยระดับ บช. เปนผูกําหนด

๔๑

กลยุทธ/แนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
ยุทธศาสตรที่ 3 : การมีสวนรวมของประชาชนและเครือขายการปฏิบัติงานของตํารวจ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : จํานวนคดีอาญาที่มีผลตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินตอจํานวนประชากร
เปาประสงค : 3.2 การมีสวนรวมของประชาชน เครือขายภาครัฐและภาคเอกชนที่เขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาอาชญากรรมและใหบริการ มีความพึงพอใจ

กลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

๑. สงเสริม ยกยอง เชิดชูเกียรติและ/
๑) โครงการปรับปรุงระบบฐานขอมูลพัสดุใน
หรือใหรางวัลตอบแทนคุณความดีแก
ระบบ POLIS
ประชาชน องคกรสวนทองถิ่น เครือขาย
๒) โครงการคลังพัสดุอัจฉริยะ
ภาครัฐ และภาคเอกชนที่เขามามีสวนรวม
ในกิจการตํารวจ
๑) จัดทํา MOU ของแตละหนวยกับองคกรสวน
๒. สนับสนุนเงินคาตอบแทนและ
ทองถิ่น เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทน เงิน
สวัสดิการใหกับประชาชนและเครือขาย
ภาครัฐและภาคเอกชนตามความเหมาะสม สวัสดิการ และคาใชจายอื่น ๆ ตามกรอบและ
ระยะเวลาที่กําหนด
๒) สํานักงานตํารวจแหงชาติ. จัดสรรงบประมาณ
ใหเพียงพอ
๓. ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบัติ 1) ทบทวนการปฏิบัติงานของงานชุมชนสัมพันธ
ตลอดจน แนวทางการประเมินผลการเขา ที่ผานมา
๒) สรางรูปแบบ เชน สรางหลักสูตร การจัดทํา
มามีสวนรวมของ ประชาชน องคกรสวน
ทองถิ่น เครือขายภาครัฐและภาคเอกชนให คูมือ ใหความรูกับหนวยปฏิบัติใหเขาใจ
๓) ใหประชาชนเปนศูนยกลางในการแกไขปญหา
มีความชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติได
อยางเปนรูปธรรม มีความเหมาะสมกับ
สภาพปญหาและความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่

แผนงาน/โครงการ/หนวยรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

1.1) สรุปผลการดําเนินการเปนหวง/ไตรมาส
1.2) โครงการยกยองเชิดชูเกียรติ มอบรางวัล
เชิดชูเกียรติใหแกเครือขายหรือบุคคลที่เขามามี
สวนรวม

หนวยระดับ บช. เปนผูกําหนด

-จัดทํา MOU ของแตละหนวยกับองคกรสวน
ทองถิ่น

1.1) จัดประชุม สัมมนาระดมสมองเพื่อ
กําหนดแนวทางในการปฏิบัติ
1.2) จัดกลุมประชาคมหมูบาน เปน
ศูนยกลางในการประชุม พบปะแกนนําชุมชน

๔๒

กลยุทธ/แนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
ยุทธศาสตรที่ 3 : การมีสวนรวมของประชาชนและเครือขายการปฏิบัติงานของตํารวจ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : จํานวนคดีอาญาที่มีผลตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินตอจํานวนประชากร
เปาประสงค : 3.3 กฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของเอื้อตอการเขามามีสวนรวมของประชาชน เครือขายภาครัฐและภาคเอกชน

กลยุทธ
๑. บูรณาการกลไกที่เกี่ยวของ ทั้งภายใน
และภายนอกองคการใหมีการเชื่อมโยงการ
ดําเนินงานการมีสวนรวมของประชาชน
องคกรสวนทองถิ่น เครือขายภาครัฐ และ
ภาคเอกชนใหมี เอกภาพ ลดความซ้ําซอน
ในการปฏิบัติงาน

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/หนวยรับผิดชอบ

๑) ทบทวน/ศึกษา/ปรับปรุงบทบาทหนาที่ความ
๑. จัดประชุม สัมมนาระดมสมองเพื่อกําหนด
รับผิดชอบของเครือขายภาคประชาชน เชน กต.ตร. แนวทางในการปฏิบัติ
อาสาสมัครตาง ๆ เพื่อรวมมือกันในการทํางาน
๒. จัดทําคูมือการปฏิบัติตามกฎหมาย
อยางใกลชิด
๒) กําหนดใหเครือขายตาง ๆ มีหนาที่ตาม
กฎหมายในการรักษาความสงบเรียบรอย

1) ผลักดันใหเกิดกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับใน
๒. ปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ
คําสั่ง และขอบังคับตาง ๆ ที่เปนอุปสรรค การใหคาตอบแทนหรือสวัสดิการและคาใชจาย
ตอการเปดโอกาสใหประชาชน องคกรสวน อื่น ๆ ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
ทองถิ่น เครือขายภาครัฐ และภาคเอกชน ๒) ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เปนอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน เชน อํานาจการจับกุม หนาที่
(ใหระบุไวในกฎหมายใหชัดเจน)
3) เรงรัดใหมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยภาคเอกชน
(รปภ.)

ตัวชี้วัด
หนวยระดับ บช. เปนผูกําหนด

๔๓

กลยุทธ/แนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
ยุทธศาสตรที่ 3 : การมีสวนรวมของประชาชนและเครือขายการปฏิบัติงานของตํารวจ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : จํานวนคดีอาญาที่มีผลตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินตอจํานวนประชากร
เปาประสงค : 3.๔ หนวยงานและบุคลากรนําแนวคิดการมีสวนรวมขอประชาชน เครือขายภาครัฐและภาคเอกชนมาใชในการแกไขปญหาอาชญากรรมและใหบริการ
ประชาชน

กลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

๑. ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของขาราชการ ๑) ประชุม ชี้แจง อบรม สัมมนา ใหความรูแก
ตํารวจและเปาหมายการทํางานของ
กําลังพล มีความตระหนักและสรางจิตสํานึกดาน
หนวยงานทุกระดับใหยึดถือการมีสวนรวม คุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับการมีสวนรวมกับ
ของประชาชนในการทํางานตามแนวคิด
ประชาชน
Community Policing
๒) นําแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนมา
กําหนดไวเปนเปาหมาย/ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงาน
ของหนวยทุกระดับ
๓) นําแนวคิดการบริการดวยใจ (Service mind)
๒. จัดทําฐานขอมูลในเรื่องการมีสวนรวม ๑) รวบรวมจัดทําฐานขอมูล ใหเปนระบบและ
ของประชาชน ไดแก ทะเบียนอาสาสมัคร เปนปจจุบัน
องคกรสวนทองถิ่น เครือขายภาครัฐ และ
๒) นําเทคโนโลยีมาใชในการจัดเก็บขอมูลและ
ภาคเอกชน ประเภทและชนิดของกิจกรรม เชื่อมโยงขอมูล
ที่ดําเนินการและใหสามารถเชื่อมโยง
๓) ใหมีการประสานงานของหนวยงานใน
ระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม กระบวนการยุติธรรมและหนวยงานอื่น ๆ
และหนวยงานอื่น ๆ

แผนงาน/โครงการ/หนวยรับผิดชอบ
-มีตนแบบที่ดี (best practice)

๑.1) โครงการจัดทําทะเบียนสมาชิก
อาสาสมัคร
1.2) จัดทําโครงการอบรมใหความรูแก
เจาหนาที่ในการจัดทําฐานขอมูล

ตัวชี้วัด
หนวยระดับ บช. เปนผูกําหนด

๔๔

กลยุทธ
๓) สรางและเชื่อมโยงระบบโครงขาย
พื้นฐานดานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ในชุมชน (CCTV) ใหครอบคลุม

แนวทางการดําเนินงาน
-การใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในโครงขาย
พื้นฐานดานความปลอดภัย

๔) ปรับโครงสรางหนวยงานและระบบ
-กําหนดตําแหนง/ลักษณะงานของผูบังคับบัญชา
ตําแหนงใหสอดคลองกับการมีสวนรวมของ ผูปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบดานการมีสวนรวม
ประชาชน
ในระดับกองบัญชาการ/ตํารวจภูธรจังหวัด/สถานี
ตํารวจ. ใหสอดคลองกัน

แผนงาน/โครงการ/หนวยรับผิดชอบ
-จัดทําโครงการรวมกับองคกรสวนทองถิ่น/
ภาคเอกชน ในการติดตั้งกลอง CCTV

ตัวชี้วัด

๔๕

กลยุทธ/แนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
ยุทธศาสตรที่ 4 : การสรางความเขมแข็งในการบริหาร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : ความพึงพอใจของขาราชการตํารวจตอการบริหารงานภายในองคการ
เปาประสงค : 41 การบริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

กลยุทธ
- การบริหารที่มุงเนนผลงานตามแผน
ยุทธศาสตร

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/หนวยรับผิดชอบ

๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ และ ๑.1) โครงการจัดทํายุทธศาสตรสํานักงาน
แผนปฏิบัติการประจําป สอดคลองตามพันธกิจของ ตํารวจแหงชาติ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และ
แผนปฏิบัติการประจําป สอดคลองตามพันธกิจ
แตละหนวย
ของแตละหนวย
1.2) โครงการถายทอดและขับเคลื่อนแผนฯ
ไปสูการปฏิบัติ
1.3) การติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนฯ
2) บริหารจัดการระบบงบประมาณและพัสดุ โดย 2.1) พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและ
มุงเนนผลงานเชิงยุทธศาสตร
พัสดุใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติราชการ
๒.2) ติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณให
มีประสิทธิภาพ
2.3) โครงการฝกอบรมทางดานกระบวนการ
งบประมาณ
2.4) จัดทํากรอบอัตราครุภัณฑ ประจําหนวย

ตัวชี้วัด
หนวยระดับ บช. เปนผูกําหนด

๔๖

กลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/หนวยรับผิดชอบ

3) พัฒนาองคการและบุคลากรใหมีศักยภาพ
3.1) จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลตาม
คุณธรรมและจริยธรรมใหมีความสอดคลองตอความ หลักสมรรถนะใหกับบุคลากรทุกระดับทุกสาย
เปลี่ยนแปลง
งาน โดยมุงเนนทุกระดับทุกสายงาน ไดรับการ
พัฒนาตลอดชีวิตการรับราชการ
3.๒) ปรับปรุงการฝกอบรมทางยุทธวิธีตํารวจ
แตละสายงานใหมีความรู ทักษะและความ
ชํานาญเฉพาะดานอยางเปนมาตรฐาน
3.๓) จัดตั้งโรงเรียนฝกอบรมเฉพาะทางและ
พัฒนาศูนยฝกอบรม
3.๔) โครงการสงเสริมจริยธรรมและคุณธรรม
แกขาราชการตํารวจ
4) ขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลการ
4.1) โครงการสัมมนาผูบริหารระดับสูงและ
ปฏิบัติงานขององคการและบุคลากร ใหมี
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประสิทธิภาพ โปรงใสและสามารถตรวจสอบได
4.2) โครงการตํารวจสีขาวดาวคุณธรรม
4.3) โครงการปลูกจิตสํานึกสรางความ
ตระหนักในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมตํารวจ
4.4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ
บุคคล

ตัวชี้วัด

๔๗

กลยุทธ/แนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
ยุทธศาสตรที่ 4 : การสรางความเขมแข็งในการบริหาร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : ความพึงพอใจของขาราชการตํารวจตอการบริหารงานภายในองคการ
เปาประสงค : 4.2 ผูมีสวนเกี่ยวของและประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

กลยุทธ
๑. สรางบรรยากาศแวดลอมที่ดีแก
ผูรับบริการ
๒. พัฒนาระบบการใหบริการของทุก
หนวยงานในสํานักงานตํารวจแหงชาติให
ตอบสนองความตองการของประชาชน
๓. สรางวัฒนธรรมขององคการโดยใหมี
จิตสํานึกตอการใหบริการประชาชน

๔. ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูล
ขาวสารใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล
อยางทั่วถึง

แนวทางการดําเนินงาน
๑) พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม ภูมิ
ทัศนใหมีความสวยงาม สะดวก เหมาะสม
๒) ดําเนินการตามกิจกรรม ๕ ส.
๑) ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการ ให
สะดวกรวดเร็วถูกตองเปนธรรม
๒) การใหบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop
Service)

แผนงาน/โครงการ/หนวยรับผิดชอบ
1.๑) โครงการกอสรางอาคารสถานที่
1.2) โครงการปรับปรุงสถานที่ ภูมิทัศน
๑.1) จัดทําแผนภูมิ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให
ผูรับบริการทราบ
1.2) จัดตั้งศูนยบริการงานแบบเบ็ดเสร็จ
ณ จุดเดียว (One Stop Service)

๑) ปลูกฝงและสรางแรงจูงใจในการมีจิตสํานึกใน ๑.1) โครงการจิตอาสา
การใหบริการประชาชน
1.2) โครงการสรางจิตสํานึกในการใหบริการ
๒) สงเสริม ยกยองและเชิดชูเกียรติแกผูปฏิบัติงาน ประชาชน
ดีเดน
1.3) โครงการยกยองและเชิดชูเกียรติแก
ผูปฏิบัติงานดีเดน
-ประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบชองทางการ 1.1) จัดทําแผนภูมิ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ใหบริการ และรับเรื่องรองเรียน
1.2) จัดทําเว็บไซตประชาสัมพันธหนวยงาน
การสื่อสารทุกชองทาง สายดวนรับเรื่องราวรอง
ทุกขตาง ๆ

ตัวชี้วัด
หนวยระดับ บช. เปนผูกําหนด

๔๘

กลยุทธ/แนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
ยุทธศาสตรที่ 4 : การสรางความเขมแข็งในการบริหาร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : ความพึงพอใจของขาราชการตํารวจตอการบริหารงานภายในองคการ
เปาประสงค : 4.3 กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ
๑. พัฒนากระบวนการจัดการดาน
ยุทธศาสตร ดานงบประมาณ ดาน
ทรัพยากรมนุษย ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและดานการตรวจราชการ
ใหมีความคุมคาและมีประสิทธิภาพ

แนวทางการดําเนินงาน

-การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการดาน
๑.1) ฝกอบรมการจัดทํายุทธศาสตร
ยุทธศาสตร ดานงบประมาณ ดานทรัพยากรบุคคล งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดานการตรวจ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและวิธีการตรวจ
ราชการ ใหมีความคุมคาและมีประสิทธิภาพ
ราชการ
1.2) นําเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมา
ใชในการปฏิบัติงาน

๑) สํารวจความตองการสถานที่ทําการ บานพัก
๒. กําหนดแผนการจัดหาและทดแทน
ยุทโธปกรณ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
สถานที่ทําการ บานพัก ยุทโธปกรณ
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ยานพาหนะที่ ยานพาหนะที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่
๒) จัดหาสถานที่ทําการ บานพัก ยุทโธปกรณ
จําเปน เพียงพอและเหมาะสมตอการ
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ยานพาหนะที่จําเปน
ปฏิบัติหนาที่
ตอการปฏิบัติหนาที่
3) สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่
สามารถนํามาประยุกตใชกับภารกิจของตํารวจได
อยางเปนรูปธรรม
3. สรางมาตรฐานและคูมือการปฏิบัติงาน

แผนงาน/โครงการ/หนวยรับผิดชอบ

-การสรางมาตรฐานและคูมือการปฏิบัติงาน

-โครงการกอสราง ปรับปรุงสถานที่ทําการ
บานพัก และจัดหายุทโธปกรณ อุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องใช ยานพาหนะที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติหนาที่
-โครงการพลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคง
ประเภทผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตย แผนงานระยะปานกลาง
(ป 2559 – 2563)
-จัดทําและพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานตาม
พันธกิจของหนวย

ตัวชี้วัด
หนวยระดับ บช. เปนผูกําหนด

๔๙

กลยุทธ/แนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
ยุทธศาสตรที่ 4 : การสรางความเขมแข็งในการบริหาร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : ความพึงพอใจของขาราชการตํารวจตอการบริหารงานภายในองคการ
เปาประสงค : 4.4 ขาราชการตํารวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหนาที่ และนําระบบเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ

กลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/หนวยรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

๑. จัดทําแผนการศึกษาและฝกอบรมให ๑) การจัดทําแผนการศึกษาและฝกอบรมใหตรง
ตรงกับความจําเปนและความตองการของ กับความจําเปนและความตองการของแตละสาย
แตละสายงานใหสอดรับกับพันธกิจของ
งานใหสอดรับกับพันธกิจของสํานักงานตํารวจ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
แหงชาติ
๒) พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝกอบรมทุก
ระดับใหสอดคลองสนับสนุนพันธกิจสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๒. สงเสริมการแลกเปลี่ยนความรูและ
๑) จัดใหมีศูนยแลกเปลี่ยนเรียนรู
สรางองคการแหงการเรียนรู
๒) สงเสริมใหเกิดการสรางองคการแหงการเรียนรู

1.1). โครงการฝกอบรมสงเสริมสมรรถนะของ
บุคลากรใหตรงกับสายงาน
1.2) ดํารงความตอเนื่องของสมรรถนะบุคคล
ใหมีความกาวหนาในสายงาน

หนวยระดับ บช. เปนผูกําหนด

๓. พัฒนาระบบความเจริญกาวหนาใน
หนาที่โดยยึดหลักสมรรถนะความรู
ความสามารถ ความโปรงใสและเปนธรรม

๑.1) โครงการจัดทําเกณฑการเติบโตในสาย
อาชีพใหมีความชัดเจนและโปรงใส
1.2) โครงการความรวมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาและหนวยงานอื่น ๆ

๑) สงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง
๒) สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติ
๓) พัฒนาระบบความเจริญกาวหนาในสายงาน
อาชีพ
๔) สงเสริมการสรางความรวมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาและหนวยงานอื่น ๆ

๑.1) สรางองคความรูและตนแบบที่ดี (Best
practice) รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู
1.2) การถายทอดองคความรูจากรุนสูรุน
เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในองคการ

๕๐

กลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/หนวยรับผิดชอบ

๔. สงเสริมขาราชการตํารวจมีสุขภาพ
รางกายและจิตใจใหแข็งแรงพรอมปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

- กําหนดแนวทางการตรวจรักษา สงเสริม สราง
เสริมขาราชการตํารวจใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้ง
รางกายและจิตใจ

๑.1) โครงการตรวจสุขภาพประจําป
1.2) โครงการสงเสริมสุขภาพ(รักษาโรค)
1.3) โครงการสรางเสริมสุขภาพ (ปองกันโรค)
1.4) โครงการทดสอบสมรรถภาพรางกาย

๕. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารใหทันสมัยและเหมาะสม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

๑) พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูล โดยนํา ๑.1) โครงการเชื่อมโยงฐานขอมูลและใชขอมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชงานทุกดานและสามารถ รวมกันระหวางหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นได
1.2) การพัฒนาระบบการประชุมทางไกลผาน
๒) นําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม
จอภาพ (Video Conference) ใหครอบคลุม
มาใชในการปฏิบัติงาน
ทุกหนวยในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
1.3) พัฒนาการใหบริการขอมูลผานระบบ
อินเตอรเน็ต โทรศัพทมือถือหรืออุปกรณ
คอมพิวเตอรพกพารูปแบบอื่น ๆ
1.4) บูรณาการการใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
-ผูมารับบริการสุขภาพ (เฉพาะ
บุคคลภายนอก) 370,000 ราย
-ผูมารับบริการ มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา รอยละ 80

๕๑

จุดเนนและการดําเนินการประกอบการจัดทํา
คําของบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
เปนการดําเนินการตอเนื่องจากการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 และใหมีความสอดคลอง
กับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) สํานักงานตํารวจแหงชาติ และนโยบายการบริหารราชการ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีจุดเนน ดังนี้
จุดเนนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ปรากฏในคําของบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕9 มีแนวทางที่สําคัญ สรุปไดดังนี้
๑. ปกปอง เทิดทูน และพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย
๒. รักษาความมั่นคงของชาติและแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
๓. ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกระดับ
๔. ปองกันปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติด
๕. พิทักษรับใชใหบริการประชาชนในทุกมิติทั้งการรักษาความสงบเรียบรอย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและการอํานวยความยุติธรรม เพื่อใหตํารวจเปนที่
พึ่งพาของประชาชนไดอยางแทจริง
๖. อํานวยการจัดการจราจรอยางเปนระบบ ทันสมัย ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
๗. บริหารจัดการใหตํารวจดํารงชีพไดอยางมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเปนที่รักของประชาชน
๘. เตรียมความพรอมสูงสุด เพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

------------------------------

๕๒

การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ
สํานักงานตํารวจแหงชาติประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
ใหหนวยรายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร เปาประสงค พรอมทั้งสรุปผลการ
ดําเนินการตามตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณ/คุณภาพ/ความสําเร็จ ที่หนวยรับผิดชอบเปนเจาภาพหลักหรือเปนหนวย
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกลยุทธ/แนวทางดําเนินการ เพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2555 – 2564 แผนปฏิบัติราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 และผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหนวย ประจําป พ.ศ.2559 โดยหนวย
ตองรายงานผลใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ ผานสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ (สยศ.ตร) 2 ครัง้ ไดแก
ครั้งที่ 1 รายงานรอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 9 เมษายน 2559
ครั้งที่ 2 รายงานรอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2559

๕๓

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงนโยบายคณะรัฐมนตรี
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณผลผลิต/โครงการ งบประมาณ
และยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ

๕๔
แผนภาพเชื่อมโยง ปงบประมาณ พ.ศ.2559 ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ยุทธ
ศาสตรการ
จัดสรร

ประเด็น
ยุทธ
ศาสตร

(แผนงาน)

นโยบาย
จัดสรร

ผลผลิต/
โครงการ

ที่ 1 การฟนฟูเชื่อมั่นและวางรากฐานที่ดี
ของประเทศ

ที่ 3 การสรางความ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน
และเปนรูปธรรม

ที่ 2 ความมั่นคงแหงรัฐ

2.3 การรักษาความ
สงบเรียบรอย
ภายในประเทศ)

3.5 การพัฒนา
และเพิ่มรายได
จากการทองเที่ยว
และบริการ

2.3.1 พัฒนาศักยภาพ...ใน
ดานการรักษาความสงบ
เรียบรอยภายใน ความพรอม
ในการปองกันและแกไข
อาชญากรรมขามชาติ การ
กอการรายและการฟอกเงิน
รวมทั้งงานดานขาวกรอง...

3.5.5
สนับสนุนการ
ดําเนินงานตาม
ภารกิจพื้นฐาน
ของหนวยงาน

1.4 การ
ปองกัน
ปราบ
ปรามการ
ทุจริต...ใน
ภาครัฐ

1.5 การ
ดําเนิน
ตาม
กรอบ
...AEC

1.8 การ
แกไข
ปญหา...
ภาคใต

1.4.3
ปฏิรูป
ระเบียบ
ตรวจสอบ
และการ
บังคับใช
กฎหมายใน
กระบวน
การปองกัน
...การทุจริต

1.5.3
สนับสนุน
นักลงทุน
ไทยในดาน
สิ่งอํานวย
ความ
สะดวกขั้น
พื้นฐาน

1.8.3
อํานวย
ความเปน
ธรรมและ
ความ
ยุติธรรม
อยางเทา
เทียม...

2.1.1
เทิดทูน
พิทักษ
รักษา
ถวาย
พระ
เกียรติ....

ค.การ
ปองกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต
และ
ประพฤติ
มิชอบใน
วงราชการ
(ปปป.)

ค.
เสริมสราง
ความสัมพัน
ธและความ
รวมมือใน
การ
แกปญหา
ความมั่นคง
และความ
ปลอดภัยใน
ภูมิภาค
อาเซียน
(ตท.)

ค.เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การควบคุม
สถานการณ
ความไมสงบ
ในเขต
จังหวัด
ชายแดน
ภาคใต

ผ.การ
ถวาย
ความ
ปลอดภัย
พระมหา
กษัตริย
และพระ
บรมวงศา
นุวงศ
(สง.นรป.)

ค. สราง
จิตสํานึ
กตอ
สถาบัน
พระ
มหา
กษัตริย
(บช.ส.)

ผ.การ
รักษา
ความ
สงบฯ
(บช.
ตชด.
บช.ส.
บก.รน.)

ผ. การ
ปองกันและ
การ
ปราบปราม
การลักลอบ
หลบหนีเขา
เมืองและคน
ตางดาวที่ไม
พึงปรารถนา
...(สตม.)

ยุทธที่
1,2

ยุทธ
ที่ 1

ยุทธ
ที่ 1

ยุทธ
ที่ 1

ยุทธ
ที่ 1

ยุทธ
ที่ 1

ยุทธ
ที่ 1

2.1 การเทิดทูน
พิทักษและรักษา
สถาบัน
พระมหากษัตริย

2.1.2
สงเสริม
กระบวน
การ
เรียนรู
และ
เผยแพร

ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต

4.3 การ
พัฒนาดาน
สาธารณสุข

4.8 การปองกัน
และแกไขปญหา
การคามนุษย

4.9 การปองกัน
ปราบปราม และ
บําบัดรักษาผูติด
ยาเสพติด

ที่ 5 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม

ที่ 6 การพัฒนา
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี
การวิจยั และนวัตกรรม

ที่ 8 การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

5.5 การฟนฟู
ปองกัน และ
จัดการภัยพิบัติ

6.1 การ
สงเสริม
การวิจัย
และ
พัฒนา

8.1 การปฏิรปู
กฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม

4.9.2 ปราบ
ปรามผูผลิต ผูคา
และผูนําเขายา
เสพติด...

5.5.1 สนับสนุน
ฟนฟู ปองกัน
เยียวยา และเตรียม
ความพรอมเพื่อ
รองรับการเกิดภัย
พิบัติ...รวมทั้ง
อุบัติภัยทางถนน

6.1.5
สนับสนุน
การ
ดําเนินงาน
ตามภารกิจ
พื้นฐานของ
หนวยงาน

8.1.3 พัฒนาระบบ
อํานวยความยุติธรรม
ปองกัน ปราบปราม
อาชญากรรมและการ
บังคับใชกฎหมาย...

4.3.5 สนับสนุน
การดําเนิน
งานตามภารกิจ
พื้นฐานของ
หนวยงาน

4.8.2 สนับสนุน

ผ.การรักษา
ความ
ปลอดภัยและ
ใหบริการแก
นักทองเที่ยว
(บช.ก.
บก.ทท.))

ผ.การให
บริการสุขภาพ
(รพ.ตร.)

ค.ปราบปราม
การกระทํา
ความผิด
เกี่ยวกับการคา
มนุษย(ปคม.)

ผ. การปองกันและ
ปราบปราม
ยาเสพติด(บช.ปส.)

ผ.การอํานวยการ
จราจร
(สยศ.ตร.(ผก.))

ค.การวิจัย
เพื่อเพิ่มประ
สิทธิ
ภาพของ
สํานักงาน
ตํารวจ
แหงชาติ
(สยศ.ตร.
(วจ.))

ผ. การ
รักษาความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน
ของ
ประชาชน
(สยศ.ตร.
(ผอ.))

ผ.
อํานวย
ความ
ยุติ
ธรรม
(กมค.)

ยุทธ ที่ 1

ยุทธ ที่ 1

ยุทธ ที่ 1

ยุทธ ที่ 1

ยุทธ ที่ 1

ยุทธที่
4

ยุทธที่ 1

ยุทธที่ 2

การขจัด
กระบวนการคา
มนุษย

....

งปม.
ยุทธ
ศาสตร

๕๕

