แผนปฏิบัติราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
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ความเปนมาและความสําคัญ
ความเปนมา

พระราชบัญญัติระเบีย บบริ หารราชการแผน ดิน (ฉบับ ที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1
การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ
และยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน
แล ะพระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๓ กําหนดใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีแผนการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการ
ของคณะรั ฐ มนตรี และมาตรา ๑๖ ให ส ว นราชการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการของส ว นราชการนั้ น
โดยจัดทําเปนแผนสี่ป ซึ่งจะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินดังกลาว ในแตละปงบประมาณ
ให ส วนราชการจั ดทํ าแผนปฏิ บั ติราชการประจําป โดยระบุ สาระสําคัญเกี่ ยวกับนโยบายการปฏิบั ติราชการ
ของส วนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอื่น
ที่จะตองใช เสนอตอรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ โดยสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดจัดทํายุทธศาสตรสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2555 - 2564 เพื่อกําหนดทิศทางในการปฏิบัติร าชการที่ชัดเจน และสามารถใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมายตามอํานาจหนาที่ที่กําหนด พรอมทั้งนํายุทธศาสตรดังกลาว
ใช เ ป น กรอบแนวทางในการจั ด ทํ าแผนปฏิบั ติ ร าชการสํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ และหน ว ยงานในสั ง กั ด
รวมถึงจัดทําคําของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ความสําคัญ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดนําผลการทบทวน/ปรับปรุงเปาหมาย กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ
กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ และแผนงานบูรณาการ ในปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ ผ า นความเห็ น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี เมื่อ วัน ที่ 11 ตุ ล าคม 2559 มาทบทวน/ปรับ ปรุง เปา หมายฯ
ให ส อดคล อ งกั บ ร า งกรอบยุ ทธศาสตรช าติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นโยบายรัฐบาล
และยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔ ดังนี้
1) รางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่เกี่ยวของกับภารกิจ
หลักสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีจํานวน 2 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรที่ 1 : ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
และยุทธศาสตรที่ 6 : ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ภารกิ จ หลั ก สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ มี จํ า นวน 2 ยุ ท ธศาสตร คื อ ยุ ท ธศาสตร ที่ 5 :
การเสริ มสร า งความมั่ น คงแห งชาติ เ พื่ อการพัฒ นาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน และยุทธศาสตรที่ 6 :
การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

๔

3) เป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals) (SDGs)
คณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีมติเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ใหสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ เปนหนวยงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนฯ จํานวน 5 เปาหมาย จาก 17 เปาหมาย ไดแก
3.1 เปาหมายที่ 3 สรางหลักประกันวาคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและสงเสริมสวัสดิภาพ
สําหรับทุกคนในทุกวัย
3.2 เปาหมายที่ 4 สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุม
และเทาเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต
3.3 เปาหมายที่ 10 ลดความไมเสมอภาคภายในและระหวางประเทศ
3.4 เปาหมายที่ 14 อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากร
ทางทะเลอยางยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3.5 เปาหมายที่ 16 สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
4) นโยบายรั ฐบาล พลเอกประยุท ธ จัน ทรโอชา นายกรัฐ มนตรี แถลงตอสภานิติบัญ ญัติ
แหงชาติ เมื่อวันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 วา “นโยบายนี้ จะเปนผลสัมฤทธิ์ก็ตอเมื่อมีการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการรองรับอยางเปนรูปธรรม โดยกําหนดหนวยงานที่จะตองปฏิบัติ ระยะเวลา วิธีการและงบประมาณ
ที่ชัดเจน สามารถใชติดตามการทํางานและตรวจราชการได รัฐบาลจะไดมอบหมายใหทุกสวนราชการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการเชนวานี้ โดยจํากัดกรอบระยะเวลา 1 ป ตามปงบประมาณและระยะเวลาของรัฐบาล”

ยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔

แนวทางที ่สํ า นัก งานตํ า รวจแหง ชาติ ใชใ นการบริห ารจัด การใหม ีป ระสิท ธิภ าพ
เกิดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกขององคการ (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และปจจัยคุกคาม)
โดยมีองคประกอบที่สําคัญของ ตร. ที่นําไปสูการปฏิบัติดังนี้
วิสัยทัศ น (Vision) :
“เปน ตํารวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน”
คําวา “ตํารวจมืออาชีพ” คือ ตองเปนขาราชการตํารวจที่มีความรู ความสามารถ รูลึก รูรอบ รูจริงในงาน
ที่ทําและตองเปนคนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย ซื่อตรง อดทน เสียสละ ตองขยัน และมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
คานิยมสํานักงานตํารวจแหงชาติ : คานิยม (Core Values) หมายถึง ความคิด
หรื อ ความเชื่ อ ร ว มกั น ขององค ก ารซึ่ ง ได รั บ การพิ จ ารณาแล ว ว า มี คุ ณ ค า มี ป ระโยชน ถู ก ต อ งเหมาะสม
ดีงาม สมควรประกาศไวเพื่อกํากับใหบุคลากรในองคการยึดถือและประพฤติปฏิบัติตาม ไดแก สมรรถนะ
(Competency) สุจริต เปนธรรม (Overall Fairness) ประชาชนเปนศูนยกลาง (People Oriented)
และบริการดวยใจ (Service Mind)
สมรรถนะ (Competency) หมายถึ ง ความรู ทั ก ษะ และพฤติ นิ สั ย ที่ จํ า เป น
ตอการทํางานของบุคคลใหประสบผลสําเร็จสูงกวามาตรฐานทั่วไป
สุจริ ตเปนธรรม (Overall Fairness) หมายถึง การปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส
เสมอภาค เที่ยงธรรม สามารถตรวจสอบได

๕

ประชาชนเป น ศู น ย ก ลาง (People Oriented) หมายถึ ง การปฏิ บั ติ ห น า ที่
ของข า ราชการตํ า รวจต อ งเป น ไปเพื่ อ ประโยชน สุ ข ของประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต อ ภารกิ จ ทั้ ง อํ า นวย
ความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
บริการดวยใจ (Service Mind) หมายถึง การมีจิตสํานึกและใหบริการประชาชน
ดวยความเต็มใจอยางเทาเทียมกัน
พันธกิจ
๑) ถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จ
ราชการแทน พระองคพระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองคและพระราชอาคันตุกะ ใหบังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒) บังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม ใหบริการประชาชนดวยความเสมอภาค
เปนธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
๓) รั กษาความสงบเรี ยบร อย ความปลอดภั ยในชี วิ ตและทรั พย สิ นของประชาชน
และชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักร ใหเปนที่เชื่อมั่นและศรัทธา

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ
นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนอง
เปาประสงค : ๑.๑ ภารกิจที่ไดรับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ
๑.๑.๑ เพิ่มขีดความสามารถของหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
ตอบสนองตอภารกิจตามนโยบายรัฐบาล โดยมุงเนน
ภารกิจสําคัญ ดังนี้
๑) ปกปอง เทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย
๒) ปองกันและปราบปรามยาเสพติด
๓) แกไขปญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต
4) รักษาความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว
5) ควบคุมปราบปรามแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย
6) ปองกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีลักษณะเฉพาะทาง
7) ปฏิบัติการดานตางๆ ที่กระทบตอความมั่นคง
8) ขับเคลื่อนการปฏิบัติการเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
9) รักษาความสงบเรียบรอยเพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน
10) การรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวก
ดานการจราจร

๖

เปาประสงค : ๑.๒ ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ
- เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สราง
ความเดือดรอนแกประชาชน ชุมชนและที่มีผลกระทบตอสังคม
ในทุกระดับ
เปาประสงค : ๑.๓ มีระบบและกระบวนงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
๑.๓.๑ ปรับปรุง พัฒนาระบบงานและกระบวนงานของ
หนวยงานรับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพ
๑.๓.๒ ประชาสัมพันธกระบวนงานและมาตรการในการดําเนินงาน
ใหแกประชาชนไดรับรู
เปาประสงค : ๑.๔ มีเทคโนโลยี อุปกรณ และเครื่องมือพิเศษ รวมทั้งระบบ
สารสนเทศอัจฉริยะ
กลยุทธ
๑.๔.๑ นําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใชในการ
ปฏิบัติงาน
๑.๔.๒ พัฒนาคุณภาพของระบบฐานขอมูลสารสนเทศให
ครบถวน ทันสมัย มีการเชื่อมโยงระหวางหนวยงาน
ทั้งภายในและภายนอก
๑.๔.๓ กําหนดกรอบอัตราและจัดหาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช
พิเศษที่ทันสมัยใหเพียงพอและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน
๑.๔.๔ พัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมในการใชอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชพิเศษ
ยุทธศาสตรที่ ๒ : การพัฒนางานตํารวจใหโปรงใส มีมาตรฐาน
เปาประสงค : ๒.๑ สังคมและประชาชนเชื่อมั่นตอองคการตํารวจ
กลยุทธ
๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทั้งจาก
ภายในและภายนอกองคการ
๒.๑.๒ นํามาตรการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาบังคับใชกับขาราชการตํารวจที่ประพฤติมิชอบอยางจริงจัง
๒.๑.๓ มุงมั่นทํางานเพื่อภาพลักษณของตํารวจใหเปนที่ยอมรับ
ของสังคมและประชาชน
๒.๑.๔ เสริมสรางวัฒนธรรมองคการ โดยยึดถือศักดิ์ศรี จริยธรรม
และหลักภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่มีตอสังคม
๒.๑.๕ เสริมสรางและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมขาราชการตํารวจ
ในทุกระดับ
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เปาประสงค : ๒.๒ ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของตํารวจ
- ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการและการปฏิบัติงาน
ของตํารวจ
- ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ
๒.๒.๑ ใหความสําคัญกับการใหบริการดวยความรวดเร็ว ถูกตอง
เปนธรรม โปรงใส สามารถตรวจสอบได
๒.๒.๒ เพิ่มขีดความสามารถของสถานีตํารวจในทุกมิติ
๒.๒.๓ ปรับทัศนคติและวิธีการทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
โดยยึดประชาชนและชุมชนเปนศูนยกลาง
๒.๒.๔ นําประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจการตํารวจ
๒.๒.๕ ดําเนินกิจกรรมที่มุงเนนการแกปญหาของชุมชนและ
สังคม
เปาประสงค : ๒.๓ มีกระบวนงานที่โปรงใสมีมาตรฐาน
- มีกระบวนงานที่มาตรฐาน เปนที่ยอมรับของประชาชนและ
หนวยงานตาง ๆ
- มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
๒.๓.๑ กําหนดกรอบมาตรฐาน และปรับปรุงแกไขขั้นตอน
กระบวนงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของสถานี
ตํารวจและงานบริการประชาชน
๒.๓.๒ ปรับปรุง พัฒนาคูมือการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจและ
งานบริการประชาชน
๒.๓.๓ เผยแพรประชาสัมพันธกรอบมาตรฐานขั้นตอนกระบวนงาน
และระยะเวลาในการปฏิบัติงานใหประชาชนรับรู โดยใช
สื่อตาง ๆ
๒.๓.๔ พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธีการตามมาตรฐานคูมือการปฏิบัติงานที่
กําหนด
๒.๓.๕ เสริมสรางและพัฒนาขาราชการตํารวจใหมีวินัยและ
เครงครัดตอคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
ตํารวจ
๒.๓.๖ พัฒนางานตรวจสอบภายใน ใหเปนไปตามแนวทาง
ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ

๘

เปาประสงค : ๒.๔ บุคลากรและหนวยงานมีครุภัณฑ ยุทโธปกรณ ยานพาหนะ
เครื่องมือเครื่องใช เทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงพอตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กลยุทธ
๒.๔.๑ กําหนดกรอบอัตราครุภัณฑ ยุทโธปกรณ ยานพาหนะ
เครื่องมือ เครื่องใช เทคโนโลยี สารสนเทศที่ทันสมัย
มีความเหมาะสมตามมาตรฐานที่กําหนด
๒.๔.๒ จัดหา ปรับเกลี่ย และแจกจายครุภัณฑฯ ตามขอ 2.4.1
ใหเพียงพอตอการปฏิบัติ
๒.๔.๓ พัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีความถูกตอง ครบถวน ตรงตอ
การใชประโยชนมีความสะดวกงายตอการจัดเก็บขอมูลและ
สามารถพัฒนาใหเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภายใน
และภายนอก
ตํารวจ

ยุทธศาสตรที่ ๓ : การมีสวนรวมของประชาชนและเครือขายการปฏิบัติงานของ
เปาประสงค : ๓.๑ การมีสวนรวมของประชาชน เครือขายภาครัฐและภาคเอกชน
ที่เขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาอาชญากรรมและใหบริการ
มีความเขมแข็ง
กลยุทธ
- สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนเครือขายภาครัฐและภาคเอกชน
เขามามีสวนรวมตามหลักเกณฑที่กําหนด
เปาประสงค : ๓.๒ การมีสวนรวมของประชาชน เครือขายภาครัฐและภาคเอกชน
ที่เขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาอาชญากรรมและใหบริการ
มีความพึงพอใจ
กลยุทธ
๓.๒.๑ สงเสริมยกยองเชิดชูเกียรติและ/หรือใหรางวัลตอบแทนคุณ
ความดีแกประชาชน เครือขายภาครัฐและภาคเอกชนที่เขา
มามีสวนรวมในกิจการตํารวจ
๓.๒.๒ สนับสนุนเงินคาตอบแทนและสวัสดิการใหกับประชาชน
และเครือขายภาครัฐและภาคเอกชนตามความเหมาะสม
๓.๒.๓ ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบัติ ตลอดจนแนวทาง
การประเมินผลการเขามามีสวนรวมของประชาชนเครือขาย
ภาครัฐ และภาคเอกชนใหมีความชัดเจน สามารถนําไป
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม มีความเหมาะสมกับสภาพ
ปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่
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เปาประสงค : ๓.๓ กฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
เอื้อตอการเขามามีสวนรวมของประชาชน เครือขายภาครัฐและ
ภาคเอกชน
กลยุทธ
๓.๓.๑ บูรณาการกลไกที่เกี่ยวของ ทั้งภายในและภายนอก
องคการใหมีการเชื่อมโยงการดําเนินงานการมีสวนรวม
ของประชาชน เครือขายภาครัฐและภาคเอกชนใหมี
เอกภาพ ลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน
๓.๓.๒ ปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่งและขอบังคับ
ตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคตอการเปดโอกาสใหประชาชน
เครือขายภาครัฐ และภาคเอกชน
เปาประสงค : ๓.๔ หนวยงานและบุคลากรนําแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน
เครือขายภาครัฐและภาคเอกชน มาใชในการแกไขปญหา
อาชญากรรมและใหบริการประชาชน
กลยุทธ
๓.๔.๑ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของขาราชการตํารวจและ
เปาหมายการทํางานของหนวยงานทุกระดับใหยึดถือ
การมีสวนรวมของประชาชนในการทํางานตามแนวคิด
Community Policing
๓.๔.๒ จัดทําฐานขอมูลในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน ไดแก
ทะเบียนอาสาสมัครเครือขายภาครัฐ และภาคเอกชน
ประเภทและชนิดของกิจกรรมที่ดําเนินการและใหสามารถ
เชื่อมโยงระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมและ
หนวยงานอื่น ๆ
๓.๔.๓ ปรับโครงสรางหนวยงานและระบบตําแหนงใหสอดคลอง
กับการมีสวนรวมของประชาชน
ยุทธศาสตรที่ ๔ : การสรางความเขมแข็งในการบริหาร
เปาประสงค : ๔.๑ การบริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
กลยุทธ
๔.๑.๑ การบริหารที่มุงเนนผลงานตามแผนยุทธศาสตร
๔.๑.๒ พัฒนาระบบการจัดทําแผนงานงบประมาณ ขับเคลื่อน
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับ
องคการและระดับบุคคลใหมีประสิทธิภาพ
๔.๑.๓ พัฒนาองคการและโครงสรางองคการใหมีความสอดคลอง
ตอความเปลี่ยนแปลง

๑๐

เปาประสงค : ๔.๒ ผูมีสวนเกี่ยวของและประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจตอ
การบริหารงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
กลยุทธ
๔.๒.๑ สรางบรรยากาศแวดลอมใหจูงใจตอการปฏิบัติงาน
๔.๒.๒ สรางวัฒนธรรมขององคการใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน
๔.๒.๓ วางระบบการจัดการดานสวัสดิการ ใหเหมาะสมและ
เพียงพอตอการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
๔.๒.๔ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมี
ความเจริญกาวหนาในหนาที่ ยึดหลักสมรรถนะ
ความรูความสามารถ ความโปรงใสและเปนธรรม
๔.๒.๕ ปรับปรุงเงินเดือนและคาตอบแทน ใหเหมาะสมกับ
วิชาชีพ สายงานและความเสี่ยงภัย เพื่อใหดํารงชีวิตใน
สังคมไดอยางมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี
๔.๒.๖ จัดทําและพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานภายในองคการ
๔.๒.๗ พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีขีดความ
สามารถสูงเพื่อใหคนดีและคนเกงไดรับการสงเสริมอยาง
ตอเนื่อง
๔.๒.๘ สงเสริมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
๔.๒.๙ สงเสริม แนะนํา ฝกอบรม ใหความรูทักษะทาง
ดานวิชาชีพ และการดํารงชีวิต เพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมใหแกบุคลากรกอนเกษียณอายุราชการ
๔.๒.๑๐ สรางจิตสํานึกของบุคลากรใหทุมเทและอุทิศตนใน
การทํางาน โดยคํานึงถึงความคุมคาและตนทุนใน
การทํางาน เพื่อใหผลงานมีมูลคาเพิ่มขึ้น
เปาประสงค : ๔.๓ กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
๔.๓.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานยุทธศาสตร
ดานงบประมาณดานทรัพยากรมนุษย ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและดานการตรวจราชการ
๔.๓.๒ กําหนดแผนการจัดหาและทดแทนสถานที่ทําการ
บานพัก ยุทโธปกรณอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
ยานพาหนะที่จําเปนและเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่
๔.๓.๓ สรางจิตสํานึกของบุคลากรในการใชงบประมาณ
ทรัพยสินและสิ่งของหลวง

๑๑

เปาประสงค : ๔.๔ ขาราชการตํารวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหนาที่และนําระบบ
เทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ
กลยุทธ
๔.๔.๑ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝกอบรมทุกระดับให
สอดคลอง สนับสนุนยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๔.๒ พัฒนารูปแบบ วิธีการและวางระบบในการพัฒนา
บุคลากรใหมีความครอบคลุมและตอเนื่องภายใตขอจํากัด
ดานงบประมาณ
๔.๔.๓ สงเสริมการสรางความรวมมือทางวิชาการกับสถาบัน
การศึกษาและหนวยงานอื่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรม
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นโยบายของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
วิสัยทัศนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

“เปนหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ที่มีมาตรฐานสากล”

แนวทางการปฏิบัติงาน

ขาราชการตํารวจ เปนผูบังคับใชกฎหมาย มีภารกิจและหนาที่ซึ่งจะตองสัมผัสและใกลชิด
ประชาชนโดยตรง มี ผ ลทั้ ง ในทางที่ เ ป น คุ ณ และโทษกั บ ประชาชน หากข า ราชการตํ า รวจดํ า รงตน
ในความยุติธรรม สมกับการเปนผูพิทักษสันติราษฎร ประชาชนยอมเกิดความรัก ความศรัทธา และเชื่อมั่น
ตอการปฏิบัติงานของตํารวจ อันจะนํามาซึ่งการใหความรวมมือ ยอมรับและมีสวนรวมสนับสนุนภารกิจตาง ๆ
ของตํารวจใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
การปฏิบัติงานของตํารวจทั้งในดานการครองตน ครองคน และครองงาน จําเปนจะตองยึดถือ
อุดมคติของตํารวจ 9 ประการ เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. เคารพเอื้อเฟอตอหนาที่
2. กรุณาปราณีตอประชาชน
3. อดทนตอความเจ็บใจ
4. ไมหวั่นไหวตอความยากลําบาก
5. ไมมักมากในลาภผล
6. มุงบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกประชาชน
7. ดํารงตนในยุติธรรม
8. กระทําการดวยปญญา
9. รักษาความไมประมาทเสมอชีวิต
นโยบายการบริหารราชการ
ภายใต ก ารดํ า เนิ น การตามนโยบายของรั ฐ บาล และกรอบแนวทางการปฏิ บั ติ ง าน
ตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2555 – 2564 ซึ่งคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ
(ก.ต.ช.) มีมติเห็นชอบในการประชุม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 สํานักงานตํารวจแหงชาติ จึงไดกําหนด
นโยบายการบริ ก ารราชการ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 โดยให ถื อ เป น นโยบายสํ า คั ญ
และเรงดวนที่จะตองรวมกันขับเคลื่อนใหปรากฏผลชัดเจน เปนรูปธรรม ดังนี้
1. การพิทักษ ปกปอง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย
2. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอยในสังคม
3. การปองกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม
4. การแกไขปญหายาเสพติดในทุกมิติ
5. การเรงรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองคกรตํารวจในยุคประชาคมอาเซียน
6. การเสริมสรางความสามัคคีและการบํารุงขวัญขาราชการตํารวจ
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1. การพิทักษ ปกปอง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย
1.1 ใหถือวาการถวายความปลอดภัย เปนภารกิจสําคัญสูงสุด โดยใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
การถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2557 และระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
1.2 รณรงค เสริ ม สร า ง และปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก ของคนในชาติ ใ ห มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต อ สถาบั น
พระมหากษัตริยอยางทั่วถึงและเปนรูปธรรม
1.3 พัฒนาการเฝาระวัง ตรวจสอบการกระทําที่เขาขายเปนความผิดตอสถาบัน รวมถึงการนําเสนอ
ขอมู ลข าวสารผานชองทางตาง ๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน สื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีลักษณะไมเหมาะสม
สงผลกระทบตอสถาบันและใหมีการดําเนินการตามกฎหมายอยางเด็ดขาดทุกราย
1.4 กํ า หนดให มี การซั กซ อมแผนการปฏิบัติ แผนเผชิญ เหตุ ในการปฏิ บัติ ภ ารกิ จ ด านการถวาย
ความปลอดภัยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางจริงจังและตอเนื่อง
1.5 ส งเสริ ม สนั บ สนุ น และปฏิ บั ติ ตามโครงการอัน เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ และตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงอยางเต็มกําลังความสามารถ
2. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอยในสังคม
2.1 พั ฒ นาระบบด า นการข า ว ให มี ก ารบู ร ณาการและประสานการปฏิ บั ติ ร ว มกั บ หน ว ยงาน
ดานการขาวทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางใกลชิดและนําขอมูลที่ไดรับไปปรับใชประกอบการกําหนด
แผนการปฏิบัติและมาตรการตาง ๆ
2.2 พั ฒ นาขี ด ความสามารถและสมรรถนะของชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษ ให กั บ หน ว ยปฏิ บั ติ ร ะดั บ
กองบัญชาการทุกแหง รวมตลอดไปถึงหนวยงานระดับกองบังคับการ
2.3 กํ าหนดมาตรการและขั้ นตอนการบริ หารเหตุ การณ ในสถานการณ ต าง ๆ ให ชั ดเจนเป นระบบ
และมีเอกภาพในการบังคับบัญชา โดยใหมีการซักซอมแผนเผชิญเหตุในสถานการณตาง ๆ อยางตอเนื่อง
2.4 บังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 รวมตลอดถึงประกาศ
คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
2.5 พัฒ นาระบบการตรวจสอบบุคคลเขา – ออกราชอาณาจักรใหมีประสิทธิภาพเพื่อปองกันภัย
คุกคามตอความมั่นคง การกอการราย และอาชญากรรมขามชาติในรูปแบบตาง ๆ
2.6 กํ า หนดมาตรการเพิ่ มประสิ ทธิภ าพการรัก ษาความปลอดภั ย ใหกับ นักทองเที่ย ว โดยเฉพาะ
ในพื้ น ที่ ยุ ท ธศาสตร ด า นการท อ งเที่ ย วและแหล ง ท อ งเที่ ย วที่ สํ า คั ญ เพื่ อ ป อ งกั น ไม ใ ห นั ก ท อ งเที่ ย ว
ถูกฉอโกง เอารัดเอาเปรียบและเกิดความเชื่อมั่น ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2.7 การแก ป ญ หาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ให น อ มนํ า ยุ ท ธศาสตร พ ระราชทาน
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” และหลักปรัชญา
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนแนวทางการปฏิบัติงาน มุงเนนการเสริมสรางความเขาใจและแสวงหาความรวมมือ
จากประชาชนผูนําทองถิ่นและผูนําศาสนาในพื้นที่
2.8 การแกไขปญหาการจราจร มุงเนนการใหบริการ เพื่อกอบกูภาพลักษณขององคกร สรางความ
พึงพอใจใหกับประชาชน และจัดใหมีการควบคุมและสั่งการจราจรในภาพรวมของพื้นที่ที่มีปญหาการจราจร
ติดขัดใหเปนแบบบูรณาการสอดประสานกันแตละพื้นที่
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3. การปองกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม
พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ที่ทรงพระราชทานใหกับขาราชการตํารวจ
ในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบรอยใหกับประชาชน ความวา...
“การจับผูรายนั้นไมถือเปนความชอบ
เปนแตนับวาผูนั้น ไดกระทําการครบถวนแกหนาที่เทานั้น
แตจะถือเปนความชอบตอเมื่อไดปกครองปองกันเหตุราย
ใหชีวิตและทรัพยสินของเจาแผนดินในทองที่นั้น
อยูเย็นเปนสุขพอควร”
3.1 มุ ง เน น การป อ งกั น อาชญากรรมเป น เป า ประสงค ห ลั ก ด ว ยการควบคุ ม อาชญากรรม
ทั้งในมิ ติของอั ตราการเกิ ดเหตุและระดั บความรุน แรงของการเกิดเหตุ เพื่อใหป ระชาชนรูสึกหวาดกลัวภัย
อาชญากรรมนอยลง และหากเกิดคดีขึ้น ตองเรงจับกุมใหไดโดยเร็ว
3.2 การปฏิ บั ติ ข องตํ า รวจ ต อ งทํ า ให เ ป น หลั ก ประกั น ด า นความปลอดภั ย และความยุ ติ ธ รรม
ที่ มีมาตรฐานโดยยึ ด ประชาชนเป น ศู น ย กลาง สงเสริมใหอ งคกรปกครองสว นทองถิ่น องค กรภาคเอกชน
และประชาชนที่สวนรวมในกิจการตํารวจ
3.3 การควบคุมสถานที่เสี่ยง แหลงมั่วสุม รวมทั้งแหลงอบายมุขตาง ๆ ใหดําเนินการตามนโยบาย
การจัดระเบียบสังคม การปราบปรามการซื้อขายอาวุธปนผิดกฎหมายอยางจริงจังและใหมีการระดมกวาดลาง
อาชญากรรมอยางตอเนื่อง
3.4 พั ฒ นาศั กยภาพบุ คลากรและระบบงานของงานสืบ สวน งานสอบสวน งานนิติวิทยาศาสตร
และงานป องกั น ปราบปรามอาชญากรรม และส ง เสริม สนับ สนุน ให นํ าเทคโนโลยีม าใช ในการปฏิ บั ติง าน
ทั้งระบบ
3.5 จัดทําฐานขอมูล ดานการสืบ สวน เชน แผนประทุษกรรม ประวัติผูตองหา หมายจับ เปนต น
ให เ ชื่ อ มโยงกั น ทั้ ง ประเทศ และให ทุก หน ว ยสรางเครื่อ งมือ สืบ สวนลว งหน าไวใ หครบถ ว น เช น จุ ดติ ดตั้ ง
กลองโทรทัศนวงจรปด การเชื่อมสัญญาณกลอง และขอมูลทองถิ่นอื่น ๆ เปนตน
3.6 จั ด ตั้ ง ศู น ย ป ระสานงานและแก ไ ขป ญ หาคนหาย/เด็ ก หายพลั ด หลงและศพนิ ร นามเพื่อ ให มี
การตรวจสอบ ติ ดตามคนหาย เด็ กพลั ดหลง หรือศพนิร นาม และมีการประสานงานกับ หนว ยที่เกี่ยวของ
อยางเปนระบบ
3.7 ขับเคลื่อนนโยบายสําคัญตาง ๆ ของรัฐบาลใหปรากฏผลชัดเจนเปนรูปธรรม เชน การปราบปราม
การละเมิ ด ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา การค า มนุ ษ ย การทํ า ลายทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
รวมถึงการลักลอบคาสัตวปาและพันธุพืชโดยผิดกฎหมาย เปนตน
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4. การแกไขปญหายาเสพติดในทุกมิติ
4.1 มุงเนนการปราบปรามจับกุมผูผลิต ผูคา ผูลําเลียงยาเสพติดในทุกระดับ โดยใหมีการซักถาม
สืบ สวนขยายผลจับ กุ มเครือข ายผู รว มขบวนการดําเนินคดีตามกฎหมายอยางเด็ดขาดทุกราย ตามมาตรา
100/2 แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522
4.2 ดํ า เนิ น การตามมาตรการสมคบ มาตรการทางทรัพยสิน ทั้ งการยึดทรั พย และการฟอกเงิ น
กับผูเกี่ยวของกับยาเสพติดตามกฎหมายอยางจริงจัง เพื่อทําลายเสนทางทางการเงินของเครือขายขบวนการ
ลักลอบผลิตและคายาเสพติด
4.3 จัดระบบการเรงรัดสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับในคดียาเสพติด โดยใหมอบหมาย
ข าราชการตํ า รวจสื บ สวนติ ดตามจั บ กุ มตามหมายจับ แตล ะหมายใหชั ดเจน และใหผูบังคับ บัญ ชาควบคุ ม
กํากับดูแลและติดตามความคืบหนาทุกระยะ
4.4 มุงเนนการสกัดกั้นการลักลอบลําเลียงขนสงยาเสพติดจากพื้นที่ตามแนวชายแดนเพื่อปองกัน
ไมใหมีการลําเลียงยาเสพติดเขาไปในพื้นที่ชั้นใน หรือแหลงชุมชน รวมทั้งสถานศึกษาตาง ๆ
4.5 ส งเสริ ม สนั บ สนุ น และร ว มกับ หนว ยงานที่ เกี่ย วของจัดกิจ กรรม โครงการดานการป องกั น
การแพรระบาดของยาเสพติดในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการตาง ๆ เพื่อตัดวงจรการคายาเสพติด
และไมใหมีผูเสพรายใหมเกิดขึ้น
4.6 เสริ ม สร า งความร ว มมื อกั บ นานาประเทศในการแก ไขป ญ หายาเสพติ ด โดยเฉพาะอย างยิ่ ง
กับประเทศเพื่อนบานที่มีพื้นที่ติดตอกับประเทศไทย
4.7 ดําเนินการทั้งทางอาญา ทางวินัย และทางปกครองกับขาราชการตํารวจที่เขาไปมีสวนเกี่ยวของ
พัวพันกับยาเสพติดอยางเด็ดขาด
5. การเรงรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองคกรตํารวจในยุคประชาคมอาเซียน
5.1 ปรับรื้อระบบงานของตํารวจทั้งระบบใหสอดคลองกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับประเทศ
และระดับสากล โดยใชเทคโนโลยีชวยในการบริหารงานทั้งระบบ
5.2 พั ฒ นาศั ก ยภาพของข า ราชการตํ า รวจให มี ค วามรู ทั ก ษะทางภาษาอั ง กฤษ ภาษาอื่ น ๆ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน และปรับปรุงภูมิทัศน ปายอาคาร สถานที่ทําการ รวมตลอดถึงยานพาหนะตาง ๆ
ของตํารวจใหมีรูปแบบเดียวกัน เปนมาตรฐานสากล
5.3 สร า งเครื อ ข า ยในทุ ก ภาคส ว นทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นองค ค วามรู
ทั้ งภาคทฤษฎี ภาคปฏิ บั ติ รวมถึ งเครื่ องมื อ อุป กรณ และเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อสนับ สนุน การปฏิบัติงาน
ของตํารวจ
5.4 จั ด ระบบการแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ข า วสารและกํ า หนดช อ งทางในการประสานความร ว มมื อ
กับเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายและหนวยงานดานความมั่นคงของตางประเทศ เพื่อรวมกันหยุดยั้งภัยคุกคาม
จากอาชญากรรมทุกรูปแบบ
5.5 ผลักดันใหจั ดสงขาราชการตํ ารวจไปทําหนาที่ ผูประสานงานประจําสถานทูตตาง ๆ ใหครอบคลุม
ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศอื่น ๆ

๑๖

5.6 การให บ ริ ก ารประชาชน ต อ งเป น ไปด ว ยความสะดวก รวดเร็ ว โปร ง ใส และเป น ธรรม
เพื่อสอดคลองกับพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
5.7 ปรับปรุง แกไขกฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ใหสอดคลองกับสถานการณในยุคประชาคมอาเซียน
ตามนโยบายของรัฐบาล
6. การเสริมสรางความสามัคคี และการบํารุงขวัญขาราชการตํารวจ
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9
ในพิธีประดับยศนายตํารวจชั้นนายพล เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2519 ความวา...
“สามัคคี คือการเห็นแกบานเมือง และชวยกันทุกวิถีทาง เพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง
ดวยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรงมา
นึกถึงประโยชนสวนรวมนั้น คือความมั่นคงของบานเมือง”
6.1 พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตํ า รวจให มี ค วามสุ ข ในการปฏิ บั ติ ง าน ปรั บ สภาพแวดล อ มให เ อื้ อ
ต อ การปฏิ บั ติ ง าน และจั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ ที่ จํ า เป น ต อ การปฏิ บั ติ ง านให เ พี ย งพอ โดยไม ใ ห เ ป น ภาระ
ของขาราชการตํารวจตองนําเงินสวนตัวไปจัดซื้อจัดหามาใชในราชการกันเอง
6.2 ปรั บ ปรุ ง สวั ส ดิ ก ารของตํ า รวจ เช น เงิ น เดื อ น ค า ตอบแทน โครงการอาหารกลางวั น
การรั ก ษาพยาบาล และสถานที่ พั ก อาศั ย เป น ต น เพื่ อ ให ข า ราชการตํ า รวจมี ชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น สามารถอยู ไ ด
อยางมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี
6.3 ให มี ก ารจั ด กิ จ กรรมละลายพฤติ ก รรมและเสริ ม สร า งความสามั ค คี ใ นหมู ค ณะทั้ ง ภายใน
และภายนอกองคกรอยางตอเนื่อง
6.4 จัดใหมีศูนยใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือขาราชการตํารวจที่ถูกฟองรองดําเนินคดีทั้งทางอาญา
ทางแพง ทางปกครอง และทางวินัย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่

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

๑๗

กลยุทธแนวทางดําเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด และหนวยรับผิดชอบ
เพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ

๑๘
กลยุทธแนวทางดําเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหนวยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไมเกินรอยละ 40
เปาประสงค : ๑.๑ ภารกิจที่ไดรับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

-เพิ่มขีดความ
สามารถของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการตอบสนอง
ตอภารกิจตาม
นโยบายรัฐบาลโดย
มุงเนนภารกิจสําคัญ
1. ปกปอง เทิดทูน -ถวายความ
พิทักษรักษาสถาบัน ปลอดภัยเปนไป
พระมหากษัตริย
อยางสมพระเกียรติ
ตองตามพระราช
ประสงค โดยไมมี
เหตุระคายเคือง
เบื้องพระยุคลบาท
รอยละ 100

แนวทางการดําเนินงาน

1.1 ทบทวนและแกไขระเบียบสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติวาดวยการถวายความ
ปลอดภัยและจัดทําหลักปฏิบัติวาดวยการ
ถวายความปลอดภัยของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
1.2 บูรณาการงานถวายความปลอดภัย
เขตพระราชฐานที่ประทับ การเสด็จพระราช
ดําเนิน เสนทางเสด็จ และที่หมายเสด็จให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
1.3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยดาน
การถวายความปลอดภัย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

-ระดับความสําเร็จของ สง.นรป.
1) การแกไขระเบียบสํานักงานตํารวจ
แหงชาติวาดวยการถวายความปลอดภัยและ การถวายความปลอดภัย
จัดทําหลักปฏิบัติวาดวยการถวายความ
ปลอดภัยของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
2) โครงการสัมมนาถวายความปลอดภัย
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
3) โครงการฝกอบรมขาราชการตํารวจ
ผูทําหนาที่สารถีประจําขบวนเสด็จพระ
ราชดําเนินโดนรถยนตของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ

ปฏิบัติ

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

๑๙
กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

ปฏิบัติ

-จํานวนของการปด
เว็บไซตที่มีเนื้อหาเขา
ขายความผิดตอสถาบันฯ
เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา
-จํานวน URL ทําการ
ตรวจสอบพบการกระทํา
ความผิดและนําสงเสนอ
กระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมทํา
การปดกั้นเพิ่มขึ้น
รอยละ 5 ตอป

บช.ก.
(บก.
ปอท.)

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

-จํานวนครั้งในการ
รณรงคผานสื่อเพื่อ
เสริมสรางจิตสํานึก
ของประชาชนใหมีความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย
ไมนอยกวา 3,650 ครั้ง

บช.ส.
สท.

ทุกหนวย
ในสังกัด
ตร.

4) โครงการฝกอบรมเจาหนาที่ชุดอาวุธ
พิเศษประจําขบวนเสด็จพระราชดําเนินโดย
รถยนตของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
1.4 พัฒนาระบบการเฝาระวังตรวจสอบ
การกระทําที่เขาขายเปนความผิดตอสถาบัน
1.5 ปราบปรามการกระทําความผิด
ที่เกี่ยวกับการละเมิดสถาบัน

5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝา
ระวัง เพื่อตรวจสอบติดตามและดําเนินคดี
เกี่ยวกับการกระทําความผิดที่เขาขาย
เปนความผิดตอสถาบันพระมหากษัตริย
รวมถึงการนําเสนอขอมูลที่มีลักษณะ
เนื้อหาไมเหมาะสมผานชองทางตาง ๆ
โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน
และกําหนดใหมีมาตรการลงโทษ
ทางกฎหมายอยางเด็ดขาด
6) รับแจงขอมูล/เบาะแสเกี่ยวกับการ
กระทําผิดหรือการหมิ่นสถาบัน
พระมหากษัตริย

1.6 รณรงคสรางจิตสํานึกและคานิยมให
1) โครงการสรางจิตสํานึกตอสถาบัน
ขาราชการตํารวจและประชาชนมีความเคารพ พระมหากษัตริย
รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

๒๐

กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

-รณรงคสรางจิตสํานึก
บช.ส.
และคานิยมโดยชุมชน
บช.น.
และมวลชนสัมพันธ
บช.ตชด.
เพื่อสรางความจงรักภักดี
ตอสถาบันพระมหากษัตริย
696 ครั้ง /448
หมูบาน
-การออกอากาศ
เผยแพรประชาสัมพันธทางสถานี
วิทยุกระจายเสียง
ในเครือขาย
สํานักงานตํารวจ
แหงชาติทั่วประเทศ

1.6.1 เผยแพรประชาสัมพันธเพื่อ
เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงในเครือขาย สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ 44 สถานีทั่วประเทศ

1) ผลิตสปอตวิทยุฯ เทิดพระเกียรติ
2) ผลิตสารคดีวิทยุฯ พระราชกรณียกิจ
3) ผลิตรายการวิทยุฯ เนื้อหาเสริมสราง
ความมั่นคงของสถาบันหลัก
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
4) ถายทอดเสียงพระราชพิธี รัฐพิธี
และภารกิจสํานักงานตํารวจแหงชาติ

-การออกอากาศเผยแพร
ประชาสัมพันธทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงใน
เครือขายสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ จํานวน
44 สถานี ทั่วประเทศ

สท.

ปฏิบัติ
บช.น.
บช.ตชด.

ทุกหนวย
ในสังกัด
ตร.

๒๑
กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.6.2 อบรมขาราชการตํารวจใหมี
จิตสํานึกตอสถาบันพระมหากษัตริย

1) ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาอบรมทุก
ระดับของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อ
สรางจิตสํานึกตอสถาบันพระมหากษัตริย

-จํานวนหลักสูตร การ
ฝกอบรมที่บรรจุเนื้อหา
บทบาทและความสําคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริย ตอสังคมไทย
รอยละ 100

1.7 สงเสริมและสนับสนุนโครงการ
พระราชดําริและอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

1) สงเสริมและสนับสนุนโครงการ
พระราชดําริและอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริเพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
2) โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
3) โครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร
4) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน

-รอยละความสําเร็จของ
โครงการที่ดําเนินการ
ไดแลวเสร็จ ไมนอยกวา
รอยละ 80

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

บช.ศ.

ปฏิบัติ
บช.ศ.

บช.ตชด. ทุกหนวย
ในสังกัด
ตร.

บช.ตชด. บช.ตชด.
-รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริฯ
ไมนอยกวารอยละ 80
-จํานวนครู ตชด. ที่มีการ บช.ตชด. บช.ตชด.
จัดการเรียนการสอนโดย
ใช (DLTV) ไมนอยกวา
รอยละ 80 ของจํานวนครู
ตชด. ทั้งหมด
-จํานวนหองเรียนที่มีการ
ศึกษาทางไกล (DLTV) ไม
นอยกวา 155 หองเรียน

๒๒
กลยุทธ
2. ปองกันและ
ปราบปราม
ยาเสพติด

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

-การจับกุมคดี
2.1 ปราบปรามการคายาเสพติด
ยาเสพติดราย
สําคัญไมนอยกวา
รอยละ 20
ของคดีที่จับกุม
-ประชาชนเชื่อมั่น
ในการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติดของเจาหนาที่
ตํารวจ ไมนอยกวา
รอยละ 80

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการปราบปรามการคายาเสพติด
1.1) ปราบปรามจับกุมผูผลิต
ยาเสพติด ผูคา ผูลําเลียงยาเสพติด
ทุกระดับ
1.2) สกัดกั้นการลักลอบ ลําเลียง
ยาเสพติด
1.3) สืบสวนสอบสวนขยายผลคดี
ยาเสพติดตามมาตรการสมคบ มาตรการ
ทางทรัพยสินของผูเกี่ยวของกับยาเสพติด
ทั้งระบบ
1.4) เสริมสรางความรวมมือ
แลกเปลี่ยนขาวสารกับนานาประเทศ
ในการแกปญหายาเสพติด พรอมทั้ง
ใหความรวมมือระหวางประเทศในเรื่อง
ทางอาญา และดําเนินการตามคํารองขอ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับยาเสพติด

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

-จับกุมผูกระทําความผิด บช.ปส.
คดียาเสพติดรายสําคัญ สยศ.ตร.
ไมนอยกวา 62,000 คดี (วจ.)
-การดําเนินคดีกับ
ผูกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด
ไมนอยกวา
145,300 ราย

ปฏิบัติ
บช.น.
ภ.1-9
ศชต.
และ
บช.ปส.

๒๓
กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

ปฏิบัติ
ทุกหนวย
ในสังกัด
ตร.

1.5) ดําเนินการกับขาราชการตํารวจ
ที่เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับยาเสพติด
โดย

วน.

-ระดับความสําเร็จของการ
1.5.1) จัดฝกอบรมใหความรูด าน
ฝกอบรมฯ
อาชีพ สนับสนุนและชวยเหลือ โดยเปด
โอกาสทางดานการศึกษา และมีมาตรการ
ในการผอนผันการชําระหนี้สิน

วน.

ทุกหนวย
ในสังกัด
ตร.

วน.

ทุกหนวย
ในสังกัด
ตร.

1.5.2) ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น
สอดสองดูแล กําชับขาราชการตํารวจที่
สุมเสี่ยงตอการเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด
-สุมตรวจปสสาวะผูใตบังคับบัญชา -จํานวนหนวยที่สุมตรวจ
และ/หรือ มีการ
อยางนอย 6 เดือน/ครั้ง
ดําเนินการทางวินัย
เมื่อพบการกระทําผิด
รอยละ 100

๒๔
กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ
-ระยะเวลาการ
สอบสวนคดียาเสพติด
รายสําคัญเสร็จสิ้น
สามารถสงอัยการ
ไดภายใน 60 วัน
ไมนอยกวา
รอยละ 90

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.6) ตรวจสอบเพื่อยึดอายัดทรัพยสิน
คดียาเสพติดทุกราย และสืบสวนเสนทาง
การเงินเพื่อหาความเชื่อมโยงเครือขาย
ผูคายาเสพติดรายใหญตอไป โดยบูรณา
การกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางใกลชิด
เพื่อทําลายเสนทางการเงินของเครือขาย
ผูคายาเสพติด
1.7) ดําเนินการตรวจคน จับกุม
นักคายาเสพติดทุกระดับใหถึงระดับ
หมูบาน/ ชุมชนและใหมีการสืบสวนขยาย
ผลการจับกุมเครือขายนักคายาเสพติด
ทั้งระบบ
1.8) สกัดกั้นยาเสพติดตามแนว
ชายแดนทุกดานทั้งทางบก ทางอากาศ
ยาน ทางน้ํา ชายฝงทะเล เกาะแกง
ที่ปรากฏมีการลักลอบนําเขายาเสพติด
โดยบูรณาการการดําเนินการรวมกับ
ทุกหนวยที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด

-สกัดกั้นปริมาณยาเสพ
ติดใหไดรอยละ 50 ของ
ปริมาณยาเสพติด (ยาบา)
ที่จับกุมไดทั้งประเทศ

-จับกุมดําเนินคดีกับ
1.9) สกัดกั้นการเดินทางเขา และ
หลบหนีออกนอกราชอาณาจักรของกลุม ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ขบวนการและอาชญากรตางชาติที่จะเปน ยาเสพติด
ภัยตอความสงบเรียบรอยภายใน

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

ปฏิบัติ

บช.ปส.

บช.ปส.
บช.น.
ภ.1-9
ศชต.
และ
บช.ตชด.

สตม.

สตม.

๒๕
กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน
2.2 สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1) สงเสริม สนับสนุน งานดานการปองกัน
การแพรระบาดยาเสพติดในสถานศึกษา
และชุมชน
1.1) โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย -จํานวนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่เขา
รวมโครงการ ไมนอยกวา
388,470 คน
1.2) โครงการตํารวจประสานโรงเรียน

2.3 แกไขปรับปรุงดานการเสริมสราง
และพัฒนาวินัยขาราชการตํารวจ

ตัวชี้วัด

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

หลัก/รวม

-จํานวนโรงเรียนที่เขารวม
โครงการไมนอยกวา
2,961 โรงเรียน

1.3) โครงการจัดระเบียบสังคม
รอบสถาบันการศึกษา

-จํานวนสถาบันการศึกษา
ที่เขารวมโครงการ
ไมนอยกวา 119 สถาบัน

1) ตรวจสอบประวัติบุคคลกอนเขารับ
ราชการตํารวจ ดานยาเสพติด
อยางละเอียด

-ระดับความสําเร็จของการ
ตรวจสอบประวัติบุคคล
ที่เขาไปยุงเกี่ยวกับ
ยาเสพติดกอนเขารับ
ราชการตํารวจ รอยละ
100

วน.

ทุกหนวย
ในสังกัด
ตร.

๒๖

กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

3. แกไขปญหา
-เหตุการณการกอ
ความมั่นคงในจังหวัด เหตุรนุ แรงที่มี
ชายแดนภาคใต
ผลกระทบตอชีวิต
และทรัพยสิน
บริเวณพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต
ลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับ
จํานวนเหตุการณฯ
เฉลี่ย 3 ป ยอนหลัง
ไมนอยกวารอยละ 5
-ประชาชนในพื้นที่
มีความสงบสุขและ
พึงพอใจจากการ
เฝาระวังและแกไข
ปญหาสถานการณ
เกี่ยวกับความมั่นคง
ของรัฐ ไมนอยกวา
รอยละ 80

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
สถานการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต
3.2 รักษาความปลอดภัยจากเหตุ
ความรุนแรงและขจัดภัยแทรกซอน ตลอดจน
การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนธรรม

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
สถานการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
ความปลอดภัยในการดําเนินคดีความ
มั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

- สถิติการกอเหตุ
ที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ในภาพรวมลดลง
รอยละ 10
- จับกุมผูกระทํา
ความผิดตอการออก
หมายจับในคดี
ความมั่นคงในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต
(ป.วิอาญา) ไมนอยกวา
รอยละ 60

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

ปฏิบัติ

ศชต.
สยศ.ตร.
(วจ.)

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

๒๗
กลยุทธ
4. รักษาความ
ปลอดภัยใหกับ
นักทองเที่ยว

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

-นักทองเที่ยว
4.1 พัฒนามาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถ 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
มีความเชื่อมั่น
ในการรักษาความปลอดภัยและใหบริการ
และใหบริการนักทองเที่ยว
และพึงพอใจ
แกนักทองเที่ยว
การใหบริการ
และอํานวยความ
สะดวก ไมนอยกวา
รอยละ 80

5. การควบคุมคนเขา -มีระบบฐานขอมูล
คนเขาเมืองที่
เมืองทั้งระบบ
ครอบคลุมสามารถ
รองรับงานคนเขา
เมืองทั้งระบบ เพื่อ
สกัดกั้นคนตางดาว
ที่เปนภัยตอความ
มั่นคง ความสงบ
เรียบรอยของ
ประเทศ
-ระดับความสําเร็จ
ในการสงกลับคน
ตองหามกลับ
ออกไปนอก
ราชอาณาจักร

5.1 พัฒนาศักยภาพงานตรวจคนเขาเมืองใหมี
มาตรฐานสากล

1) ปองกันและปราบปรามการหลบหนี
เขาเมืองและคนตางดาวที่ไมพึงปรารถนา

2) โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
และความมั่นคง

3) โครงการพัฒนาดานตรวจคนเขาเมือง
สนามบินอูตะเภา

ตัวชี้วัด
-ควบคุมคดีเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินที่เกิดขึ้น
กับนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ ไมเกิน 10
คดี/นักทองเที่ยวแสนคน

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

หลัก/รวม

สตม.
-คนตางดาวเขาเมืองผิด
สยศ.ตร.
กฎหมายดําเนินการ
จับกุม ผลักดัน ออกนอก (วจ.)
ราชอาณาจักร ไมนอย
กวา 300,000 คน
-โครงสรางพื้นฐาน
ดานเศรษฐกิจและระบบ
บริการที่เกี่ยวของในเขต
พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ไดรับการพัฒนาตามแผน
ไมนอยกวา รอยละ 70
-ระดับความสําเร็จตาม
โครงการฯ ไมนอยกวา
รอยละ 70

สตม.

๒๘
กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

-ประชาชนเชื่อมั่น 5.2 นําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการ
ตอการปองกัน
ควบคุมคนเขาเมือง
ปราบปรามผลักดัน
คนตางดาวและการ
ใหบริการของ
เจาหนาที่ ไมนอย
กวารอยละ 80

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) โครงการเชื่อมโยงฐานขอมูลลายพิมพ
นิ้วมืออัตโนมัติทั่วประเทศ
(E-Finger Print) (ตอยอดจากป
พ.ศ. 2559)

-ติดตั้งระบบเชื่อมโยง
ขอมูลลายพิมพนิ้วมือ
เสร็จภายในป
พ.ศ. 2560 โดยมีระดับ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการ
ไมนอยกวา รอยละ 80

2) โครงการพัฒนางานบริการชาวตางชาติ -ติดตั้งระบบ
แบบไป – กลับ ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ
ตรวจจับ – เฝาระวัง
พิเศษ
และระบบการใหบริการ
4 แหง 11 เครื่อง
-มีผลการจับกุมผูมี
หมายจับไดเพิ่มมากกวา
ปงบประมาณที่ผานมา
ไมนอยกวา รอยละ 20
-ประชาชนและชาว
ตางดาวที่มารับบริการ
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา รอยละ 80

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

สตม.

ปฏิบัติ
สตม.

๒๙
กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

6. ปองกัน
ปราบปราม
อาชญากรรมที่มี
ลักษณะเฉพาะทาง
6.1 ปราบปราม -จํานวนคดี
อาชญากรรม
การกระทําผิด
เกี่ยวกับการคามนุษย ขามชาติและ
ภัยคุกคามขามชาติ
ลดลง ไมนอยกวา
รอยละ 5
เมื่อเทียบกับ
ปที่ผานมา

แนวทางการดําเนินงาน

6.1.1 เสริมสรางประสิทธิภาพและขีด
ความสามารถในการปองกันปราบปราม
และดําเนินคดีเกี่ยวกับการกระทําความผิด
การคามนุษย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปองกัน -การดําเนินคดีความผิด
ปราบปรามและดําเนินคดีเกี่ยวกับการ
ฐานคามนุษยและคดีที่
กระทําความผิดการคามนุษย
เกี่ยวของไมนอยกวา
200 คดี
2) ปองกันปราบปรามและดําเนินคดี
-จํานวนผูกระทํา
การคามนุษยและความผิดที่เกี่ยวของ
ความผิดการคามนุษย
และความผิดที่เกี่ยวของ
ที่สืบสวนจับกุมได
ไมนอยกวา 330 คน

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

ปฏิบัติ

บช.ก.
(บก.
ปคม.)

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

๓๐
กลยุทธ

6.2 ปราบปรามการ
กระทําผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัดกลยุทธ

-จํานวนคดีการคา
พืชปาและสัตวปา
หวงหามขามชาติ
3 ปยอนหลังลดลง
ไมนอยกวา
รอยละ 5

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

6.1.2 สงเสริมการบังคับใชกฎหมายในการ
คุมครองปกปองและรักษาผลประโยชนของ
ชาติทางทะเลเกี่ยวกับการกระทําความผิด
การคามนุษยและการทําประมงผิดกฎหมาย

1) อาสาสมัครแจงขาวอาชญากรรม
เกี่ยวกับความผิดการคามนุษยและการทํา
ประมงผิดกฎหมาย
2) โครงการออกตรวจเรือประมงในเขต
นานน้ํา

-จํานวนอาสาสมัครที่รับ
การอบรมเพิ่มขึ้น
ไมนอยกวา รอยละ 5
-จํานวนการออกตรวจ
เรือประมงเพิ่มขึ้นจากป
ที่ผานมาไมนอยกวา
รอยละ 5

6.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมขามชาติดานสัตวปา
พันธุพืชปาและไมหวงหาม ตามสนธิสัญญา
ไซเตส (CITES) และตามขอตกลง (SOMTC)

1) ปองกันปราบปราบการคาพืชปาและ
สัตวปาหวงหามขามชาติตามสนธิสัญญา
ไซเตส (CITES)
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปองกัน
ปราบปราม หยุดยั้ง การบุกรุก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

-การจับกุมผูกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมได
ไมนอยกวา 3,150 คดี

3) โครงการปองกันปราบปรามการกระทํา -จํานวนผลการจับกุม
ผูกระทําความผิดฯ
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมขามชาติ
สัตวปา พันธุพืชปา และไมหวงหาม ตาม ลดลง 25 คดี ตอป
สนธิสัญญาไซเตส (CITES) และตาม
ขอตกลง (SOMTC)
4) โครงการปราบปรามการลักลอบ
คางาชาง

-พื้นที่เสี่ยงไดรับการ
ตรวจสอบไมนอยกวา
500 ครั้ง

หนวยรับผิดชอบ
ปฏิบัติ
บช.ก. บช.ก.(บก.
(บก.รน.)
รน.)

หลัก/รวม

บช.ก
(บก.
ปทส.)

บช.ก
(บก.
ปทส.)

๓๑

กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

6.3 ปองกัน และ
แกไขปญหาภัย
คุกคามทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และไซเบอร
7. ปฏิบัติการดาน
ตาง ๆ ที่กระทบ
ตอความมั่นคง
7.1 ดานการขาว

-จํานวนขาวกรอง
ที่ผลิตที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคงของ
ประเทศ การรักษา
ความปลอดภัยของ
บุคคลและสถานที่
ที่สงใหกับผูใชขาว
และหนวยงานที่
เกี่ยวของใช
ประโยชนไมนอย
กวา 3,000 เรื่อง

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

6.3.1 สรางมาตรการปองกันภัยคุกคามทาง
ไซเบอรใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพแวดลอม โดยเฉพาะการกําหนด
กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยบนโลกไซเบอรใหรัดกุมมากยิ่งขึ้น
ตั้งแตระดับชาติถึงระดับบุคคล

1) โครงการสรางเครือขายชุมชนออนไลน -จํานวนชุมชนที่เขารวม
ปลอดจากภัยเทคโนโลยี
โครงการ ไมนอยกวา
4,000 ชุมชนตอป

บช.ก.
(บก.
ปอท.)

7.1 ผลิตขาวกรองที่เกี่ยวกับความมั่นคงของ
ประเทศ การรักษาความปลอดภัยของบุคคล
และสถานที่ที่สงใหกับผูใชขาวและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของใชประโยชน

1) รวบรวมขาวที่เกี่ยวของกับความมั่นคง
ของประเทศ การรักษาความปลอดภัย
ของบุคคลและสถานที่ที่สงใหกับผูใชขาว
และหนวยงานที่เกี่ยวของใชประโยชน

-ระดับความสําเร็จของ
การผลิตขาวกรองที่
สามารถนําไปใช
ประโยชนได ไมนอยกวา
3,000 เรื่อง/ป

บช.ส.

ปฏิบัติ
บช.ก.
(บก.ปอท.)

บช.ส.

๓๒
กลยุทธ
7.2 ดานแนว
ชายแดน

7.3 ดานการ
กอการราย

ตัวชี้วัดกลยุทธ
-ประชาชนในพื้นที่
มีความสงบสุขและ
ความเชื่อมั่นจาก
การเฝาระวังและ
แกไขปญหา
สถานการณที่
เกี่ยวกับความมั่นคง
ของรัฐ ไมนอยกวา
รอยละ 80

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ

ปฏิบัติ
7.2.1 เฝาระวังแกไขปญหาสถานการณ
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝา
-หมูบานเปาหมายที่
บช.ตชด. บช.ตชด.
ชายแดนและรักษาความสงบเรียบรอยบริเวณ ระวังและการรักษาความสงบเรียบรอย
ดําเนินกิจกรรมเฝาระวัง สยศ.ตร.
พื้นที่แนวชายแดนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
สถานการณชายแดน
และแกไขปญหา
(วจ.)
2) ฝกรวมกับเหลาทัพ (หนวยควบคุมทาง สถานการณชายแดน
เพื่อความสงบเรียบรอย
ยุทธการ) เพื่อทดสอบแผนเผชิญเหตุ
และความมั่นคงของรัฐ
3) โครงการพัฒนาระบบการแจงเตือน
และการเฝาระวังสถานการณชายแดน 20 ไมนอยกวา 3,500
หมูบาน
กองรอย/ป
4) โครงการเตรียมความพรอมดานการ
ปฏิบัติการตอตานการกอการราย
7.2.2 เตรียมความพรอมดานแผนปฏิบัติการ 1) ตรวจความพรอมของกําลังพลและ
และการฝกทดสอบการปฏิบัติตามแผน
อาวุธยุทโธปกรณ (ตรวจสอบ ซักซอม
การปฏิบัติ)

-จํานวนครั้งในการตรวจ
ความพรอมของกําลังพล
และอาวุธยุทโธปกรณ
ไมต่ํากวา ปละ 2 ครั้ง

7.3.1 ประสานความรวมมือเผยแพรความรู
ดานการกอการรายสากลและอาชญากรรม
ขามชาติใหภาคประชาชน

-ดําเนินการประสาน
ความรวมมือเผยแพร
ความรูฯ 3 จังหวัด
จังหวัดละ 2 รุน
รุนละ 100 คน

1) ประสานความรวมมือเผยแพรความรู
ดานการกอการรายสากลและ
อาชญากรรมขามชาติใหภาคประชาชน

หลัก/รวม

บช.ตชด. บช.ตชด.

บช.ส.

บช.ส.
สตม.
และ ตท.

๓๓
กลยุทธ
7.4 ดานการแกไข
ปญหาความมั่นคง

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ

ปฏิบัติ
7.4.1 บริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะอยาง 1) ปรับปรุง ระเบียบ คําสั่ง และแผนการ -รอยละความสําเร็จของ สยศ.ตร. บช.น.
เปนระบบ
ปฏิบัติ (แผนกรกฎ แผนสันติรัฐ)
การปรับปรุงระเบียบ
(ผก.)
บช.ก.
คําสั่ง และแผนการ
ภ.1-9
ปฏิบัติ รอยละ 100
ศชต.
2) โครงการฝกอบรมเจาพนักงานดูแล
บช.ตชด.
-ขาราชการตํารวจ
การชุมนุมสาธารณะของสํานักงานตํารวจ ที่ผานเกณฑการฝกอบรม
กมค.
แหงชาติ
สกบ.สทส.
ไมนอยกวา รอยละ 80
3) โครงการ จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ
บช.ศ.
-ระดับความสําเร็จของ
ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
และ สท.
การจัดซื้อ จัดจาง
เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุม
สาธารณะ
7.4.2 บริหารจัดการ การรักษาความ
1) ออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติและการ -รอยละความสําเร็จของ สยศ.ตร. บช.น.
ปลอดภัยภายในประเทศ
ดําเนินการใหเปนไปตามบทเฉพาะกาล
(ผอ.)
บช.ก.
การออกกฎหมาย
และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
ภ.1-9
ระเบียบ คําสั่งที่
แหงชาติ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติธุรกิจ
ศชต.
เกี่ยวของ ไมนอยกวา
รักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558
บช.ตชด.
รอยละ
กมค.
2) โครงการการจัดเตรียมบุคลากร
สกบ.สทส.
-ระดับความสําเร็จของ
เครื่องมือ และการบริหารจัดการการ
สงป.
การจัดซื้อ จัดจาง
ดําเนินการตาม พระราชบัญญัติธุรกิจ
บช.ศ.
รักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558
และ สท.
3) อบรมเครือขายภาคประชาชนในการ -ประชาชนเขารวมและ
ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยธุรกิจรักษา ผานการฝกอบรมไมนอย
ความปลอดภัย
กวารอยละ 80
หลัก/รวม

๓๔
กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

8. ขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
ของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ

-รอยละความสําเร็จ
ของการขับเคลื่อน
การปฏิบัติการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
ไมนอยกวา รอยละ
80

8.1 สรางและกระชับความสัมพันธและความ
ไววางใจระหวางผูนําตํารวจของไทยกับ
ประเทศเพื่อนบาน ในกลุมประเทศสมาชิก
อาเซียน เพื่อความรวมมือในการปองกัน
และแกไขปญหาความมั่นคง และภัยคุกคาม
ขามชาติ

1) ผลักดันใหผูแทนตํารวจไทย
มีบทบาทสําคัญในทุกระดับชั้น
ของความรวมมือดานความมั่นคง
ในอาเซียนโดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับ
นโยบาย (ASEAN SUMMIT)

8.2 สงเสริมและผลักดันใหมีขอมูลขาวสาร
ระหวางตํารวจไทยและตํารวจนานาประเทศ
ใหมากยิ่งขึ้น

1) โครงการฝกอบรมขาราชการตํารวจ
ไทยและเจาหนาที่หนวยงานบังคับใช
กฎหมายในประเทศใหสามารถใช
ชองทางการสื่อสารระบบฐานขอมูลตํารวจ
สากล (I-24/7)
2) ขยายผลการเก็บรวบรวมขอมูล
อาชญากรรมที่เกิดขึ้นใหครอบคลุม
ทุกหนวยปฏิบัติ

2) จัดสงขาราชการตํารวจไปประจํา
สถานทูตในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน
และนานาประเทศ

3) จัดตั้งศูนยประสานงานเจาหนาที่
ตํารวจที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
ฝกอบรมระหวางประเทศ

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
ตท.

ปฏิบัติ
ตท.

ตท.

ตท.

-ฝกอบรมอยางนอย ปละ
10 รุน

ตท.

ตท.

-รอยละการบันทึกขอมูล
เขาระบบบริหารจัดการ
คดีและขาวกรอง (CMIS)
ของขอมูลทั้งหมดใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไมนอยกวารอยละ 75
-ระดับความสําเร็จ
ในการจัดตั้งศูนย
ประสานงานฯ

ตท.

ตท.

สบร.

สบร.

-ระดับความสําเร็จของ
การผลักดันผูแทนตํารวจ
ไทยใหมีบทบาทสําคัญ
ในทุกระดับชั้นของความ
รวมมือดานความมั่นคง
ในอาเซียน
-ระดับความสําเร็จใน
การผลักดันผูชวยทูต
อยางนอย 1 ประเทศ

หลัก/รวม

๓๕
กลยุทธ

9. รักษาความสงบ
เรียบรอยเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน

ตัวชี้วัดกลยุทธ

-ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนในการ
รักษาความสงบ
เรียบรอยภายใน
ประเทศ ไมนอย
กวารอยละ 80

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

8.3 สงเสริมและพัฒนาความรวมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษาในประชาคม
อาเซียน

1) โครงการความรวมมือทางวิชาการของ -จํานวนกิจกรรม/
สถาบันการศึกษากับประเทศในประชาคม โครงการ ที่มีความ
อาเซียน
รวมมือแลกเปลี่ยน 20
ครั้ง/ป

9.1 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม

1) จัดทําแผนปองกันปราบปราม
อาชญากรรมของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
“พิทักษภัยใหประชาชน”
2) จัดตั้งศูนยวิเคราะหขอมูลในการ
ปองกันปราบปรามอาชญากรรม

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

รร.นรต.

ปฏิบัติ
รร.นรต.

สยศ.ตร. บช.น.
- ความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรมของประชาชน (ผอ.และ บช.ก.
วจ.)
ภ.1-9
ไมเกินรอยละ 40
และ ศชต.
-ความเชื่อมั่นตอการ
ปฏิบัติงานของตํารวจ
ไมนอยกวา รอยละ 80
สยศ.ตร. บช.น.
-มีศูนยวิเคราะหขอมูล
ภ.1-9
อาญากรรมประจําหนวย (ผอ.)
ศชต.
ปฏิบัติ 16 หนวย
บช.ก.
บช.ปส.
บช.ส.
สตม และ
บช.ตชด.

๓๖
กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3) โครงการพัฒนาศูนยปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมและปราบปราม
ยาเสพติด

-รอยละความพึงพอใจ
ของนักเรียนนายรอย
ตํารวจ ผูรับการอบรม
ขาราชการตํารวจ และ
ผูใชบริการ ไมนอยกวา
รอยละ 80

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

รร.นรต.

ปฏิบัติ
รร.นรต.

๓๗
กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

9.2 พัฒนาระบบงานและบุคลากรในการ
พิสูจนเอกลักษณบุคคลใหมีความเปน
มาตรฐานสากลและนาเชื่อถือเพื่อเตรียม
ความพรอมรับมือกับภัยพิบัติ

1) โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล/
เครือขายพิสูจนเอกลักษณบุคคล
ใหทันสมัย

9.3 ขยายขีดความสามารถในการตรวจ
พิสูจนหลักฐานของหนวยงานในสวนภูมิภาค
ใหสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
พนักงานสอบสวน ในพื้นที่รับผิดชอบ

1) พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการตรวจ -ยื่นขอตรวจสอบรับรอง สพฐ.ตร.
พิสูจนหลักฐาน ของทุกหนวยงานใหมี
ระบบงานหนวยตรวจ
มาตรฐานและมีความนาเชื่อถือ
มาตรฐานสากล
ISO17020 และ
มาตรฐานหองปฏิบัติการ
ISO17025 อยางนอย
ปละ 1 กลุมงาน
2) กระจายหนวยงานพิสูจนหลักฐาน
นิติวิทยาศาสตรในสวนภูมิภาคใหเพียงพอ
ตอการปฏิบัติหนาที่ตรวจพิสูจนหลักฐาน
และปรับใหเปน “งานนิติวิทยาศาสตร
เชิงรุก”

-ระดับความพรอมของ สพฐ.ตร.
ระบบฐานขอมูลและ
สามารถเชื่อมโยงขอมูล
หนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน

-ความเชื่อมั่นและความ
พึงพอใจของผูรับบริการ
ตอการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่งานตรวจ
พิสูจนหลักฐานและ
งานทะเบียนประวัติ
อาชญากร รอยละ 80

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

๓๘
กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
3) พัฒนาระบบงานฐานขอมูลและระบบ
การเชื่อมโยงขอมูลดานนิติวิทยาศาสตร
และทะเบียนประวัติอาชญากรใหสามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในทุกระดับ

9.4 มุงเนนการปองกันอาชญากรรม
เปนเปาประสงคหลัก ดวยการควบคุม
อาชญากรรม ทั้งในมิติของการเกิดเหตุ
และระดับความรุนแรงของการเกิดเหตุ

1) ตรวจสอบการใชงานระบบกลอง
วงจรปด (CCTV) และรวบรวมขอมูล
จุดลอแหลม/จุดเสี่ยง

2) แผนปองกันปราบปรามอาชญากรรม
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 “พิทักษภัย
ใหประชาชน”

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

ปฏิบัติ

-มีการเชื่อมโยง
พยานหลักฐานในคดีและ
ระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวของ
ในคดีจากระบบ
ฐานขอมูลนิติ
วิทยาศาสตรเพิ่มขึ้น
รอยละ 15
-หนวยงานระดับ บก./ สยศ.ตร. บช.น.
บช.ก.
ภ.จว. จํานวน 88 หนวย (ผอ.)
ภ.1-9
มีการจัดทําขอมูลจุด
และ ศชต.
เสี่ยงเพื่อเสนอหนวยที่
เกี่ยวของติดตั้งกลอง
CCTV ไมนอยกวา
รอยละ 80
สยศ.ตร. บช.น.
-จับกุมคดีความผิด
(ผอ.)
บช.ก.
เกี่ยวกับชีวิต รางกาย
ภ.1-9
และเพศไมนอยกวา
และ ศชต.
รอยละ 72.64 ของคดี
ที่รับแจง
-จับกุมคดีความผิด
เกี่ยวกับทรัพย
ไมนอยกวา รอยละ
52.85 ของคดีที่รับแจง

๓๙
กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

9.5 จัดหายุทโธปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

1) โครงการจัดหายุทโธปกรณเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรมของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ

9.6 จัดหาครุภัณฑยานพาหนะ ใหเพียงพอ
และเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่

1) จัดหาครุภัณฑ ใหกับขาราชการตํารวจ -จัดหาครุภัณฑ ใหกับ
ที่ปฏิบัติงาน สายงานสอบสวน สายงาน ขาราชการตํารวจที่
ปฏิบัติงานสายงาน
ปองกันปราบปราม และสายงานจราจร
สอบสวน สายงาน
ปองกันปราบปราม และ
สายงานจราจร ไดครบ
ตามเปาหมายที่กําหนด
2) โครงการจัดหารถจักรยานยนต
งานสายตรวจ งานจราจร พรอมอุปกรณ
ของสถานีตํารวจทั่วประเทศ
3) โครงการจัดหาอุปกรณประจํากาย
ประจําหนวย เชน อาวุธปน เสื้อเกราะ
วัสดุประจํากาย เปนตน

-ระดับความสําเร็จของ
การจัดหายุทโธปกรณ

-รอยละความสําเร็จของ
การจัดหา วัสดุอุปกรณ
ประจํากายประจําหนวย
และยานพาหนะในการ
ปฏิบัติงาน รอยละ 70

หนวยรับผิดชอบ
สกบ.

ปฏิบัติ
สกบ.

สกบ.

สกบ.

หลัก/รวม

๔๐
กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน
9.7 ผลิตและฝกอบรมตํารวจ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) ผลิตตํารวจเพื่อใหมีความรูพื้นฐานของ -รอยละของจํานวน
การปฏิบัติงานในหนาที่ของขาราชการ
ผูสาํ เร็จการฝกอบรม
ตํารวจ
ที่ผา นเกณฑการวัดผล
ไมนอยกวา รอยละ 80
2) ฝกอบรมขาราชการตํารวจในระหวาง -ปรับปรุงและพัฒนา
รับราชการเพื่อทบทวนสรางเสริมความรู หลักสูตรการฝกอบรม
ทุกหลักสูตร/ทุกระดับ
ความเขาใจ และความสามารถในการ
ไมนอยกวา รอยละ 50
ปฏิบัติหนาที่
3) ฝกอบรมขาราชการตํารวจใหมีความรู ของหลักสูตร
-หนวยดานการศึกษา
และทักษะการใชยุทธวิธีในสถานการณ
ฝกอบรมมีการพัฒนา
ตาง ๆ
4) โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม บุคลากรดานการศึกษา
และฝกอบรม ไมนอย
และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
กวารอยละ 50
ดานการศึกษาและฝกอบรม
-ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีบริหารการ
เรียนรู (LMS)

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

บช.ศ.

ปฏิบัติ
รร.นรต.
บก.ฝรก.
ศฝร.
ภ.1-8
และ ศฝร.
ศชต.

๔๑
กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
5) โครงการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรทุกระดับชั้น

9.8 สรางเครือขายการปฏิบัติงานรวมกันของ 1) จัดทําขอมูลผูเขารับบริการฝกอบรม
หนวยงานบังคับใชกฎหมายในการปองกัน
จากประเทศตาง ๆ เพื่อใชเปนชองทาง
และปราบปรามอาชญากรรมตาง ๆ
ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
และเปนประโยชนในการปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรม

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

-ฝกอบรมขาราชการ
ตํารวจในทุกสายงาน/ทุก
ระดับอยางตอเนื่องทุกป
ไมนอยกวารอยละ 80
ตามแผนที่กําหนดไวใน
Traning Road Map

บช.ศ.

-ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําขอมูล
การฝกอบรมฯ

สบร.

ปฏิบัติ
ศูนยฝก
ยุทธวิธีฯ
(หนอง
สาหราย)
บช.ตชด.
(บก.สอ.
และ
บก.กฝ.)
ภ.1 - 9
สบร.

๔๒
กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

10.การรักษาความ
ปลอดภัยและอํานวย
ความสะดวกดาน
การจราจร

-อัตราผูเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุจราจร
ทางบกตอประชากร
แสนคน
-ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนที่มีตอ
ความมั่นคง
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุจราจร
ทางบก ไมนอยกวา
รอยละ 70

แนวทางการดําเนินงาน

หนวยรับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

10.1 บังคับใชกฎหมายอยางตอเนื่องและ
จริงจัง เพื่อสรางวินัยจราจรใหกับประชาชน
และใหผูใชรถใชถนนมีความปลอดภัย

1) กําหนดหรือแกไขปรับปรุงมาตรการ
แนวทาง หรือการกําชับการปฏิบัติในการ
บังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจราจร
ทางบก

-จํานวนครั้งของการ
กําหนดหรือแกไข
ปรับปรุงมาตรการ
แนวทางหรือการกําชับ
การปฏิบัติในการบังคับ
ใชกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการจราจรทางบก

สยศ.ตร.
(ผก.)
สยศ.ตร.
(วจ.)

ปฏิบัติ
บช.น.
บช.ก.
ภ.1-9
และ
ศชต.

10.2 อํานวยการจราจร

1) โครงการหมอรถ หมอคน หมอถนน
เพื่อแกไขปญหาจราจรตามแนวทาง
พระราชดําริ
-อบรมปฐมพยาบาลเบื้องตนและ
การชวยคลอดฉุกเฉิน
-ฝกอบรมวิเคราะหปญหาและแกไข
รถยนตเบื้องตน เพื่อลดปญหาการจราจร
ติดขัดบนทองถนน
-ฝกอบรมขับขี่ รถจักรยานยนต
อยางปลอดภัย
-จราจรสัมพันธเพื่อใหความรูแก
นักเรียนตามสถานศึกษา

-จํานวนครั้งของการ
กําหนดมาตรการ
แนวทางและการกําชับ
การปฏิบัติเขาชวยเหลือ
ประชาชนจนสําเร็จตาม
มาตรฐานขั้นตอนการ
ชวยเหลือ
-ขาราชการตํารวจใน
สังกัดผานการอบรม
ทุกนาย
-จํานวนสถานศึกษา
ที่เขาใหความรู
10 โรงเรียน/ป

บช.น.
(บก.จร.)

บช.น.
(บก.จร.)

หมายเหตุ : 1. ใหหนวยรับผิดชอบหลัก/รวม ที่มีชื่อลําดับแรก เปนหนวยงานหลัก
2. หนวยงานรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหนวยงานสนับสนุนไดตามความเหมาะสม โดยใหเสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)

หลัก/รวม

๔๓
กลยุทธแนวทางดําเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหนวยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไมเกินรอยละ 40
เปาประสงค : 1.2 ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

1. เพิ่มประสิทธิภาพ
การปองกัน
และปราบปราม
อาชญากรรมที่สราง
ความเดือดรอนแก
ประชาชน ชุมชน
และที่มีผลกระทบ
ตอสังคมในทุกระดับ

-ควบคุมคดีอาญา
ซึ่งมีผลตอความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
ของประชาชน
กลุมคดีความผิด
เกี่ยวกับทรัพย
ไมเกิน 6.24 คดี
ตอประชาการหนึ่ง
แสนคน
-ควบคุมคดีอาญา
ซึ่งมีผลตอความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชนกลุมคดี
ความผิดเกี่ยวกับ
ชีวิตรางกาย
และเพศ ไมเกิน
24.20 คดี

1.1 มีมาตรการในการสนองตออาชญากรรม
ที่ชัดเจน ไดแก
- อาชญากรรมพื้นฐาน
- อาชญากรรมสะเทือนขวัญ
- อาชญากรรมที่มีผลตอประชาชนใน
วงกวาง เชน Call center/แชรลูกโซ/ฉอโกง/
ลงทุนในตางประเทศ/ยักยอกเปนตน
- อาชญากรรมที่กอความเดือดรอน
รําคาญ เชน วัยรุนแขงรถจักรยานยนต/
รถยนตบนทางหลวง/นักเรียนตีกัน/ขวางปา
กอนหิน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

ปฏิบัติ

1) จัดทําแนวทาง/มาตรการในการ
ปองกันปราบปรามอาชญากรรม เฉพาะ
เรื่อง ในวันสําคัญและเทศกาลตาง ๆ

- มีแนวทาง/มาตรการ
ไมนอยกวา 15
มาตรการ/ป

สยศ.ตร.
(ผอ.)

บช.น.
บช.ก.
ภ.1-9
และ ศชต.

2) แผนปองกันปราบปรามการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สํานักงานตํารวจแหงชาติ

-ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําแผนปองกัน
ปราบปรามการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
-ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําคําสั่งศูนย
พิทักษเด็ก สตรี และ
ครอบครัวและปองกัน
ปราบปรามการคามนุษย
ของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ

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) คําสั่งศูนยพิทักษเด็ก สตรี และ
ครอบครัว และปองกันปราบปราม
การคามนุษย สํานักงานตํารวจแหงชาติ

๔๔

กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ
ตอประชากร
หนึ่งแสนคน

แนวทางการดําเนินงาน
1.2 การพัฒนาระบบการรับแจงเหตุ/
การเขาถึงที่เกิดเหตุอยางรวดเร็ว/การรักษา
สถานที่เกิดเหตุ/การรักษาพยานหลักฐาน
ในที่เกิดเหตุ/ทักษะการพูดคุยกับผูเสียหาย
เหยื่อ หรือผูที่เกี่ยวของในการสืบสวนหาขาว
รวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้งการแสดง
ความเห็นใจ ใหขอมูลขาวสารและแนะนํา
ในสิ่งที่เกี่ยวของ (เนนการเขาถึงที่เกิดเหตุ
และปฏิสัมพันธระหวางตํารวจกับประชาชน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) จัดทําหนังสือคูมือ การปฏิบัติ
มาตรฐานสําหรับเจาหนาที่ตํารวจสาย
ตรวจและเจาหนาที่ตํารวจผูประสบเหตุ
พ.ศ. 2559

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

-จัดพิมพและแจกจาย
สยศ.ตร.
คูมือฯ ใหกับหนวยงาน
(ผอ.)
และผูปฏิบัติงานสายงาน
ปองกันปราบปราม
-อบรม/ใหความรูกับ
ผูปฏิบัติงานสายงาน
ปองกันปราบปราม
ไมนอยกวา 3,000 นาย

หมายเหตุ : 1. ใหหนวยรับผิดชอบหลัก/รวม ที่มีชื่อลําดับแรก เปนหนวยงานหลัก
2. หนวยงานรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหนวยงานสนับสนุนไดตามความเหมาะสม โดยใหเสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)

ปฏิบัติ
บช.น.
บช.ก.
ภ.1-9
และ ศชต.

๔๕
กลยุทธแนวทางดําเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหนวยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไมเกินรอยละ 40
เปาประสงค : 1.3 มีระบบและกระบวนงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

1. ปรับปรุง พัฒนา
ระบบงานและ
กระบวนงาน
ของหนวยงาน
รับผิดชอบใหมี
ประสิทธิภาพ

-รอยละความสําเร็จ
ของการประเมิน
สวนราชการเปนไป
ตามเปาหมาย
(อยูระหวาง รอยละ
50 - 67)
-จํานวนงานวิจัยที่
สามารถนําไปใช
ประโยชนไดไมนอย
กวา รอยละ 80

แนวทางการดําเนินงาน
1) ดําเนินการประเมินสวนราชการตาม
มาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการตามแนวทางการประเมินผล
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
2) แผนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตํารวจ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ

ปฏิบัติ
1) นํากระบวนการประเมินผลไปดําเนินการ -ระดับความสําเร็จของ
สยศ.ตร. ทุกหนวย
ตามกรอบแนวทางที่สํานักงานตํารวจ
ในสังกัด
การดําเนินการตาม
(ยศ.)
แหงชาติกําหนด
ตร.
กระบวนการประเมินผลฯ
หลัก/รวม

1) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

-รอยละของจํานวน
งานวิจัยที่สามารถ
นําไปใชประโยชน
ไมนอยกวารอยละ 80

สยศ.ตร.
(วจ.)

รร.นรต.
ภ.3 ภ.6
ศชต. และ
สตส.

2) โครงการพัฒนาบุคลากรงานวิจัย
ดานนิติวิทยาศาสตร

-จํานวนบุคลากรดาน
วิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น
ไมนอยกวา ปละ 10
คน/ขาราชการตํารวจ
10,000 คน

สยศ.ตร.
(วจ.)

สพฐ.ตร.

๔๖
กลยุทธ
2. ประชาสัมพันธ
กระบวนงาน
และมาตรการ
ในการดําเนินงาน
ใหแกประชาชน
ไดรับรู

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

-ระดับความสําเร็จ
ของการประชาสัมพันธในดาน
กระบวนงานเพื่อ
ใหประชาชนรับรู
ไมนอยกวา
รอยละ 80

2.1 เผยแพรประชาสัมพันธกระบวนการ
มาตรการและผลการปฏิบัติใหประชาชน
และสังคมไดรับรูผานสื่อตาง ๆ รวมทั้งสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย

1) ผลิตสื่อและพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ
ของสื่อตาง ๆ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลความรูขาวสารของตํารวจ
ใหประชาชนรับทราบ
2) วางแผนและแสวงหาความรวมมือ
จากสื่อมวลชนภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ ในการเขามา
มีสวนรวมกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ

-ชองทางที่ใชในการ
ประชาสัมพันธ
กระบวนงานและผลการ
ปฏิบัติของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ จํานวน
ไมนอยกวา 5 ชองทาง

หมายเหตุ : 1. ใหหนวยรับผิดชอบหลัก/รวม ที่มีชื่อลําดับแรก เปนหนวยงานหลัก
2. หนวยงานรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหนวยงานสนับสนุนไดตามความเหมาะสม โดยใหเสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

สท.

ปฏิบัติ
สท.

๔๗
กลยุทธแนวทางดําเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหนวยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไมเกินรอยละ 40
เปาประสงค : 1.๔ มีเทคโนโลยี อุปกรณและเครื่องมือพิเศษ รวมทั้งระบบสารสนเทศอัจฉริยะ
กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. นําระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และเหมาะสมมาใช
ในการปฏิบัติงาน

-จัดทําเว็บไซตของ
หนวยงานในสังกัด
ไดครบทุก
หนวยงาน รอยละ
100

1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูล
โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
ปฏิบัติงาน

1) ปรับปรุง (Web Application)
ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ

2. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให
ทันสมัยและเหมาะสม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

-รอยละความสําเร็จ
ของการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไมนอย
กวารอยละ 80

2.1 เพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจคนเขาเมือง
โดยการนําเอาขอมูลชีวภาพมาประยุกตใช
รวมกับการตรวจหนังสือเดินทางเพื่อเพิ่ม
มาตรการการรักษาความปลอดภัย

1) การดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตาม -ระดับความสําเร็จของ
แผนแมบทวาดวยการพัฒนาเทคโนโลยี
การดําเนินกิจกรรมตาม
สารสนเทศงานตรวจคนเขาเมืองทั้งระบบ โครงการ
พ.ศ. 2559 – 2563

2.2 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี 1) ตรวจซอมศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉิน 191
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินการ และลดความหวาดกลัวภัยของ
ประชาชน

ตัวชี้วัด
-จํานวน (Web
Application) ที่มีการ
ปรับปรุงในปงบประมาณ
พ.ศ. 2560

-รอยละความสําเร็จของ
การตรวจซอมศูนยรับ
แจงเหตุฉุกเฉิน 191
ในพื้นที่ 77 จังหวัด
รอยละ 100
(ยกเวน บช.น.)

หนวยรับผิดชอบ
สทส.

ปฏิบัติ
สทส.

สตม.

สตม.

สทส.

สทส.

หลัก/รวม

๔๘
กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
3) จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน
แหงชาติ (Thailand Emergency
Command Center: TECC)

2.3 นําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เหมาะสม รวมทั้งระบบสารสนเทศอัฉริยะมา
ใชในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
-รอยละความสําเร็จของ
การใหบริการประชาชน
มีปริมาณการโทร
แจงเหตุ ไมนอยกวา
รอยละ 80

1) โครงการจั ด หาและติ ด ตั้ ง ระบบวิ ท ยุ -ระดับความสําเร็จของ
สื่อสารดิจิตัล ระยะที่ 1 และระยะที่ 2
การดําเนินการตาม
ขั้นตอนการจัดหา

หมายเหตุ : 1. ใหหนวยรับผิดชอบหลัก/รวม ที่มีชื่อลําดับแรก เปนหนวยงานหลัก
2. หนวยงานรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหนวยงานสนับสนุนไดตามความเหมาะสม โดยใหเสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)

หนวยรับผิดชอบ
สทส.

ปฏิบัติ
สทส.

สทส.

สทส.

หลัก/รวม

๔๙
กลยุทธแนวทางดําเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหนวยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่ 2: การพัฒนางานตํารวจใหโปรงใส มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : ความเชื่อมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติงานของตํารวจ ไมนอยกวารอยละ 80
เปาประสงค : 2.1 สังคมและประชาชนเชื่อมั่นตอองคการตํารวจ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ

กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

๑. พัฒนาระบบการ
ติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติงานทั้งจาก
ภายในและภายนอก
องคการ

-รอยละความสําเร็จ
ของการพัฒนาการ
ตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบ
ประจําป
งบประมาณ
พ.ศ. 2560
รอยละ 100

1.1 พัฒนาการจัดเก็บขอมูลการตรวจสอบ
ภายในและตรวจติดตามผลการตรวจสอบ
กรณีพบพฤติกรรมสอไปในทางทุจริต หรือพบ
ทุจริตดานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ

1) รวบรวมฐานขอมูลการตรวจสอบ
ภายใน
2) จัดทําเครื่องมือวิเคราะหขอมูล
ตรวจสอบภายในใหเปนระบบ
3) โครงการสรางระบบฐานขอมูลการ
ตรวจสอบภายใน
4) บริการใหคําปรึกษาดานการเงิน
การบัญชี และพัสดุ

-ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาฐานขอมูลการ
ตรวจสอบภายใน
-จํานวนครั้งที่ใหบริการ
ไมนอยกวา 5 ครั้ง

สตส.

1.2 นําระบบเทคโนโลยี (GFMIS) มาเปน
สวนหนึ่งของการตรวจสอบรายได และ
รายจายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

1) ฝกอบรมพัฒนาบุคลากรสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับการใชบริการ
(GFMIS) ผานระบบ KTB Corporate
Online
2) โครงการถายทอดความรูเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติการดานการเงิน
การบัญชี และการพัสดุ ใหแกผูบริหาร
และผูปฏิบัติงานของหนวยในสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติ

-รอยละของผูเขารับการ
ฝกอบรม รอยละ 100

สตส.

สตส.

-รอยละของผูเขารับการ
อบรม รอยละ 80

สตส.

ทุกหนวย
ในสังกัด
ตร.

หลัก/รวม

ปฏิบัติ
สตส.
บช.ก.
(บก.ปปป.)
วน. จต.

๕๐
กลยุทธ
2. นํามาตรการ
ปองกันปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
มาบังคับใชกับ
ขาราชการตํารวจ
ที่ประพฤติมิชอบ
อยางจริงจัง

ตัวชี้วัดกลยุทธ
-ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมนอยกวา
รอยละ 80
-สืบสวนสอบสวน
คดีที่สามารถทํา
สํานวนสง ป.ป.ช.
หรือ ป.ป.ท.
ใหดําเนินการตาม
กฎหมาย 50 คดี
ตอป

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

ปฏิบัติ

-หนวยที่ไดรับการ
สทส.
ตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส
รอยละ 30 ของหนวย
รับตรวจที่มีการชําระเงิน
คาปรับทางวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส
2.2 สืบสวนและสอบสวนการกระทําความผิด 1) รวมปราบปรามคดีทุจริตและประพฤติ -ตรวจคนเปาหมาย
บช.ก.
เกี่ยวกับการกระทําความผิดประพฤติมิชอบ มิชอบกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
สําคัญปละ 2 ครั้ง
(บก.ปปป.)
บังคับใชกฎหมายดานการปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
2) โครงการปองกันปราบปรามการทุจริต -จํานวนหลักสูตร/
บช.ศ.
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
โครงการ อยางนอย ปละ
1 หลักสูตร/โครงการ

สทส.

2.1 พัฒนาการตรวจสอบภายในโดยนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการ
ตรวจสอบ

1) ตรวจสอบโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกี่ยวกับระบบการชําระเงินคาปรับดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (Police Ticket
Management : PTM)

ทุกหนวย
ในสังกัด
ตร.
ทุกหนวย
ในสังกัด
ตร.

ทุกหนวย
3) รวบรวม วิเคราะห ตรวจสอบขอมูล
-ตรวจสอบขอมูลการจัด
จต.
ในสังกัด
การจัดซื้อจัดจาง ของหนวยงานราชการ ซื้อจัดจาง รอยละ 100
(ศูนย
ตร.
ไมนอยกวา 360 แหงตอป โดยนํารองกับ
ปฏิบัติ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
การตอตาน
การทุจริต
(ศปท.))

๕๑
กลยุทธ
3. มุงทํางานเพื่อ
ภาพลักษณของ
ตํารวจใหเปนที่
ยอมรับของสังคม
และประชาชน

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

-รอยละของ
4.1 ดําเนินการตามแผนการสรางความรู
ประชาชน
ความเขาใจแกประชาชน
กลุมเปาหมายที่
รับรูและเขาใจใน
การดําเนินงานของ
สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) จัดทําแผนการสรางความรูความเขาใจ -รอยละความสําเร็จของ
แกประชาชน
การดําเนินการตาม
แผนการสรางความรู
ความเขาใจแกประชาชน
(รอยละ 100)

หมายเหตุ : 1. ใหหนวยรับผิดชอบหลัก/รวม ที่มีชื่อลําดับแรก เปนหนวยงานหลัก
2. หนวยงานรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหนวยงานสนับสนุนไดตามความเหมาะสม โดยใหเสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)

กลยุทธแนวทางดําเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหนวยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่ 2: การพัฒนางานตํารวจใหโปรงใส มีมาตรฐาน

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

สท.

ปฏิบัติ
ทุกหนวย
ในสังกัด
ตร.

๕๒
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : ความเชื่อมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติงานของตํารวจ ไมนอยกวารอยละ 80
เปาประสงค : ๒.2 ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของตํารวจ
-ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการและการปฏิบัติงานของตํารวจ
-ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

1. เพิ่มขีด
ความสามารถของ
สถานีตํารวจและ
หนวยบริการ
ประชาชนในทุกมิติ

-รอยละความสําเร็จ 1.1 การพัฒนาสถานีตํารวจชุมชน (Koban)
ในการจัดตั้งสถานี ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสํานักงาน
ตํารวจชุมชน
ตํารวจแหงชาติ
จํานวน 82 แหง
รอยละ 100

2. ปรับทัศนคติ
วิธีการทํางานที่
มุงเนนผลสัมฤทธิ์
โดยยึดประชาชนและ
ชุมชนเปนศูนยกลาง

-ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนตอ
ทัศนคติวิธีการ
ทํางานของ
ขาราชการตํารวจ
รอยละ 80

2.1 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของขาราชการ
ตํารวจและเปาหมายการทํางานของ
หนวยงานทุกระดับใหยึดถือ “การมีสวนรวม
ของประชาชนเปนปรัชญาในการทํางาน”

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

-จํานวนสถานีตํารวจ
1) จัดใหมีสถานีตํารวจชุมชน (Koban)
เพิ่มขึ้นในทุก บก./ภ.จว.ละ 1 สถานี เวน ชุมชนที่จัดตั้งทุก บก./
บก./ภ.จว.ในสังกัด ศชต. จํานวน 82 สถานี ภ.จว. ยกเวน ภ.จว. ใน
สังกัด ศชต. จํานวน 82
แหง รอยละ 100
1) อบรมสรางจิตสํานึก ใหความรูความ
เขาใจ ปรับทัศนคติและบูรณาการเกี่ยวกับ
งานชุมชนสัมพันธและงานการมีสวนรวม
ของประชาชนแกขาราชการตํารวจ
ทุกระดับของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

สยศ.ตร.
(ผอ.)

ปฏิบัติ
บช.น.
ภ.1-9
ศชต.

สยศ.ตร. บช.น.
-หนวยปฏิบัติระดับ
บช.ก.
(ผอ.)
บช./ภ. จัดใหมี
ภ.1-9
การอบรมตามโครงการฯ
ศชต. และ
ครบทุกหนวย
สตม.

หมายเหตุ : 1. ใหหนวยรับผิดชอบหลัก/รวม ที่มีชื่อลําดับแรก เปนหนวยงานหลัก
2. หนวยงานรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหนวยงานสนับสนุนไดตามความเหมาะสม โดยใหเสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)
กลยุทธแนวทางดําเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหนวยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่ 2: การพัฒนางานตํารวจใหโปรงใส มีมาตรฐาน

๕๓
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : ความเชื่อมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติงานของตํารวจ ไมนอยกวารอยละ 80
เปาประสงค : 2.๓ มีกระบวนงานที่โปรงใสมีมาตรฐาน
- มีกระบวนงานมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของประชาชนและหนวยงานตาง ๆ
- มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

๑. กําหนดกรอบ
มาตรฐานและ
ปรับปรุงแกไข
ขั้นตอนกระบวนงาน
และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานของสถานี
ตํารวจและงาน
บริการประชาชน

-ความเชื่อมั่น
ตอการบริการของ
ตํารวจ (WEF)
ไมนอยกวา 3.2
คะแนน

1.1 ปฏิรูประบบงานตํารวจใหสามารถ
อํานวยความยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
และโปรงใส

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) ปฏิรูประบบงานงบประมาณ

ตัวชี้วัด
-ระดับความสําเร็จของ
การปฏิรูประบบงาน
งบประมาณของสถานี
ตํารวจ

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

สงป.

ปฏิบัติ
สงป.

๕๔
กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

๒. เผยแพร
ประชาสัมพันธกรอบ
มาตรฐานขั้นตอน
กระบวนงาน
และระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานให
ประชาชนรับรู
โดยใชสื่อตาง ๆ

-รอยละความสําเร็จ
ในการเผยแพร
ประชาสัมพันธผาน
สื่อวิทยุหลัก
สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
(44 สถานี)
ไมนอยกวา
รอยละ 80

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2.1 จัดทําสื่อประชาสัมพันธและเผยแพร
ผานสื่อวิทยุหลักสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(44 สถานี) เพื่อใหประชาชนไดรับรู
การปฏิบัติหนาที่ของตํารวจ

1) ประชาสัมพันธการปฏิบัติหนาที่ของ
ตํารวจผานสื่อวิทยุหลัก สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ (44 สถานี) เพื่อใหประชาชน
ไดรับรู

-ผลิตและเผยแพรสื่อ
ประชาสัมพันธผานสื่อ
วิทยุหลัก สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
(44 สถานี) ไมนอยกวา
32 ครั้ง/วัน

2.2 เพิ่มขยายเครือขาย ชองทางในการ
เผยแพรประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลน
(Social Media) (เว็บไซต เฟสบุค ทวิตเตอร
ไลนอินสตารแกรม)

2) ประชาสัมพันธการปฏิบัติหนาที่ของ
ตํารวจผานสื่อสังคมออนไลน (Social
Media) (เว็บไซต เฟสบุค ทวิตเตอร ไลน
อินสตารแกรม) เพื่อใหประชาชน
ไดรับทราบ

-จํานวนในการเขาชม
ผานชองทางสื่อ
ประชาสัมพันธ ไมนอย
กวา 5,260 ครั้ง/ป

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

สท.

ปฏิบัติ
ทุกหนวย
ในสังกัด
ตร.

๕๕
กลยุทธ
3. เสริมสรางและ
พัฒนาขาราชการ
ตํารวจใหมีวินัยและ
เครงครัดตอคุณธรรม
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของ
ตํารวจ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

-จํานวนหลักสูตร 3.1 เสริมสรางและพัฒนาจิตสํานึกของ
การอบรมที่ไดรับ ขาราชการตํารวจ
การบรรจุเนื้อหา
เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของ
ตํารวจ ไมนอยกวา
3 หลักสูตรตอป

4. ดําเนินกิจกรรมที่ -รอยละความสําเร็จ
มุงเนนการแกปญหา ของการทํากิจกรรม
ของชุมชนและสังคม ที่มงุ เนนการแกไข
ปญหาของชุมชน
และสังคม รอยละ
100

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ

1) จัดทําและแจกจายคูมือประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

-แจกจายคูมือประมวล
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
ของตํารวจไดครบ
ทุกหนวย รอยละ 100

จต.

ปฏิบัติ
ทุกหนวย
ในสังกัด
ตร.

2) โครงการตํารวจไทยใจสะอาด

-ทุกหนวยในสังกัด ตร.
ดําเนินการตามกิจกรรม
ที่กําหนด

จต.
และ
บช.ศ.

ทุกหนวย
ในสังกัด
ตร.

-ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
ตามโครงการพบปะผูนํา
ชุมชนและโครงการ
ชุมชนเขมแข็ง

สยศ.ตร.
(ผอ.)

บช.น.
ภ.1 – 9
และ ศชต.

4.1 สถานีตํารวจจัดทําขอมูล การวิเคราะห 1) โครงการพบปะผูนําชุมชน
ป ญ หาภายในพื้ น ที่ ร ว มกั บ กต.ตร.สน./ 2) โครงการชุมชนเขมแข็ง
หน ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนในพื้ น ที่ แ ละ
จัดลําดับความสําคัญของวิธีการและการแกไข
ปญหา

หมายเหตุ : 1. ใหหนวยรับผิดชอบหลัก/รวม ที่มีชื่อลําดับแรก เปนหนวยงานหลัก
2. หนวยงานรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหนวยงานสนับสนุนไดตามความเหมาะสม โดยใหเสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)

หลัก/รวม

๕๖
กลยุทธแนวทางดําเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหนวยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่ 2: การพัฒนางานตํารวจใหโปรงใส มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : ความเชื่อมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติงานของตํารวจ ไมนอยกวารอยละ 80
เปาประสงค : 2.๔ บุคลากรและหนวยงานมีครุภัณฑ ยุทโธปกรณ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หนวยรับผิดชอบ

กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. สงเสริม
ศักยภาพ
บุคลากร และ
ระบบงานของ
งานสืบสวน
งานสอบสวน
งานนิติวทิ ยาศาสตร
และงานปองกัน
ปราบปราม
อาชญากรรม

-ประชาชนมี
ความเชื่อมั่นใน
การอํานวยความ
ยุติธรรม
ไมนอยกวา
รอยละ 80

1.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบงานนิติ
วิทยาศาสตร และสงเสริมสนับสนุนใหนําเทคโนโลยี
มาใชในการปฏิบัติงานทั้งระบบ

1) พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ระบบงานดานนิติวิทยาศาสตร
ระบบฐานขอมูลเพื่อความเปน
มาตรฐานสากลในการปฏิบัติงาน
และสงเสริมใหนําเทคโนโลยีสมัยใหม
มาใชในการปฏิบัติงานทั้งระบบ เพื่อ
สนับสนุนงานปองกันและปราบปราม
และลดระดับอาชญากรรม
2) โครงการพัฒนาฝกอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดานนิติวิทยาศาสตร
ในกลุมงานตาง ๆ

-รอยละของจํานวนบุคลากร
ที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ในกลุมงานตาง ๆ รวมแลว
ไมนอยกวารอยละ 15

สพฐ.ตร.

1.2 ปฏิรูประบบงานตํารวจใหสามารถอํานวย
ความยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส

1) นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในระบบงานสอบสวน

-รอยละความสําเร็จ
ของการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในระบบ
งานสอบสวน รอยละ 90

สทส.

หลัก/รวม

ปฏิบัติ
สพฐ.ตร.

กมค.
บช.น.
ภ.1 – 9
และ
ศชต.

๕๗
กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

2. ตรวจสอบ
-ระดับความสําเร็จ 1.1 จัดทําแผนการขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ
ควบคุม เพื่อวาง ของการจัดหา
ยุทโธปกรณ เครื่องมือเครื่องใช
แผนการขอรับ
ครุภัณฑ
การสนับสนุน
ครุภัณฑ
ยุทโธปกรณ
ยานพาหนะ
เครื่องมือ
เครื่องใชใหแกทุก
หนวยตามกรอบ
อัตราครุภัณฑ

หนวยรับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2) นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนในการปฏิบัติงานของ
พนักงานสอบสวน

-รอยละความสําเร็จของการ
นําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสอบสวน
รอยละ 60

กมค.
(สบส.)

ปฏิบัติ
บช.น.
ภ.1 – 9
และ ศชต.

1) แผนการขอรับการสนับสนุน
ครุภัณฑ ยุทโธปกรณ ยานพาหนะ
เครื่องมือเครื่องใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย มีความเหมาะสม
ตามมาตรฐานที่กําหนด ใหเปนไปตาม
กรอบอัตราครุภัณฑ
2) โครงการพัฒนาระบบคลังพัสดุ
และระบบฐานขอมูล
3) จัดทํากรอบอัตราพัสดุประจํา
หนวย

-ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําคําของบประมาณ
รายจายประจําป

สกบ.

สกบ.

-ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําทะเบียนครุภัณฑใน
ระบบ
-ระดับความสําเร็จของการ
จัดทํากรอบอัตราพัสดุ
ประจําหนวย

สกบ.

สกบ.

หลัก/รวม

๕๘

กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
4) จัดหาครุภัณฑวิทยาศาสตรและ
ครุภัณฑวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน
สําหรับงานตรวจพิสูจนยาเสพติด
(7 รายการ)

ตัวชี้วัด
-รอยละความสําเร็จ
ในการจัดหาครุภัณฑฯ
รอยละ 100

หมายเหตุ : 1. ใหหนวยรับผิดชอบหลัก/รวม ที่มีชื่อลําดับแรก เปนหนวยงานหลัก
2. หนวยงานรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหนวยงานสนับสนุนไดตามความเหมาะสม โดยใหเสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

ปฏิบัติ

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.

๕๙
กลยุทธแนวทางดําเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหนวยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่ 3 : การมีสวนรวมของประชาชนและเครือขายการปฏิบัติงานของตํารวจ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : จํานวนคดีอาญาที่มีผลตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินตอจํานวนประชากรแสนคน
1) กลุมคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต รางกายและเพศ ไมเกิน 41.87 คดี
2) กลุมคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย ไมเกิน 113.50 คดี
เปาประสงค : 3.1 การมีสวนรวมของประชาชน เครือขายภาครัฐ และภาคเอกชนที่เขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาอาชญากรรมและใหบริการ มีความเขมแข็ง
กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. สงเสริม
สนับสนุนให
ประชาชน
เครือขายภาครัฐ
และภาคเอกชน
เขามามีสวนรวม
ตามหลักเกณฑที่
กําหนด

-การเขาปฏิบัติ
งานของชุดปฏิบัติ
งานชุมชนสัมพันธ
ในหมูบาน
เปาหมาย จํานวน
7,410 หมูบาน/
ชุมชน

1.1 เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ปองกันแกไขปญหาอาชญากรรม
1.2 สรางเครือขายการมีสวนรวม ฝกอบรม
ใหความรู เพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงาน
1.3 จัดการความขัดแยงในชุมชน
1.4 จัดการปญหาอาชญากรรมและปญหาอื่น ๆ
ตามขอเสนอของชุมชน
1.5 กําหนดพื้นที่เปาหมายในการดําเนินงานรวมกัน

1) โครงการการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการปองกันแกไขปญหา
อาชญากรรม
2) จัดทําสื่อเผยแพรผลการ
ปฏิบัติงานตํารวจชุมชนสัมพันธและ
การมีสวนรวมของประชาชนใน
กิจกรรมตํารวจ
3) จัดทําทะเบียนสมาชิกอาสาสมัคร
4) โครงการอบรมอาสาสมัคร
ชวยเหลืองานตํารวจ

-ความสําเร็จของการจัดทํา
แผน/โครงการ/ แนวทาง
ปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ
และการมีสวนรวมของ
ประชาชนในกิจการตํารวจ
-ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําสื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธในการ
ปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ
และการมีสวนรวมของ
ประชาชนในกิจการตํารวจ
อาสาสมัครชวยเหลืองาน
ตํารวจ ไมนอยกวา
รอยละ 80

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

ปฏิบัติ

สยศ.ตร.
(ผอ.)

ทุกหนวย
ในสังกัด
ตร.

สยศ.ตร.
(ผอ.)

บช.น.
บช.ก.
ภ.1-9
และ
ศชต.

๖๐

กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

ปฏิบัติ

1.6 ชุมชนและมวลชนสัมพันธ

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

-จํานวนหมูบานชุมชน
เปาหมาย 7,410 หมูบาน/
ชุมชน

สยศ.ตร.
(ผอ.)

บช.น.
บช.ก.
ภ.1-9
และ
ศชต.

1.7 เพิ่มพูนความรูและเสริมสรางแนวรวมในการ
ปองกันปราบปรามอาชญากรรม

1) แสวงหาความรวมมือจากประชาชน
- อบรมสมาชิกแจงขาวอาชญากรรม
- อบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย
- อบรมอาสาสมัครตํารวจบาน
- อบรมอาสาสมัครตํารวจชุมชน
อยางนอย 1 โครงการ
2) โครงการชุมชนเขมแข็ง
- โครงการชุมชน/หมูบานปลอด
อาชญากรรม ปลอดยาเสพติด
ปลอดอบายมุข
- โครงการชุมชน/หมูบานโรงเรียน
มัสยิด สถานประกอบการสีขาว
- โครงการจัดระเบียบรอบ
สถานศึกษา อยางนอย 1 โครงการ

-รอยละของสถานีตํารวจ
ที่มีการดําเนินการโครงการ
ชุมชนเขมแข็ง ไมนอยกวา
รอยละ 80

สยศ.ตร.
(ผอ.)

บช.น.
บช.ก.
ภ.1-9
และ
ศชต.

สยศ.ตร.
(ผอ.)

บช.น.
ภ.1-9
และ
ศชต.

หมายเหตุ : 1. ใหหนวยรับผิดชอบหลัก/รวม ที่มีชื่อลําดับแรก เปนหนวยงานหลัก
2. หนวยงานรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหนวยงานสนับสนุนไดตามความเหมาะสม โดยใหเสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)

๖๑
กลยุทธแนวทางดําเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหนวยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่ 3 : การมีสวนรวมของประชาชนและเครือขายการปฏิบัติงานของตํารวจ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : จํานวนคดีอาญาที่มีผลตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินตอจํานวนประชากรแสนคน
1) กลุมคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต รางกายและเพศ ไมเกิน 41.87 คดี
2) กลุมคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย ไมเกิน 113.50 คดี
เปาประสงค : 3.2 การมีสวนรวมของประชาชน เครือขายภาครัฐและภาคเอกชนที่เขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาอาชญากรรมและใหบริการ มีความพึงพอใจ

กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

๑. สงเสริม
ยกยอง เชิดชู
เกียรติและ/หรือ
ใหรางวัลตอบ
แทนคุณความดี
แกประชาชน
องคกรสวน
ทองถิ่น เครือขาย
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่เขา
มามีสวนรวมใน
กิจการตํารวจ

-รอยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน
ตามโครงการ
สงเสริมยกยอง
เชิดชูเกียรติฯ
รอยละ 100

แนวทางการดําเนินงาน
1.1 การชวยเหลืองานปองกันโดยการใหรางวัลกับ
ผูชวยเหลืองานตํารวจ
1.1.1 จัดทําโครงการยกยองเชิดชูเกียรติ
ขาราชการตํารวจ องคกร และบุคคลภายนอกที่ทํา
คุณงามความดี ชวยเหลืองานตํารวจ และใหการ
สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ จนเปนที่ยกยองแกบุคคลทั่วไป

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1) โครงการยกยองเชิดชูเกียรติ
ขาราชการตํารวจ องคกร และ
บุคคลภายนอกที่ทําคุณงามความดี
ใหกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ
• ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติ
จะดําเนินการมอบโลและประกาศ
เกียรติคุณในการจัดงานวันตํารวจ
ประจําป

ตัวชี้วัด

-ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําโครงการยกยอง
ขาราชการตํารวจ องคกร
และบุคคลภายนอกที่ทํา
คุณงามความดีใหกับ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

ปฏิบัติ

สลก.ตร.

ทุกหนวย
ในสังกัด
ตร.

๖๒
กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

๒. สนับสนุนเงิน
คาตอบแทนและ
สวัสดิการใหกับ
ประชาชนและ
เครือขายภาครัฐ
และภาคเอกชน
ตามความ
เหมาะสม

-ระดับความ
สําเร็จของการ
จัดทําแผนจัดสรร
งบประมาณ
คาตอบแทน
ใหกับอาสาสมัคร
ที่ชวยเหลืองาน
ตํารวจ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2.1 การจัดสรรงบประมาณประจําปเพื่อเปน
คาตอบแทนใหกับประชาชนที่เปนอาสาสมัคร
ชวยเหลืองานตํารวจ จํานวน 477 สถานี

1) จัดทําคําของบประมาณรายจาย
ประจําปเพื่อเปนคาตอบแทนใหกับ
อาสาสมัครที่ชวยเหลืองานตํารวจ

2.2 สํานักงานตํารวจแหงชาติ จัดสรรงบประมาณ
ใหเพียงพอ

1) จัดสรรงบประมาณตามคําขอ
งบประมาณรายจายประจําป

2.3 จัดสรรงบประมาณรายจายประจําป เพื่อเปน 1) จัดทําแผนจัดสรรงบประมาณ
คาตอบแทนใหกับอาสาสมัครที่ชวยเหลืองานตํารวจ รายจายประจําปเพื่อเปนคาตอบแทน
ใหกับอาสาสมัครที่ชวยเหลืองาน
ตํารวจตามหลักเกณฑคําขอ
งบประมาณและระยะเวลาที่กําหนด

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

ปฏิบัติ

-ระดับความสําเร็จของการ
จัดสรรงบประมาณประจําป
เพื่อเปนคาตอบแทนใหกับ
อาสาสมัครที่ชวยเหลืองาน
ตํารวจ รอยละ 100

สยศ.ตร.
(ผอ.)

สยศ.ตร.
(ผอ.)

-ระดับความสําเร็จของการ
จัดสรรงบประมาณตาม
คําของบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560

สงป.

สงป.

สยศ.ตร.
(ผอ.)

สยศ.ตร.
(ผอ.)

-ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําแผนจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560

๖๓
กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๓. ปรับปรุง
-รอยละความ
3.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน/แนวทางการ 1) จัดทําโครงการประเมินผลการ
-ระดับความสําเร็จของ
พัฒนารูปแบบ
สําเร็จของ
ปฏิบัติการชุมชนสัมพันธและการมีสวนรวมในกิจการ ปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ และการมี โครงการประเมินผลการ
วิธีการปฏิบัติ
โครงการประเมิน ตํารวจ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําป
สวนรวมของประชาชนในกิจการ
ปฏิบัติชุมชนสัมพันธและ
ตลอดจนแนวทาง ผลการปฏิบัติงาน งบประมาณ พ.ศ. 2560
ตํารวจเพื่อนํามาปรับปรุง พัฒนา
การมีสวนรวมของประชาชน
การประเมินผล ชุมชนสัมพันธและ
รูปแบบ วิธีการปฏิบัติงานตลอดจน ในกิจการตํารวจ
การเขามามีสวน การมีสวนรวมใน
ขอเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน
รวมของ ประชาชน กิจการของตํารวจ
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
องคกรสวนทองถิ่น
เครือขายภาครัฐ
และภาคเอกชนใหมี
ความชัดเจน
สามารถนําไป
ปฏิบัติไดอยางเปน
รูปธรรม มีความ
เหมาะสมกับสภาพ
ปญหาและความ
ตองการของ
ประชาชนในพื้นที่
หมายเหตุ : 1. ใหหนวยรับผิดชอบหลัก/รวม ที่มีชื่อลําดับแรก เปนหนวยงานหลัก
2. หนวยงานรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหนวยงานสนับสนุนไดตามความเหมาะสม โดยใหเสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

ปฏิบัติ

สยศ.ตร.
(ผอ.)

บช.น.
ภ.1-9
และ
ศชต.

๖๔
กลยุทธแนวทางดําเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหนวยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่ 3 : การมีสวนรวมของประชาชนและเครือขายการปฏิบัติงานของตํารวจ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : จํานวนคดีอาญาที่มีผลตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินตอจํานวนประชากรแสนคน
1) กลุมคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต รางกายและเพศ ไมเกิน 41.87 คดี
2) กลุมคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย ไมเกิน 113.50 คดี
เปาประสงค : 3.3 กฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของเอื้อตอการเขามามีสวนรวมของประชาชน เครือขายภาครัฐและภาคเอกชน
กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

1.บูรณาการ
กลไกที่เกี่ยวของ
ทั้งภายในและ
ภายนอกองคการ
ใหมีการเชื่อมโยง
การดําเนินงาน
การมีสวนรวม
ของประชาชน
องคกรสวน
ทองถิ่น เครือขาย
ภาครัฐ และภาค
เอกชน ใหมี
เอกภาพ
ลดความ ซ้ําซอน
ในการปฏิบัติงาน

-รอยละ
ความสําเร็จของ
การบูรณาการ
กลไกที่เกี่ยวของ
ทั้งภายในและ
ภายนอกองคการ

แนวทางการดําเนินงาน
1.1 ทบทวน/ศึกษา/ปรับปรุงบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบของเครือขายภาคประชาชน
เชน กต.ตร. อาสาสมัครตาง ๆ เพื่อรวมมือกัน
ในการทํางานอยางใกลชิด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) การเผยแพรความรูความเขาใจใน
การปฏิบัติตามระเบียบ ก.ต.ช. วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการจัดระบบการ
บริหาร การปฏิบัติงานดานการ
ปองกันและปราบปรามการกระทํา
ความผิดทางอาญา การรักษาความ
สงบเรียบรอย และการรักษาความ
ปลอดภัยของประชาชนใหเหมาะสม
กับความตองการของแตละทองถิ่น
และชุมชน พ.ศ. 2560
2) บันทึกกรอบแนวทางความรวมมือ
เพื่อการดําเนินการใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ
พ.ศ. 2560 ระหวาง สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ กับกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

-จํานวนชองทาง ที่เผยแพร
ความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติตามระเบียบ
ก.ต.ช. วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการจัดระบบ
การบริหารฯ (อยางนอย 3
ชองทาง)

-รอยละความสําเร็จของการ
จัดทําบันทึกกรอบแนวทาง
ความรวมมือเพื่อการ
ดําเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติตํารวจ
แหงชาติ พ.ศ. 2560
รอยละ 30

หนวยรับผิดชอบ
ปฏิบัติ
สง.ก.ต.ช. สง.ก.ต.ช.
หลัก/รวม

๖๕
กลยุทธ

๒. ปรับปรุงแกไข
กฎหมาย กฎ
ระเบียบ คําสั่ง
และขอบังคับ
ตาง ๆ ที่เปน
อุปสรรค
ตอการเปดโอกาส
ใหประชาชน
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
เครือขายภาครัฐ
และภาคเอกชน

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
ปฏิบัติ
สง.ก.ต.ช. สง.ก.ต.ช.
หลัก/รวม

1.2 เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ในการตรวจสอบกิจกรรมการทํางานของตํารวจ
และเสริมสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชน
และทองถิ่น

1) โครงการ กต.ตร. พบประชาชน

-ระดับความสําเร็จของ
การรายงานผลใหสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ตามแผน
ปฏิบัติราชการสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560

1.3 ใหบริการทางวิชาการดานวิชาชีพตํารวจและ
บังคับใชกฎหมายใหแกหนวยงานใน ตร. หนวยงาน
บังคับใชกฎหมายอื่น ทั้งภาคราชการ เอกชน และ
ประชาชน

1) โครงการใหบริการทางวิชาการ
ดานวิชาชีพตํารวจและบังคับใช
กฎหมาย

-ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ ไมนอยกวา
รอยละ 80

รร.นรต.

1) แกไขระเบียบ ก.ต.ช. วาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการจัดระบบการ
บริหาร การปฏิบัติงานดานการ
ปองกันและปราบปรามการกระทํา
ความผิดทางอาญา การรักษาความ
สงบเรียบรอยและการรักษาความ
ปลอดภัยของประชาชนใหเหมาะสม
กับความตองการของแตละทองถิ่น
ชุมชน พ.ศ. 2559

-ระดับความสําเร็จของการ
ปรับปรุงแกไขระเบียบ
ก.ต.ช. วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการจัดระบบการ
บริหารฯ

สง.ก.ต.ช. สง.ก.ต.ช.

-ระดับความ
2.1 ปรับปรุงแกไขระเบียบ กฎ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
สําเร็จของการ
กับการเปดโอกาสใหประชาชน องคกรปกครองสวน
จัดทําหรือ
ทองถิน่ เครือขายภาครัฐ และภาคเอกชน
ปรับปรุงแกไข
กฎหมายระเบียบ
ที่เกี่ยวของ

รร.นรต.

๖๖
กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2) แกไขระเบียบ ก.ต.ช. วาดวย
คณะกรรมการ ตรวจสอบและ
ติดตามการบริหารงานตํารวจ
พ.ศ. 2549

-ระดับความสําเร็จในการ
แกไขระเบียบตรวจสอบและ
ติดตามการบริหารงาน
ตํารวจ พ.ศ. 2549

2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานอํานวย
ความยุติธรรม
-การปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง
และขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ดานการอํานวยความยุติธรรม

1) รวบรวมและระดมความคิดเห็น
ความตองการของประชาชนในการ
เขามามีสวนรวมในการปรับปรุงกฎ
ระเบียบ คําสั่ง ที่เกี่ยวของของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ทั้งนี้
เฉพาะเทาที่ไมขัดตอกฎหมายหรือ
กระทบตอระบบกระบวนการ
ยุติธรรม

-ระดับความสําเร็จของการ
ปรับปรุงกฎ ระเบียบ คําสั่ง
ที่เกี่ยวของของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ

2.3 ปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช
กฎหมาย

1) นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในระบบงานสอบสวน

-รอยละความสําเร็จของ
การนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในระบบ
งานสอบสวนไมนอยกวา
รอยละ 90
2) ดําเนินการสรรหาผูทําหนาที่
-รอยละความสําเร็จของการ
พนักงานสอบสวนเพิ่มเติม (จาก
ดําเนินการสรรหาผูทําหนาที่
ขาราชการตํารวจระดับชั้นประทวน) พนักงานสอบสวนเพิ่มเติม
ได ไมนอยกวารอยละ 50

หนวยรับผิดชอบ
ปฏิบัติ
สง.ก.ต.ช. สง.ก.ต.ช.
หลัก/รวม

กมค.

กมค.

กมค.

กมค.

กมค.

กมค.

๖๗
กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
3) ปรับปรุงคุณสมบัติของหัวหนา
สถานีตํารวจ

ตัวชี้วัด
-รอยละความสําเร็จ
ปรับปรุงคุณสมบัติของ
หัวหนาสถานีตํารวจได
ไมนอยกวา รอยละ 50

-ระดับความสําเร็จของ
4) ฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานดานการสืบสวน สอบสวน การฝกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน
และวิทยาการตํารวจ
ดานการสืบสวน สอบสวน
และวิทยาการตํารวจ
หมายเหตุ : 1. ใหหนวยรับผิดชอบหลัก/รวม ที่มีชื่อลําดับแรก เปนหนวยงานหลัก
2. หนวยงานรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหนวยงานสนับสนุนไดตามความเหมาะสม โดยใหเสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)

หนวยรับผิดชอบ
กมค.

ปฏิบัติ
กมค.

กมค.

กมค.

หลัก/รวม

๖๘
กลยุทธแนวทางดําเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหนวยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่ 3 : การมีสวนรวมของประชาชนและเครือขายการปฏิบัติงานของตํารวจ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : จํานวนคดีอาญาที่มีผลตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินตอจํานวนประชากรแสนคน
1) กลุมคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต รางกายและเพศ ไมเกิน 41.87 คดี
2) กลุมคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย ไมเกิน 113.50 คดี
เปาประสงค : 3.๔ หนวยงานและบุคลากรนําแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน เครือขายภาครัฐและภาคเอกชนมาใชในการแกไขปญหาอาชญากรรมและใหบริการประชาชน
กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

๑. ปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน
ของขาราชการ
ตํารวจและ
เปาหมายการ
ทํางานของ
หนวยงานทุก
ระดับใหยึดถือ
การมีสวนรวม
ของประชาชนใน
การทํางานตาม
แนวคิด
Community
Policing

-รอยละความ
สําเร็จของ
ขาราชการตํารวจ
มีความรูเกี่ยวกับ
การมีสวนรวม
ของประชาชน
ในการทํางาน
ตามแนวคิด
Community
Policing
(รอยละ 100)

แนวทางการดําเนินงาน
1.1 การฝกอบรมขาราชการตํารวจหรือพัฒนา
บุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการทํางานตามแนวคิด Community
Policing จํานวน 2 รุน ๆ ละ 280 นาย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) อบรมบุคลากร และเสริมสราง
ความรูดานการบริหารงานแบบ
มีสวนรวมของประชาชนใหแก
เจาหนาที่ตํารวจทุกระดับ
-จัดใหมีวิชาการฝกอบรมเกี่ยวกับ
งานชุมชนสัมพันธ และการมีสวน
รวมของประชาชนในการปองกัน
อาชญากรรม โครงการ/กิจกรรม
การปฏิบัติรวมกับภาคประชาชน
ในชุมชน/หมูบาน และโครงการ
ศึกษาดูงานการมีสวนรวมของ
ประชาชน (โดยใชหลักการชุมชน
เขมแข็ง) ในกิจการตํารวจภายใน
ประเทศทุกหลักสูตรการศึกษาอบรม
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

-จํานวนขาราชการตํารวจ
ที่ไดรับความรูเกี่ยวกับงาน
ชุมชนสัมพันธและการมีสวน
รวมในกิจการของตํารวจ
รอยละ 100

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

ปฏิบัติ

สยศ.ตร.
(ผอ.)

หนวย
ฝกอบรม
ในสังกัด
ตร.

๖๙

กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

๒. จัดทําฐานขอมูล
ในเรื่องการมีสวน
รวมของประชาชน
ไดแก ทะเบียน
อาสาสมัคร
องคกรสวนทองถิ่น
เครือขายภาครัฐ
และภาคเอกชน
ประเภทและชนิด
ของกิจกรรมที่
ดําเนินการและให
สามารถเชื่อมโยง
ระหวางหนวยงานใน
กระบวนการยุติธรรม
และหนวยงานอื่น ๆ

-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับปรุง
ฐานขอมูลอาสาสมัคร
ชวยเหลือกิจการ
ตํารวจ

2.1 รวบรวมจัดทําฐานขอมูลภาคประชาชน
กลุมองคกรในชุมชน เครือขายภาครัฐ
และภาคเอกชนใหเปนปจจุบัน
2.2 รวบรวมเพื่อจัดทําฐานขอมูลภาค
ประชาชน กลุมองคกรในชุมชน เครือขาย
ภาครัฐ และภาคเอกชนใหเปนปจจุบัน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) แผน/โครงการ/แนวทางปฏิบัติงาน -รอยละความสําเร็จของการ
จัดทําทะเบียนสมาชิก
ชุมชนสัมพันธและการมีสวนรวม
อาสาสมัคร รอยละ 100
ของประชาชนในกิจการตํารวจ

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

ปฏิบัติ

สยศ.ตร.
(ผอ.)

บช.น.
ภ.1-9
และ
ศชต.

๗๐

กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

3. ปรับโครงสราง
หนวยงานและระบบ
ตําแหนงให
สอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน

-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับปรุง
โครงสรางให
สอดคลองกับการ
มีสวนรวมของ
ประชาชน
-ก.ตร.หรือ อ.ก.ตร.
บริหารทรัพยากร
บุคคลมีมติอนุมัติ
หรือไมอนุมัติ
ตามที่เสนอ
-ลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

แนวทางการดําเนินงาน
3.1 ปรับปรุงโครงสรางหนวยงานให
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. ปรับปรุงโครงสรางสวนราชการและ -ระดับความสําเร็จของ
ระบบตําแหนง
การปรับปรุงโครงสราง
และระบบตําแหนง

หมายเหตุ : 1. ใหหนวยรับผิดชอบหลัก/รวม ที่มีชื่อลําดับแรก เปนหนวยงานหลัก
2. หนวยงานรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหนวยงานสนับสนุนไดตามความเหมาะสม โดยใหเสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

ปฏิบัติ

สกพ.(อต.)

สกพ.
(อต.)
และ
สง.ก.ตร.

๗๑
กลยุทธแนวทางดําเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหนวยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่ 4 : การสรางความเขมแข็งในการบริหาร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : ความพึงพอใจของขาราชการตํารวจตอการบริหารงานภายในองคการ ไมนอยกวารอยละ 80
เปาประสงค : 4.1 การบริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. การบริหาร
ที่มุงเนนผลงาน
ตามแผน
ยุทธศาสตร

-รอยละ
ความสําเร็จของ
การจัดทํา
แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ที่
สอดคลองตาม
รางกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป
(พ.ศ.2560 –
2579)
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 - 2564)
การพัฒนาที่ยั่งยืน

1.1 ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย กลยุทธ
ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ และ
แผนงานบูรณาการในปงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560
1.2 จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ที่สอดคลอง
ตามรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
(พ.ศ.2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นโยบายรัฐบาล
และนโยบายสํานักงานตํารวจแหงชาติ

1) จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560
2) ถายทอดและขับเคลื่อนแผนฯ
ไปสูการปฏิบัติ ใหกับทุกหนวย
ในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
3) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนฯ

-ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ
และประเมินผลการปฏิบัติ
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560

1.2 บริหารจัดการระบบงบประมาณ โดยมุงเนน
ผลงานเชิงยุทธศาสตร

1) พัฒนาระบบการบริหาร
งบประมาณใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ
2) ติดตามเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณใหมีประสิทธิภาพ

-รอยละความสําเร็จของ
การเบิกจายงบประมาณ
ภาพรวม ไมนอยกวา
รอยละ 96

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

ปฏิบัติ

สยศ.ตร.
(ยศ.)

ทุกหนวย
ในสังกัด
ตร.

สงป.

ทุกหนวย
ในสังกัด
ตร.

๗๒
กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

(SDGs) นโยบาย
1.3 พัฒนาองคการและบุคลากรใหมี
รัฐบาล และนโยบาย ศักยภาพ คุณธรรมและจริยธรรมใหมีความ
สํานักงานตํารวจ
สอดคลองตอความเปลี่ยนแปลง
แหงชาติ

1.4 ขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานขององคการและบุคลากร
ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสและสามารถ
ตรวจสอบได

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามยุทธศาสตร
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
พ.ศ. 2557 - 2560

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

ปฏิบัติ

-ระดับความสําเร็จของ
การขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ตามยุทธศาสตรการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
พ.ศ. 2557 - 2560

สกพ.

ทุกหนวย
ในสังกัด
ตร.

1) ทบทวน/ปรับปรุงประเมินผล
การการปฏิบัติราชการระดับบุคคล

-ระดับความสําเร็จของ
การทบทวนปรับปรุง
การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการระดับบุคคล

สกพ.

สกพ.

2) ประเมินคุณธรรมและโปรงใส
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency
Assessment - ITA)

-รอยละของการประเมินผล
คุณธรรมและความโปรงใส
การดําเนินงานหนวยงาน
ภาครัฐ ITA ไมนอยกวา
รอยละ 40

จต.

ทุกหนวย
ในสังกัด
ตร.

สยศ.ตร.
(ยศ.)

ทุกหนวย
ในสังกัด
ตร.

1.5 ดําเนินการตามระบบควบคุมภายใน
1) กําหนดแนวทางการควบคุมภายใน -ระดับความสําเร็จของการ
และติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุมภายใน ควบคุมภายใน
ของทุกหนวยงาน
ของทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
หมายเหตุ : 1. ใหหนวยรับผิดชอบหลัก/รวม ที่มีชื่อลําดับแรก เปนหนวยงานหลัก
2. หนวยงานรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหนวยงานสนับสนุนไดตามความเหมาะสม โดยใหเสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)

๗๓
กลยุทธแนวทางดําเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหนวยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่ 4 : การสรางความเขมแข็งในการบริหาร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : ความพึงพอใจของขาราชการตํารวจตอการบริหารงานภายในองคการ ไมนอยกวารอยละ 80
เปาประสงค : 4.2 ผูมีสวนเกี่ยวของและประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
กลยุทธ
๑. สรางบรรยากาศ
แวดลอมที่ดีแก
ผูรับบริการ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

-รอยละความความ 1.1 พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่
สิ่งแวดลอม ภูมิทัศนใหมีความสวยงาม
พึงพอใจของ
สะดวก เหมาะสม (Front office)
ผูรับบริการบน
สถานีตํารวจ
(Front office)
ไมนอยกวา
รอยละ 70
1.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตํารวจใหมีความสุข
ในการปฏิบัติงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

• พัฒนาสถานีตํารวจ และหนวยบริการ
ประชาชน
1) ปายอาคาร สถานที่ทําการ
2) ประชาสัมพันธขั้นตอนการดําเนินงาน
3) รวมงานบริการ จัดเจาหนาที่
4) รักษาความสะอาด
5) จัดการอํานวยความสะดวก

-ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาปรับปรุง
อาคารสถานที่ปฏิบัติ
ราชการ (Front office)

1) ปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการ
ปฏิบัติงาน

-ระดับความสําเร็จของ
การปรับรูปแบบรายการ
ของสถานีตํารวจ

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

สกบ.

ปฏิบัติ
ทุกหนวย
ในสังกัด
ตร.

๗๔
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ

กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

๒. พัฒนาระบบการ
ใหบริการของทุก
หนวยงานใน
สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
ใหตอบสนองความ
ตองการของประชาชน

-รอยละของจํานวน
สถานีตํารวจที่ไดรับ
การพัฒนาระบบ
การใหบริการ
ประชาชน ไมนอย
กวา รอยละ 80

2.1 ปรับปรุงระบบการใหบริการของ
กระบวนงานตาม พระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558

1) เพิ่มชองทางการใหบริการที่มีความ
เหมาะสมเพียงพอตอการใหบริการ
โดยเฉพาะชองทางอิเล็กทรอนิกส
2) เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
เพื่อลดระยะเวลาในการใหบริการ
3) เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการโดย
จัดทํา One Stop Service
4) ทบทวนพัฒนากฎหมายใหทันสมัย
และมีความยืดหยุนมากขึ้น
5) นํา IT หรือนวัตกรรมมาใชในการ
ปรับปรุงการใหบริการ

-ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะแนวทาง
ในการปรับปรุงของ
หนวยงานภาครัฐ
5 ประเด็น

สยศ.ตร.
(ยศ.)

๓. สรางวัฒนธรรม
ขององคการโดยใหมี
จิตสํานึกตอการ
ใหบริการประชาชน

-ความพึงพอใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับ
การมีคุณธรรม
จริยธรรมของ
ขาราชการตํารวจ
ไมนอยกวา
รอยละ 60

3.1 ปลูกฝงและสรางแรงจูงใจในการมีจิต
สํานึกในการใหบริการประชาชน
3.2 สงเสริม ยกยองและเชิดชูเกียรติ
แกผูปฏิบัติงานดีเดน

1) โครงการสรางภาพลักษณตํารวจ
(เชิดชูเกียรติ) คัดเลือกหนวยงานและ
ขาราชการตํารวจ เพื่อประกาศเชิดชู
เกียรติใหเปนผูที่มีความประพฤติดี
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตํารวจ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560

-ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการสรรหา
และคัดเลือกขาราชการ
ตํารวจเพื่อยกยองเชิดชู
เกียรติประจําป
พ.ศ. 2560

บช.ศ.

หมายเหตุ : 1. ใหหนวยรับผิดชอบหลัก/รวม ที่มีชื่อลําดับแรก เปนหนวยงานหลัก
2. หนวยงานรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหนวยงานสนับสนุนไดตามความเหมาะสม โดยใหเสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)

หลัก/รวม

ปฏิบัติ
บช.น.
สยศ.ตร.
(ผก.)
สตม.

ทุกหนวย
ในสังกัด
ตร.

๗๕
กลยุทธแนวทางดําเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหนวยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่ 4 : การสรางความเขมแข็งในการบริหาร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : ความพึงพอใจของขาราชการตํารวจตอการบริหารงานภายในองคการ ไมนอยกวารอยละ 80
เปาประสงค : 4.3 กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

1. พัฒนา
กระบวนการจัดการ
ดานยุทธศาสตร
ดานงบประมาณ
และดานการตรวจ
ราชการ ใหมีความ
คุมคาและมี
ประสิทธิภาพ

-รอยละความสําเร็จ
ของการพัฒนา
กระบวนการ
บริหารจัดการฯ
ไมนอยกวา
รอยละ 60

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.1 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
ดานยุทธศาสตร ดานงบประมาณ และดาน
การตรวจราชการ ใหมีความคุมคาและมี
ประสิทธิภาพ
-ปรับปรุงสวัสดิการของตํารวจ
-เงินเดือน คาตอบแทน
-โครงการอาหารกลางวัน
-การรักษาพยาบาล
-สถานที่พักอาศัย

1) ฝกอบรมการจัดทํา
-ยุทธศาสตร
-งบประมาณ

-ระดับความสําเร็จของ
การทบทวน ปรับปรุง
ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตร
2. งบประมาณ
3. การตรวจราชการ

1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ดานการสงกําลังบํารุงใหกับผูที่ปฏิบัติงาน
ดานการจัดซื้อจัดจางและพัสดุ

1) จัดฝกอบรม จัดซื้อ จัดจาง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ

-ระดับความสําเร็จของ
การจัดฝกอบรม จัดซื้อ
จัดจาง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ

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

หลัก/รวม

สกบ.

ทุกหนวย
ในสังกัด
ตร.

๗๖
กลยุทธ
2. กําหนดแผนการ
จัดหาและทดแทน
สถานที่ทําการ
บานพัก ยุทโธปกรณ
อุปกรณ เครื่องมือ
เพียงพอและ
เหมาะสมตอการ
ปฏิบัติหนาที่

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

-ดําเนินการกอสราง 2.1 กอสรางปรับปรุงอาคารที่ทําการพรอม
อาคารที่ทําการ
สวนประกอบ และอาคารที่พักอาศัยของ
พรอมสวนประกอบ ขาราชการตํารวจ
และอาคารที่พัก
อาศัยฯ แลวเสร็จ
ภายในปงบประมาณ
พ.ศ. 2560

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) กอสรางอาคารที่ทําการพรอม
สวนประกอบและอาคารที่พักอาศัย
ของขาราชการตํารวจใหกับหนวยงาน
ในสังกัด สํานักงานตํารวจแหงชาติ

ตัวชี้วัด
-ดําเนินการกอสราง
อาคารที่ทําการพรอม
สวนประกอบและอาคาร
ที่พักอาศัยฯ แลวเสร็จ
ภายในปงบประมาณ
พ.ศ. 2560

หมายเหตุ : 1. ใหหนวยรับผิดชอบหลัก/รวม ที่มีชื่อลําดับแรก เปนหนวยงานหลัก
2. หนวยงานรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหนวยงานสนับสนุนไดตามความเหมาะสม โดยใหเสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

สกบ.

ปฏิบัติ
สกบ.

๗๗
กลยุทธแนวทางดําเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหนวยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่ 4 : การสรางความเขมแข็งในการบริหาร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : ความพึงพอใจของขาราชการตํารวจตอการบริหารงานภายในองคการ ไมนอยกวารอยละ 80
เปาประสงค : 4.4 ขาราชการตํารวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหนาที่และนําระบบเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ
กลยุทธ
1. จัดทําแผนการ
ศึกษาและฝกอบรม
ใหตรงกับความ
จําเปนและความ
ตองการของแตละ
สายงานใหสอดรับ
กับพันธกิจของ
สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

-รอยละความสําเร็จ 1.1 ปรับปรุงรูปแบบการสรรหาขาราชการ
ของการดําเนินการ ตํารวจเชิงระบบ
ตามแผนการศึกษา
และฝกอบรม
ไมนอยกวา
รอยละ 80
1.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ทุกระดับชั้น เพื่อใหเกิดทักษะ ความชํานาญ
เชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติหนาที่

หนวยรับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) โครงการวิจัยศึกษาความเหมาะสมของ
เครื่องมือวัดดานความรู ความสามารถ
และดานความเหมาะสมกับตําแหนงใน
การสรรหาบุคคลเขาเปนขาราชการตํารวจ

-ความเหมาะสมของ
เครื่องมือเพื่อใชวัดบุคคล
ดานความรู ความสามารถ
และดานความเหมาะสม
กับตําแหนงที่มีมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ

บช.ศ

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

-รอยละของขาราชการ
ตํารวจแตละระดับชั้น
ไดรับการฝกอบรม
ไมนอยกวา รอยละ 20

บช.ศ.

ทุกหนวย
ในสังกัด
ตร.

2) การฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรู
ขาราชการตํารวจ (In – Service Training)
2.1) หลักสูตรปองกันปราบปราม
2.2) หลักสูตรสืบสวน
2.3) หลักสูตรสอบสวน
2.4) หลักสูตรจราจร

-รอยละของขาราชการ
ตํารวจแตละระดับชั้น
ไดรับการฝกอบรมไม
นอยกวา รอยละ 20

บช.ศ.

ทุกหนวย
ในสังกัด
ตร.

หลัก/รวม

ปฏิบัติ
บช.ศ.

๗๘

กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

ปฏิบัติ

3) ปรับปรุงหลักสูตรนักเรียนนายรอย -รอยละความสําเร็จปรับปรุง
ใหมีปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ควบคู หลักสูตร นักเรียนนายรอย
กับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ตํารวจได รอยละ 100

รร.นรต.

รร.นรต.

-รอยละความสําเร็จปรับปรุง
4) ปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการตํารวจเปน หลักสูตรนักเรียนนายรอย
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพตํารวจ ตํารวจได รอยละ 100
(ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558)

รร.นรต.

รร.นรต.

๗๙
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ

กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

2. พัฒนาระบบความ
เจริญกาวหนา
ในหนาที่โดยยึดหลัก
สมรรถนะความรู
ความสามารถ
ความโปรงใส
และเปนธรรม

-รอยละความสําเร็จ
ของการพัฒนา
ระบบความ
เจริญกาวหนา
ในหนาที่โดยยึด
หลักสมรรถนะ
ความรู
ความสามารถ
ความโปรงใส
และเปนธรรม
ไมนอยกวา
รอยละ 60

2.1 ปฏิรูประบบงานตํารวจใหสามารถ
อํานวยความยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
และโปรงใส

1) ปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง และเสนทางการเติบโต
ทางสายอาชีพ (Career Path)

-ระดับความสําเร็จของ
การปรับปรุงคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนง
และเสนทางการเติบโต
(Career Path)

สกพ.

ปฏิบัติ
สกพ.

2.2 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ
ที่เกี่ยวของกับการแตงตั้ง เพื่อใหเปนไป
ตามระบบคุณธรรม

-ปรับปรุงแกไขหลักเกณฑการแตงตั้ง
ขาราชการตํารวจ เพื่อปรับระบบ
การแตงตั้งใหขาราชการตํารวจที่มี
ความรูความสามารถ ตรงกับงาน
ตามระบบคุณธรรม

-ระดับความสําเร็จของ
การปรับกฎ ระเบียบ
หลักเกณฑที่เกี่ยวของ
กับการแตงตั้ง

สกพ.

สกพ.

2.3 คาตอบแทนและสวัสดิการเพื่อดํารงชีพ
อยางมีศักดิ์ศรี

1) ปรับปรุงเงินประจําตําแหนงและเงิน
เพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
2) โครงการจัดหาและปรับปรุง
ที่พักอาศัยขาราชการตํารวจ

-ระดับความสําเร็จของ
การปรับปรุงเงินเพิ่มฯ

สกพ.

สกพ.

หลัก/รวม

๘๐
กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

3. สงเสริม
ขาราชการตํารวจมี
สุขภาพรางกายและ
จิตใจใหแข็งแรง
พรอมปฏิบัติหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ

-รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
ไมนอยกวา
รอยละ 80
-ผูมารับบริการมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา
รอยละ 80

3.1 เพิ่มประสิทธิภาพของการใหบริการ
ขาราชการตํารวจและครอบครัว และประชาชน
ใหมีความคลองตัว รวดเร็ว และมีโอกาส
เขาถึงอยางเปนธรรม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
หลัก/รวม

ปฏิบัติ
รพ.ตร.

1) ตรวจและใหบริการทางดานสุขภาพ
ขาราชการตํารวจและครอบครัว
และประชาชน

-จํานวนผูมารับบริการ
สุขภาพ ไมนอยกวา
580,000 ราย

รพ.ตร.
สยศ.ตร.
(วจ.)

2) โครงการการตรวจพิสูจนดานนิติเวช

-จํานวนรายการตรวจ
พิสูจนดานนิติเวช และ
วิเคราะหทางนิติวทิ ยาศาสตร

รพ.ตร.
(นต.)

รพ.ตร.
(นต.)

3) โครงการลําเลียงผูปวยโดยเฮลิคอปเตอร -ดูแลและทําการ
พยาบาลผูปวยไดอยางมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักเกณฑการลําเลียง
ทางอากาศ รอยละ
100

รพ.ตร.

รพ.ตร.
และ
บ.ตร.

รพ.ตร.

ทุกหนวย
ในสังกัด
ตร.

3.2 สงเสริมสุขภาพในเชิงรุก เนนการสงเสริม 1) โครงการตรวจสุขภาพประจําป
ของขาราชการตํารวจทั้งประเทศ
การปองกันสุขภาพใหแกขาราชการตํารวจ
ครอบครัว และประชาชน

-ขาราชการตํารวจเขารับ
การตรวจสุขภาพ
ประจําป ไมนอยกวา
รอยละ 85

หมายเหตุ : 1. ใหหนวยรับผิดชอบหลัก/รวม ที่มีชื่อลําดับแรก เปนหนวยงานหลัก
2. หนวยงานรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหนวยงานสนับสนุนไดตามความเหมาะสม โดยใหเสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)

๘๑

การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ
สํานักงานตํารวจแหงชาติประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
การประเมินการประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. ใหห นวยปฏิบัติต ามกลยุทธ/แนวทางการดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ รายงานผลการดําเนินการไปยังหนวยงานรับผิดชอบหลัก
ระดับ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 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. ให ห นว ยรั บ ผิ ด ชอบหลัก ตามแผนปฏิบัติ ร าชการสํ านั กงานตํ ารวจแหง ชาติ
รายงานผลการดํ าเนิน การตามยุ ทธศาสตร เป าประสงค พรอ มทั้ ง สรุป ผลการดํา เนิ น การตามตั ว ชี้ วั ด
ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณ/คุ ณ ภาพ/ความสํ า เร็ จ ที่ ห น ว ยรั บ ผิ ด ชอบเป น เจ า ภาพหลั ก หรื อ เป น หน ว ยรั บ ผิ ด ชอบ
ตามแผนปฏิบัติราฃการสํานักงานตํารวจแหงชาติประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานผลใหสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ผานสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ (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
รางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564)
นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ/งบประมาณ
และยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ

๘๓

ภาพความเชื่อมโยงฯ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ปงบประมาณ 2560 (104,750.2451 ลานบาท)
ยุทธศาสตรชาติ
20 ป

แผนฯ 12
เปาหมาย
แผนฯ 12
ตัวชี้วัด
เปาหมายแผนฯ 12
เปาหมายหนวยงาน/
บูรณาการ

ตัวชี้วัดเปาหมาย
หนวยงาน/
บูรณาการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
แผนงานพื้นฐาน

1. ดานความมั่นคง

เปาหมายที่ 4. ประเทศไทยมีความสัมพันธและ
ความรวมมือดานความมั่นคงในกลุมประเทศสมาชิก
อาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการ
ปองกัน ภัยคุกคามในรูปแบบตาง ๆ ควบคูไปกับ
การรักษาผลประโยชนของชาติ

เปาหมายที่ 5. ประเทศไทยมีความ
พรอมตอการรับมือภัยคุกคาม
ทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัย
คุกคามอืน่ ๆ

เป้าหมายที่ 4 ลดจํานวนการ
ดําเนินคดีกบั ผู้มิได้ กระทํา
ความผิด

1.1 จํานวนกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย

2.8 จํานวนกิจกรรมที่ประชาชนมีสวน
รวมปองกันแกไขปญหาความมั่นคง
เพิ่มขึ้น

4.2 จํานวนคดีที่เกี่ยวของกับภัยคุกคามขาม
ชาติลดลง
4.4 จํานวนคดีที่เกี่ยวของกับยาเสพยติด
ลดลง

5.1 ระยะเวลาในการระดมสรรพ
กําลังเมื่อเกิดภัยคุกคาม
5.2 อันดับความเสี่ยงจากการกอการ
รายต่ํากวาอันดับที่ 20 ของโลก
(ดัชนีความเสี่ยงของโลก WEF)

4.1 จํานวนคดีที่รัฐดําเนินคดี
กับผูมิไดกระความทําผิดซึ่งตอง
ชดเชยความเสียหายลดลง

1. ถวายความปลอดภัยและสราง
จิตสํานึกตอสถาบัน
พระมหากษัตริย

2. รักษาความสงบเรียบรอยความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน ประชาชนมีสวนรวม
ปองกันแกไขปญหาความมั่นคงและ

พื้นฐาน+ ยุทธศาสตร
1. ถวายความปลอดภั ย
เป นไปอยา งสมพระเกี ยรติ
ต อ งตามพระราชประสงค
โดยไม มี เ หตุ ร ะคายเคื อ ง
เบื้องพระยุคลบาท
(รอยละ 100 )

พื้นฐาน + ยุทธศาศตร
1. ร อ ยละความเชื่ อ มั่ น ในการ
ปฏิบัติงานของตํา รวจไมนอยกวา
(รอยละ 80 )
2. จํา นวนคดี อาญาตอประชากร
แสนคน
- กลุ ม ฐานความผิ ด เกี่ ย วกั บ
ทรัพยไมเกิน (113.50 คดี)
- กลุมฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต
รา งกาย และเพศไม เ กิ น (41.87

สง.นรป.,บช.ส.

486.4665

แผนงานบูรณาการ

-

งบประมาณรวมทังสิน
(ลานบาท)

ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ
การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ

เปาหมายที่ 2. สังคมมีความสมานฉันท ผูเ ห็น
ตางทางความคิดของคนในชาติ สามารถอยู
รวมกันไดอยางสันติ ประชาชนมีสวนรวมปองกัน
แกไขปญหาความมั่นคง

เปาหมายที่ 1. ปกปองและ
เชิดชูสถาบันพระมหา
กษัตริย ใหเปนสถาบัน
หลักของประเทศ

-

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน

แผนงานยุทธศาสตร

งบประมาณรวม 3 แผน

พื้นฐาน + ยุทธศาสตร + บุคลากร (103,317.4916 ลานบาท)
บูรณาการ (1,432.7535 ลานบาท)

486.4665

แผนงานบูรณา
การ 1 แผน
1.สงเสริมการ
วิจัยและพัฒนา

สยศ.ตร.(ผอ. ผก. และ วจ.) สงป.
บช ศ สทส สกบ
19,486.6465
943.5915

-

- 17.3376
20,447.5756

3. ปองกันปราบปรามการกระทําความผิดตาม
กฎหมาย ภัยคุกคามเพื่อรักษาผลประโยชน
ของชาติ

พื้นฐาน + ยุทธศาสตร
1 . จั บ กุ ม ผู ก ร ะ ทํ า ค ว า ม ผิ ด ค ดี
ยาเสพติ ด รายสํ า คั ญ ไม น อ ยกว า
(62,000 คดี)
2. จํ า นวนคดี ก ารกระทํ า ความผิ ด
เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมที่จับกุมไดไมนอยกวา (110
คดี)
3. ผ ล ก า รสั่ ง คดี ค า มนุ ษย ใ น ชั้ น
พนักงานอัยการมีความเห็นสอดคลอง

แผนงานบูรณา
การ 3 แผน
1.ปองกัน
ปราบปรามและ
บําบัดรักษาผูติด
ยาเสพติด
2.จัดการปญหา
แรงงานตางดาว
และการคามนุษย
3.พัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ

บช.ปส. บช.ก.(บก.ทท. บก.ปคม.
บก ปทส ) สตม
1,818.2588
31.1646
-

2,817.0328
74,189.1092

104,750.2451

4. เตรียมพรอมการปกปองและ
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พื้นฐาน+ยุทธศาสตร
1. ร 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
เจ า หน า ที่ ตํ า รวจใน
ก ารเฝ า ระ วั ง และ
แ ก ไ ข ป ญ ห า
สถานการณเกี่ยวกับ
ความมั่ น คงของรั ฐ

พื้นฐาน + ยุทธศาสตร
1. ผลการสั่ งคดีในชั้นพนั กงาน
อัยการมีความเห็นสอดคลองกับ
พนั ก งานสอบสวน ไม นอ ยกว า
(รอยละ 90)
2. การสื บ สวนและสอบสวน
คดี ที่ ส ามารถทํ า สํ า นวนส ง
ป. ป. ช . หรื อ ป. ป. ท. ใ ห
ดํ า เนิ น การตามกฎหมายไม
นอยกวา (50 คดี/ป)
3. ประชาชนมี ความเชื่ อ มั่ นใน
การอํานวยการยุติธรรม ไมนอย
กวา (รอยละ 80)

แผนงาน
บูรณาการ
2 แผน
1.ยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษา
และการ
เรียนรูตลอด
ชีวิต
2. ขับเคลื่อน
การแกไข
ปญหา จชต

4,037.2146

แผนงาน
บูรณาการ
2 แผน
1 . ป ฏิ รู ป
กฎหมาย
และพั ฒ นา
กระบวน
การยุติธรรม
2 . ป อ ง กั น
ปราบปราม
กา รทุ จริ ต
แ ล ะ
ป ร ะ พ ฤ ติ
ิ

กมค., บช.ก.(บก.ปปป.)

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

-

5. การบังคับใชกฎหมายอยางเสมอ
ภาคและเปนธรรม

-

2,325.0399

-

-

-

-

-

-

967.6094

-

165.4442

-

282.3623

4,202.6588

2,607.4022
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