แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
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ความเป็นมาและความสาคัญ
ความเป็นมา
พระราชบัญ ญัติร ะเบียบบริ ห ารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1
การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิ จแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิ จ
และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ
การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน
และพระราชกฤษฎี กาว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๓ กาหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการ
ของคณะรั ฐ มนตรี และมาตรา ๑๖ ให้ ส่ ว นราชการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว นราชการนั้ น
โดยจัดทาเป็นแผนสี่ปง ซึ่งจะต้องสอดคล้องกั บแผนการบริหารราชการแผ่นดินดังกล่าว ในแต่ละปงงบประมาณ
ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปง โดยระบุสาระส าคัญ เกี่ ยวกั บนโยบายการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่น
ที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยสานักงานตารวจแห่งชาติ ได้จัดทายุทธศาสตร์สานักงาน
ตารวจแห่ง ชาติ พ.ศ. 2555 - 2564 เพื่ อก าหนดทิศทางในการปฏิบัติราชการที่ชัดเจน และสามารถใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเปูาหมายตามอานาจหน้าที่ที่กาหนด พร้อมทั้งนายุทธศาสตร์ดังกล่าว
ใช้เ ป็นกรอบแนวทางในการจัด ท าแผนปฏิ บัติร าชการส านัก งานตารวจแห่ง ชาติ และหน่วยงานในสัง กั ด
รวมถึงจัดทาคาของบประมาณ ประจาปงงบประมาณ พ.ศ. 2560

ความสาคัญ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้นาผลการทบทวน/ปรับปรุงเปูาหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ
กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสาเร็จ และแผนงานบูรณาการ ในปงงบประมาณรายจ่ายประจาปงงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่ อวัน ที่ 11 ตุล าคม 2559 มาทบทวน/ปรับ ปรุง เปูาหมายฯ
ให้ส อดคล้องกั บ ร่างกรอบยุท ธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปง (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นโยบายรัฐบาล
และยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔ ดังนี้
1) ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปง (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่เกี่ยวข้องกับ ภารกิจ
หลักสานักงานตารวจแห่งชาติ มี จานวน 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
และยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภารกิ จ หลั ก ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ มี จ านวน 2 ยุ ท ธศาสตร์ คื อ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 :
การเสริม สร้างความมั่ นคงแห่ง ชาติเ พื่ อการพัฒ นาประเทศสู่ความมั่ ง คั่ง และยั่งยืน และยุท ธศาสตร์ที่ 6 :
การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

๔

3) เปู า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals) (SDGs)
คณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อ นเปูาหมายการพัฒ นาที่ยั่ง ยืน มีม ติเมื่ อวันที่ 27 มกราคม 2559 ให้ส านัก งาน
ตารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนฯ จานวน 5 เปูาหมาย จาก 17 เปูาหมาย ได้แก่
3.1 เปูาหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพ
สาหรับทุกคนในทุกวัย
3.2 เปูาหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมี การศึกษาที่ มีคุณภาพอย่างครอบคลุม
และเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.3 เปูาหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
3.4 เปูาหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากร
ทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3.5 เปูาหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
4) นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุท ธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญ ญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ว่า “นโยบายนี้ จะเป็นผลสัมฤทธิ์ก็ต่อเมื่อมีการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการรองรับอย่างเป็นรูปธรรม โดยกาหนดหน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติ ระยะเวลา วิธีการและงบประมาณ
ที่ชัดเจน สามารถใช้ติดตามการทางานและตรวจราชการได้ รัฐบาลจะได้มอบหมายให้ทุกส่วนราชการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการเช่นว่านี้ โดยจากัดกรอบระยะเวลา 1 ปง ตามปงงบประมาณและระยะเวลาของรัฐบาล”

ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔
แนวทางที่ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เกิดจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์การ (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัจจัยคุกคาม)
โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญของ ตร. ที่นาไปสู่การปฏิบัติดังนี้
วิสั ย ทั ศน์ (Vision) :
“เป็นตารวจมื ออาชี พ เพื่อ ความผาสุ กของประชาชน”
คาว่า “ตารวจมืออาชีพ” คือ ต้องเป็นข้าราชการตารวจที่มีความรู้ ความสามารถ รู้ลึก รู้รอบ รู้จริง ในงาน
ที่ทาและต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน เสียสละ ต้องขยัน และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ค่านิยมสานักงานตารวจแห่งชาติ : ค่านิย ม (Core Values) หมายถึง ความคิด
หรือ ความเชื่อ ร่วมกั น ขององค์ก ารซึ่ ง ได้รับ การพิจ ารณาแล้ว ว่า มี คุ ณค่ า มี ป ระโยชน์ ถูก ต้อ งเหมาะสม
ดีงาม สมควรประกาศไว้เพื่อกากับให้บุคลากรในองค์การยึดถือและประพฤติปฏิบัติตาม ได้แก่ สมรรถนะ
(Competency) สุจริต เป็นธรรม (Overall Fairness) ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented)
และบริการด้วยใจ (Service Mind)
สมรรถนะ (Competency) หมายถึ ง ความรู้ ทั ก ษะ และพฤติ นิ สั ย ที่ จ าเป็ น
ต่อการทางานของบุคคลให้ประสบผลสาเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป
สุจริตเป็ นธรรม (Overall Fairness) หมายถึ ง การปฏิ บัติ ห น้ าที่ ด้ วยความโปร่งใส
เสมอภาค เที่ยงธรรม สามารถตรวจสอบได้

๕

ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง (People Oriented) หมายถึ ง การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ของข้า ราชการตารวจต้ อ งเป็ นไปเพื่ อ ประโยชน์สุ ขของประชาชน เกิ ดผลสั ม ฤทธิ์ ต่อ ภารกิ จ ทั้ ง อานวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
บริการด้วยใจ (Service Mind) หมายถึง การมีจิตสานึกและให้บ ริก ารประชาชน
ด้วยความเต็มใจอย่างเท่าเทียมกัน
พันธกิจ
๑) ถวายความปลอดภัยสาหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สาเร็จ
ราชการแทน พระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒) บังคับใช้กฎหมาย อานวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค
เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
๓) รั กษาความสงบเรี ยบร้ อย ความปลอดภั ยในชี วิ ตและทรั พย์ สิ นของประชาชน
และชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักร ให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนอง
นโยบายรัฐบาล
เปูาประสงค์ : ๑.๑ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์
๑.๑.๑ เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ตอบสนองต่อภารกิจตามนโยบายรัฐบาล โดยมุ่งเน้น
ภารกิจสาคัญ ดังนี้
๑) ปกปูอง เทิดทูน พิทักษ์รกั ษาสถาบันพระมหากษัตริย์
๒) ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
๓) แก้ไขปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4) รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
5) ควบคุมปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
6) ปูองกันปราบปรามอาชญากรรมทีม่ ีลักษณะเฉพาะทาง
7) ปฏิบัติการด้านต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคง
8) ขับเคลื่อนการปฏิบัติการเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของสานักงานตารวจแห่งชาติ
9) รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
10) การรักษาความปลอดภัยและอานวยความสะดวก
ด้านการจราจร

๖

เปูาประสงค์ : ๑.๒ ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ์
- เพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สร้าง
ความเดือดร้อนแก่ประชาชน ชุมชนและที่มีผลกระทบต่อสังคม
ในทุกระดับ
เปูาประสงค์ : ๑.๓ มีระบบและกระบวนงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
๑.๓.๑ ปรับปรุง พัฒนาระบบงานและกระบวนงานของ
หน่วยงานรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ
๑.๓.๒ ประชาสัมพันธ์กระบวนงานและมาตรการในการดาเนินงาน
ให้แก่ประชาชนได้รับรู้
เปูาประสงค์ : ๑.๔ มีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมือพิเศษ รวมทั้งระบบ
สารสนเทศอัจฉริยะ
กลยุทธ์
๑.๔.๑ นาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
๑.๔.๒ พัฒนาคุณภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้
ครบถ้วน ทันสมัย มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก
๑.๔.๓ กาหนดกรอบอัตราและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
พิเศษที่ทันสมัยให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
๑.๔.๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้พิเศษ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
เปูาประสงค์ : ๒.๑ สังคมและประชาชนเชื่อมั่นต่อองค์การตารวจ
กลยุทธ์
๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์การ
๒.๑.๒ นามาตรการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาบังคับใช้กับข้าราชการตารวจที่ประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง
๒.๑.๓ มุ่งมั่นทางานเพื่อภาพลักษณ์ของตารวจให้เป็นที่ยอมรับ
ของสังคมและประชาชน
๒.๑.๔ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ โดยยึดถือศักดิ์ศรี จริยธรรม
และหลักภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม
๒.๑.๕ เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการตารวจ
ในทุกระดับ

๗

เปูาประสงค์ : ๒.๒ ผู้รบั บริการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิงานของตารวจ
- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและการปฏิบัติงาน
ของตารวจ
- ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ์
๒.๒.๑ ให้ความสาคัญกับการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
๒.๒.๒ เพิ่มขีดความสามารถของสถานีตารวจในทุกมิติ
๒.๒.๓ ปรับทัศนคติและวิธีการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
โดยยึดประชาชนและชุมชนเป็นศูนย์กลาง
๒.๒.๔ นาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตารวจ
๒.๒.๕ ดาเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาของชุมชนและ
สังคม
เปูาประสงค์ : ๒.๓ มีกระบวนงานทีโ่ ปร่งใสมีมาตรฐาน
- มีกระบวนงานที่มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ
- มีการตรวจสอบการปฏิบัตงิ านที่มปี ระสิทธิภาพ
กลยุทธ์
๒.๓.๑ กาหนดกรอบมาตรฐาน และปรับปรุงแก้ไขขั้นตอน
กระบวนงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของสถานี
ตารวจและงานบริการประชาชน
๒.๓.๒ ปรับปรุง พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานของสถานีตารวจและ
งานบริการประชาชน
๒.๓.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรอบมาตรฐานขั้นตอนกระบวนงาน
และระยะเวลาในการปฏิบัตงิ านให้ประชาชนรับรู้ โดยใช้
สื่อต่าง ๆ
๒.๓.๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานที่
กาหนด
๒.๓.๕ เสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการตารวจให้มีวินัยและ
เคร่งครัดต่อคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
ตารวจ
๒.๓.๖ พัฒนางานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามแนวทาง
ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ

๘

เปูาประสงค์ : ๒.๔ บุคลากรและหน่วยงานมีครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ
เครื่องมือเครือ่ งใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงพอตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์
๒.๔.๑ กาหนดกรอบอัตราครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ
เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่ ันสมัย มีความเหมาะสมตาม
มาตรฐานที่กาหนด
๒.๔.๒ จัดหา ปรับเกลี่ย และแจกจ่ายครุภัณฑ์ฯ ตามข้อ 2.4.1
ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติ
๒.๔.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อ
การใช้ประโยชน์มีความสะดวกง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูลและ
สามารถพัฒนาให้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใน
และภายนอก
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของ
ตารวจ
เปูาประสงค์ : ๓.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน
ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการ
มีความเข้มแข็ง
กลยุทธ์
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
เปูาประสงค์ : ๓.๒ การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน
ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการ
มีความพึงพอใจ
กลยุทธ์
๓.๒.๑ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและ/หรือให้รางวัลตอบแทนคุณ
ความดีแก่ประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่ ข้า
มามีส่วนร่วมในกิจการตารวจ
๓.๒.๒ สนับสนุนเงินค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กบั ประชาชน
และเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนตามความเหมาะสม
๓.๒.๓ ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบัติ ตลอดจนแนวทาง
การประเมินผลการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนเครือข่าย
ภาครัฐ และภาคเอกชนให้มีความชัดเจน สามารถนาไป
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความเหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
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เปูาประสงค์ : ๓.๓ กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสัง่ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เอื้อต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและ
ภาคเอกชน
กลยุทธ์
๓.๓.๑ บูรณาการกลไกที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
องค์การให้มีการเชื่อมโยงการดาเนินงานการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนให้มี
เอกภาพ ลดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน
๓.๓.๒ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่งและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน
เปูาประสงค์ : ๓.๔ หน่วยงานและบุคลากรนาแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน มาใช้ในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและให้บริการประชาชน
กลยุทธ์
๓.๔.๑ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการตารวจและ
เปูาหมายการทางานของหน่วยงานทุกระดับให้ยึดถือ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการทางานตามแนวคิด
Community Policing
๓.๔.๒ จัดทาฐานข้อมูลในเรือ่ งการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่
ทะเบียนอาสาสมัครเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน
ประเภทและชนิดของกิจกรรมที่ดาเนินการและให้สามารถ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและ
หน่วยงานอื่น ๆ
๓.๔.๓ ปรับโครงสร้างหน่วยงานและระบบตาแหน่งให้สอดคล้อง
กับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
เปูาประสงค์ : ๔.๑ การบริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์
๔.๑.๑ การบริหารที่มุ่งเน้นผลงานตามแผนยุทธศาสตร์
๔.๑.๒ พัฒนาระบบการจัดทาแผนงานงบประมาณ ขับเคลือ่ น
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิ าน ทั้งในระดับ
องค์การและระดับบุคคลให้มปี ระสิทธิภาพ
๔.๑.๓ พัฒนาองค์การและโครงสร้างองค์การให้มีความสอดคล้อง
ต่อความเปลี่ยนแปลง

๑๐

เปูาประสงค์ : ๔.๒ ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องและประชาชนผูร้ ับบริการมีความพึงพอใจต่อ
การบริหารงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ
กลยุทธ์
๔.๒.๑ สร้างบรรยากาศแวดล้อมให้จูงใจต่อการปฏิบัตงิ าน
๔.๒.๒ สร้างวัฒนธรรมขององค์การให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
๔.๒.๓ วางระบบการจัดการด้านสวัสดิการ ให้เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
๔.๒.๔ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มี
ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ ยึดหลักสมรรถนะ
ความรู้ความสามารถ ความโปร่งใสและเป็นธรรม
๔.๒.๕ ปรับปรุงเงินเดือนและค่าตอบแทน ให้เหมาะสมกับ
วิชาชีพ สายงานและความเสี่ยงภัย เพื่อให้ดารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี
๔.๒.๖ จัดทาและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานภายในองค์การ
๔.๒.๗ พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความ
สามารถสูงเพื่อให้คนดีและคนเก่งได้รบั การส่งเสริมอย่าง
ต่อเนื่อง
๔.๒.๘ ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
๔.๒.๙ ส่งเสริม แนะนา ฝึกอบรม ให้ความรู้ทักษะทาง
ด้านวิชาชีพ และการดารงชีวิต เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้แก่บุคลากรก่อนเกษียณอายุราชการ
๔.๒.๑๐ สร้างจิตสานึกของบุคลากรให้ทมุ่ เทและอุทิศตนใน
การทางาน โดยคานึงถึงความคุ้มค่าและต้นทุนใน
การทางาน เพื่อให้ผลงานมีมลู ค่าเพิ่มขึ้น
เปูาประสงค์ : ๔.๓ กระบวนการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ
กลยุทธ์
๔.๓.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์
ด้านงบประมาณด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและด้านการตรวจราชการ
๔.๓.๒ กาหนดแผนการจัดหาและทดแทนสถานที่ทาการ
บ้านพัก ยุทโธปกรณ์อุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครื่องใช้
ยานพาหนะทีจ่ าเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
๔.๓.๓ สร้างจิตสานึกของบุคลากรในการใช้งบประมาณ
ทรัพย์สินและสิ่งของหลวง
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เปูาประสงค์ : ๔.๔ ข้าราชการตารวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่และนาระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
กลยุทธ์
๔.๔.๑ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมทุกระดับให้
สอดคล้อง สนับสนุนยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
๔.๔.๒ พัฒนารูปแบบ วิธีการและวางระบบในการพัฒนา
บุคลากรให้มีความครอบคลุมและต่อเนื่องภายใต้ข้อจากัด
ด้านงบประมาณ
๔.๔.๓ ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรม
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นโยบายของผู้บญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติ
วิสัยทัศน์ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
“เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ที่มีมาตรฐานสากล”

แนวทางการปฏิบัติงาน
ข้าราชการตารวจ เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย มีภารกิจและหน้าที่ซึ่งจะต้องสัมผัสและใกล้ชิด
ประชาชนโดยตรง มี ผ ลทั้ ง ในทางที่ เ ป็ น คุ ณ และโทษกั บ ประชาชน หากข้ า ราชการต ารวจด ารงตน
ในความยุติธรรม สมกับการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ประชาชนย่อมเกิดความรัก ความศรัทธา และเชื่อมั่ น
ต่อการปฏิบัติงานของตารวจ อันจะนามาซึ่งการให้ความร่วมมือ ยอมรับและมีส่วนร่วมสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ
ของตารวจให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
การปฏิบัตงิ านของตารวจทั้งในด้านการครองตน ครองคน และครองงาน จาเป็นจะต้องยึดถือ
อุดมคติของตารวจ 9 ประการ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. เคารพเอื้อเฟือ้ ต่อหน้าที่
2. กรุณาปราณีต่อประชาชน
3. อดทนต่อความเจ็บใจ
4. ไม่หวั่นไหวต่อความยากลาบาก
5. ไม่มักมากในลาภผล
6. มุ่งบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
7. ดารงตนในยุติธรรม
8. กระทาการด้วยปัญญา
9. รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต
นโยบายการบริหารราชการ
ภายใต้ ก ารด าเนิ น การตามนโยบายของรั ฐ บาล แล ะกรอบแนวทางการปฏิ บั ติ ง าน
ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2564 ซึ่งคณะกรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติ
(ก.ต.ช.) มีมติเห็นชอบในการประชุม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 สานักงานตารวจแห่งชาติ จึงได้กาหนด
นโยบายการบริ ก ารราชการ ประจ าปง ง บประมาณ พ.ศ. 25 60 โดยให้ ถื อ เป็ น นโยบายส าคั ญ
และเร่งด่วนที่จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้ปรากฏผลชัดเจน เป็นรูปธรรม ดังนี้
1. การพิทักษ์ ปกปูอง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
3. การปูองกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม
4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
5. การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตารวจในยุคประชาคมอาเซียน
6. การเสริมสร้างความสามัคคีและการบารุงขวัญข้าราชการตารวจ
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1. การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
1.1 ให้ถือว่าการถวายความปลอดภัย เป็นภารกิจสาคัญสูงสุด โดยให้ดาเนินการตามพระราชบัญ ญัติ
การถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2557 และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
1.2 รณรงค์ เสริ ม สร้ า ง และปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ของคนในชาติ ใ ห้ มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น
พระมหากษัตริย์อย่างทั่วถึงและเป็นรูปธรรม
1.3 พัฒนาการเฝูาระวัง ตรวจสอบการกระทาที่เข้าข่ายเป็นความผิ ดต่อสถาบัน รวมถึงการนาเสนอ
ข้อมู ลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ สื่ออิเล็ กทรอนิกส์ที่มี ลัก ษณะไม่ เหมาะสม
ส่งผลกระทบต่อสถาบันและให้มีการดาเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกราย
1.4 ก าหนดให้มี ก ารซัก ซ้อ มแผนการปฏิบัติ แผนเผชิญ เหตุในการปฏิบัติภารกิ จ ด้านการถวาย
ความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
1.5 ส่ง เสริม สนับ สนุน และปฏิบัติตามโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ และตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มกาลังความสามารถ
2. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
2.1 พั ฒ นาระบบด้ า นการข่ า ว ให้ มี ก ารบู ร ณาการและประสานการปฏิ บั ติ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน
ด้านการข่าวทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างใกล้ชิดและนาข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้ประกอบการกาหนด
แผนการปฏิบัติและมาตรการต่าง ๆ
2.2 พั ฒ นาขี ด ความสามารถและสมรรถนะของชุ ด ปฏิบั ติ ก ารพิ เ ศษ ให้ กั บ หน่ ว ยปฏิ บั ติร ะดั บ
กองบัญชาการทุกแห่ง รวมตลอดไปถึงหน่วยงานระดับกองบังคับการ
2.3 ก าหนดมาตรการและขั้นตอนการบริหารเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ชัดเจนเป็นระบบ
และมีเอกภาพในการบังคับบัญชา โดยให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
2.4 บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 รวมตลอดถึงประกาศ
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
2.5 พั ฒนาระบบการตรวจสอบบุคคลเข้า – ออกราชอาณาจัก รให้มีป ระสิท ธิภาพเพื่อปูองกั นภัย
คุกคามต่อความมั่นคง การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่าง ๆ
2.6 ก าหนดมาตรการเพิ่ มประสิท ธิภาพการรัก ษาความปลอดภัยให้กั บนัก ท่ องเที่ ยว โดยเฉพาะ
ในพื้ น ที่ ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคั ญ เพื่ อ ปู อ งกั น ไม่ ใ ห้ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ถูกฉ้อโกง เอารัดเอาเปรียบและเกิดความเชื่อมั่น ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.7 การแก้ ปั ญ หาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ให้ น้ อ มน ายุ ท ธศาสตร์ พ ระราชทาน
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักปรัชญา
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการเสริมสร้า งความเข้าใจและแสวงหาความร่วมมือ
จากประชาชนผู้นาท้องถิ่นและผู้นาศาสนาในพื้นที่
2.8 การแก้ไขปัญหาการจราจร มุ่งเน้นการให้บริการ เพื่อกอบกู้ภาพลักษณ์ขององค์กร สร้างความ
พึงพอใจให้กับประชาชน และจัดให้มีการควบคุมและสั่งการจราจรในภาพรวมของพื้นที่ที่มีปัญหาการจราจร
ติดขัดให้เป็นแบบบูรณาการสอดประสานกันแต่ละพื้นที่
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3. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม
พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ทรงพระราชทานให้กับข้าราชการตารวจ
ในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กบั ประชาชน ความว่า...
“การจับผู้ร้ายนั้นไม่ถือเป็นความชอบ
เป็นแต่นับว่าผู้นั้น ได้กระทาการครบถ้วนแก่หน้าที่เท่านั้น
แต่จะถือเป็นความชอบต่อเมื่อได้ปกครองป้องกันเหตุร้าย
ให้ชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าแผ่นดินในท้องที่นั้น
อยู่เย็นเป็นสุขพอควร”
3.1 มุ่ ง เน้ น การปู อ งกั น อาชญากรรมเป็ น เปู า ประสงค์ ห ลั ก ด้ วยการควบคุ ม อาชญากรรม
ทั้งในมิ ติของอัตราการเกิ ดเหตุและระดับ ความรุนแรงของการเกิ ดเหตุ เพื่อให้ป ระชาชนรู้สึก หวาดกลัวภัย
อาชญากรรมน้อยลง และหากเกิดคดีขึ้น ต้องเร่งจับกุมให้ได้โดยเร็ว
3.2 การปฏิ บั ติ ข องต ารวจ ต้ อ งท าให้ เ ป็ น หลัก ประกั นด้ า นความปลอดภั ยและความยุ ติ ธ รรม
ที่มี ม าตรฐานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่ง เสริม ให้องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน
และประชาชนที่ส่วนร่วมในกิจการตารวจ
3.3 การควบคุมสถานที่เสี่ยง แหล่งมั่วสุม รวมทั้งแหล่งอบายมุขต่าง ๆ ให้ดาเนินการตามนโยบาย
การจัดระเบียบสังคม การปราบปรามการซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายอย่างจริงจังและให้มีการระดมกวาดล้าง
อาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง
3.4 พั ฒ นาศัก ยภาพบุคลากรและระบบงานของงานสืบ สวน งานสอบสวน งานนิติวิทยาศาสตร์
และงานปูองกั นปราบปรามอาชญากรรม และส่ง เสริม สนับ สนุนให้นาเทคโนโลยีม าใช้ในการปฏิบัติง าน
ทั้งระบบ
3.5 จัดทาฐานข้อ มูล ด้านการสืบ สวน เช่น แผนประทุ ษกรรม ประวัติผู้ต้องหา หมายจับ เป็นต้น
ให้เ ชื่อมโยงกั นทั้ ง ประเทศ และให้ทุ ก หน่วยสร้างเครื่องมื อสืบ สวนล่วงหน้าไว้ให้ครบถ้วน เช่น จุดติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด การเชื่อมสัญญาณกล้อง และข้อมูลท้องถิ่นอื่น ๆ เป็นต้น
3.6 จัด ตั้ง ศูน ย์ป ระสานงานและแก้ ไขปั ญ หาคนหาย/เด็ก หายพลัด หลงและศพนิ ร นามเพื่อให้ มี
การตรวจสอบ ติดตามคนหาย เด็ก พลัดหลง หรือศพนิรนาม และมีก ารประสานงานกับ หน่วยที่ เกี่ ยวข้อง
อย่างเป็นระบบ
3.7 ขับเคลื่อนนโยบายสาคัญต่าง ๆ ของรัฐบาลให้ปรากฏผลชัดเจนเป็นรูปธรรม เช่น การปราบปราม
การละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา การค้ า มนุ ษ ย์ การท าลายทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
รวมถึงการลักลอบค้าสัตว์ปุาและพันธุ์พืชโดยผิดกฎหมาย เป็นต้น
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4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
4.1 มุ่ งเน้นการปราบปรามจับกุ มผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ลาเลียงยาเสพติดในทุก ระดับ โดยให้มีการซักถาม
สืบ สวนขยายผลจับ กุม เครือ ข่ายผู้ร่วมขบวนการดาเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุ กราย ตามมาตรา
100/2 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
4.2 ดาเนินการตามมาตรการสมคบ มาตรการทางทรัพย์สิน ทั้ง การยึดทรัพย์ และการฟอกเงิน
กับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อทาลายเส้นทางทางการเงินของเครือข่ายขบวนการ
ลักลอบผลิตและค้ายาเสพติด
4.3 จัดระบบการเร่งรัดสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับในคดียาเสพติด โดยให้มอบหมาย
ข้าราชการตารวจสืบ สวนติดตามจับ กุ มตามหมายจับ แต่ล ะหมายให้ชัดเจน และให้ผู้บังคับ บัญ ชาควบคุม
กากับดูแลและติดตามความคืบหน้าทุกระยะ
4.4 มุ่ง เน้นการสกัดกั้นการลักลอบลาเลียงขนส่งยาเสพติดจากพื้นที่ตามแนวชายแดนเพื่อปูองกั น
ไม่ให้มีการลาเลียงยาเสพติดเข้าไปในพื้นที่ชั้นใน หรือแหล่งชุมชน รวมทั้งสถานศึกษาต่าง ๆ
4.5 ส่ง เสริม สนับ สนุน และร่วมกั บ หน่วยงานที่ เ กี่ ยวข้องจัดกิ จ กรรม โครงการด้านการปูองกั น
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติด
และไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่เกิดขึ้น
4.6 เสริม สร้ างความร่วมมื อ กั บ นานาประเทศในการแก้ ไขปัญ หายาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
กับประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศไทย
4.7 ดาเนินการทั้งทางอาญา ทางวินัย และทางปกครองกับข้าราชการตารวจที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
พัวพันกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
5. การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตารวจในยุคประชาคมอาเซียน
5.1 ปรับรื้อระบบงานของตารวจทั้งระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับประเทศ
และระดับสากล โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารงานทั้งระบบ
5.2 พั ฒ นาศั ก ยภาพของข้ า ราชการต ารวจให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะทางภาษาอั ง กฤษ ภาษาอื่ น ๆ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ปูายอาคาร สถานที่ทาการ รวมตลอดถึงยานพาหนะต่าง ๆ
ของตารวจให้มีรูปแบบเดียวกัน เป็นมาตรฐานสากล
5.3 สร้า งเครือ ข่า ยในทุ ก ภาคส่ วนทั้ ง ในประเทศและต่ างประเทศ เพื่อ แลกเปลี่ ยนองค์ ความรู้
ทั้ง ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ รวมถึง เครื่อ งมือ อุป กรณ์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อสนับ สนุนการปฏิ บัติง าน
ของตารวจ
5.4 จัด ระบบการแลกเปลี่ ยนข้อ มู ล ข่า วสารและก าหนดช่ องทางในการประสานความร่ วมมื อ
กับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานด้านความมั่นคงของต่างประเทศ เพื่อร่วมกันหยุดยั้งภัยคุกคาม
จากอาชญากรรมทุกรูปแบบ
5.5 ผลักดันให้จัดส่งข้าราชการตารวจไปท าหน้าที่ผู้ประสานงานประจาสถานทูตต่าง ๆ ให้ครอบคลุม
ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศอื่น ๆ

๑๖

5.6 การให้ บ ริ ก ารประชาชน ต้ อ งเป็ น ไปด้ ว ยความสะดวก รวดเร็ ว โปร่ ง ใส และเป็ น ธรรม
เพื่อสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
5.7 ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคประชาคมอาเซียน
ตามนโยบายของรัฐบาล
6. การเสริมสร้างความสามัคคี และการบารุงขวัญข้าราชการตารวจ
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9
ในพิธีประดับยศนายตารวจชั้นนายพล เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2519 ความว่า...
“สามัคคี คือการเห็นแก่บ้านเมือง และช่วยกันทุกวิถีทาง เพือ่ ที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง
ด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างตรงไปตรงมา
นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั้น คือความมั่นคงของบ้านเมือง”
6.1 พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ต ารวจให้ มี ค วามสุ ข ในการปฏิ บั ติ ง าน ปรั บ สภาพแวดล้ อ มให้ เ อื้ อ
ต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน และจั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ จ าเป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านให้ เ พี ย งพอ โดยไม่ ใ ห้ เ ป็ น ภาระ
ของข้าราชการตารวจต้องนาเงินส่วนตัวไปจัดซื้อจัดหามาใช้ในราชการกันเอง
6.2 ปรั บ ปรุ ง สวั ส ดิ ก ารของต ารวจ เช่ น เงิ น เดื อ น ค่ า ตอบแทน โครงการอาหารกลางวั น
การรัก ษาพยาบาล และสถานที่ พั ก อาศัย เป็ นต้ น เพื่ อให้ข้ าราชการตารวจมี ชีวิ ตที่ ดี ขึ้น สามารถอยู่ไ ด้
อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี
6.3 ให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมละลายพฤติ ก รรมและเสริ ม สร้ า งความสามั ค คี ใ นหมู่ ค ณะทั้ งภายใน
และภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง
6.4 จัดให้มีศูนย์ให้คาปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือข้าราชการตารวจที่ถูกฟูองร้องดาเนินคดีทั้งทางอาญา
ทางแพ่ง ทางปกครอง และทางวินัย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่

----------------------------------------
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กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ
เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ

๑๘
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40
เป้าประสงค์ : ๑.๑ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

-เพิ่มขีดความ
สามารถของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการตอบสนอง
ต่อภารกิจตาม
นโยบายรัฐบาลโดย
มุ่งเน้นภารกิจสาคัญ
1. ปกปูอง เทิดทูน -ถวายความ
พิทักษ์รักษาสถาบัน ปลอดภัยเป็นไป
พระมหากษัตริย์
อย่างสมพระเกียรติ
ต้องตามพระราช
ประสงค์ โดยไม่มี
เหตุระคายเคือง
เบื้องพระยุคลบาท
ร้อยละ 100

แนวทางการดาเนินงาน

1.1 ทบทวนและแก้ไขระเบียบสานักงาน
ตารวจแห่งชาติว่าด้วยการถวายความ
ปลอดภัยและจัดทาหลักปฏิบัติว่าด้วยการ
ถวายความปลอดภัยของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ
1.2 บูรณาการงานถวายความปลอดภัย
เขตพระราชฐานที่ประทับ การเสด็จพระราช
ดาเนิน เส้นทางเสด็จ และที่หมายเสด็จให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้าน
การถวายความปลอดภัย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

1) การแก้ไขระเบียบสานักงานตารวจ
-ระดับความสาเร็จของ สง.นรป.
แห่งชาติว่าด้วยการถวายความปลอดภัยและ การถวายความปลอดภัย
จัดทาหลักปฏิบัติว่าด้วยการถวายความ
ปลอดภัยของสานักงานตารวจแห่งชาติ
2) โครงการสัมมนาถวายความปลอดภัย
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
3) โครงการฝึกอบรมข้าราชการตารวจ
ผู้ทาหน้าที่สารถีประจาขบวนเสด็จพระ
ราชดาเนินโดนรถยนต์ของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

ปฏิบัติ

สง.นรป.
บช.น.
บช.ก.
ภ.1-9
ศชต.
บช.ส.
และ
บช.ตชด.

๑๙
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

-จานวนของการปิด
เว็บไซต์ที่มเี นื้อหาเข้า
ข่ายความผิดต่อสถาบันฯ
เพิ่มขึ้นจากปงทผี่ ่านมา
-จานวน URL ทาการ
ตรวจสอบพบการกระทา
ความผิดและนาส่งเสนอ
กระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมทา
การปิดกั้นเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปง

บช.ก.
(บก.
ปอท.)

สง.นรป.
บช.น.
ภ.1-9
ศชต.
บช.ก.
บช.ส.
และ
บช.ตชด.

-จานวนครั้งในการ
รณรงค์ผ่านสื่อเพื่อ
เสริมสร้างจิตสานึก
ของประชาชนให้มีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ไม่น้อยกว่า 3,650 ครั้ง

บช.ส.
สท.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

4) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ชุดอาวุธ
พิเศษประจาขบวนเสด็จพระราชดาเนินโดน
รถยนต์ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
1.4 พัฒนาระบบการเฝูาระวังตรวจสอบ
การกระทาทีเ่ ข้าข่ายเป็นความผิดต่อสถาบัน
1.5 ปราบปรามการกระทาความผิด
ที่เกี่ยวกับการละเมิดสถาบัน

5) โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพในการเฝูา
ระวัง เพื่อตรวจสอบติดตามและดาเนินคดี
เกี่ยวกับการกระทาความผิดที่เข้าข่าย
เป็นความผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
รวมถึงการนาเสนอข้อมูลที่มลี ักษณะ
เนื้อหาไม่เหมาะสมผ่านช่องทางต่าง ๆ
โดยเฉพาะสือ่ สังคมออนไลน์
และกาหนดให้มีมาตรการลงโทษ
ทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด
6) รับแจ้งข้อมูล/เบาะแสเกี่ยวกับการ
กระทาผิดหรือการหมิ่นสถาบัน
พระมหากษัตริย์

1.6 รณรงค์สร้างจิตสานึกและค่านิยมให้
1) โครงการสร้างจิตสานึกต่อสถาบัน
ข้าราชการตารวจและประชาชนมีความเคารพ พระมหากษัตริย์
รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

๒๐

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

-รณรงค์สร้างจิตสานึก
บช.ส.
และค่านิยมโดยชุมชน
บช.น.
และมวลชนสัมพันธ์
บช.ตชด.
เพื่อสร้างความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
696 ครั้ง /448
หมู่บ้าน
-การออกอากาศ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียง
ในเครือข่าย
สานักงานตารวจ
แห่งชาติทั่วประเทศ

1.6.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงในเครือข่าย สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ 44 สถานีทั่วประเทศ

1) ผลิตสปอตวิทยุฯ เทิดพระเกียรติ
2) ผลิตสารคดีวิทยุฯ พระราชกรณียกิจ
3) ผลิตรายการวิทยุฯ เนือ้ หาเสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลัก
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4) ถ่ายทอดเสียงพระราชพิธี รัฐพิธี
และภารกิจสานักงานตารวจแห่งชาติ

-การออกอากาศเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงใน
เครือข่ายสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ จานวน
44 สถานี ทั่วประเทศ

สท.

ปฏิบัติ
บช.น.
บช.ตชด.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

๒๑
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

หน่วยรับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.6.2 อบรมข้าราชการตารวจให้มี
จิตสานึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

1) ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาอบรมทุก
ระดับของสานักงานตารวจแห่งชาติ เพื่อ
สร้างจิตสานึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

-จานวนหลักสูตร การ
ฝึกอบรมที่บรรจุเนื้อหา
บทบาทและความสาคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อสังคมไทย
ร้อยละ 100

1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ
พระราชดาริและอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

1) ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ
พระราชดาริและอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริเพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
2) โครงการศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
3) โครงการพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร
4) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ใน โรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน

-ร้อยละความสาเร็จของ บช.ตชด. ทุกหน่วย
โครงการที่ดาเนินการ
ในสังกัด
ได้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า
ตร.
ร้อยละ 80

หลัก/ร่วม

บช.ศ.

ปฏิบัติ
บช.ศ.

-ร้อยละความสาเร็จ
บช.ตชด. บช.ตชด.
ของการดาเนินการตาม
โครงการพระราชดาริฯ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
-จานวนครู ตชด. ที่มีการ บช.ตชด. บช.ตชด.
จัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ (DLTV) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจานวนครู
ตชด. ทั้งหมด
-จานวนห้องเรียนที่มีการ
ศึกษาทางไกล (DLTV) ไม่
น้อยกว่า 155 ห้องเรียน

๒๒
กลยุทธ์
2. ปูองกันและ
ปราบปราม
ยาเสพติด

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

-การจับกุมคดี
2.1 ปราบปรามการค้ายาเสพติด
ยาเสพติดราย
สาคัญไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20
ของคดีที่จบั กุม
-ประชาชนเชื่อมั่น
ในการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติดของเจ้าหน้าที่
ตารวจ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด
1.1) ปราบปรามจับกุมผูผ้ ลิต
ยาเสพติด ผู้ค้า ผูล้ าเลียงยาเสพติด
ทุกระดับ
1.2) สกัดกั้นการลักลอบ ลาเลียง
ยาเสพติด
1.3) สืบสวนสอบสวนขยายผลคดี
ยาเสพติดตามมาตรการสมคบ มาตรการ
ทางทรัพย์สินของผูเ้ กี่ยวข้องกับยาเสพติด
ทั้งระบบ
1.4) เสริมสร้างความร่วมมือ
แลกเปลี่ยนข่าวสารกับนานาประเทศ
ในการแก้ปญ
ั หายาเสพติด พร้อมทัง้
ให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่อง
ทางอาญา และดาเนินการตามคาร้องขอ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

-จับกุมผู้กระทาความผิด บช.ปส.
คดียาเสพติดรายสาคัญ สยศ.ตร.
ไม่น้อยกว่า 62,000 คดี (วจ.)
-การดาเนินคดีกับ
ผู้กระทาความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด
ไม่น้อยกว่า
145,300 ราย

ปฏิบัติ
บช.น.
ภ.1-9
ศชต.
และ
บช.ปส.

๒๓
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

1.5) ดาเนินการกับข้าราชการตารวจ
ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
โดย

วน.

1.5.1) จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
-ระดับความสาเร็จของการ
อาชีพ สนับสนุนและช่วยเหลือ โดยเปิด
ฝึกอบรมฯ
โอกาสทางด้านการศึกษา และมีมาตรการ
ในการผ่อนผันการชาระหนี้สิน

วน.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

วน.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

1.5.2) ให้ผู้บงั คับบัญชาทุกระดับชั้น
สอดส่องดูแล กาชับข้าราชการตารวจที่
สุ่มเสี่ยงต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
-สุ่มตรวจปัสสาวะผู้ใต้บังคับบัญชา -จานวนหน่วยที่สุ่มตรวจ
อย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง
และ/หรือ มีการ
ดาเนินการทางวินัย
เมื่อพบการกระทาผิด
ร้อยละ 100

๒๔
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
-ระยะเวลาการ
สอบสวนคดียาเสพติด
รายสาคัญเสร็จสิ้น
สามารถส่งอัยการ
ได้ภายใน 60 วัน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

-สกัดกัน้ ปริมาณยาเสพ
ติดให้ได้รอ้ ยละ 50 ของ
ปริมาณยาเสพติด (ยาบ้า)
ที่จบั กุมได้ทั้งประเทศ

บช.ปส.

บช.ปส.
บช.น.
ภ.1-9
ศชต.
และ บช.
ตชด.

1.9) สกัดกั้นการเดินทางเข้า และ
-จับกุมดาเนินคดีกบั
หลบหนีออกนอกราชอาณาจักรของกลุ่ม ผู้กระทาความผิดเกีย่ วกับ
ขบวนการและอาชญากรต่างชาติที่จะเป็น ยาเสพติด
ภัยต่อความสงบเรียบร้อยภายใน

สตม.

สตม.

1.6) ตรวจสอบเพื่อยึดอายัดทรัพย์สิน
คดียาเสพติดทุกราย และสืบสวนเส้นทาง
การเงินเพือ่ หาความเชื่อมโยงเครือข่าย
ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ต่อไป โดยบูรณา
การกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
เพื่อทาลายเส้นทางการเงินของเครือข่าย
ผู้ค้ายาเสพติด
1.7) ดาเนินการตรวจค้น จับกุม
นักค้ายาเสพติดทุกระดับให้ถึงระดับ
หมู่บ้าน/ ชุมชนและให้มีการสืบสวนขยาย
ผลการจับกุมเครือข่ายนักค้ายาเสพติด
ทั้งระบบ
1.8) สกัดกั้นยาเสพติดตามแนว
ชายแดนทุกด้านทั้งทางบก ทางอากาศ
ยาน ทางน้า ชายฝั่งทะเล เกาะแก่ง
ที่ปรากฏมีการลักลอบนาเข้ายาเสพติด
โดยบูรณาการการดาเนินการร่วมกับ
ทุกหน่วยทีเ่ กี่ยวข้อง

๒๕
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน
2.2 สร้างภูมิคมุ้ กันและปูองกันยาเสพติด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านการปูองกัน
การแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษา
และชุมชน
1.1) โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย -จานวนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปงที่ 5 ทีเ่ ข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
388,470คน

หน่วยรับผิดชอบ
ปฏิบัติ
บช.ปส. บช.ปส.
บช.น.
ภ.1-9
และ ศชต.

หลัก/ร่วม

1.2) โครงการตารวจประสานโรงเรียน -จานวนโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
2,961 โรงเรียน

2.3 แก้ไขปรับปรุงด้านการเสริมสร้าง
และพัฒนาวินัยข้าราชการตารวจ

1.3) โครงการจัดระเบียบสังคม
รอบสถาบันการศึกษา

-จานวนสถาบันการศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 119 สถาบัน

1) ตรวจสอบประวัติบุคคลก่อนเข้ารับ
ราชการตารวจ ด้านยาเสพติด
อย่างละเอียด

-ระดับความสาเร็จของการ
ตรวจสอบประวัติบุคคล
ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติดก่อนเข้ารับ
ราชการตารวจ ร้อยละ
100

วน.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

๒๖

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

3. แก้ไขปัญหา
-เหตุการณ์การก่อ
ความมั่นคงในจังหวัด เหตุรนุ แรงที่มี
ชายแดนภาคใต้
ผลกระทบต่อชีวิต
และทรัพย์สิน
บริเวณพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ลดลงเมือ่
เปรียบเทียบกับ
จานวนเหตุการณ์ฯ
เฉลี่ย 3 ปง ย้อนหลัง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
-ประชาชนในพื้นที่
มีความสงบสุขและ
พึงพอใจจากการ
เฝูาระวังและแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์
เกี่ยวกับความมั่นคง
ของรัฐ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้
3.2 รักษาความปลอดภัยจากเหตุ
ความรุนแรงและขจัดภัยแทรกซ้อน ตลอดจน
การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นธรรม

1) โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการควบคุม
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้
2) โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการรักษา
ความปลอดภัยในการดาเนินคดีความ
มั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

1. สถิติการก่อเหตุ
ที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ในภาพรวมลดลง
ร้อยละ 10
2. จับกุมผู้กระทา
ความผิดต่อการออก
หมายจับในคดี
ความมั่นคงในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
(ป.วิอาญา) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

ศชต.
สยศ.ตร.
(วจ.)

ศชต.
บช.ตชด.
และ
ภ.จว.
สงขลา
(4 อาเภอ)

๒๗
กลยุทธ์
4. รักษาความ
ปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

-นักท่องเที่ยว
4.1 พัฒนามาตรฐานและเพิม่ ขีดความสามารถ 1) โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
มีความเชื่อมั่น
ในการรักษาความปลอดภัยและให้บริการ
และให้บริการนักท่องเที่ยว
และพึงพอใจ
แก่นักท่องเทีย่ ว
การให้บริการ
และอานวยความ
สะดวก ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

5. การควบคุมคนเข้า -มีระบบฐานข้อมูล
เมืองทั้งระบบ
คนเข้าเมืองที่
ครอบคลุมสามารถ
รองรับงานคนเข้า
เมืองทั้งระบบ เพื่อ
สกัดกั้นคนต่างด้าว
ที่เป็นภัยต่อความ
มั่นคง ความสงบ
เรียบร้อยของ
ประเทศ
-ระดับความสาเร็จ
ในการส่งกลับคน
ต้องห้ามกลับ
ออกไปนอก
ราชอาณาจักร

5.1 พัฒนาศักยภาพงานตรวจคนเข้าเมืองให้มี
มาตรฐานสากล

1) ปูองกันและปราบปรามการหลบหนี
เข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา

2) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม
และความมั่นคง

3) โครงการพัฒนาด่านตรวจคนเข้าเมือง
สนามบินอู่ตะเภา

ตัวชี้วัด
-ควบคุมคดีเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินที่เกิดขึ้น
กับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ไม่เกิน 10
คดี/นักท่องเที่ยวแสนคน

หน่วยรับผิดชอบ
ปฏิบัติ
บช.ก.
บช.ก.
(บก.
บช.น.
ทท.)
ภ.1-9
สยศ.ตร. และ ศชต.
(วจ.)

หลัก/ร่วม

สตม.
-คนต่างด้าวเข้าเมืองผิด
สยศ.ตร.
กฎหมายดาเนินการ
จับกุม ผลักดัน ออกนอก (วจ.)
ราชอาณาจักร ไม่น้อย
กว่า 300,000 คน
-โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจและระบบ
บริการทีเ่ กี่ยวข้องในเขต
พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ได้รับการพัฒนาตามแผน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
-ระดับความสาเร็จตาม
โครงการฯ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

สตม.

๒๘
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

-ประชาชนเชื่อมั่น 5.2 นาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการ
ต่อการปูองกัน
ควบคุมคนเข้าเมือง
ปราบปรามผลักดัน
คนต่างด้าวและการ
ให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) โครงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลลายพิมพ์
นิว้ มืออัตโนมัติทั่วประเทศ
(E-Finger Print) (ต่อยอดจากปง
พ.ศ. 2559)

-ติดตั้งระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ
เสร็จภายในปง
พ.ศ. 2560 โดยมีระดับ
ความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

2) โครงการพัฒนางานบริการชาวต่างชาติ -ติดตั้งระบบ
แบบไป – กลับ ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ
ตรวจจับ – เฝูาระวัง
พิเศษ
และระบบการให้บริการ
4 แห่ง 11 เครื่อง
-มีผลการจับกุมผู้มี
หมายจับได้เพิม่ มากกว่า
ปงงบประมาณทีผ่ ่านมา
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20
-ประชาชนและชาว
ต่างด้าวที่มารับบริการ
มีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

สตม.

ปฏิบัติ
สตม.

๒๙
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

6. ปูองกัน
ปราบปราม
อาชญากรรมทีม่ ี
ลักษณะเฉพาะทาง
6.1 ปราบปราม -จานวนคดี
การกระทาผิด
อาชญากรรม
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ข้ามชาติและ
ภัยคุกคามข้ามชาติ
ลดลง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5
เมื่อเทียบกับ
ปงที่ผ่านมา

แนวทางการดาเนินงาน

6.1.1 เสริมสร้างประสิทธิภาพและขีด
ความสามารถในการปูองกันปราบปราม
และดาเนินคดีเกี่ยวกับการกระทาความผิด
การค้า มนุษย์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการปูองกัน -การดาเนินคดีความผิด
ปราบปรามและดาเนินคดีเกี่ยวกับการ
ฐานค้ามนุษย์และคดีที่
กระทาความผิดการค้ามนุษย์
เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า
200 คดี
2) ปูองกันปราบปรามและดาเนินคดี
-จานวนผู้กระทา
การค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง
ความผิดการค้ามนุษย์
และความผิดทีเ่ กี่ยวข้อง
ที่สืบสวนจับกุมได้
ไม่น้อยกว่า 330 คน

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

บช.ก.
(บก.
ปคม.)

บช.น.
ภ.1 – 9
ศชต. และ
บช.ก.
(บก.ปคม.)

๓๐
กลยุทธ์

6.2 ปราบปรามการ
กระทาผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

-จานวนคดีการค้า
พืชปุาและสัตว์ปุา
หวงห้ามข้ามชาติ
3 ปงย้อนหลังลดลง
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5

หน่วยรับผิดชอบ

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

6.1.2 ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายในการ
คุ้มครองปกปูองและรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเลเกี่ยวกับการกระทาความผิด
การค้ามนุษย์และการทาประมงผิดกฎหมาย

1) อาสาสมัครแจ้งข่าวอาชญากรรม
เกี่ยวกับความผิดการค้ามนุษย์และการทา
ประมงผิดกฎหมาย
2) โครงการออกตรวจเรือประมงในเขต
น่านน้า

-จานวนอาสาสมัครทีร่ ับ
การอบรมเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5
-จานวนการออกตรวจ
เรือประมงเพิ่มขึ้นจากปง
ที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5

บช.ก.
(บก.)

ปฏิบัติ
บช.ก.(บก.
รน.)

6.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการปูองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติด้านสัตว์ปุา
พันธุ์พืชปุาและไม้หวงห้าม ตามสนธิสัญญา
ไซเตส (CITES) และตามข้อตกลง (SOMTC)

1) ปูองกันปราบปราบการค้าพืชปุาและ
สัตว์ปุาหวงห้ามข้ามชาติตามสนธิสัญญา
ไซเตส (CITES)
2) โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการปูองกัน
ปราบปราม หยุดยั้ง การบุกรุก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-การจับกุมผู้กระทา
ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้
ไม่น้อยกว่า 3,150 คดี

บช.ก
(บก.
ปทส.)

บช.ก
(บก.
ปทส.)

3) โครงการปูองกันปราบปรามการกระทา -จานวนผลการจับกุม
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ
ผู้กระทาความผิดฯ
สัตว์ปุา พันธุ์พืชปุา และไม้หวงห้าม ตาม ลดลง 25 คดี ต่อปง
สนธิสัญญาไซเตส (CITES) และตาม
ข้อตกลง (SOMTC)
4) โครงการปราบปรามการลักลอบ
ค้างาช้าง

-พื้นที่เสี่ยงได้รับการ
ตรวจสอบไม่น้อยกว่า
500 ครั้ง

หลัก/ร่วม

๓๑

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

6.3 ปูองกัน และ
แก้ไขปัญหาภัย
คุกคามทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และไซเบอร์
7. ปฏิบัติการด้าน
ต่าง ๆ ที่กระทบ
ต่อความมั่นคง
7.1 ด้านการข่าว

-จานวนข่าวกรอง
ที่ผลิตทีเ่ กี่ยวกับ
ความมั่นคงของ
ประเทศ การรักษา
ความปลอดภัยของ
บุคคลและสถานที่
ที่ส่งให้กับผู้ใช้ข่าว
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใช้
ประโยชน์ไม่น้อย
กว่า 3,000 เรื่อง

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

6.3.1 สร้างมาตรการปูองกันภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการกาหนด
กฎหมายและมาตรการทีเ่ กี่ยวกับความ
ปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ให้รัดกุมมากยิง่ ขึ้น
ตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับบุคคล

1) โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนออนไลน์ -จานวนชุมชนที่เข้าร่วม
ปลอดจากภัยเทคโนโลยี
โครงการ ไม่น้อยกว่า
4,000 ชุมชนต่อปง

บช.ก.
(บก.
ปอท.)

7.1 ผลิตข่าวกรองทีเ่ กี่ยวกับความมั่นคงของ
ประเทศ การรักษาความปลอดภัยของบุคคล
และสถานที่ ทีส่ ่งให้กับผู้ใช้ข่าวและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์

1) รวบรวมข่าวที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ของประเทศ การรักษาความปลอดภัย
ของบุคคลและสถานที่ ทีส่ ่งให้กบั ผู้ใช้ข่าว
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์

-ระดับความสาเร็จของ
การผลิตข่าวกรองที่
สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า
3,000 เรื่อง/ปง

บช.ส.

ปฏิบัติ
บช.ก.
(บก.ปอท.)

บช.ส.

๓๒
กลยุทธ์
7.2 ด้านแนว
ชายแดน

7.3 ด้านการ
ก่อการร้าย

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
-ประชาชนในพื้นที่
มีความสงบสุขและ
ความเชื่อมั่นจาก
การเฝูาระวังและ
แก้ไขปัญหา
สถานการณ์ที่
เกี่ยวกับความมั่นคง
ของรัฐ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ

ปฏิบัติ
7.2.1 เฝูาระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์
1) โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการเฝูา
-หมู่บ้านเปูาหมายที่
บช.ตชด. บช.ตชด.
ชายแดนและรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณ ระวังและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ดาเนินกิจกรรมเฝูาระวัง สยศ.ตร.
พื้นที่แนวชายแดนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
สถานการณ์ชายแดน
และแก้ไขปัญหา
(วจ.)
2) ฝึกร่วมกับเหล่าทัพ (หน่วยควบคุมทาง สถานการณ์ชายแดน
ยุทธการ) เพือ่ ทดสอบแผนเผชิญเหตุ
เพื่อความสงบเรียบร้อย
3) โครงการพัฒนาระบบการแจ้งเตือน
และความมั่นคงของรัฐ
และการเฝูาระวังสถานการณ์ชายแดน 20 ไม่น้อยกว่า 3,500
กองร้อย/ปง
หมู่บ้าน
4) โครงการเตรียมความพร้อมด้านการ
ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้าย
7.2.2 เตรียมความพร้อมด้านแผนปฏิบัติการ 1) ตรวจความพร้อมของกาลังพลและ
และการฝึกทดสอบการปฏิบัติตามแผน
อาวุธยุทโธปกรณ์ (ตรวจสอบ ซักซ้อม
การปฏิบัต)ิ

-จานวนครั้งในการตรวจ
ความพร้อมของกาลังพล
และอาวุธยุทโธปกรณ์
ไม่ต่ากว่า ปงละ 2 ครั้ง

7.3.1 ประสานความร่วมมือเผยแพร่ความรู้
ด้านการก่อการร้ายสากลและอาชญากรรม
ข้ามชาติให้ภาคประชาชน

-ดาเนินการประสาน
ความร่วมมือเผยแพร่
ความรู้ฯ 3 จังหวัด
จังหวัดละ 2 รุ่น
รุ่นละ 100 คน

1) ประสานความร่วมมือเผยแพร่ความรู้
ด้านการก่อการร้ายสากลและ
อาชญากรรมข้ามชาติให้ภาคประชาชน

หลัก/ร่วม

บช.ส.

บช.ส.
สตม.
และ ตท.

๓๓
กลยุทธ์
7.4 ด้านการแก้ไข
ปัญหาความมั่นคง

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) ออกกฎหมายระดับอนุบญ
ั ญัติและการ
ดาเนินการให้เป็นไปตามบทเฉพาะกาล
และคาสั่ง หน.คสช. เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ธุรกิจ
รักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558

-ร้อยละความสาเร็จของ
การออกกฎหมาย
ระเบียบ คาสัง่ ที่
เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ

2) โครงการการจัดเตรียมบุคลากร
เครื่องมือ และการบริหารจัดการการ
ดาเนินการตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความ
ปลอดภัย พ.ศ. 2558
3) อบรมเครือข่ายภาคประชาชนในการ
ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษา
ความปลอดภัย

-ระดับความสาเร็จของ
การจัดซื้อ จัดจ้าง

หน่วยรับผิดชอบ

ปฏิบัติ
7.4.1 บริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะอย่าง 1) ปรับปรุง ระเบียบ คาสั่ง และแผนการ -ร้อยละความสาเร็จของ สยศ.ตร. บช.น.
เป็นระบบ
ปฏิบัติ (แผนกรกฎ แผนสันติรัฐ)
การปรับปรุงระเบียบ
(ผก.)
บช.ก.
คาสั่ง และแผนการ
ภ.1-9
ปฏิบัติ ร้อยละ 100
ศชต.
2) โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแล
-ข้าราชการตารวจ
ตชด.
การชุมนุมสาธารณะของสานักงานตารวจ ที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม
กมค.
แห่งชาติ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
สกบ.สทส.
3) โครงการ จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์
-ระดับความสาเร็จของ
บช.ศ.
ตามประกาศ สนร. เรื่อง เครื่องมือควบคุม การจัดซื้อ จัดจ้าง
และ สท.
ฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ
7.4.2 บริหารจัดการ การรักษาความ
ปลอดภัยภายในประเทศ

-ประชาชนเข้าร่วมและ
ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

หลัก/ร่วม

สยศ.ตร.
(ผอ.)

บช.น.
บช.ก.
ภ.1-9
ศชต.
ตชด.
กมค.
สกบ.สทส.
สงป.
บช.ศ.
และ สท.

๓๔
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

8. ขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ

-ร้อยละความสาเร็จ
ของการขับเคลือ่ น
การปฏิบัตกิ ารเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
80

8.1 สร้างและกระชับความสัมพันธ์และความ
ไว้วางใจระหว่างผู้นาตารวจของไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ในกลุม่ ประเทศสมาชิก
อาเซียน เพือ่ ความร่วมมือในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาความมั่นคง และภัยคุกคาม
ข้ามชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) ผลักดันให้ผู้แทนตารวจไทย
มีบทบาทสาคัญในทุกระดับชั้น
ของความร่วมมือด้านความมั่นคง
ในอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระดับ
นโยบาย (ASEAN SUMMIT)
2) จัดส่งข้าราชการตารวจไปประจา
สถานทูตในกลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียน
และนานาประเทศ

8.2 ส่งเสริมและผลักดันให้มีข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างตารวจไทยและตารวจนานาประเทศ
ให้มากยิ่งขึ้น

1) โครงการฝึกอบรมข้าราชการตารวจ
ไทยและเจ้าหน้าที่หน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายในประเทศให้สามารถใช้
ช่องทางการสือ่ สารระบบฐานข้อมูลตารวจ
สากล (I-24/7)
2) ขยายผลการเก็บรวบรวมข้อมูล
อาชญากรรมทีเ่ กิดขึ้นให้ครอบคลุม
ทุกหน่วยปฏิบัติ

3) จัดตั้งศูนย์ประสานงานเจ้าหน้าที่
ตารวจทีส่ าเร็จการศึกษาจากสถาบัน
ฝึกอบรมระหว่างประเทศ

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ

-ระดับความสาเร็จของ
การผลักดันผู้แทนตารวจ
ไทยให้มีบทบาทสาคัญ
ในทุกระดับชั้นของความ
ร่วมมือด้านความมั่นคง
ในอาเซียน
-ระดับความสาเร็จใน
การผลักดันผู้ช่วยทูต
อย่างน้อย 1 ประเทศ

ตท.

ปฏิบัติ
ตท.

ตท.

ตท.

-ฝึกอบรมอย่างน้อย ปงละ
10 รุ่น

ตท.

ตท.

-ร้อยละการบันทึกข้อมูล
เข้าระบบบริหารจัดการ
คดีและข่าวกรอง (CMIS)
ของข้อมูลทั้งหมดใน
ปงงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
-ระดับความสาเร็จ
ในการจัดตั้งศูนย์
ประสานงานฯ

ตท.

ตท.

สบร.

สบร.

หลัก/ร่วม

๓๕
กลยุทธ์

9. รักษาความสงบ
เรียบร้อยเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

-ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนในการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย
ภายในประเทศ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

8.3 ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษาในประชาคม
อาเซียน

1) โครงการความร่วมมือทางวิชาการของ -จานวนกิจกรรม/
สถาบันการศึกษากับประเทศในประชาคม โครงการ ที่มีความ
อาเซียน
ร่วมมือแลกเปลี่ยน 20
ครั้ง/ปง

9.1 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม

1) จัดทาแผนปูองกันปราบปราม
อาชญากรรมของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ ปงงบประมาณ พ.ศ. 2560
“พิทักษ์ภัยให้ประชาชน”
2) จัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลในการ
ปูองกันปราบปรามอาชญากรรม

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

รร.นรต.

ปฏิบัติ
รร.นรต.

- ความหวาดกลัวภัย
สยศ.ตร. บช.น.
อาชญากรรมของประชาชน (ผอ.)
บช.ก.
ไม่เกินร้อยละ 40
ภ.1-9
-ความเชื่อมั่นต่อการ
และ ศชต.
ปฏิบัติงานของตารวจ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
-มีศูนย์วิเคราะห์ข้อมูล สยศ.ตร. บช.น.
อาญากรรมประจาหน่วย (ผอ.)
ภ.1-9
ปฏิบัติ 16 หน่วย
ศชต.
บช.ก.
บช.ปส.
บช.ส.
สตม และ
ตชด.

๓๖
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3) โครงการพัฒนาศูนย์ปูองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมและปราบปราม
ยาเสพติด

-ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักเรียนนายร้อย
ตารวจ ผู้รบั การอบรม
ข้าราชการตารวจ และ
ผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

รร.นรต.

ปฏิบัติ
รร.นรต.

๓๗
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

9.3 พัฒนาระบบงานและบุคลากรในการ
พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้มีความเป็น
มาตรฐานสากลและน่าเชื่อถือเพื่อเตรียม
ความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ

1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล/
เครือข่าย พิสจู น์เอกลักษณ์บุคคล
ให้ทันสมัย

9.4 ขยายขีดความสามารถในการตรวจ
พิสูจน์หลักฐานของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
ให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
พนักงานสอบสวน ในพื้นที่รับผิดชอบ

1) พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการตรวจ -ยื่นขอตรวจสอบรับรอง สพฐ.ตร.
พิสูจน์หลักฐาน ของทุกหน่วยงานให้มี
ระบบงานหน่วยตรวจ
มาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ
มาตรฐานสากล
ISO17020 และ
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ISO17025 อย่างน้อย
ปงละ 1 กลุม่ งาน
2) กระจายหน่วยงานพิสูจน์หลักฐาน นิติ
วิทยาศาสตร์ในส่วนภูมิภาคให้เพียงพอต่อ
การปฏิบัตหิ น้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานและ
ปรับให้เป็น “งานนิติวิทยาศาสตร์เชิงรุก”

-ระดับความพร้อมของ สพฐ.ตร.
ระบบฐานข้อมูลและ
สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน

-ความเชื่อมั่นและความ
พึงพอใจของผูร้ ับบริการ
ต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าทีง่ านตรวจ
พิสูจน์หลักฐานและ
งานทะเบียนประวัติ
อาชญากร ร้อยละ 80

ปฏิบัติ
สพฐ.ตร.
และ
รพ.ตร.
(นต.)
สพฐ.ตร.

๓๘
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
3) พัฒนาระบบงานฐานข้อมูลและระบบ
การเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์
และทะเบียนประวัติอาชญากรให้สามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในทุกระดับ

9.5 มุ่งเน้นการปูองกันอาชญากรรม
เป็นเปูาประสงค์หลัก ด้วยการควบคุม
อาชญากรรม ทั้งในมิติของการเกิดเหตุ
และระดับความรุนแรงของการเกิดเหตุ

1) ตรวจสอบการใช้งานระบบกล้อง
วงจรปิด (CCTV) และรวบรวมข้อมูล
จุดล่อแหลม/จุดเสียง

2) แผนปูองกันปราบปรามอาชญากรรม
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ปงงบประมาณ พ.ศ. 2560 “พิทักษ์ภัย
ให้ประชาชน”

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

-มีการเชื่อมโยง
พยานหลักฐานในคดีและ
ระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในคดีจากระบบ
ฐานข้อมูลนิติ
วิทยาศาสตร์เพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 15
-หน่วยงานระดับ บก./ สยศ.ตร. บช.น.
ภ.จว. จานวน 88 หน่วย (ผอ.)
บช.ก.
มีการจัดทาข้อมูลจุด
ภ.1-9
เสี่ยงเพื่อเสนอหน่วยที่
และ ศชต.
เกี่ยวข้องติดตั้งกล้อง
CCTV ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
-จับกุมคดีความผิด
สยศ.ตร. บช.น.
เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย
(ผอ.)
บช.ก.
และเพศไม่น้อยกว่า
ภ.1-9
ร้อยละ 72.64 ของคดี
และ ศชต.
ที่รับแจ้ง
-จับกุมคดีความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
52.85 ของคดีที่รบั แจ้ง

๓๙
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

9.6 จัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัตงิ านการปูองกันและปราบปราม
อาชญากรรมของสานักงานตารวจแห่งชาติ

1) โครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการปูองกัน
และปราบปรามอาชญากรรมของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ

9.7 จัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ ให้เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่

1) จัดหาครุภัณฑ์ ให้กบั ข้าราชการตารวจ -จัดหาครุภัณฑ์ ให้กับ
ที่ปฏิบัติงาน สายงานสอบสวน สายงาน ข้าราชการตารวจที่
ห้องกันปราบปราม และสายงานจราจร
ปฏิบัติงานสายงาน
สอบสวน สายงาน
ปูองกันปราบปราม และ
สายงานจราจร ได้ครบ
ตามเปูาหมายทีก่ าหนด
2) โครงการจัดหารถจักรยานยนต์
งานสายตรวจ งานจราจร พร้อมอุปกรณ์
ของสถานีตารวจทั่วประเทศ
3) โครงการจัดหาอุปกรณ์ประจากาย
ประจาหน่วย เช่น อาวุธปืน เสื้อเกราะ
วัสดุประจากาย เป็นต้น

-ระดับความสาเร็จของ
การจัดหายุทโธปกรณ์

-ร้อยละความสาเร็จของ
การจัดหา วัสดุอุปกรณ์
ประจากายประจาหน่วย
และยานพาหนะในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 70

หน่วยรับผิดชอบ
สกบ.

ปฏิบัติ
สกบ.

สกบ.

สกบ.

หลัก/ร่วม

๔๐
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน
9.8 ผลิตและฝึกอบรมตารวจ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) ผลิตตารวจเพือ่ ให้มีความรู้พื้นฐานของ -ร้อยละของจานวน
การปฏิบัตงิ านในหน้าที่ของข้าราชการ
ผู้สาเร็จการฝึกอบรม
ตารวจ
ที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2) ฝึกอบรมข้าราชการตารวจในระหว่าง -ปรับปรุงและพัฒนา
รับราชการเพื่อทบทวนสร้างเสริมความรู้ หลักสูตรการฝึกอบรม
ความเข้าใจ และความสามารถในการ
ทุกหลักสูตร/ทุกระดับ
ปฏิบัติหน้าที่
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
3) ฝึกอบรมข้าราชการตารวจให้มีความรู้ ของหลักสูตร
และทักษะการใช้ยุทธวิธีในสถานการณ์
-หน่วยด้านการศึกษา
ต่าง ๆ
ฝึกอบรมมีการพัฒนา
4) โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม บุคลากรด้านการศึกษา
และเพิม่ ขีดความสามารถของบุคลากร
และฝึกอบรม ไม่น้อย
ด้านการศึกษาและฝึกอบรม
กว่าร้อยละ 50
-ระดับความสาเร็จของ
การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีบริหารการ
เรียนรู้ (LMS)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

บช.ศ.

ปฏิบัติ
รร.นรต.
บก.ฝรก.
ศฝร. ภ.18 และ
ศฝร.
ศชต.

๔๑
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

หน่วยรับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

5) โครงการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรทุกระดับชั้น

-ฝึกอบรมข้าราชการ
ตารวจในทุกสายงาน/ทุก
ระดับอย่างต่อเนือ่ งทุกปง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ตามแผนที่กาหนดไว้ใน
Traning Road Map

บช.ศ.

-ระดับความสาเร็จ
ของการจัดทาข้อมูล
การฝึกอบรมฯ

สบร.

9.9 สร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกันของ 1) จัดทาข้อมูลผูเ้ ข้ารับบริการฝึกอบรม
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการปูองกัน
จากประเทศต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นช่องทาง
และปราบปรามอาชญากรรมต่าง ๆ
ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และเป็นประโยชน์ในการปูองกัน
ปราบปรามอาชญากรรม

หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
ศูนย์ฝึก
ยุทธวิธีฯ
(หนอง
สาหร่าย)
บก.สอ.
บช.ตชด.
ภ.1 - 9
บก.กฝ.
สบร.

๔๒
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

10.การรักษาความ
ปลอดภัยและอานวย
ความสะดวกด้าน
การจราจร

-อัตราผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุจราจร
ทางบกต่อประชากร
แสนคน
-ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนที่มีต่อ
ความมั่นคง
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุจราจรทาง
บก ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70

แนวทางการดาเนินงาน

หน่วยรับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

10.1 บังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง เพื่อสร้างวินัยจราจรให้กับประชาชน
และให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัย

1) กาหนดหรือแก้ไขปรับปรุงมาตรการ
แนวทาง หรือการกาชับการปฏิบัติในการ
บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจร
ทางบก

-จานวนครั้งของการ
กาหนดหรือแก้ไข
ปรับปรุงมาตรการ
แนวทางหรือการกาชับ
การปฏิบัติในการบังคับ
ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการจราจรทางบก

สยศ.ตร.
(ผก.)
สยศ.ตร.
(วจ.)

ปฏิบัติ
บช.น.
บช.ก.
ภ.1-9
และ
ศชต.

10.2 อานวยการจราจร

1) โครงการหมอรถ หมอคน หมอถนน
เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรตามแนวทาง
พระราชดาริ
-อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
การช่วยคลอดฉุกเฉิน
-ฝึกอบรมวิเคราะห์ปญ
ั หาและแก้ไข
รถยนต์เบื้องต้น เพื่อลดปัญหาการจราจร
ติดขัดบนท้องถนน
-ฝึกอบรมขับขี่ รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย
-จราจรสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่
นักเรียนตามสถานศึกษา

-จานวนครั้งของการ
กาหนดมาตรการ
แนวทางและการกาชับ
การปฏิบัตเิ ข้าช่วยเหลือ
ประชาชนจนสาเร็จตาม
มาตรฐานขั้นตอนการ
ช่วยเหลือ
-ข้าราชการตารวจใน
สังกัดผ่านการอบรม
ทุกนาย
-จานวนสถานศึกษา
ที่เข้าให้ความรู้
10 โรงเรียน/ปง

บช.น.
(บก.จร.)

บช.น.
(บก.จร.)

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วม ทีม่ ีชื่อลาดับแรก เป็นหน่วยงานหลัก
2. หน่วยงานรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหน่วยงานสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม โดยให้เสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)

หลัก/ร่วม

๔๓
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40
เป้าประสงค์ : 1.2 ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

1. เพิ่มประสิทธิภาพ
การปูองกัน
และปราบปราม
อาชญากรรมทีส่ ร้าง
ความเดือดร้อนแก่
ประชาชน ชุมชน
และที่มผี ลกระทบ
ต่อสังคมในทุกระดับ

-ควบคุมคดีอาญา
ซึ่งมีผลต่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน
กลุ่มคดีความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์
ไม่เกิน 6.24 คดี
ต่อประชาการหนึง่
แสนคน
-ควบคุมคดีอาญา
ซึ่งมีผลต่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนกลุม่ คดี
ความผิดเกี่ยวกับ
ชีวิตร่างกาย
และเพศ ไม่เกิน
24.20 คดี

1.1 มีมาตรการในการสนองต่ออาชญากรรม
ที่ชัดเจน ได้แก่
- อาชญากรรมพื้นฐาน
- อาชญากรรมสะเทือนขวัญ
- อาชญากรรมที่มผี ลต่อประชาชนใน
วงกว้าง เช่น Call center/แชร์ลูกโซ่/ฉ้อโกง/
ลงทุนในต่างประเทศ/ยักยอกเป็นต้น
- อาชญากรรมที่ก่อความเดือดร้อน
ราคาญ เช่น วัยรุ่นแข่งรถจักรยานยนต์/
รถยนต์บนทางหลวง/นักเรียนตีกัน/ขว้างปา
ก้อนหิน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

1) จัดทาแนวทาง/มาตรการในการ
ปูองกันปราบปรามอาชญากรรม เฉพาะ
เรื่อง ในวันสาคัญและเทศกาลต่าง ๆ

- มีแนวทาง/มาตรการ
ไม่น้อยกว่า 15
มาตรการ/ปง

สยศ.ตร.
(ผอ.)

บช.น.
บช.ก.
ภ.1-9
และ ศชต.

2) แผนปูองกันปราบปรามการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สานักงานตารวจแห่งชาติ

-ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาแผนปูองกัน
ปราบปรามการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
-ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาคาสั่งศูนย์
พิทักษ์เด็ก สตรี และ
ครอบครัวและปูองกัน
ปราบปรามการค้ามนุษย์
ของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ

บช.ก.
(บก.
ปทส.)

บช.น.
บช.ก.
ภ.1-9
และ ศชต.

บช.ก.
(บก.
ปคม.)

บช.น.
บช.ก.
ภ.1-9
และ ศชต.

3) คาสั่งศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี และ
ครอบครัว และปูองกันปราบปราม
การค้ามนุษย์ สานักงานตารวจแห่งชาติ

๔๔

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
ต่อประชากร
หนึ่งแสนคน

แนวทางการดาเนินงาน
1.2 การพัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุ/
การเข้าถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว/การรักษา
สถานที่เกิดเหตุ/การรักษาพยานหลักฐาน
ในที่เกิดเหตุ/ทักษะการพูดคุยกับผู้เสียหาย
เหยื่อ หรือผู้ทเี่ กี่ยวข้องในการสืบสวนหาข่าว
รวบรวมพยานหลักฐาน รวมทัง้ การแสดง
ความเห็นใจ ให้ข้อมูลข่าวสารและแนะนา
ในสิ่งทีเ่ กี่ยวข้อง (เน้นการเข้าถึงที่เกิดเหตุ
และปฏิสมั พันธ์ระหว่างตารวจกับประชาชน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) จัดทาหนังสือคู่มือ การปฏิบัติ
มาตรฐานสาหรับเจ้าหน้าที่ตารวจสาย
ตรวจและเจ้าหน้าที่ตารวจผูป้ ระสบเหตุ
พ.ศ. 2559

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

-จัดพิมพ์และแจกจ่าย
สยศ.ตร.
คู่มือฯ ให้กับหน่วยงาน
(ผอ.)
และผูป้ ฏิบัติงานสายงาน
ปูองกันปราบปราม
-อบรม/ให้ความรู้กบั
ผู้ปฏิบัตงิ านสายงาน
ปูองกันปราบปราม
ไม่น้อยกว่า 3,000 นาย

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วม ทีม่ ีชื่อลาดับแรก เป็นหน่วยงานหลัก
2. หน่วยงานรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหน่วยงานสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม โดยให้เสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)

ปฏิบัติ
บช.น.
บช.ก.
ภ.1-9
และ ศชต.

๔๕
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40
เป้าประสงค์ : 1.3 มีระบบและกระบวนงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

1. ปรับปรุง พัฒนา
ระบบงานและ
กระบวนงาน
ของหน่วยงาน
รับผิดชอบให้มี
ประสิทธิภาพ

-ร้อยละความสาเร็จ
ของการประเมิน
ส่วนราชการเป็นไป
ตามเปูาหมาย
(อยู่ระหว่าง ร้อยละ
50 - 67)
-จานวนงานวิจัยที่
สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ

ปฏิบัติ
-ระดับความสาเร็จของ
สยศ.ตร. ทุกหน่วย
การดาเนินการตาม
(ยศ.)
ในสังกัด
กระบวนการประเมินผลฯ
ตร.
หลัก/ร่วม

1) ดาเนินการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการตามแนวทางการประเมินผล
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ

1) นากระบวนการประเมินผลไปดาเนินการ
ตามกรอบแนวทางทีส่ านักงานตารวจ
แห่งชาติกาหนด

2) แผนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตารวจ

1) โครงการวิจัยเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ

-ร้อยละของจานวน
งานวิจัยทีส่ ามารถ
นาไปใช้ประโยชน์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สยศ.ตร.
(วจ.)

รร.นรต.
ภ.3 ภ.6
ศชต. และ
สตส.

2) โครงการพัฒนาบุคลากรงานวิจัย
ด้านนิติวิทยาศาสตร์

-จานวนบุคลากรด้าน
วิจัยและพัฒนาเพิม่ ขึ้น
ไม่น้อยกว่า ปงละ 10
คน/ข้าราชการตารวจ
10,000 คน

สยศ.ตร.
(วจ.)

สพฐ.ตร.

๔๖
กลยุทธ์
2. ประชาสัมพันธ์
กระบวนงาน
และมาตรการ
ในการดาเนินงาน
ให้แก่ประชาชน
ได้รับรู้

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

-ระดับความสาเร็จ
ของการประชาสัมพันธ์ในด้าน
กระบวนงานเพื่อ
ให้ประชาชนรับรู้
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

2.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กระบวนการ
มาตรการและผลการปฏิบัติให้ประชาชน
และสังคมได้รบั รูผ้ ่านสื่อต่าง ๆ รวมทัง้ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย

1) ผลิตสื่อและพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ
ของสื่อต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลความรู้ข่าวสารของตารวจ
ให้ประชาชนรับทราบ
2) วางแผนและแสวงหาความร่วมมือ
จากสือ่ มวลชนภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการเข้ามา
มีส่วนร่วมกับสานักงานตารวจแห่งชาติ

-ช่องทางที่ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์
กระบวนงานและผลการ
ปฏิบัติของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ จานวน
ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วม ทีม่ ีชื่อลาดับแรก เป็นหน่วยงานหลัก
2. หน่วยงานรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหน่วยงานสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม โดยให้เสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

สท.

ปฏิบัติ
สท.

๔๗
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40
เป้าประสงค์ : 1.๔ มีเทคโนโลยี อุปกรณ์และเครื่องมือพิเศษ รวมทั้งระบบสารสนเทศอัจฉริยะ
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. นาระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และเหมาะสมมาใช้
ในการปฏิบัตงิ าน

-จัดทาเว็บไซต์ของ 1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
หน่วยงานในสังกัด โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ได้ครบทุก
ปฏิบัติงาน
หน่วยงาน ร้อยละ
100

1) ปรับปรุง (Web Application)
ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานตารวจ
แห่งชาติ

2. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้
ทันสมัยและเหมาะสม
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
การปฏิบัตงิ าน

-ร้อยละความสาเร็จ
ของการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 80

1) การดาเนินการโครงการ/กิจกรรมตาม -ระดับความสาเร็จของ
แผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี
การดาเนินกิจกรรมตาม
สารสนเทศงานตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ระบบ โครงการ
พ.ศ. 2559 – 2563

2.1 เพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจคนเข้าเมือง
โดยการนาเอาข้อมูลชีวภาพมาประยุกต์ใช้
ร่วมกับการตรวจหนังสือเดินทางเพื่อเพิ่ม
มาตรการการรักษาความปลอดภัย

2.2 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี 1) ตรวจซ่อมศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191
สารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินการ และลดความหวาดกลัวภัยของ
ประชาชน

-จานวน (Web
Application) ที่มีการ
ปรับปรุงในปงงบประมาณ
พ.ศ. 2560

-ร้อยละความสาเร็จของ
การตรวจซ่อมศูนย์รับ
แจ้งเหตุฉุกเฉิน 191
ในพื้นที่ 77 จังหวัด
ร้อยละ 100
(ยกเว้น บช.น.)

หน่วยรับผิดชอบ
สทส.

ปฏิบัติ
สทส.

สตม.

สตม.

สทส.

สทส.

หลัก/ร่วม

๔๘
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
3) จัดตั้งศูนย์บญ
ั ชาการเหตุฉุกเฉิน
แห่งชาติ (Thailand Emergency
Command Center: TECC)

ตัวชี้วัด
-ร้อยละความสาเร็จของ
การให้บริการประชาชน
มีปริมาณการโทร
แจ้งเหตุ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

2.3 นาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
1) โครงการจัดหาและติดตั้ ง ระบบวิท ยุ -ระดับความสาเร็จของ
เหมาะสม รวมทั้งระบบสารสนเทศอัฉริยะมา สื่อสารดิจิตัล ระยะที่ 1 และระยะที่ 2
การดาเนินการตาม
ใช้ในการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการจัดหา

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วม ทีม่ ีชื่อลาดับแรก เป็นหน่วยงานหลัก
2. หน่วยงานรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหน่วยงานสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม โดยให้เสนอขอความเห็นกั บ สยศ.ตร.(ยศ.)

หน่วยรับผิดชอบ
สทส.

ปฏิบัติ
สทส.

สทส.

สทส.

หลัก/ร่วม

๔๙
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าประสงค์ : 2.1 สังคมและประชาชนเชื่อมั่นต่อองค์การตารวจ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

๑. พัฒนาระบบการ
ติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัตงิ านทั้งจาก
ภายในและภายนอก
องค์การ

-ร้อยละความสาเร็จ
ของการพัฒนาการ
ตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบ
ประจาปง
งบประมาณ
พ.ศ. 2560
ร้อยละ 100

1.1 พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบ
ภายในและตรวจติดตามผลการตรวจสอบ
กรณีพบพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต หรือพบ
ทุจริตด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ

1) รวบรวมฐานข้อมูลการตรวจสอบ
ภายใน
2) จัดทาเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล
ตรวจสอบภายในให้เป็นระบบ
3) โครงการสร้างระบบฐานข้อมูลการ
ตรวจสอบภายใน
4) บริการให้คาปรึกษาด้านการเงิน
การบัญชี และพัสดุ

-ระดับความสาเร็จของ
การพัฒนาฐานข้อมูลการ
ตรวจสอบภายใน
-จานวนครั้งที่ให้บริการ
ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง

สตส.

1.2 นาระบบเทคโนโลยี (GFMIS) มาเป็น
ส่วนหนึ่งของการตรวจสอบรายได้ และ
รายจ่ายของสานักงานตารวจแห่งชาติ

1) ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรสานักงาน
ตรวจสอบภายใน ประจาปงงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับการใช้บริการ
(GFMIS) ผ่านระบบ KTB Corporate
Online
2) โครงการถ่ายทอดความรูเ้ พื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติการด้านการเงิน
การบัญชี และการพัสดุ ให้แก่ผู้บริหาร
และผูป้ ฏิบัติงานของหน่วยในสังกัด
สานักงานตารวจแห่งชาติ

-ร้อยละของผูเ้ ข้ารับการ
ฝึกอบรม ร้อยละ 100

สตส.

สตส.

-ร้อยละของผูเ้ ข้ารับการ
อบรม ร้อยละ 80

สตส.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
สตส.
บช.ก.(บก.
ปปป)
วน. จต.

๕๐
กลยุทธ์
2. นามาตรการ
ปูองกันปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
มาบังคับใช้กบั
ข้าราชการตารวจ
ที่ประพฤติมิชอบ
อย่างจริงจัง

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
-ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
-สืบสวนสอบสวน
คดีที่สามารถทา
สานวนส่ง ป.ป.ช.
หรือ ป.ป.ท.
ให้ดาเนินการตาม
กฎหมาย 50 คดี
ต่อปง

แนวทางการดาเนินงาน
2.1 พัฒนาการตรวจสอบภายในโดยนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการ
ตรวจสอบ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

1) ตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เกี่ยวกับระบบการชาระเงินค่าปรับด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Police Ticket
Management : PTM)

-หน่วยที่ได้รับการ
สทส.
สทส.
ตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์
ร้อยละ 30 ของหน่วย
รับตรวจที่มกี ารชาระเงิน
ค่าปรับทางวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส์
2.2 สืบสวนและสอบสวนการกระทาความผิด 1) ร่วมปราบปรามคดีทจุ ริตและประพฤติ -ตรวจค้นเปูาหมาย
บก.ปปป. ทุกหน่วย
เกี่ยวกับการกระทาความผิดประพฤติมิชอบ มิชอบกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในการ
สาคัญปงละ 2 ครั้ง
ในสังกัด
บังคับใช้กฎหมายด้านการปราบปรามการ
ตร.
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
2) โครงการปูองกันปราบปรามการทุจริต -จานวนหลักสูตร/
บช.ศ. ทุกหน่วย
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
โครงการ อย่างน้อย ปงละ
ในสังกัด
1 หลักสูตร/โครงการ
ตร.
3) รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล
-ตรวจสอบข้อมูลการจัด
การจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานราชการ ซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 100
ไม่น้อยกว่า 360 แห่งต่อปง โดยนาร่องกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จต.
(ศูนย์
ปฏิบัติ
การ
ต่อต้าน
การ
ทุจริต
(ศปท.))

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

๕๑

กลยุทธ์
3. มุ่งทางานเพื่อ
ภาพลักษณ์ของ
ตารวจให้เป็นที่
ยอมรับของสังคม
และประชาชน

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

-ร้อยละของ
4.1 ดาเนินการตามแผนการสร้างความรู้
ประชาชน
ความเข้าใจแก่ประชาชน
กลุ่มเปูาหมายที่
รับรู้และเข้าใจใน
การดาเนินงานของ
สานักงานตารวจ
แห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) จัดทาแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจ -ร้อยละความสาเร็จของ
แก่ประชาชน
การดาเนินการตาม
แผนการสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน
(ร้อยละ 100)

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วม ทีม่ ีชื่อลาดับแรก เป็นหน่วยงานหลัก
2. หน่วยงานรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหน่วยงานสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม โดยให้เสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

สท.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

๕๒
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าประสงค์ : ๒.2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของตารวจ
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและการปฏิบัติงานของตารวจ
-ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

1. เพิ่มขีด
ความสามารถของ
สถานีตารวจและ
หน่วยบริการ
ประชาชนในทุกมิติ

-ร้อยละความสาเร็จ 1.1 การพัฒนาสถานีตารวจชุมชน (Koban)
ในการจัดตั้งสถานี ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสานักงาน
ตารวจชุมชน
ตารวจแห่งชาติ
จานวน 82 แห่ง
ร้อยละ 100

1) จัดให้มสี ถานีตารวจชุมชน (Koban)
-จานวนสถานีตารวจ
เพิ่มขึ้นในทุก บก./ภ.จว.ละ 1 สถานี เว้น ชุมชนที่จัดตั้งทุก บก./
บก./ภ.จว.ในสังกัด ศชต. จานวน 82 สถานี ภ.จว. ยกเว้น ภ.จว. ใน
สังกัด ศชต. จานวน 82
แห่ง ร้อยละ 100

2. ปรับทัศนคติ
วิธีการทางานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
โดยยึดประชาชนและ
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง

-ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนต่อ
ทัศนคติวิธีการ
ทางานของ
ข้าราชการตารวจ
ร้อยละ 80

1) อบรมสร้างจิตสานึก ให้ความรู้ความ -หน่วยปฏิบัติระดับ บช./ สยศ.ตร. บช.น.
เข้าใจ ปรับทัศนคติและบูรณาการเกี่ยวกับ ภ. จัดให้มีการอบรมตาม (ผอ.)
บช.ก.
งานชุมชนสัมพันธ์และงานการมีส่วนร่วม โครงการฯ ครบทุกหน่วย
ภ.1-9
ของประชาชนแก่ข้าราชการตารวจ
ศชต. และ
ทุกระดับของสานักงานตารวจแห่งชาติ
สตม.

2.1 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการ
ตารวจและเปูาหมายการทางานของ
หน่วยงานทุกระดับให้ยึดถือ “การมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นปรัชญาในการทางาน”

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วม ทีม่ ีชื่อลาดับแรก เป็นหน่วยงานหลัก
2. หน่วยงานรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหน่วยงานสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม โดยให้เสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)

สยศ.ตร.
(ผอ.)

ปฏิบัติ
บช.น.
ภ.1-9
ศชต.

๕๓
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าประสงค์ : 2.๓ มีกระบวนงานที่โปร่งใสมีมาตรฐาน
- มีกระบวนงานมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ
- มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

๑. กาหนดกรอบ
มาตรฐานและ
ปรับปรุงแก้ไข
ขั้นตอนกระบวนงาน
และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานของสถานี
ตารวจและงาน
บริการประชาชน

-ความเชื่อมั่น
ต่อการบริการของ
ตารวจ (WEF)
ไม่น้อยกว่า 3.2
คะแนน

1.1 ปฏิรูประบบงานตารวจให้สามารถ
อานวยความยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) ปฏิรูประบบงานงบประมาณ

ตัวชี้วัด
-ระดับความสาเร็จของ
การปฏิรปู ระบบงาน
งบประมาณของสถานี
ตารวจ

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

สงป.

ปฏิบัติ
สงป.

๕๔
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

๒. เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กรอบ
มาตรฐานขั้นตอน
กระบวนงาน
และระยะเวลา
ในการปฏิบัตงิ านให้
ประชาชนรับรู้
โดยใช้สื่อต่าง ๆ

-ร้อยละความสาเร็จ
ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อวิทยุหลัก
สานักงานตารวจ
แห่งชาติ
(44 สถานี)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2.1 จัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผ่านสื่อวิทยุหลักสานักงานตารวจแห่งชาติ
(44 สถานี) เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
การปฏิบัตหิ น้าที่ของตารวจ

1) ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของ
ตารวจผ่านสื่อวิทยุหลัก สานักงานตารวจ
แห่งชาติ (44 สถานี) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้

-ผลิตและเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
วิทยุหลัก สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
(44 สถานี) ไม่น้อยกว่า
32 ครั้ง/วัน

2.2 เพิ่มขยายเครือข่าย ช่องทางในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์
(Social Media) (เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์
ไลน์อินสตาร์แกรม)

2) ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของ
ตารวจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social
Media) (เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ไลน์
อินสตาร์แกรม) เพือ่ ให้ประชาชน
ได้รับทราบ

-จานวนในการเข้าชม
ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ไม่น้อย
กว่า 5,260 ครัง้ /ปง

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

สท.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

๕๕
กลยุทธ์
3. เสริมสร้างและ
พัฒนาข้าราชการ
ตารวจให้มีวินัยและ
เคร่งครัดต่อคุณธรรม
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของ
ตารวจ

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

-จานวนหลักสูตร 3.1 เสริมสร้างและพัฒนาจิตสานึกของ
การอบรมที่ได้รับ ข้าราชการตารวจ
การบรรจุเนือ้ หา
เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของ
ตารวจ ไม่น้อยกว่า
3 หลักสูตรต่อปง

4. ดาเนินกิจกรรมที่ -ร้อยละความสาเร็จ
มุ่งเน้นการแก้ปัญหา ของการทากิจกรรม
ของชุมชนและสังคม ที่ม่งุ เน้นการแก้ไข
ปัญหาของชุมชน
และสังคม ร้อยละ
100

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ

1) จัดทาและแจกจ่ายคู่มือประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ

-แจกจ่ายคู่มือประมวล
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
ของตารวจได้ครบ
ทุกหน่วย ร้อยละ 100

จต.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

2) โครงการตารวจไทยใจสะอาด

-ทุกหน่วยในสังกัด
สานักงานตารวจ
แห่งชาติ ดาเนินการตาม
กิจกรรมที่กาหนด

จต
และ
บช.ศ.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

4.1 สถานีตารวจจัดท าข้อมู ล การวิเ คราะห์ 1) โครงการพบปะผู้นาชุมชน
ปั ญ หาภายในพื้ น ที่ ร่ ว มกั บ กต.ตร.สน./ 2) โครงการชุมชนเข้มแข็ง
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนในพื้ น ที่ แ ละ
จัดลาดับความสาคัญของวิธีการและการแก้ไข
ปัญหา

-ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินการ
ตามโครงการพบปะผู้นา
ชุมชนและโครงการ
ชุมชนเข้มแข็ง

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วม ทีม่ ีชื่อลาดับแรก เป็นหน่วยงานหลัก
2. หน่วยงานรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหน่วยงานสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม โดยให้เสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)

หลัก/ร่วม

สยศ.ตร. บช.น. ภ.
(ผอ.)
1–9
และ ศชต.

๕๖
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าประสงค์ : 2.๔ บุคลากรและหน่วยงานมีครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หน่วยรับผิดชอบ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. ส่งเสริม
ศักยภาพ
บุคลากร และ
ระบบงานของ
งานสืบสวน
งานสอบสวน
งานนิติ
วิทยาศาสตร์
และงานปูองกัน
ปราบปราม
อาชญากรรม

-ประชาชนมี
ความเชื่อมั่นใน
การอานวยความ
ยุติธรรม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบงานนิติ
วิทยาศาสตร์ และส่งเสริมสนับสนุนให้นาเทคโนโลยี
มาใช้ในการปฏิบัติงานทั้งระบบ

1) พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ระบบงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
ระบบฐานข้อมูลเพือ่ ความเป็น
มาตรฐานสากลในการปฏิบัตงิ าน
และส่งเสริมให้นาเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้ในการปฏิบัติงานทั้งระบบ เพื่อ
สนับสนุนงานปูองกันและปราบปราม
และลดระดับอาชญากรรม
2) โครงการพัฒนาฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้าน
นิติวิทยาศาสตร์ในกลุม่ งานต่าง ๆ

-ร้อยละของจานวนบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ในกลุ่มงานต่าง ๆ รวมแล้ว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15

สพฐ.ตร.

1.2 ปฏิรูประบบงานตารวจให้สามารถอานวย
ความยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

1) นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในระบบงานสอบสวน

-ร้อยละความสาเร็จ
ของการนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในระบบ
งานสอบสวน ร้อยละ 90

สทส.

หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
สพฐ.ตร.

กมค.
บช.น. ภ.
1–9
และ
ศชต.

๕๗
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

2. ตรวจสอบ
-ระดับความสาเร็จ 1.1 จัดทาแผนการขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์
ควบคุม เพื่อวาง ของการจัดหา
ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
แผนการขอรับ ครุภัณฑ์
การสนับสนุน
ครุภัณฑ์
ยุทโธปกรณ์
ยานพาหนะ
เครื่องมือ
เครื่องใช้ให้แก่ทุก
หน่วยตามกรอบ
อัตราครุภัณฑ์

หน่วยรับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2) นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนในการปฏิบัติงานของ
พนักงานสอบสวน

-ร้อยละความสาเร็จของการ
นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสอบสวน
ร้อยละ 60

กมค.
(สบส.)

ปฏิบัติ
บช.น.
ภ.1 – 9
และ ศชต.

1) แผนการขอรับการสนับสนุน
ครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ
เครือ่ งมือเครื่องใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย มีความเหมาะสม
ตามมาตรฐานที่กาหนด ให้เป็นไปตาม
กรอบอัตราครุภัณฑ์
2) โครงการพัฒนาระบบคลังพัสดุ
และระบบฐานข้อมูล
3) จัดทากรอบอัตราพัสดุประจา
หน่วย

-ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปง

สกบ.

สกบ.

-ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาทะเบียนครุภัณฑ์ใน
ระบบ
-ระดับความสาเร็จของการ
จัดทากรอบอัตราพัสดุ
ประจาหน่วย

สกบ.

สกบ.

หลัก/ร่วม

๕๘

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
4) จัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
สาหรับงานตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
(7 รายการ)

ตัวชี้วัด
-ร้อยละความสาเร็จ
ในการจัดหาครุภัณฑ์ฯ
ร้อยละ 100

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วม ทีม่ ีชื่อลาดับแรก เป็นหน่วยงานหลัก
2. หน่วยงานรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหน่วยงานสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม โดยให้เสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.

๕๙
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตารวจ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : จานวนคดีอาญาที่มีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อจานวนประชากรแสนคน
1) กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ ไม่เกิน 41.87 คดี
2) กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน 113.50 คดี
เป้าประสงค์ : 3.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการ มีความเข้มแข็ง
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. ส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชน
เครือข่ายภาครัฐ
และภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วม
ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด

-การเข้าปฏิบัติ
งานของชุดปฏิบัติ
งานชุมชนสัมพันธ์
ในหมู่บ้าน
เปูาหมาย จานวน
7,410 หมู่บ้าน/
ชุมชน

1.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปูองกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
1.2 สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ฝึกอบรม
ให้ความรู้ เพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัตงิ าน
1.3 จัดการความขัดแย้งในชุมชน
1.4 จัดการปัญหาอาชญากรรมและปัญหาอื่น ๆ
ตามข้อเสนอของชุมชน
1.5 กาหนดพื้นที่เปูาหมายในการดาเนินงานร่วมกัน

1) โครงการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปูองกันแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม
2) จัดทาสือ่ เผยแพร่ผลการ
ปฏิบัติงานตารวจชุมชนสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กิจกรรมตารวจ
3) จัดทาทะเบียนสมาชิกอาสาสมัคร
4) โครงการอบรมอาสาสมัคร
ช่วยเหลืองานตารวจ

-ความสาเร็จของการจัดทา
แผน/โครงการ/ แนวทาง
ปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกิจการตารวจ
-ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาสือ่ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในการ
ปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกิจการตารวจ
อาสาสมัครช่วยเหลืองาน
ตารวจ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

สยศ.ตร.
(ผอ.)

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

สยศ.ตร. บช.น.บช.ก.
(ผอ.)
ภ.1-9
และ
ศชต.

๖๐

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
บช.น.
บช.ก.
ภ.1-9
และ
ศชต.

1.6 ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์

1) จัดชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์
1 ชุด/สถานี รวม 1,482 สถานี

-จานวนหมู่บ้านชุมชน
เปูาหมาย 7,410 หมูบ่ ้าน/
ชุมชน

สยศ.ตร.
(ผอ.)

1.5 เพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างแนวร่วมในการ
ปูองกันปราบปรามอาชญากรรม

1) แสวงหาความร่วมมือจากประชาชน
- อบรมสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม
- อบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย
- อบรมอาสาสมัครตารวจบ้าน
- อบรมอาสาสมัครตารวจชุมชน
อย่างน้อย 1 โครงการ
2) โครงการชุมชนเข้มแข็ง
- โครงการชุมชน/หมูบ่ ้านปลอด
อาชญากรรม ปลอดยาเสพติด
ปลอดอบายมุข
- โครงการชุมชน/หมูบ่ ้านโรงเรียน
มัสยิด สถานประกอบการสีขาว
- โครงการจัดระเบียบรอบ
สถานศึกษา อย่างน้อย 1 โครงการ

-ร้อยละของสถานีตารวจ
ที่มีการดาเนินการโครงการ
ชุมชนเข้มแข็ง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

สยศ.ตร. บช.น.บช.ก.
(ผอ.)
ภ.1-9
และ
ศชต.

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วม ทีม่ ีชื่อลาดับแรก เป็นหน่วยงานหลัก
2. หน่วยงานรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหน่วยงานสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม โดยให้เสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)

สยศ.ตร.
(ผอ.)

บช.น.
ภ.1-9
และ
ศชต.

๖๑
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตารวจ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : จานวนคดีอาญาที่มีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อจานวนประชากรแสนคน
1) กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ ไม่เกิน 41.87 คดี
2) กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน 113.50 คดี
เป้าประสงค์ : 3.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการ มีความพึงพอใจ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

๑. ส่งเสริม
ยกย่อง เชิดชู
เกียรติและ/หรือ
ให้รางวัลตอบ
แทนคุณความดี
แก่ประชาชน
องค์กรส่วน
ท้องถิ่น เครือข่าย
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่เข้า
มามีส่วนร่วมใน
กิจการตารวจ

-ร้อยละ
ความสาเร็จของ
การดาเนินงาน
ตามโครงการ
ส่งเสริมยกย่อง
เชิดชูเกียรติฯ
ร้อยละ 100

1.1 การช่วยเหลืองานปูองกันโดยการให้รางวัลกับ
ผู้ช่วยเหลืองานตารวจ
1.1.1 จัดทาโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการตารวจ องค์กร และบุคคลภายนอกที่ทา
คุณงามความดี ช่วยเหลืองานตารวจ และให้การ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ จนเป็นที่ยกย่องแก่บุคคลทั่วไป

1) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการตารวจ องค์กร และ
บุคคลภายนอกที่ทาคุณงามความดี
ให้กับสานักงานตารวจแห่งชาติ
• ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ
จะดาเนินการมอบโล่และประกาศ
เกียรติคุณในการจัดงานวันตารวจ
ประจาปง

-ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาโครงการยกย่อง
ข้าราชการตารวจ องค์กร
และบุคคลภายนอกที่ทา
คุณงามความดีให้กับ
สานักงานตารวจแห่งชาติ

ปฏิบัติ

สลก.ตร. ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

๖๒
กลยุทธ์
๒. สนับสนุนเงิน
ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการให้กบั
ประชาชนและ
เครือข่ายภาครัฐ
และภาคเอกชน
ตามความ
เหมาะสม

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
-ระดับความ
สาเร็จของการ
จัดทาแผนจัดสรร
งบประมาณ
ค่าตอบแทน
ให้กับอาสาสมัคร
ที่ช่วยเหลืองาน
ตารวจ

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

2.1 การจัดสรรงบประมาณประจาปงเพื่อเป็น
ค่าตอบแทนให้กบั ประชาชนที่เป็นอาสาสมัคร
ช่วยเหลืองานตารวจ จานวน 477 สถานี

1) จัดทาคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปงเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กบั
อาสาสมัครที่ช่วยเหลืองานตารวจ

-ระดับความสาเร็จของการ
จัดสรรงบประมาณประจาปง
เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กบั
อาสาสมัครที่ช่วยเหลืองาน
ตารวจ ร้อยละ 100

สยศ.ตร.
(ผอ.)

สยศ.ตร.
(ผอ.)

2.2 สานักงานตารวจแห่งชาติ จัดสรรงบประมาณ
ให้เพียงพอ

1) จัดสรรงบประมาณตามคาขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปง

-ระดับความสาเร็จของการ
จัดสรรงบประมาณตาม
คาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปงงบประมาณ
พ.ศ. 2560

สงป.

สงป.

สยศ.ตร.
(ผอ.)

สยศ.ตร.
(ผอ.)

2.3 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปง เพื่อเป็น 1) จัดทาแผนจัดสรรงบประมาณ
ค่าตอบแทนให้กบั อาสาสมัครที่ช่วยเหลืองานตารวจ รายจ่ายประจาปงเพือ่ เป็นค่าตอบแทน
ให้กับอาสาสมัครที่ช่วยเหลืองาน
ตารวจตามหลักเกณฑ์คาขอ
งบประมาณและระยะเวลาที่กาหนด

-ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาแผนจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงงบประมาณ
พ.ศ. 2560

๖๓
กลยุทธ์
๓. ปรับปรุง
พัฒนารูปแบบ
วิธีการปฏิบัติ
ตลอดจนแนวทาง
การประเมินผล
การเข้ามามีส่วน
ร่วมของ ประชาชน
องค์กรส่วนท้องถิ่น
เครือข่ายภาครัฐ
และภาคเอกชนให้มี
ความชัดเจน
สามารถนาไป
ปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม มีความ
เหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาและความ
ต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
-ร้อยละความ
สาเร็จของ
โครงการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน
ชุมชนสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมใน
กิจการของตารวจ

แนวทางการดาเนินงาน
3.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน/แนว
ทางการปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
ในกิจการตารวจ ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปงงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) จัดทาโครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกิจการ
ตารวจเพือ่ นามาปรับปรุง พัฒนา
รูปแบบ วิธีการปฏิบัติงานตลอดจน
ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด
-ระดับความสาเร็จของ
โครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติชุมชนสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกิจการตารวจ

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วม ทีม่ ีชื่อลาดับแรก เป็นหน่วยงานหลัก
2. หน่วยงานรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหน่วยงานสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม โดยให้เสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

สยศ.ตร.
(ผอ.)

บช.น.,
ภ.1-9
และ
ศชต.

๖๔
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตารวจ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : จานวนคดีอาญาที่มีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อจานวนประชากรแสนคน
1) กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ ไม่เกิน 41.87 คดี
2) กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน 113.50 คดี
เป้าประสงค์ : 3.3 กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเอื้อต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

1.บูรณาการ
กลไกทีเ่ กี่ยวข้อง
ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ
ให้มีการเชื่อมโยง
การดาเนินงาน
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
องค์กรส่วน
ท้องถิน่ เครือข่าย
ภาครัฐ และภาค
เอกชน ให้มี
เอกภาพ
ลดความ ซ้าซ้อน
ในการปฏิบัติงาน

-ร้อยละ
ความสาเร็จของ
การบูรณาการ
กลไกทีเ่ กี่ยวข้อง
ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ

แนวทางการดาเนินงาน
1.1 ทบทวน/ศึกษา/ปรับปรุงบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของเครือข่ายภาคประชาชน
เช่น กต.ตร. อาสาสมัครต่าง ๆ เพื่อร่วมมือกัน
ในการทางานอย่างใกล้ชิด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติตามระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบการ
บริหาร การปฏิบัติงานด้านการ
ปูองกันและปราบปรามการกระทา
ความผิดทางอาญา การรักษาความ
สงบเรียบร้อย และการรักษาความ
ปลอดภัยของประชาชนให้เหมาะสม
กับความต้องการของแต่ละท้องถิ่น
และชุมชน พ.ศ. 2560
2) บันทึกกรอบแนวทางความร่วมมือ
เพือ่ การดาเนินการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 ระหว่าง สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ กับกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

-จานวนช่องทาง ที่เผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตามระเบียบ
ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดระบบ
การบริหารฯ (อย่างน้อย 3
ช่องทาง)

-ร้อยละความสาเร็จของการ
จัดทาบันทึกกรอบแนวทาง
ความร่วมมือเพื่อการ
ดาเนินการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติตารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. 2560
ร้อยละ 30

หน่วยรับผิดชอบ
ปฏิบัติ
สง.ก.ต.ช. สง.ก.ต.ช.
หลัก/ร่วม

๖๕
กลยุทธ์

๒. ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย กฎ
ระเบียบ คาสัง่
และข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่เป็น
อุปสรรค
ต่อการเปิดโอกาส
ให้ประชาชน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เครือข่ายภาครัฐ
และภาคเอกชน

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
ปฏิบัติ
สง.ก.ต.ช. สง.ก.ต.ช.
หลัก/ร่วม

1.2 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบกิจกรรมการทางานของตารวจ
และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
และท้องถิ่น

1) โครงการ กต.ตร. พบประชาชน

-ระดับความสาเร็จของ
การรายงานผลให้สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ตามแผน
ปฏิบัติราชการสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ประจาปง
งบประมาณ พ.ศ. 2560

1.3 ให้บริการทางวิชาการด้านวิชาชีพตารวจและ
บังคับใช้กฎหมายให้แก่หน่วยงานใน ตร. หน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายอื่น ทั้งภาคราชการ เอกชน และ
ประชาชน

1) โครงการให้บริการทางวิชาการ
ด้านวิชาชีพตารวจและบังคับใช้
กฎหมาย

-ความพึงพอใจของ
ผู้รบั บริการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

รร.นรต.

1) แก้ไขระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดระบบการ
บริหาร การปฏิบัติงานด้านการ
ปูองกันและปราบปรามการกระทา
ความผิดทางอาญา การรักษาความ
สงบเรียบร้อยและการรักษาความ
ปลอดภัยของประชาชนให้เหมาะสม
กับความต้องการของแต่ละท้องถิ่น
ชุมชน พ.ศ. 2559

-ระดับความสาเร็จของการ
ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดระบบการ
บริหารฯ

สง.ก.ต.ช. สง.ก.ต.ช.

-ระดับความ
2.1 ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ กฎ ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง
สาเร็จของการ
กับการเปิดโอกาสให้ประชาชน องค์กรปกครองส่วน
จัดทาหรือ
ท้องถิน่ เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน
ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

รร.นรต.

๖๖
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2) แก้ไขระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วย
คณะกรรมการ ตรวจสอบและ
ติดตามการบริหารงานตารวจ
พ.ศ. 2549

-ระดับความสาเร็จในการ
แก้ไขระเบียบตรวจสอบและ
ติดตามการบริหารงาน
ตารวจ พ.ศ. 2549

2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านอานวย
ความยุติธรรม
-การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
และข้อบังคับต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ด้านการอานวยความยุติธรรม

1) รวบรวมและระดมความคิดเห็น
ความต้องการของประชาชนในการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงกฎ
ระเบียบ คาสัง่ ที่เกี่ยวข้องของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ทั้งนี้
เฉพาะเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือ
กระทบต่อระบบกระบวนการ
ยุติธรรม

-ระดับความสาเร็จของการ
ปรับปรุงกฎ ระเบียบ คาสั่ง
ที่เกี่ยวข้องของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

2.3 ปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้
กฎหมาย

1) นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในระบบงานสอบสวน

-ร้อยละความสาเร็จของ
การนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในระบบ
งานสอบสวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
2) ดาเนินการสรรหาผู้ทาหน้าที่
-ร้อยละความสาเร็จของการ
พนักงานสอบสวนเพิ่มเติม (จาก
ดาเนินการสรรหาผู้ทาหน้าที่
ข้าราชการตารวจระดับชั้นประทวน) พนักงานสอบสวนเพิ่มเติม
ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

หน่วยรับผิดชอบ
ปฏิบัติ
สง.ก.ต.ช. สง.ก.ต.ช.
หลัก/ร่วม

กมค.

กมค.

กมค.

กมค.

กมค.

กมค.

๖๗
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
3) ปรับปรุงคุณสมบัติของหัวหน้า
สถานีตารวจ

ตัวชี้วัด
-ร้อยละความสาเร็จ
ปรับปรุงคุณสมบัติของ
หัวหน้าสถานีตารวจได้
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

4) ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -ระดับความสาเร็จของ
การทางานด้านการสืบสวน สอบสวน การฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
และวิทยาการตารวจ
ประสิทธิภาพการทางาน
ด้านการสืบสวน สอบสวน
และวิทยาการตารวจ
หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วม ทีม่ ีชื่อลาดับแรก เป็นหน่วยงานหลัก
2. หน่วยงานรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหน่วยงานสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม โดยให้เสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)

หน่วยรับผิดชอบ
กมค.

ปฏิบัติ
กมค.

กมค.

กมค.

หลัก/ร่วม

๖๘
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตารวจ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : จานวนคดีอาญาที่มีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อจานวนประชากรแสนคน
1) กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ ไม่เกิน 41.87 คดี
2) กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน 113.50 คดี
เป้าประสงค์ : 3.๔ หน่วยงานและบุคลากรนาแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการประชาชน
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

๑. ปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์
ของข้าราชการ
ตารวจและ
เปูาหมายการ
ทางานของ
หน่วยงานทุก
ระดับให้ยึดถือ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชนใน
การทางานตาม
แนวคิด
Community
Policing

-ร้อยละความ
สาเร็จของ
ข้าราชการตารวจ
มีความรู้เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
ในการทางาน
ตามแนวคิด
Community
Policing
(ร้อยละ 100)

แนวทางการดาเนินงาน
1.1 การฝึกอบรมข้าราชการตารวจหรือพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการทางานตามแนวคิด Community
Policing จานวน 2 รุ่น ๆ ละ 280 นาย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) อบรมบุคลากร และเสริมสร้าง
ความรู้ด้านการบริหารงานแบบ
มีส่วนร่วมของประชาชนให้แก่
เจ้าหน้าที่ตารวจทุกระดับ
-จัดให้มีวิชาการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
งานชุมชนสัมพันธ์ และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการปูองกัน
อาชญากรรม โครงการ/กิจกรรม
การปฏิบัตริ ่วมกับภาคประชาชน
ในชุมชน/หมู่บ้าน และโครงการ
ศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (โดยใช้หลักการชุมชน
เข้มแข็ง) ในกิจการตารวจภายใน
ประเทศทุกหลักสูตรการศึกษาอบรม
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ

-จานวนข้าราชการตารวจ
ที่ได้รับความรูเ้ กี่ยวกับงาน
ชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วน
ร่วมในกิจการของตารวจ
ร้อยละ 100

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

สยศ.ตร.
(ผอ.)

หน่วย
ฝึกอบรม
ในสังกัด
ตร.

๖๙

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

๒. จัดทาฐานข้อมูล
ในเรื่องการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
ได้แก่ ทะเบียน
อาสาสมัคร
องค์กรส่วนท้องถิ่น
เครือข่ายภาครัฐ
และภาคเอกชน
ประเภทและชนิด
ของกิจกรรมที่
ดาเนินการและให้
สามารถเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม
และหน่วยงานอื่น ๆ

-ระดับความสาเร็จ
ของการปรับปรุง
ฐานข้อมูลอาสาสมัคร
ช่วยเหลือกิจการ
ตารวจ

2.1 รวบรวมจัดทาฐานข้อมูลภาคประชาชน
กลุ่มองค์กรในชุมชน เครือข่ายภาครัฐ
และภาคเอกชนให้เป็นปัจจุบัน
2.2 รวบรวมเพื่อจัดทาฐานข้อมูลภาค
ประชาชน กลุ่มองค์กรในชุมชน เครือข่าย
ภาครัฐ และภาคเอกฃนให้เป็นปัจจุบัน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) แผน/โครงการ/แนวทางปฏิบัติงาน -ร้อยละความสาเร็จของการ
ชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
จัดทาทะเบียนสมาชิก
ของประชาชนในกิจการตารวจ
อาสาสมัคร ร้อยละ 100

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

สยศ.ตร.
(ผอ.)

บช.น.
ภ.1-9
และ
ศชต.

๗๐

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

3. ปรับโครงสร้าง
หน่วยงานและระบบ
ตาแหน่งให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปจั จุบัน

-ระดับความสาเร็จ
ของการปรับปรุง
โครงสร้างให้
สอดคล้องกับการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน
-ก.ตร.หรือ อ.ก.ตร.
บริหารทรัพยากร
บุคคลมีมติอนุมัติ
หรือไม่อนุมัติ
ตามที่เสนอ
-ลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

แนวทางการดาเนินงาน
3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและ -ระดับความสาเร็จของ
ระบบตาแหน่ง
การปรับปรุงโครงสร้าง
และระบบตาแหน่ง

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วม ทีม่ ีชื่อลาดับแรก เป็นหน่วยงานหลัก
2. หน่วยงานรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหน่วยงานสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม โดยให้เสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

สกพ.(อต.)

สกพ.
(อต.)
และ
สง.ก.ตร.

๗๑
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความพึงพอใจของข้าราชการตารวจต่อการบริหารงานภายในองค์การ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าประสงค์ : 4.1 การบริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. การบริหาร
ที่มุ่งเน้นผลงาน
ตามแผน
ยุทธศาสตร์

-ร้อยละ
ความสาเร็จของ
การจัดทา
แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปง
ของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ที่
สอดคล้องตาม
ร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปง
(พ.ศ.2560 –
2579)
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 - 2564)
การพัฒนาที่ยั่งยืน

1.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย กลยุทธ์
ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสาเร็จ และ
แผนงานบูรณาการในปงงบประมาณรายจ่ายประจาปง
งบประมาณ พ.ศ. 2560
1.2 จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปง ที่สอดคล้อง
ตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปง
(พ.ศ.2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นโยบายรัฐบาล
และนโยบายสานักงานตารวจแห่งชาติ

1) จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปง
งบประมาณ พ.ศ. 2560
2) ถ่ายทอดและขับเคลื่อนแผนฯ
ไปสู่การปฏิบัติ ให้กบั ทุกหน่วย
ในสานักงานตารวจแห่งชาติ
3) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนฯ

-ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
และประเมินผลการปฏิบัติ
ประจาปงงบประมาณ
พ.ศ. 2560

1.2 บริหารจัดการระบบงบประมาณ โดยมุง่ เน้น
ผลงานเชิงยุทธศาสตร์

1) พัฒนาระบบการบริหาร
งบประมาณให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
2) ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

-ร้อยละความสาเร็จของ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพรวม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 96

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

สยศ.ตร.
(ยศ.)

สงป.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

๗๒
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

(SDGs) นโยบาย
1.3 พัฒนาองค์การและบุคลากรให้มี
รัฐบาล และนโยบาย ศักยภาพ คุณธรรมและจริยธรรมให้มีความ
สานักงานตารวจ
สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลง
แห่งชาติ

1.4 ขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานขององค์การและบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
พ.ศ. 2557 - 2560

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

-ระดับความสาเร็จของ
การขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
พ.ศ. 2557 - 2560

สกพ.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

1) ทบทวน/ปรับปรุงประเมินผล
การการปฏิบัตริ าชการระดับบุคคล

-ระดับความสาเร็จของ
การทบทวนปรับปรุง
การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการระดับบุคคล

สกพ.

สกพ.

2) ประเมินคุณธรรมและโปร่งใส
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency
Assessment - ITA)

-ร้อยละของการประเมินผล
คุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงานหน่วยงาน
ภาครัฐ ITA ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40

จต.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

สยศ.ตร.
(ยศ.)

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

1.5 ดาเนินการตามระบบควบคุมภายใน
1) กาหนดแนวทางการควบคุมภายใน -ระดับความสาเร็จของการ
และติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุมภายใน ควบคุมภายใน
ของทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานตารวจ
ของทุกหน่วยงาน
แห่งชาติ
หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วม ทีม่ ีชื่อลาดับแรก เป็นหน่วยงานหลัก
2. หน่วยงานรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหน่วยงานสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม โดยให้เสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)

๗๓
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความพึงพอใจของข้าราชการตารวจต่อการบริหารงานภายในองค์การ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าประสงค์ : 4.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ
กลยุทธ์
๑. สร้างบรรยากาศ
แวดล้อมที่ดีแก่
ผู้รบั บริการ

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

-ร้อยละความความ 1.1 พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่
พึงพอใจของ
สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม
ผู้รบั บริการบน
สะดวก เหมาะสม (Front office)
สถานีตารวจ
(Front office)
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
1.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตารวจให้มีความสุข
ในการปฏิบัตงิ าน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

• พัฒนาสถานีตารวจ และหน่วยบริการ
ประชาชน
1) ปูายอาคาร สถานที่ทาการ
2) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดาเนินงาน
3) รวมงานบริการ จัดเจ้าหน้าที่
4) รักษาความสะอาด
5) จัดการอานวยความสะดวก

-ระดับความสาเร็จของ
การพัฒนาปรับปรุง
อาคารสถานทีป่ ฏิบัติ
ราชการ (Front office)
-จานวนครั้งการจัด
กิจกรรม 5 ส ไม่น้อย
กว่า 1 ครั้ง/เดือน

1) ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน

-ระดับความสาเร็จของ
การปรับรูปแบบรายการ
ของสถานีตารวจ

หน่วยรับผิดชอบ
ปฏิบัติ
สยศ.ตร. ทุกหน่วย
(ยศ.)
ในสังกัด
ตร.

หลัก/ร่วม

สกบ.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

๗๔
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

๒. พัฒนาระบบการ
ให้บริการของทุก
หน่วยงานใน
สานักงานตารวจ
แห่งชาติให้
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชน

-ร้อยละของจานวน
สถานีตารวจที่ได้รับ
การพัฒนาระบบ
การให้บริการ
ประชาชน ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

2.1 ปรับปรุงระบบการให้บริการของ
กระบวนงานตาม พระราชบัญญัติการอานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558

1) เพิ่มช่องทางการให้บริการทีม่ ีความ
เหมาะสมเพียงพอต่อการให้บริการ
โดยเฉพาะช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
2) เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
เพื่อลดระยะเวลาในการให้บริการ
3) เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโดย
จัดทา One Stop Service
4) ทบทวนพัฒนากฎหมายให้ทันสมัย
และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
5) นา IT หรือนวัตกรรมมาใช้ในการ
ปรับปรุงการให้บริการ

-ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะแนวทาง
ในการปรับปรุงของ
หน่วยงานภาครัฐ
5 ประเด็น

สยศ.ตร.
(ยศ.)

๓. สร้างวัฒนธรรม
ขององค์การโดยให้มี
จิตสานึกต่อการ
ให้บริการประชาชน

-ความพึงพอใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับ
การมีคุณธรรม
จริยธรรมของ
ข้าราชการตารวจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
60

3.1 ปลูกฝังและสร้างแรงจูงใจในการมีจิต
สานึกในการให้บริการประชาชน
3.2 ส่งเสริม ยกย่องและเชิดชูเกียรติ
แก่ผู้ปฏิบัตงิ านดีเด่น

1) โครงการสร้างภาพลักษณ์ตารวจ
(เชิดชูเกียรติ) คัดเลือกหน่วยงานและ
ข้าราชการตารวจ เพื่อประกาศเชิดชู
เกียรติให้เป็นผูท้ ี่มีความประพฤติดี
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตารวจ ประจาปงงบประมาณ
พ.ศ. 2560

-ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินการสรรหา
และคัดเลือกข้าราชการ
ตารวจเพือ่ ยกย่องเชิดชู
เกียรติประจาปง
พ.ศ. 2560

บช.ศ.

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วม ทีม่ ีชื่อลาดับแรก เป็นหน่วยงานหลัก
2. หน่วยงานรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหน่วยงานสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม โดยให้เสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)

หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
บช.น.
สยศ.ตร.
(ผก.)
สตม.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

๗๕
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความพึงพอใจของข้าราชการตารวจต่อการบริหารงานภายในองค์การ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าประสงค์ : 4.3 กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

1. พัฒนา
กระบวนการจัดการ
ด้านยุทธศาสตร์
ด้านงบประมาณ
และด้านการตรวจ
ราชการ ให้มีความ
คุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ

-ร้อยละความสาเร็จ
ของการพัฒนา
กระบวนการ
บริหารจัดการฯ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.1 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
ด้านยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณ และด้าน
การตรวจราชการ ให้มีความคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ
-ปรับปรุงสวัสดิการของตารวจ
-เงินเดือน ค่าตอบแทน
-โครงการอาหารกลางวัน
-การรักษาพยาบาล
-สถานที่พกั อาศัย

1) ฝึกอบรมการจัดทา
-ยุทธศาสตร์
-งบประมาณ

-ระดับความสาเร็จของ
การทบทวน ปรับปรุง
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์
2. งบประมาณ
3. การตรวจราชการ

1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการส่งกาลังบารุงให้กับผู้ทปี่ ฏิบัติงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ

1) จัดฝึกอบรม จัดซือ้ จัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ

-ระดับความสาเร็จของ
การจัดฝึกอบรม จัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ

หน่วยรับผิดชอบ
ปฏิบัติ
สยศ.ตร.
สงป.
(ยศ.)
สกพ.
สทส. จต.
และ
สยศ.ตร.
(ยศ.)

หลัก/ร่วม

สกบ.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

๗๖
กลยุทธ์
2. กาหนดแผนการ
จัดหาและทดแทน
สถานที่ทาการ
บ้านพัก ยุทโธปกรณ์
อุปกรณ์ เครื่องมือ
เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

-ดาเนินการก่อสร้าง 2.1 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทาการพร้อม
อาคารที่ทาการ
ส่วนประกอบ และอาคารทีพ่ ักอาศัยของ
พร้อมส่วนประกอบ ข้าราชการตารวจ
และอาคารทีพ่ ัก
อาศัยฯ แล้วเสร็จ
ภายในปงงบประมาณ
พ.ศ. 2560

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) ก่อสร้างอาคารที่ทาการพร้อม
ส่วนประกอบและอาคารที่พักอาศัย
ของข้าราชการตารวจให้กบั หน่วยงาน
ในสังกัด สานักงานตารวจแห่งชาติ

ตัวชี้วัด
-ดาเนินการก่อสร้าง
อาคารที่ทาการพร้อม
ส่วนประกอบและอาคาร
ที่พักอาศัยฯ แล้วเสร็จ
ภายในปงงบประมาณ
พ.ศ. 2560

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วม ทีม่ ีชื่อลาดับแรก เป็นหน่วยงานหลัก
2. หน่วยงานรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหน่วยงานสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม โดยให้เสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

สกบ.

ปฏิบัติ
สกบ.

๗๗
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความพึงพอใจของข้าราชการตารวจต่อการบริหารงานภายในองค์การ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
เป้าประสงค์ : 4.4 ข้าราชการตารวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่และนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
กลยุทธ์
1. จัดทาแผนการ
ศึกษาและฝึกอบรม
ให้ตรงกับความ
จาเป็นและความ
ต้องการของแต่ละ
สายงานให้สอดรับ
กับพันธกิจของ
สานักงานตารวจ
แห่งชาติ

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

-ร้อยละความสาเร็จ 1.1 ปรับปรุงรูปแบบการสรรหาข้าราชการ
ของการดาเนินการ ตารวจเชิงระบบ
ตามแผนการศึกษา
และฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
1.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ทุกระดับชั้น เพื่อให้เกิดทักษะ ความชานาญ
เชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติหน้าที่

หน่วยรับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) โครงการวิจัยศึกษาความเหมาะสมของ
เครื่องมือวัดด้านความรู้ ความสามารถ
และด้านความเหมาะสมกับตาแหน่งใน
การสรรหาบุคคลเข้าเป็นข้าราชการตารวจ

-ความเหมาะสมของ
เครื่องมือเพื่อใช้วัดบุคคล
ด้านความรู้ ความสามารถ
และด้านความเหมาะสม
กับตาแหน่งที่มีมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ

บช.ศ

1) การฝึกอบรมเพื่อเลื่อนระดับตาแหน่ง
(Pre - Promotion Training)
1.1) หลักสูตร ผบช.
1.2) หลักสูตร ผบก.
1.3) หลักสูตร ผกก.
1.4) หลักสูตร สว.

-ร้อยละของข้าราชการ
ตารวจแต่ละระดับชั้น
ได้รับการฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20

บช.ศ.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

2) การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
ข้าราชการตารวจ (In – Service Training)
2.1) หลักสูตรปูองกันปราบปราม
2.2) หลักสูตรสืบสวน
2.3) หลักสูตรสอบสวน
2.4) หลักสูตรจราจร

-ร้อยละของข้าราชการ
ตารวจแต่ละระดับชั้น
ได้รับการฝึกอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20

บช.ศ.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
บช.ศ.

๗๘

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

3) ปรับปรุงหลักสูตรนักเรียนนายร้อย -ร้อยละความสาเร็จปรับปรุง
ให้มีปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต ควบคู่ หลักสูตร นักเรียนนายร้อย
กับ รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
ตารวจได้ร้อยละ 100

รร.นรต.

รร.นรต.

-ร้อยละความสาเร็จปรับปรุง
4) ปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการตารวจเป็น หลักสูตรนักเรียนนายร้อย
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพตารวจ ตารวจได้ร้อยละ 100
(ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558)

รร.นรต.

รร.นรต.

๗๙
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

2. พัฒนาระบบความ
เจริญก้าวหน้า
ในหน้าที่โดยยึดหลัก
สมรรถนะความรู้
ความสามารถ
ความโปร่งใส
และเป็นธรรม

-ร้อยละความสาเร็จ
ของการพัฒนา
ระบบความ
เจริญก้าวหน้า
ในหน้าที่โดยยึด
หลักสมรรถนะ
ความรู้
ความสามารถ
ความโปร่งใส
และเป็นธรรม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

2.1 ปฏิรูประบบงานตารวจให้สามารถ
อานวยความยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส

1) ปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง และเส้นทางการเติบโต
ทางสายอาชีพ (Career Path)

-ระดับความสาเร็จของ
การปรับปรุง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง และเส้นทาง
การเติบโต
(Career Path)

สกพ.

ปฏิบัติ
สกพ.

2.2 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง เพือ่ ให้เป็นไป
ตามระบบคุณธรรม

-ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การแต่งตัง้
ข้าราชการตารวจ เพื่อปรับระบบ
การแต่งตั้งให้ข้าราชการตารวจทีมี
ความรู้ความสามารถ ตรงกับงาน
ตามระบบคุณธรรม

-ระดับความสาเร็จของ
การปรับกฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการแต่งตั้ง

สกพ.

สกพ.

2.3 ค่าตอบแทนและสวัสดิการเพือ่ ดารงชีพ
อย่างมีศักดิ์ศรี

1) ปรับปรุงเงินประจาตาแหน่งและเงิน
เพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มเี หตุพิเศษ
2) โครงการจัดหา และปรับปรุง
ที่พักอาศัยข้าราชการตารวจ

-ระดับความสาเร็จของ
การปรับปรุงเงินเพิม่ ฯ

สกพ.

สกพ.

หลัก/ร่วม

๘๐
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

3. ส่งเสริม
ข้าราชการตารวจมี
สุขภาพร่างกายและ
จิตใจให้แข็งแรง
พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

-ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินการ
ไม่ น้อ ยกว่าร้อ ยละ
80
-ผู้มารับบริการมี
ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

แนวทางการดาเนินงาน
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ
ข้าราชการตารวจและครอบครัว
และประชาชน ให้มีความคล่องตัว
รวดเร็ว และมีโอกาสเข้าถึงอย่างเป็นธรรม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
รพ.ตร.

1) ตรวจและให้บริการทางด้านสุขภาพ
ข้าราชการตารวจและครอบครัว
และประชาชน

-จานวนผู้มารับบริการ
สุขภาพ ไม่น้อยกว่า
580,000 ราย

รพ.ตร.
สยศ.ตร.
(วจ.)

2) โครงการการตรวจพิสูจน์ด้านนิตเิ วช

-จานวนรายการตรวจ
พิสูจน์ด้านนิตเิ วช และ
วิเคราะห์ทางนิติ
วิทยาศาสตร์

รพ.ตร.
(นต.)

รพ.ตร.
(นต.)

รพ.ตร.

รพ.ตร.
และ
บ.ตร.

รพ.ตร.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

3) โครงการลาเลียงผู้ปุวยโดยเฮลิคอปเตอร์ -ดูแลและทาการ
พยาบาลผู้ปุวยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักเกณฑ์การลาเลียง
ทางอากาศ
ร้อยละ 100
3.2 ส่งเสริมสุขภาพในเชิงรุก เน้นการส่งเสริม 1) โครงการตรวจสุขภาพประจาปง
การปูองกันสุขภาพให้แก่ข้าราชการตารวจ
ของข้าราชการตารวจทั้งประเทศ
ครอบครัว และประชาชน

-ข้าราชการตารวจเข้ารับ
การตรวจสุขภาพ
ประจาปง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วม ทีม่ ีชื่อลาดับแรก เป็นหน่วยงานหลัก
2. หน่วยงานรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหน่วยงานสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม โดยให้เสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)

๘๑

การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ
สานักงานตารวจแห่งชาติประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
การประเมินการประเมินผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. ให้ห น่ ว ยปฏิ บัติ ต ามกลยุท ธ์/ แนวทางการดาเนิน การ โครงการ/กิ จกรรม
ตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ รายงานผลการดาเนินการไปยังหน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก
ระดับ สานักงานตารวจแห่งชาติ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560
และครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560
2. ให้ หน่ ว ยรั บผิด ชอบหลั กตามแผนปฏิบั ติร าชการสานั กงานต ารวจแห่ง ชาติ
รายงานผลการด าเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ เปูา ประสงค์ พร้ อมทั้ งสรุป ผลการดาเนิ นการตามตัว ชี้วั ด
ทั้ง เชิง ปริม าณ/คุ ณ ภาพ/ความส าเร็ จ ที่ หน่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบเป็ นเจ้ าภาพหลั ก หรื อ เป็ น หน่ ว ยรั บ ผิด ชอบ
ตามแผนปฏิบัติราฃการสานักงานตารวจแห่งฃาติประจาปงงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานผลให้สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ผ่านสานั กงานยุทธศาสตร์ตารวจ (สยศ.ตร.) 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ภายใน
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 และครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560

๘๒

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยง
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ/งบประมาณ
และยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ

๘๓
ภาพความเชื่อมโยงฯ สานักงานตารวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 (104,750.2451 ล้านบาท)
ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี

พื้นฐาน + ยุทธศาสตร์ + บุคลากร (103,317.4916 ล้านบาท)
บูรณาการ (1,432.7535 ล้านบาท)

1. ด้านความมั่นคง

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนฯ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยัง่ ยืน

เป้าหมาย
แผนฯ 12

เป้าหมายที่ 1. ปกป้องและ
เชิดชูสถาบันพระมหา
กษัตริย์ ให้เป็นสถาบัน
หลักของประเทศ

เป้าหมายที่ 2. สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็น
ต่างทางความคิดของคนในชาติ สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกัน
แก้ไขปัญหาความมั่นคง

เป้าหมายที่ 4. ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการ
ป้องกัน ภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติ

เป้าหมายที่ 5. ประเทศไทยมีความ
พร้อมต่อการรับมือภัยคุกคาม
ทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัย
คุกคามอื่น ๆ

เป้าหมายที่ 4 ลดจานวนการ
ดาเนินคดีกบั ผู้มิได้ กระทา
ความผิด

1.1 จานวนกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์

2.8 จานวนกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วน
ร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง
เพิ่มขึ้น

4.2 จานวนคดีที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามข้าม
ชาติลดลง
4.4 จานวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพย์ตดิ
ลดลง

5.1 ระยะเวลาในการระดมสรรพ
กาลังเมือ่ เกิดภัยคุกคาม
5.2 อันดับความเสี่ยงจากการก่อการ
ร้ายต่ากว่าอันดับที่ 20 ของโลก
(ดัชนีความเสี่ยงของโลก WEF)

4.1 จานวนคดีที่รัฐดาเนินคดี
กับผู้มิได้กระความทาผิดซึ่งต้อง
ชดเชยความเสียหายลดลง

1. ถวายความปลอดภัยและสร้าง
จิตสานึกต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

2. รักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนมีส่วนร่วม
ป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงและ
การวิจัยพัฒนา

4. เตรียมพร้อมการปกป้องและ
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

5. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอ
ภาคและเป็นธรรม

ตัวชี้วัด
เป้าหมายแผนฯ 12
เป้าหมายหน่วยงาน/
บูรณาการ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
หน่วยงาน/
บูรณาการ

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
แผนงานพื้นฐาน

พื้นฐาน+ ยุทธศาสตร์
1. ถวายความปลอดภั ย
เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ
ต้อ งตามพระราชประสงค์
โดยไม่ มี เ หตุ ร ะคายเคื อ ง
เบื้องพระยุคลบาท
(ร้อยละ 100 )

พื้นฐาน + ยุทธศาศตร์
1. ร้ อ ยละค วามเชื่ อ มั่ น ใน การ
ปฏิบัติงานของต ารวจไม่น้อยกว่า
(ร้อยละ 80 )
2. จ านวนคดีอาญาต่อประชากร
แสนคน
- กลุ่ ม ฐานค ว ามผิ ด เกี่ ย ว กั บ
ทรัพย์ไม่เกิน (113.50 คดี)
- กลุ่มฐานความผิด เกี่ ย วกั บ ชีวิต
ร่างกาย และเพศไม่เ กิ น (41.87
คดี)

สยศ.ตร.(ผอ. ผก. และ วจ.) สงป.
บช.ศ. สทส. สกบ.

สง.นรป.,บช.ส.

486.4665

แผนงานยุทธศาสตร์

-

แผนงานบูรณาการ

-

งบประมาณรวม 3 แผน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

486.4665

แผนงานบูรณา
การ 1 แผน
1.ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย

3. ป้องกันปราบปรามการกระทาความผิดตาม
กฎหมาย ภัยคุกคามเพือ่ รักษาผลประโยชน์
ของชาติ

พื้นฐาน + ยุทธศาสตร์
1 . จั บ กุ ม ผู้ ก ร ะ ท า ค ว า ม ผิ ด ค ดี
ยาเส พติ ด รายส าคั ญ ไม่ น้ อ ยกว่ า
(62,000 คดี)
2. จ านวนคดี ก าร กระท าความผิ ด
เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แล ะ
สิ่งแวดล้อมที่จับกุมได้ไม่น้อยกว่า (110
คดี)
3. ผ ล ก า ร สั่ งค ดี ค้ า มนุ ษย์ ใน ชั้ น
พนักงานอัยการมีความเห็น สอดคล้อ ง
กับพนักงานสอบสวน
ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 90)

แผนงานบูรณา
การ 3 แผน
1.ป้องกัน
ปราบปรามและ
บาบั ดรักษาผู้ ติด
ยาเสพติด
2.จัดการปัญหา
แรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์
3.พัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ

บช.ปส. บช.ก.(บก.ทท. บก.ปคม.
บก.ปทส.), สตม.

-

1,818.2588

-

943.5915

-

31.1646

967.6094

-

2,817.0328

พื้นฐาน + ยุทธศาสตร์
1. ผลการสั่ง คดี ใ นชั้น พนัก งาน
อัยการมีความเห็นสอดคล้อ งกับ
พนัก งานสอบสวน ไม่น้อ ยกว่ า
(ร้อยละ 90)
2. การสื บ สวนและสอบสวน
คดี ที่ ส ามารถท าส าน วน ส่ ง
ป. ป. ช. ห รื อ ป . ป . ท . ใ ห้
ด าเนิ น การต ามกฎหมายไม่
น้อยกว่า (50 คดี/ปี)
3. ประชาชนมี ค วามเชื่อ มั่น ใน
การอานวยการยุติธ รรม ไม่น้อ ย
กว่า (ร้อยละ 80)

แผนงาน
บูรณาการ
2 แผน
1.ยกระดับ
คุ ณภาพ
การศึกษา
และการ
เรียนรู้ตลอด
ชีวิต
2. ขับเคลื่อน
การแก้ไข
ปัญหา จชต.

แผนงาน
บูรณาการ
2 แผน
1 . ป ฏิ รู ป
กฎ หมาย
และพั ฒ นา
กระบวน
การยุติธรรม
2. ป้ อง กั น
ปราบปราม
การ ทุ จ ริ ต
แ ล ะ
ป ร ะ พ ฤ ติ
มิชอบ

กมค., บช.ก.(บก.ปปป.)

บช.ตชด., ศชต., บช.ส.,
บช.ก.(บก.รน.), รพ.ตร.

19,486.6465

- 17.3376
20,447.5756

พื้นฐาน+ยุทธศาสตร์
1. ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม
เ ชื่ อ มั่ น ใ น ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
เจ้ า หน้า ที่ต ารวจใน
การ เฝ้ าระ วั ง แล ะ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
สถานการณ์เกี่ย วกับ
ความมั่ น คงของรั ฐ
(ร้อยละ 80)

-

2,325.0399

-

-

-

-

-

-

165.4442

-

282.3623

4,037.2146

4,202.6588

2,607.4022

74,189.1092

104,750.2451

26 ตุลาคม 2559

