ประกาศ สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ
เรื่อง ใหใชแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
------------------------------------------------------ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
มาตรา ๑๖ กําหนดใหสว นราชการจั ดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผน ๔ ป
ซึ่งจะตองสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดินตามมาตรา ๑๓ ในแตละปงบประมาณใหสวนราชการจัดทํา
แผนปฏิ บัติ ร าชการประจํ า ป โดยให ระบุส าระสําคัญ เกี่ย วกับนโยบายการปฏิบัติร าชการของสว นราชการ
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอื่นที่จะตองใช เสนอตอ
รัฐมนตรีใหความเห็นชอบ เมื่อรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใดตามวรรคสอง
แลว ใหสํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณ เพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจตาม
แผนปฏิบัติราชการดังกลาว
สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เพื่อแสดงรายละเอียดของ วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาหมาย ผลผลิต และตัวชี้วัดที่ตอง
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีกรอบทิศทางดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล นโยบายการบริหารราชการ
ของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และแผนปฏิบัติราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ดังนั้น จึงใหขาราชการตํารวจสังกัดสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจทุกนายศึกษารายละเอียดของ
แผนปฏิบัติราชการฯ ดังกลาว และพิจารณากําหนดแนวทางดําเนินการในการปฏิบัติราชการ การติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจ บทบาท
และอํานาจหนาที่ของหนวยตอไป
ประกาศ ณ วันที่

๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๑

พลตํารวจโท
(ไกรบุญ ทรวดทรง)
ผูบัญชาการสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ

คํานํา
ตามพระราชกฤษฎี กาว า ด ว ยหลักเกณฑและวิธีการบริห ารกิจ การบานเมื องที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
มาตรา ๑๓ กําหนดใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีแผนการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการ
ของคณะรั ฐ มนตรี และมาตรา ๑๖ กํ า หนดใหสว นราชการจัดทําแผนปฏิบัติร าชการของสว นราชการนั้ น
โดยจัดทํ าเปนแผน ๔ ป ซึ่งจะตองสอดคลองกับ แผนการบริห ารราชการแผน ดินตามมาตรา ๑๓ ในแตล ะ
ป งบประมาณให ส ว นราชการจั ดทํ า แผนปฏิ บัติร าชการประจําป โดยใหร ะบุส าระสํ าคัญ เกี่ย วกับ นโยบาย
การปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายไดและรายจาย
และทรั พ ยากรอื่ น ที่ จ ะต อ งใช เ สนอต อ รั ฐ มนตรี ใ ห ค วามเห็ น ชอบ เมื่ อ รั ฐ มนตรี ใ ห ค วามเห็ น ชอบ
แผน
ปฏิบัติราชการของสวนราชการใดตามวรรคสองแลว ใหสํานักงบประมาณดําเนินการจั ดสรร
งบประมาณ เพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกลาว
สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ ไดจัดทําแผนปฏิบัติร าชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
โดยทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แลวเพิ่มเติมจุดเนนที่สมควรดําเนินการตาม
นโยบายรัฐบาล นโยบายการบริหารราชการของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
และแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางในการปฏิ บั ติ ร าชการและการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการให บ รรลุ เป าหมายตาม
ยุ ทธศาสตร รวมทั้ งเปนกรอบแนวทางในการจั ดทํ าคําของบประมาณ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดย
ประกอบด ว ย วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ ค า นิ ย ม และยุทธศาสตร ซึ่ง ไดรับ ความเห็น ชอบจากคณะทํ างานจัดทํ า
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจแลว จึงไดนําแผนปฏิบัติราชการฯ ดังกลาว มาใชเปนแนวทาง
ในการกําหนดและการประเมินผลผลิต/ผลลัพธ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามยุทธศาสตรในภาพรวมของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติอยางมีประสิทธิภาพตอไป
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ฉบับนี้
สําเร็จไดดวยความรวมมือจากทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ฝายอํานวยการ
สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ

สารบัญ
หนา
ประกาศ สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ
เรื่อง ใหใชแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
คํานํา
สารบัญ
ความเปนมาและความสําคัญ
วิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ
กลยุทธ/แนวทางการดําเนินการ เพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตร
ของ สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ยุทธศาสตรที่ ๑ : บริหารจัดการดานยุทธศาสตรและดานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อตอบสนองนโยบายสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่ ๒ : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใน
ภาคผนวก
การติดตามประเมินผล
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ และสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ

๑
๑

๕
๑๘

๒๖
๒๘

ความเปนมาและความสําคัญ
ความเปนมา
สํานักงานตํารวจแหงชาติ กําหนดนโยบายใหทุกหนวยงานในสังกัดดําเนินการจัดทําแผนรองรับ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการของสํ า นั กงานตํ า รวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อ ใชเปน แนวทาง
การปฏิบัติราชการ และเปนประโยชนในการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร
และการบริ หารราชการในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยใหระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบาย
การปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายไดและรายจาย
และทรั พ ยากรที่ จ ะต องใช ป ระกอบกั บ เมื่อไดรับ จัดสรรงบประมาณจากสํานักงานตํารวจแหงชาติแลว ให
ดําเนินการจัดสรรงบประมาณใหหนวยรองรับใหสอดคลองกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมอยางเปนรูปธรรม

ความสําคัญ
สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได
นําแผนปฏิบัติราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และนโยบายการบริหารราชการ
ของผู บั ญชาการตํ ารวจแห งชาติ มากํ า หนดเปน แผนปฏิบั ติร าชการ มีค วามสอดคล องกับ นโยบายรัฐ บาล
ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และหนวยรับผิดชอบนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ
ดังนี้

วิสัยทัศน
“เปนมืออาชีพดานการจัดทําแผน ยุทธศาสตร และการวิจัยของสํานักงานตํารวจแหงชาติ”

คานิยมสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ
คานิยม (Core Values) หมายถึง ความคิดหรือความเชื่อรวมกันขององคการ ซึ่งไดรับการพิจารณา
แลววามีคุณคา มีประโยชน ถูกตองเหมาะสม ดีงาม สมควรประกาศไว เพื่อกํากับใหบุคลากรในองคการยึดถือ
และประพฤติปฏิบัติตาม อันไดแก
- สมรรถนะ
- สุจริต เปนธรรม
- ประชาชนเปนศูนยกลาง
- บริการดวยใจ

(Competency)
(Overall Fairness)
(People Oriented)
(Service Mind)

สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู ทักษะ และพฤตินิสัยที่จําเปนตอการทํางานของ
บุคคลใหประสบผลสําเร็จสูงกวามาตรฐานทั่วไป
สุจริตเปนธรรม (Overall Fairness) หมายถึง การปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส เสมอภาค เที่ยงธรรม
สามารถตรวจสอบได

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานยุทธศาสตรตาํ รวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๑

ประชาชนเปนศูนยกลาง (People Oriented) หมายถึง การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ
ตํ า รวจต องเป น ไปเพื่ อประโยชน สุ ขของประชาชน เกิดผลสั มฤทธิ์ตอ ภารกิจ ทั้งอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน
บริการดวยใจ (Service Mind) หมายถึง การมีจิตสํานึกและใหบริการประชาชนดวยความเต็มใจ
อยางเทาเทียมกัน
พันธกิจ
๑. วิเคราะห และจัดทํายุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป แผนปฏิบัติราชการประจําปของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ นโยบายบริหารราชการของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ใหมีประสิทธิภาพ สามารถ
ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย
๒. วิเคราะห และจั ดทํ าแผนกลยุ ทธ แผนปฏิบัติการ โครงการ กิจ กรรม ดานการปองกัน ปราบปราม
อาชญากรรม ความมั่นคง กิจการพิเศษ งานจราจร และบริการประชาชน ตลอดจนขับเคลื่อน ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติของหนวยงานในแตละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการประจําปใหเกิดผลสําเร็จ
๓. วิจัย เพื่อพัฒนา ระบบ รูปแบบ เทคนิค ยุทธวิธีตํารวจ และวิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงาน
ให เป น ไปตามนโยบาย แผนปฏิบัติร าชการและยุทธศาสตรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมทั้ ง
มีการถายทอดองคความรูที่ไดรับไปสูการปฏิบัติ ใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเปนรูปธรรม
ยุทธศาสตรสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ พ.ศ.๒๕๖๑
แนวทางที่สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจใชในการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ เกิดจากการนํา
ภารกิจ ของหนว ยงานในสํานั กงานยุทธศาสตรตํารวจ มาวิเคราะหและนําไปสู ยุทธศาสตรทั้ง ๒ ดาน ของ
สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ เพื่อขับเคลื่อนองคกรไปสูวิสัยทัศน “เปนมืออาชีพดานการจัดทําแผน ยุทธศาสตร
และการวิจัยของสํานักงานตํารวจแหงชาติ”
ยุทธศาสตรที่ ๑ : บริหารจัดการดานยุทธศาสตรและดานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองนโยบาย
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
เปาประสงค ๑.๑ : ผลการปฏิบัติราชการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานยุทธศาสตร
ตํารวจ
กลยุทธ
๑. ปกปอง เทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย
๒. ดานการแกไขปญหาความมั่นคง
๓. รักษาความสงบเรียบรอยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
๔. การรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกดานการจราจร
๕. เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สรางความเดือดรอน
แกประชาชน ชุมชนและที่มีผลกระทบตอสังคมในทุกระดับ
๖. การปองกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีลักษณะเฉพาะทาง
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานยุทธศาสตรตาํ รวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๒

เปาประสงค ๑.๒ : ผลการปฏิบัตริ าชการสามารถนําไปใชชี้นําขับเคลื่อนองคกรอยางตอเนื่อง
กลยุทธ
๑. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด
๒. ดานแนวชายแดน
๓. ดานการอํานวยความยุติธรรม
๔. ดานการรักษาความสงบเรียบรอยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๕. ปรับปรุง พัฒนาระบบงานและกระบวนงานของหนวยงานรับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพ
๖. ปรับปรุง พัฒนารูปแบบวิธีการปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางการประเมินผล การเขามา
มีสวนรวมของประชาชน องคกรสวนทองถิ่น เครือขายภาครัฐและภาคเอกชนใหมีความชัดเจน
สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม มีความเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการ
ของประชาชนในพื้นที่
๗. พัฒนาระบบการใหบริการของทุกหนวยงานใน ตร. ใหตอบสนองความตองการ
ของประชาชน
เปาประสงค ๑.๓ : การบูรณาการมีสวนรวมของประชาชน เครือขายภาครัฐ และภาคเอกชนที่เขามามี
สวนรวมในการแกไขปญหาอาชญากรรม
กลยุทธ
๑. เพิ่มขีดความสามารถของสถานีตํารวจและหนวยบริการประชาชนในทุกมิติ
๒. สงเสริมสนับสนุนใหประชาชน เครือขายภาครัฐ และภาคเอกชนเขามามีสวนรวมตาม
หลักเกณฑที่กําหนด
๓. ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของขาราชการตํารวจและเปาหมายการทํางานของหนวยงาน
ทุ ก ระดั บ ให ยึ ด ถื อ การมี ส ว นร ว มของประชาชน ในการทํ า งานตามแนวคิ ด
Community Policing
เปาประสงค ๑.๔ : การบริหารที่มุงเนนผลงานตามแผนยุทธศาสตร
กลยุทธ
๑. การบริหารที่มุงเนนผลงานตามแผนยุทธศาสตร
๒. พัฒนากระบวนการจัดการดานยุทธศาสตรใหมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ ๒ : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใน
เปาประสงค : ๒.๑ หนวยงานในสังกัดมีผลการปฏิบัติราชการเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการที่กําหนด
กลยุทธ
๑. เทิดพระเกียรติสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๒. ปฏิบัติราชการที่มุงเนนผลงานตามแผนปฏิบัติราชการ
เปาประสงค : ๒.๒ การบริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
กลยุทธ
๑. ขาราชการตํารวจไมเกี่ยวของกับยาเสพติด
๒. พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานทั้งจากภายในและภายนอกองคการ
๓. เสริมสรางและพัฒนาขาราชการตํารวจใหมีวินัยและเครงครัดตอคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณของตํารวจ
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานยุทธศาสตรตาํ รวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๓

๔. นํามาตรการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมาบังคับใชกับขาราชการ
ตํารวจที่ประพฤติมิชอบอยางจริงจัง
๕. สรางวัฒนธรรมขององคการโดยใหมีจิตสํานึกตอการให บริการประชาชน
๖. เสริมสรางบุคลากรใหมีความพรอมทางดานศักยภาพคุณภาพชีวิตและความภูมิภาคใจ
ใหมีความสอดคลองตอความเปลี่ยนแปลง
เปาประสงค : ๒.๓ หนวยงานและบุคลากรมีงบประมาณ อุปกรณ และระบบสวัสดิการที่เหมาะสม
ในการปฏิบัติหนาที่
กลยุทธ
๑. สงเสริมขาราชการตํารวจใหมีสุขภาพรางกายและจิตใจใหแข็งแรงพรอมปฏิบัติหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาสมรรถนะของขาราชการตํารวจใหสอดรับกับภารกิจของหนวยงาน
๓. การจัดสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสมสําหรับขาราชการตํารวจ
๔. ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณตอการปฏิบัติงาน

เปาประสงค : ๒.๔ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงฐานขอมูลที่จําเปนแกบุคลากร
องคความรูตางๆอยางเปนระบบ
กลยุทธ
๑. พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูล โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชงานทุกดาน
และสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นได
๒. พัฒนาทักษะดานดิจิทัลของบุคลากรรองรับรัฐบาลดิจิทัล

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานยุทธศาสตรตาํ รวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๔

กลยุทธ/แนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ยุทธศาสตรที่ ๑ : บริหารจัดการดานยุทธศาสตรและดานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองนโยบายสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร : รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ ไมนอยกวารอยละ ๘๐
เปาประสงค ๑.๑ : ผลการปฏิบัติราชการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ
กลยุทธ
1. ปกปอง เทิดทูน
พิทักษรักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย

แนวทางการดําเนินงาน
1.1 ถวายความปลอดภัยสําหรับองค
พระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรม
วงศานุวงศ ผูแทนพระองค พระราช
อาคันตุกะ ใหบังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานยุทธศาสตรตาํ รวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) แผนงานถวายความปลอดภัย
- รวบรวมผลการปฏิบัติการถวาย
ความปลอดภัยพระมหากษัตริย พระราชินี
พระรัชทายาท ผูส ําเร็จราชการแทน
พระองค พระบรมวงศานุวงศ
ผูแทนพระองค พระราชอาคันตุกะ
- จัดทําแผนถวายความปลอดภัย

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

- ถวายความปลอดภัยเปนไป
อยางสมพระเกียรติตองตาม
พระราชประสงค
รอยละ 100

ยศ.

กลุมงาน
วิเคราะหฯ

- ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําแผน
ถวายความปลอดภัย

ผก.

กศ.ผก.

๕

กลยุทธ
๒. ดานการแกไข
ปญหาความมัน่ คง

แนวทางการดําเนินงาน
๒.1 บริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะ
อยางเปนระบบ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) ปรับปรุง ระเบียบ คําสั่ง และ
แผนการปฏิบัติ (แผนกรกฎ แผนสันติรัฐ)
2) โครงการฝกอบรมเจาพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะของ ตร.
3) โครงการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ
ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง เครื่องมือควบคุมฝูงชน
ในการชุมนุมสาธารณะ

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

- ระดับความสําเร็จของ
การปรับปรุงระเบียบคําสั่ง
และแผนปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวของกับ
การดูแลการชุมนุมสาธารณะ
- ขาราชการตํารวจ
ผานเกณฑการฝกอบรม
ไมนอยกวารอยละ 80
-ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําโครงการจัดหาฯ

ผก.

มค., วผ.

ผก.

มค., วผ.

ผก.

มค., วผ.

๓. รักษาความสงบ
เรียบรอยเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสนิ ของ
ประชาชน

๓.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม

1) ดําเนินการตามแผนปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของ ตร.
ปงบประมาณ พ.ศ.2561
“พิทักษภัยใหประชาชน ๒๕๖๑”

- กลุมความผิดเกี่ยวกับทรัพย
ไมเกิน 4.85 คดี/ประชากร
หนึ่งแสนคน
- กลุมความผิดเกี่ยวกับชีวิต
รางกายและเพศ
ไมเกิน 17.24 คดี/
ประชากรหนึ่งแสนคน

ผอ.

ปป.

๔. การรักษา
ความปลอดภัย และ
อํานวยความสะดวก
ดานการจราจร

๔.๑ บังคับใชกฎหมายอยางตอเนื่องและ
จริงจัง เพื่อสรางวินัยจราจรใหกับ
ประชาชน และใหผูใชรถใชถนนมี
ความปลอดภัย

1) กําหนดหรือแกไขปรับปรุงมาตรการ
แนวทาง หรือการกําชับการปฏิบัติใน
การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การจราจรทางบก

- รอยละของจํานวนคดีรับแจง
การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก
ตอจํานวนจับกุมได ไมนอยกวา
รอยละ 46.23

ผก.

จร., วผ.

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานยุทธศาสตรตาํ รวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๖

แนวทางการดําเนินงาน

๕. เพิ่มประสิทธิภาพ
การปองกันและ
ปราบปราม
อาชญากรรมที่สราง
ความเดือดรอนแก
ประชาชน ชุมชน
และที่มีผลกระทบ
ตอสังคมในทุกระดับ

๕.1 มีมาตรการในการสนองตอ
อาชญากรรมที่ชัดเจน ไดแก
- อาชญากรรมพื้นฐาน
- อาชญากรรมสะเทือนขวัญ
- อาชญากรรมที่มีผลตอประชาชนใน
วงกวาง เชน Call center/แชรลูกโซ/
ฉอโกง/ลงทุนในตางประเทศ/ยักยอก เปน
ตน
- อาชญากรรมที่กอความเดือดรอน
รําคาญ เชน วัยรุนแขงรถจักรยานยนต/
รถยนตบนทางหลวง/นักเรียนตีกัน/ขวาง
ปากอนหิน

1) จัดทําแนวทาง/มาตรการในการปองกัน - จัดทําแนวทาง/มาตรการฯ
ไมนอยกวา 15 มาตรการ/ป
ปราบปรามอาชญากรรมเฉพาะเรื่อง
ในวันสําคัญและเทศกาลตาง ๆ

ผอ.

ปป.

๖. การปองกัน
ปราบปราม
อาชญากรรมที่มี
ลักษณะเฉพาะทาง

๖.1 กําหนดแนวทางในการปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมที่มีลักษณะ
เฉพาะทาง

๑) งานพิทักษเด็ก สตรี ครอบครัว และ
ปองกันปราบปรามการคามนุษย (พดส.)
- จัดทําแผนปองกันปราบปรามการคา
มนุษย ตร. (ปคม.ตร.) , จัดทําแผนพิทักษ
เด็ก สตรี และครอบครัว ตร. (พดส.ตร.)
และจัดทําแผนแมบทการสงเสริม
ความเสมอภาคระหวางหญิงชาย ตร.
ปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
- จัดตั้งศูนยสง เสริมความเสมอภาคระหวาง
หญิงชาย ตร.

ผอ.

ปพ.

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานยุทธศาสตรตาํ รวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

กลยุทธ

- ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําแผนฯ

- ระดับความสําเร็จของ
การจัดตั้งศูนยฯ
๗

กลยุทธ/แนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ยุทธศาสตรที่ ๑ : บริหารจัดการดานยุทธศาสตรและดานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองนโยบายสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร : รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ ไมนอยกวารอยละ ๘๐
เปาประสงค ๑.๒ : ผลการปฏิบัติราชการสามารถนําไปใชชี้นําขับเคลือ่ นองคกรอยางตอเนื่อง
กลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานยุทธศาสตรตาํ รวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

๘

กลยุทธ
๑. ปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

แนวทางการดําเนินงาน
๑.๑ ศึกษาวิจัยผลการปฏิบัติงาน
ดานปองกันปราบปรามยาเสพติด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๒.๑ ศึกษาวิจัยผลการปฏิบัติงานใน
การเฝาระวังแกไขปญหาสถานการณ
และความมัน่ คงของรัฐ

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานยุทธศาสตรตาํ รวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

หนวยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

๑) โครงการประเมินระดับความสําเร็จของ - ระดับความสําเร็จของโครงการฯ
การดําเนินงานจากการใชจา ยงบประมาณ
ของ ตร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

วจ.

กลุมงาน
วิจัยฯ ๒

- ระดับความสําเร็จของโครงการฯ

วจ.

กลุมงาน
วิจัยฯ ๓

๑) โครงการประเมินระดับความสําเร็จของ - ระดับความสําเร็จของโครงการฯ
การดําเนินงานจากการใชจา ยงบประมาณ
ของ ตร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

วจ.

กลุมงาน
วิจัยฯ ๒

๒) โครงการวิจัยการกระทําความผิดของ
เด็กและเยาวชนกรณีศึกษา : การกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
2. ดานแนวชายแดน

ตัวชี้วัด

๙

กลยุทธ
๓. ดานการอํานวย
ความยุติธรรม

๔. ดานการรักษา
ความสงบเรียบรอย
ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสนิ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

๓.๑ กิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
๑) จัดทําแผนปรับปรุงการใหบริการ
ดําเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและ จากผลสํารวจความพึงพอใจของ
สอบสวนคดีอาญาประจําบัญชี ๒๕๖๑
ผูมสี วนไดสวนเสียกองทุนฯ, จัดทําตัวชีว้ ัด
ผลการดําเนินงาน, วิเคราะหและ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ านกองทุนฯ
๒) จัดทําแผนบริหารความเสีย่ งและ
แผนการประเมินผลการควบคุมภายใน
กองทุนฯ
๓.๒ คณะอนุกรรมการฯ ทบทวน/จัดทํา
๑) ทบทวน/จัดทําแผนยุทธศาสตรและ
แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัตกิ าร
แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อการสืบสวนและ
ประจําปบัญชี ๒๕๖๒ เสนอตอคณะ
สอบสวนคดีอาญา ประจําปบญ
ั ชี ๒๕๖๒
กรรมการบริหารกองทุนฯ
๓.๓ คณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรอง
๑) จัดทําประกาศสืบจับและอัตรา
ประกาศสืบจับและอัตราเงินสินบน
เงินสินบน ของ ตร.
กลั่นกรองประกาศสืบจับฯ สําหรับผูแจง
เบาะแสจนนําไปสูการจับกุมผูตอ งหาได
ตามที่ ตร. เสนอ เพื่อเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา
เห็นชอบใหสามารถจับกุมผูตองหาสําคัญ

- ระดับความสําเร็จของงานวิจัย
และประเมินผล
(การจัดทําแผน, ตัวชี้วัดและ
การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน)

วจ.

กลุมงาน
สงเสริมฯ

- ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนฯ

ยศ.

- มีแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการประจําป
และนําไปใชปฏิบัติไดจริง

ผอ.

กลุมงาน
บริหาร
ความเสี่ยง
ปป.

- ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําประกาศสืบจับและ
อัตราเงินสินบนของ ตร.
ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

ผอ.

ปป.

๔.๑ จัดทําโครงการวิจัยเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของ ตร.

- ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินโครงการฯ

วจ.

กลุมงาน
วิจัยฯ ๑

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานยุทธศาสตรตาํ รวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๑.) โครงการวิจัยการสรางเครื่องมือวัด
ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมประเภท
ตอชีวิต รางกาย และทรัพยของผูสูงอายุ

๑๐

กลยุทธ
๕. ปรับปรุง พัฒนา
ระบบงานและ
กระบวนงานของ
หนวยงานรับผิดชอบให
มีประสิทธิภาพ

แนวทางการดําเนินงาน
๕.1 ดําเนินการตามกระบวนการ
ประเมินผลตามคําสั่งหัวหนา คสช.
ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพื่อ
ประโยชนในการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผนดิน มีผลบังคับใช วันที่
1 ก.พ.59 และตามมติ ครม. เมื่อวันที่
5 เม.ย.59
๕.๒ แผนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ตํารวจ

๕.๓ การติดตามประเมินผลการวิเคราะห
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจาก
การใชจายงบประมาณ (PART) ของ ตร.
โดยกําหนดใหหนวยงานอิสระ
(Third Party) เปนผูประเมิน

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานยุทธศาสตรตาํ รวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

หนวยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๑) การประเมินผลตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
สํานักงาน ก.พ.ร. ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑

-ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการประเมินสวนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ของ ตร.

ยศ.

กลุมงาน
ประเมินฯ

- ผลงานวิจัยที่แลวเสร็จ
มีการนําไปใชประโยชนอยางเปน
รูปธรรม เพื่อนําสงผลเชิงชุมชน/
สังคม/คุณภาพชีวิตประชาชน
รอยละ ๘๐
๒) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- จํานวนงานวิจัย
ของ ตร. (๑๑ โครงการ)
ที่มีการเผยแพรหรือนําไปใช
ประโยชน จํานวน 11 โครงการ
๓) โครงการสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรม - ระดับความสําเร็จของ
โดยการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
การติดตามประเมินผลโครงการฯ
- เสื้อเกราะออนปองกันกระสุนระดับ 3A
จํานวน 100 ตัว
๑) โครงการประเมินระดับความสําเร็จของ - ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานจากการใชจา ยงบประมาณ การดําเนินโครงการฯ
(PART) ของ ตร. ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.256๑
(จะกําหนดเปนตัวชี้วัดในการประเมิน
เมื่อไดรับจัดสรรงบประมาณ)

วจ.

กลุมงาน
สงเสริมฯ

วจ.

กลุมงาน
สงเสริมฯ

วจ.

กลุมงาน
สงเสริมฯ

วจ.

กลุมงาน
วิจัยฯ ๒

๑) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง (๒ โครงการ)

๑๑

กลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

๕.๔ จัดทําโครงการวิจัยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ ตร.

๑) โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานี
ตํารวจและความเชื่อมั่นของประชาชนตอ
การปฏิบัติงานของตํารวจ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินโครงการฯ

วจ.

กลุมงาน
วิจัยฯ 3

๖. ปรับปรุงพัฒนา
รูปแบบวิธกี ารปฏิบัติ
ตลอดจนแนวทาง
การประเมินผล
การเขามามีสวนรวม
ของประชาชน องคกรสวน
ทองถิ่น เครือขายภาครัฐ
และภาคเอกชนใหมี
ความชัดเจน สามารถ
นําไปปฏิบัตไิ ดอยางเปน
รูปธรรม มีความเหมาะสม
กับสภาพปญหา และ
ความตองการของ
ประชาชนในพืน้ ที่

๖.๑ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน/
แนวทางการปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ
และการมีสวนรวมในกิจการตํารวจ
ของ ตร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

๑) โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ชุมชนสัมพันธและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในกิจการตํารวจ

- ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินโครงการฯ

วจ.

กลุมงาน
วิจัยฯ ๓

๗. พัฒนาระบบ
การใหบริการของ
ทุกหนวยงานใน ตร.
ใหตอบสนองความ
ตองการของประชาชน

๗.1 ปรับปรุงระบบการใหบริการ
ของกระบวนงานตาม พรบ.การอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558
๗.2 ขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับ
การบริการประชาชนของสถานีตํารวจ
ทั้งในสถานีตํารวจและนอกสถานีตํารวจ

1) ผลักดันการยกระดับการบริการภาครัฐ
ระยะที่ 2 ของกระบวนงานตาม
พรบ.การอํานวยความสะดวกฯ

- ระดับความสําเร็จของ
การทบทวนและปรับปรุง
การบริการของกระบวนงาน

ยศ.

กลุมงาน
วิเคราะหฯ

ยศ.

กลุมงาน
แผนฯ

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานยุทธศาสตรตาํ รวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

1) กําหนดแนวทางถายทอดและขับเคลื่อน - ระดับความสําเร็จของ
แนวทางการดําเนินการยกระดับการบริการ การดําเนินการยกระดับการบริการ
ประชาชนของสถานีตาํ รวจ
ประชาชนของสถานีตาํ รวจ

๑๒

กลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน
๗.3 ขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ ตามแผนแมบท
การบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ
พ.ศ.2558-2561

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานยุทธศาสตรตาํ รวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) กําหนดแนวทาง ขับเคลื่อน ติดตามและ
สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
แมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ
พ.ศ.2558-2561 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2561

ตัวชี้วัด
- รอยละความสําเร็จของ
การขับเคลื่อนการดําเนินการ
ตามแผนฯ ไมนอยกวา
รอยละ 80

หนวยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
ยศ.

กลุมงาน
แผนฯ

๑๓

กลยุทธ/แนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ยุทธศาสตรที่ ๑ : บริหารจัดการดานยุทธศาสตรและดานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองนโยบายสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร : รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ ไมนอยกวารอยละ ๘๐
เปาประสงค : ๑.๓ การบูรณาการมีสวนรวมของประชาชน เครือขายภาครัฐ และภาคเอกชนที่เขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาอาชญากรรม
กลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

1. เพิ่มขีด
ความสามารถของ
สถานีตาํ รวจและ
หนวยบริการ
ประชาชนในทุกมิติ

1.1 การพัฒนาสถานีตาํ รวจชุมชน
(Koban) ใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของ ตร.

1) จัดใหมีสถานีตํารวจชุมชน (Koban)
เพิ่มขึ้นในทุก บก./ภ.จว.ละ 1 สถานี จํานวน
82 สถานี ยกเวน ภ.จว. ปตตานี, ยะลา,
นราธิวาส

- จํานวนสถานีตํารวจชุมชน
ที่จัดตั้งทุก บก./ภ.จว. จํานวน
๘๒ สถานี ยกเวน ภ.จว.
ปตตานี, ยะลา, นราธิวาส

ผอ.

สร.

๒. สงเสริมสนับสนุน
ใหประชาชน
เครือขายภาครัฐ
และภาคเอกชนเขา
มามีสวนรวม ตาม
หลักเกณฑที่กําหนด

๒.1 แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ
ก.ต.ช. วาดวยหลักเกณฑและวิธกี าร
จัดระบบบริหาร การปฏิบัตงิ านดาน
การปองกันและปราบปรามการกระทําผิด
ทางอาญา การรักษาความสงบเรียบรอย
และการรักษาความปลอดภัยของ
ประชาชนใหเหมาะสมกับความตองการ
ของแตละทองถิ่นและชุมชน พ.ศ. 2559

1) ใหหนวยงานในสังกัด ตร. จัดทําบันทึก
ขอตกลงรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

-จํานวนหนวยในสังกัด ตร.
ที่มีการจัดทําขอตกลงรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไมนอยกวารอยละ 30

ผอ.

สร.

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานยุทธศาสตรตาํ รวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๑๔

กลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

๒.2 เสริมสรางการมีสวนรวมของ
1) โครงการการมีสวนรวมของประชาชนใน
ประชาชนในการปองกันแกไขปญหา
การปองกันแกไขปญหาอาชญากรรม
อาชญากรรมโดย
- สรางเครือขายการมีสวนรวม
ฝกอบรมใหความรู เพิ่มพูนทักษะใน
การปฏิบัติงาน
- จัดการความขัดแยงในชุมชน
- จัดการปญหาอาชญากรรมและ
ปญหาอื่น ๆ ตามขอเสนอของชุมชน
- กําหนดพื้นที่เปาหมาย
ในการดําเนินงานรวมกัน
- อบรม เผยแพร สงเสริม สนับสนุน
ความรู ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ใหแกประชาชน เพื่อนําไปใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน

-ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําแผน/โครงการ/
แนวทางปฏิบัตงิ านชุมชน
สัมพันธและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในกิจการตํารวจ

ผอ.

สร.

๒.3 จัดชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ 1 ชุด/ 1) ชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธเขาหมูบาน/
สถานี รวม 1,482 สถานี
ชุมชนเปาหมาย จํานวน 7,410 หมูบาน/
ชุมชน

-รอยละของจํานวนหมูบาน/
ชุมชนเปาหมาย
ไมนอยกวารอยละ 100

ผอ.

สร.

๒.4 เพิ่มพูนความรูและเสริมสราง

-จํานวนสถานีตํารวจที่มี

ผอ.

สร.

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานยุทธศาสตรตาํ รวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

1) เผยแพรความรูและเสริมสรางแนวรวมใน

๑๕

กลยุทธ

๓. ปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศนของ
ขาราชการตํารวจ
และเปาหมาย
การทํางานของหนวยงาน
ทุกระดับใหยึดถือ
การมีสวนรวมของ
ประชาชนใน
การทํางาน
ตามแนวคิด
Community
Policing

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

แนวรวมในการปองกันปราบปราม
อาชญากรรม

การปองกันปราบปรามอาชญากรรม ความรู
เกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายจราจรเบื้องตน

การดําเนินเผยแพรความรู
และเสริมสรางแนวรวม
ในการปองกันปราบปราม
อาชญากรรม ฯลฯ
ไมนอยกวารอยละ 100

๓.1 บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับงานชุมชน
สัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชนใน
การปองกันอาชญากรรม เขาในการอบรม
หลักสูตรประจําและหลักสูตรพิเศษ
ของ ตร.

1) ฝายสนับสนุนการศึกษาทุกแหง จัดใหมี
การบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับงานชุมชนสัมพันธ
และการมีสวนรวมของประชาชนในหลักสูตร
ตางๆ ของ ตร.

- ระดับความสําเร็จของ
การติดตามการดําเนินการ
บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับ
งานชุมชนสัมพันธและ
การมีสวนรวมของประชาชน
ในการปองกันอาชญากรรม
เขาในการอบรมหลักสูตร
ประจําและหลักสูตรพิเศษ
ของ ตร.

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานยุทธศาสตรตาํ รวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

หนวยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

ผอ.

สร.

๑๖

กลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

กลยุทธ/แนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ยุทธศาสตรที่ ๑ : บริหารจัดการดานยุทธศาสตรและดานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองนโยบายสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร : รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ ไมนอยกวารอยละ ๘๐
เปาประสงค ๑.๔ : การบริหารทีม่ ุงเนนผลงานตามแผนยุทธศาสตร
กลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

1. การบริหาร
1.1 ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย
ที่มุงเนนผลงาน
กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด
ตามแผนยุทธศาสตร ผลสําเร็จ และแผนงานบูรณาการใน
ปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อประกอบการจัดทํา
พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562
1.2 กําหนดยุทธศาสตร ตร. และ
แผนปฏิบัติราชการประจําป ทีส่ อดคลอง
ตามรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
(พ.ศ.2560 – 2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานยุทธศาสตรตาํ รวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) จัดทําขอมูลประกอบการจัดทํา พ.ร.บ.
งบประมาณรายจายประจําป โดยทบทวน/
ปรับปรุง เปาหมายระดับหนวยงาน ผลผลิต/
โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัดผลสําเร็จใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2562

-ระดับความสําเร็จของ
การทบทวน/ปรับปรุง
เปาหมายระดับหนวยงาน
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
และตัวชี้วดั ความสําเร็จใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

1) ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561

- ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ตร. ขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ
และประเมินผลการปฏิบัติ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

หนวยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
ยศ.

กลุมงาน
วิเคราะหฯ,
ขับเคลื่อนฯ
และ
ประเมินฯ

๑๗

กลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2560 - 2564 เปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs) นโยบายรัฐบาล และ
2) จัดทํายุทธศาสตร ตร. 20 ป ระยะที่1
นโยบายสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(พ.ศ.2560-2564)

๒. พัฒนา
กระบวนการจัดการ
ดานยุทธศาสตร
ใหมีประสิทธิภาพ

1.3 ดําเนินการตามระบบควบคุมภายใน
และติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ของทุกหนวยงานในสังกัด ตร.
๑.๔ ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
และติดตามประเมินผลของทุกหนวยงานใน
สังกัด ตร.
๒.1 ทบทวน ปรับปรุง กระบวนการ
การจัดทํายุทธศาสตร และแผนปฏิบัติ
ราชการชองหนวยงานในสังกัด ตร.

ตัวชี้วัด
๒๕๖๑
- ระดับความสําเร็จของ
การจัดทํายุทธศาสตร ตร.
20 ป ระยะที่ 1
(พ.ศ.2560 – 2564)

3) จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562

-รอยละความสําเร็จของการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ตร.

1) กําหนดแนวทางการควบคุมภายในและ
การประเมินผลการควบคุมภายใน

- ระดับความสําเร็จของ
การควบคุมภายใน

ยศ.

๑) จัดทําแผนบริหารความเสีย่ ง

- ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําแผน

ยศ.

- ระดับความสําเร็จของ
การทบทวน ปรับปรุงวิธีการ
ในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ ตร.
2) จัดทําคูมือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
- ระดับความสําเร็จของ
ตร.
การจัดทําคูมือการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ ตร.
๒.2 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติ 1) ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ - ระดับความสําเร็จของ
ราชการ ของหนวยงานในสังกัด ตร.
ของหนวยงานในสังกัด ตร. ใหเปนไปตาม
การขับเคลื่อนและติดตาม
ใหสอดคลองกับแนวทางของยุทธศาสตร
เปาหมายของ ตร.
ประเมินผลแผนปฏิบัติ

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานยุทธศาสตรตาํ รวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

หนวยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

1) ทบทวน ปรับปรุงวิธีการในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ ตร.

ยศ.

กลุมงาน
บริหาร
ความเสี่ยง
กลุมงาน
บริหาร
ความเสี่ยง
กลุมงาน
วิเคราะหฯ,
ขับเคลื่อนฯ
และ
ประเมินฯ

๑๘

กลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

และแผนปฏิบัติราชการ ตร.
2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพขาราชการ
ตํารวจดานบริหารจัดการยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติราชการของ ตร.

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานยุทธศาสตรตาํ รวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

ราชการของหนวยงานใน
สังกัด ตร. ไมนอยกวา
รอยละ 80
- ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพขาราชการ
ตํารวจ ดานบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
ราชการของ ตร.

๑๙

กลยุทธ/แนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ยุทธศาสตรที่ ๒ : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใน
ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร : ความพึงพอใจของขาราชการตํารวจตอการบริหารงานภายในองคการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐
เปาประสงค ๒.๑ : หนวยงานในสังกัดมีผลการปฏิบตั ริ าชการเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการทีก่ ําหนด
กลยุทธ
๑.เทิดพระเกียรติ
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย

แนวทางการดําเนินงาน
๑.๑ ปลูกจิตสํานึกสรางความตระหนัก
ในการปกปอง เทิดทูน พิทักษรกั ษา
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๑) โครงการเทิดพระเกียรติสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย
(อยางนอย ๓ โครงการ)
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
- ประชาสัมพันธ จัดบอรด/
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
- พิธีถวายสัตยปฏิญาณตน
- กิจกรรมการเขาแถวเคารพธงชาติ
สวดมนต และกลาวคําปฏิญาณ
- โครงการบริจาคโลหิต
- จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
- รณรงคสรางจิตสํานึกตอสถาบัน
พระมหากษัตริย ผานเว็บไซต
- กิจกรรมจิตอาสา

ตัวชี้วัด
- ระดับความสําเร็จของ
โครงการฯ

หนวยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
ทุกหนวย ทุกหนวย
ในสังกัด ในสังกัด
สยศ.ตร. สยศ.ตร.

๒๕

กลยุทธ
๒. ปฏิบัติราชการที่
มุงเนนผลงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๒.๑ จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
ระดับ บช. และ บก. สอดคลองตามพันธกิจ
ของแตละหนวยงานเพื่อรองรับแผน
ปฏิบัติราชการประจําปของ ตร. และ
นโยบายบริหารราชการ ผบ.ตร.

๑) จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สยศ.ตร.

๒.๒ บริหารจัดการระบบงบประมาณ

๑) ตรวจสอบ ติดตาม เรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณใหมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๒) จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของทุก บก.
ในสังกัด สยศ.ตร.

ตัวชี้วัด
- ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป

- จํานวนครั้งของการรายงาน
ผลการเบิกจายงบประมาณ
ไมนอยกวา ๑๒ ครั้ง

หนวยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
ทุกหนวย
ฝอ.
สยศ.ตร. ในสังกัด
สยศ.ตร.
ทุกหนวย ทุกหนวย
ในสังกัด ในสังกัด
สยศ.ตร. สยศ.ตร.
ทุกหนวย
ฝอ.
สยศ.ตร. ในสังกัด
สยศ.ตร.

๒๕

กลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

กลยุทธ/แนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ยุทธศาสตรที่ ๒ : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใน
ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร : ความพึงพอใจของขาราชการตํารวจตอการบริหารงานภายในองคการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐
เปาประสงค ๒.๒ : การบริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี
กลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

๑. ขาราชการตํารวจ ๑.๑ แกไขปรับปรุงดานการเสริมสรางและ
ไมเกี่ยวของกับ
พัฒนาวินัยขาราชการตํารวจ
ยาเสพติด
๑.๒ กําหนดมาตรการควบคุมกํากับ ดูแล
ขาราชการตํารวจในสังกัดไมใหกระทําผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดหรือเขาไปมีสว นเกี่ยวของ
กับการกระทําความผิด

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) ตรวจสอบประวัติบุคคลกอนเขารับ
ราชการตํารวจ ดานยาเสพติดอยาง
ละเอียด
1) มีหนังสือแจงกําชับขาราชการตํารวจ
ไมใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด
2) ควบคุมความประพฤติของขาราชการ
ตํารวจไมใหเกี่ยวของกับยาเสพติด
ตามคําสั่ง ตร. ที่ 1212/2537
ลงวันที่ 1 ต.ค.37 โดยเด็ดขาด
3) ตรวจปสสาวะขาราชการตํารวจ
ทุกนาย (ดําเนินการไดหากไดรับการ
สนับสนุนอุปกรณตรวจปสสาวะจาก

ตัวชี้วัด
-ระดับความสําเร็จของ
การตรวจสอบประวัตบิ ุคคล
ที่เขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
กอนเขารับราชการตํารวจ
รอยละ 100
- ขาราชการตํารวจในสังกัด
ไมเกี่ยวของกับยาเสพติด
รอยละ 100

หนวยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบตั ิ
ทุกหนวย ทุกหนวย
ในสังกัด ในสังกัด
สยศ.ตร. สยศ.ตร.
ทุกหนวย ทุกหนวย
ในสังกัด ในสังกัด
สยศ.ตร. สยศ.ตร.

๒๕

กลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบตั ิ

บช.ปส.)

๒. พัฒนาระบบการ
ติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติงานทัง้
จากภายในและ
ภายนอกองคการ

๒.๑ นําระบบเทคโนโลยี (GFMIS) มาเปน
สวนหนึ่งของการตรวจสอบรายได และ
รายจายของ ตร.

1) สงขาราชการตํารวจในสังกัด ที่
รับผิดชอบงานดานการเงิน การบัญชี
และการพัสดุ เขารับการฝกอบรมตาม
หลักสูตรที่ ตร. กําหนด และหลักสูตร
จากหนวยงานภายนอก
2) จัดซื้อจัดจางผานระบบ GFMIS

-ระดับความสําเร็จของ
การเขารับการอบรม
รอยละ ๑๐๐

ทุกหนวย ทุกหนวย
ในสังกัด ในสังกัด
สยศ.ตร. สยศ.ตร.
ทุกหนวย ทุกหนวย
ในสังกัด ในสังกัด
สยศ.ตร. สยศ.ตร.
ฝอ.
ทุกหนวย
สยศ.ตร. ในสังกัด
สยศ.ตร.
ฝอ.
ทุกหนวย
สยศ.ตร. ในสังกัด
สยศ.ตร.

๓. เสริมสรางและ
3.1 เสริมสรางและพัฒนาจิตสํานึกของ
พัฒนาขาราชการ
ขาราชการตํารวจ
ตํารวจใหมีวินัยและ
เครงครัดตอคุณธรรม
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของ
ตํารวจ

1) แจกจายคูมือประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ

- รอยละของการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางผานระบบ
GFMIS รอยละ 100
- แจกจายคูมือฯ ไดครบตาม
จํานวนที่กําหนด รอยละ 100

2) โครงการตํารวจไทยใจสะอาด
- เขารวมโครงการฟงธรรมะ
- จัดทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
หรือบริจาคสิ่งของใหกับผูยากไร

- ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตามกิจกรรม
ที่กําหนด ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐

๔. นํามาตรการ
ปองกันปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
มาบังคับใชกับ
ขาราชการตํารวจ

๑) เขารวมโครงการปองกันปราบปราม
การทุจริตของ ตร.

-ระดับความสําเร็จของ
การเขารับการอบรม
รอยละ ๑๐๐

๔.๑ ศึกษาอบรมเพิ่มเติมความรูดานสืบสวน
และสอบสวนการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
การกระทําความผิดประพฤติมชิ อบ

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ทุกหนวย ทุกหนวย
ในสังกัด ในสังกัด
สยศ.ตร. สยศ.ตร.

๒๕

กลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบตั ิ

ที่ประพฤติมิชอบ
อยางจริงจัง

๕. สรางวัฒนธรรม
ขององคการโดยใหมี
จิตสํานึกตอการให
บริการประชาชน

๕.๑ สงเสริม ยกยองและเชิดชูเกียรติแก
หนวยงานและขาราชการตํารวจที่ประพฤติ
ปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ

๖. เสริมสราง
บุคลากรใหมี
ความพรอมทาง
ดานศักยภาพ
คุณภาพชีวิตและ
ความภูมิภาคใจใหมี
ความสอดคลองตอ
ความเปลี่ยนแปลง

๖.๑ กวดขันความประพฤติและระเบียบวินยั ๑) มาตรการควบคุมความประพฤติและ
ของขาราชการตํารวจ
วินยั ขาราชการตํารวจ
๒) โครงการฝกประจําสัปดาห ทุกวันพุธ
ที่ ๓ ของเดือน
๖.๒ สรางสภาพแวดลอมที่ดีของหนวยงาน ๑) โครงการ ๕ ส ทุกวันพุธที่ ๒
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ของเดือน

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

1) ประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงานและ
ขาราชการตํารวจที่ประพฤติปฏิบัติดี
เยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ

-ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการประกาศเชิดชู
เกียรติขาราชการตํารวจ
ที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
ตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ

ฝอ.
สยศ.ตร.

ทุกหนวย
ในสังกัด
สยศ.ตร.

-ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการ

ฝอ.
สยศ.ตร.

ทุกหนวย
ในสังกัด
สยศ.ตร.

-ระดับความสําเร็จของ
โครงการฯ

ทุกหนวย ทุกหนวย
ในสังกัด ในสังกัด
สยศ.ตร. สยศ.ตร.

๒๕

กลยุทธ/แนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ยุทธศาสตรที่ ๒ : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใน
ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร : ความพึงพอใจของขาราชการตํารวจตอการบริหารงานภายในองคการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐
เปาประสงค ๒.๓ : หนวยงานและบุคลากรมีงบประมาณ อุปกรณ และระบบสวัสดิการทีเ่ หมาะสมในการปฏิบัติหนาที่
กลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

๒๕

กลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๑. สงเสริม
ขาราชการตํารวจ
มีสุขภาพรางกาย
และจิตใจ
ใหแข็งแรง
พรอมปฏิบัติ
หนาที่ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

๑.๑ สงเสริมสุขภาพในเชิงรุก
เนนการสงเสริมการปองกันสุขภาพใหแก
ขาราชการตํารวจ

1) โครงการตรวจสุขภาพประจําป

๒. พัฒนา
สมรรถนะของ
ขาราชการตํารวจ
ใหสอดรับกับ
ภารกิจของ
หนวยงาน

๒.1 สงขาราชการตํารวจเขารับการอบรม
ตามความจําเปนและความตองการโดยให
สอดรับกับภารกิจของหนวยงาน

1) โครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารการ
เสริมสรางทัศนคติและปลูกจิตสํานึก
การทํางานแบบมีสวนรวม”
๒) โครงการฝกอบรม ความรูการวิจัย
และประเมินผล ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑

- จํานวนขาราชการตํารวจ
ที่เขารับการอบรม ไมนอยกวา
รอยละ 80
- จํานวนขาราชการตํารวจ
ที่เขารับการอบรม ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐

๓. การจัดสวัสดิการ
ที่เพียงพอและ
เหมาะสมสําหรับ
ขาราชการตํารวจ

๓.๑ จัดสวัสดิการที่เหมาะสมเพือ่ ขาราชการ
ตํารวจในสังกัดและครอบครัว

๑) โครงการสวัสดิการอาหารกลางวัน

- ระดับความสําเร็จของ
โครงการฯ

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

-ขาราชการตํารวจเขารับการ
ตรวจสุขภาพประจําป
ไมนอยกวารอยละ 85
๒) โครงการทดสอบสมรรถภาพรางกาย
- ขาราชการตํารวจผานเกณฑ
การประเมินทดสอบสมรรถภาพ
ไมนอยกวารอยละ ๘๐
- ระดับความสําเร็จของ
๓) โครงการสรางเสริมวินัย จิตสดใส
รางกายแข็งแรง (ทุกวันพุธที่ ๓ ของเดือน) การดําเนินโครงการฯ

๒) จัดสรรที่พักอาศัยสําหรับขาราชการ - ระดับความสําเร็จของ
ตํารวจในสังกัดและครอบครัว
การจัดสรรที่พัก
๓) โครงการจําหนายสินคาสวัสดิการ
- ระดับความสําเร็จของ
โครงการฯ

หนวยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
ฝอ.
ทุกหนวย
สยศ.ตร. ในสังกัด
สยศ.ตร.

ผอ.
(สร.)
วจ.
(ฝอ.)

ทุกหนวย
ในสังกัด
สยศ.ตร.
กลุมงาน
ในสังกัด
วจ.

ทุกหนวย ทุกหนวย
ในสังกัด ในสังกัด
สยศ.ตร. สยศ.ตร.
ฝอ.
ฝอ.
สยศ.ตร. สยศ.ตร.
ผอ.
กลุมงาน
ในสังกัด
(ฝอ.)
ผอ.

๒๕

กลยุทธ

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๔. ความเพียงพอ
ของวัสดุอุปกรณ
ตอการปฏิบัติงาน

๔.1 ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ เพื่อจัดซื้อ
รายการตามงบลงทุนทีไ่ ดรับ

1) จัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑตามที่ไดรับ
จัดสรรงบประมาณรายจาย (งบลงทุน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

ตัวชี้วัด
- รอยละความสําเร็จของ
การจัดหาวัสดุครุภัณฑตาม
รายการที่ไดรับจัดสรร

หนวยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
ทุกหนวย ทุกหนวย
ในสังกัด ในสังกัด
สยศ.ตร. สยศ.ตร.

กลยุทธ/แนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ยุทธศาสตรที่ ๒ : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใน
ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร : ความพึงพอใจของขาราชการตํารวจตอการบริหารงานภายในองคการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐
เปาประสงค ๒.๔ : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงฐานขอมูลที่จําเปนแกบุคลากร องคความรูตา งๆอยางเปนระบบ
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๒๕

กลยุทธ
๑.พัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
ฐานขอมูล โดยนํา
เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช
งานทุกดานและ
สามารถเชื่อมโยง
กับหนวยงานอื่นได

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หนวยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

๑.๑ มีชองทางสําหรับการประชาสัมพันธ
หนวยงาน

๑) พัฒนาปรับปรุงขอมูลในเว็บไซตของ
หนวยงานใหเปนปจจุบันตอบสนองตอ
การใชงาน

- ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการ รอยละ ๑๐๐

๑.๒ นําเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
ใชในการปฏิบัติงาน

๑) การใชและใหบริการขอมูลผานระบบ
อินเตอรเน็ต

- มีเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ ทุกหนวย ทุกหนวย
ในสังกัด ในสังกัด
ใชในการปฏิบัตงิ าน
สยศ.ตร. สยศ.ตร.

๒) การจัดทําศูนยขอมูลขาวสารทาง
ราชการของ สยศ.ตร.

- ระดับความสําเร็จของการ
ใหบริการ รอยละ ๑๐๐

๓) การใหบริการหองสมุด วจ.

- ระดับความสําเร็จของการ
ใหบริการ
- จํานวนตัวอยางแบบสอบถาม

๔) คลังแบบสอบถาม วจ.
๒. พัฒนาทักษะ
ดานดิจทิ ัลของ
บุคลากรรองรับ
รัฐบาลดิจทิ ัล

ตัวชี้วัด

๒.๑ ฝกอบรม ใหความรูขาราชการตํารวจใน ๑) โครงการฝกอบรมโปรแกรม
ในสังกัด
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปสําหรับขาราชการ
ฝอ.สยศ.ตร. เพื่อพัฒนาทักษะ
ดานคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ทุกหนวย ทุกหนวย
ในสังกัด ในสังกัด
สยศ.ตร. สยศ.ตร.

ฝอ.
สยศ.ตร.
วจ.
วจ.

- ระดับความสําเร็จของโครงการ
ฝอ.
รอยละ ๑๐๐
สยศ.ตร.

ทุกหนวย
ในสังกัด
สยศ.ตร.
กลุมงาน
สงเสริมฯ
กลุมงาน
ในสังกัด
วจ.
ฝอ.
สยศ.ตร.

๒๕

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานยุทธศาสตรตาํ รวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานยุทธศาสตรตาํ รวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

การติดตามประเมินผล
ตามแผนปฏิบัติราชการสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๑. การประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของ สยศ.ตร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ใหห นว ยงานในสังกัด รายงานผลการดําเนินการของแผนงาน/โครงการ/กิจ กรรมและตัว ชี้วัด ที่ กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ เสนอ ผูบัญชาการสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ ผานฝาย
อํานวยการ สํ านักงานยุทธศาสตรตํ ารวจ รอบ ๖ เดือน ภายในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ และรอบ ๑๒ เดือน
ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
๒. ใหฝายอํานวยการ สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ รวบรวม และจัดทําขอมูลรายงานผลการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ ใหผูบัญชาการสํานักงาน
ยุ ท ธศาสตร ตํ า รวจพิ จ ารณา แล ว เสนอรายงานตอ ผู บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ รอบ ๖ เดื อ น ภายในวั น ที่
๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ และรอบ ๑๒ เดือน ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานยุทธศาสตรตาํ รวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๒๗

แผนปฏิบัติราชการ สยศ.ตร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๒๖

วิสัยทัศน

พันธกิจ

คานิยม

เปนมืออาชีพดานการจัดทําแผน ยุทธศาสตร และการวิจัยของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

๑. วิเคราะห และจัดทํายุทธศาสตร แผนปฏิบั ติราชการ ๔ ป แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของสํานักงานตํารวจแหงชาติ นโยบายบริหารราชการของผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ ใหมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลไปสู
การปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย
๒. วิเคราะหและจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรม ดานการปองกัน
อาชญากรรม ความมั่นคง กิจการพิเศษ งานจราจร และบริการประชาชน ตลอดจน
ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติของหนวยงานในแตละภารกิจตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปใหเกิดผลสําเร็จ
๓. ดําเนินการวิจัย เพื่อพัฒนา ระบบ รูปแบบ เทคนิค ยุทธวิธีตํารวจ และวิธีปฏิบัติงาน
ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนปฏิบัติราชการและ
ยุทธศาสตรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมทั้งมีการถายทอดองคความรูที่ไดรับ
ไปสูการปฏิบัติ ใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเปนรูปธรรม

สมรรถนะ สุจริต เปนธรรม ประชาชนเปนศูนยกลาง บริการดวยใจ

๑

๒

บริหารจัดการดานยุทธศาสตรและ
ดานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภายใน

เพื่อตอบสนองนโยบายสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานยุทธศาสตรตาํ รวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๒๗

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร ตร. และ สยศ.ตร.

ยุทธศาสตร ตร.

๑

๒

ย ก ร ะ ดั บ ขี ด

๓

๔

ก า ร พั ฒ น า ง า น

การมี ส วนร วมของ

ก า ร ส ร า ง ค ว า ม

ความสามารถใน

ตํารวจใหโปรงใสมี

ประชาชนและ

เ ข ม แ ข็ ง ใ น ก า ร

การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ

มาตรฐาน

เ ค รื อ ข า ย ก า ร

บริหาร

๒๘

หลักเพื่อ ตอบสนอง

ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง

นโยบายรัฐบาล

ตํารวจ

๑
ยุทธศาสตร สยศ.ตร

บริหารจัดการดานยุทธศาสตรและ
ดานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อตอบสนองนโยบาย

๒

การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภายใน

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานยุทธศาสตรตาํ รวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๒๗
๒๘

