แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา

พันธกิจ
●ถวำยควำมปลอดภัยพระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์
● บังคับใช้กฎหมำยและอำนวยควำมยุติธรรมทำงอำญำ
● รักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคงของรำชอำณำจักร

สำนักงำนยุทธศำสตร์ตำรวจ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา

พันธกิจ
●ถวำยควำมปลอดภัยพระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์
● บังคับใช้กฎหมำยและอำนวยควำมยุติธรรมทำงอำญำ
● รักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคงของรำชอำณำจักร

สำนักงำนยุทธศำสตร์ตำรวจ

1

คำนำ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9
ได้กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และมาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น สานักงานตารวจแห่งชาติ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อให้หน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ใช้เป็นกรอบ
ทิศทางในการดาเนินงานในระยะ 1 ปี โดยมีการกาหนด พันธกิจ เป้าหมายหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
ตัวชี้วัดเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 2580) และนโยบายผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ รวมทั้งพิจารณาความสอดคล้องรองรับกับแนวทางและเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564 นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 - 2565) นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภา
และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิ บั ติ ร าชการส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบั บ นี้
มุ่งเน้นการดาเนินงานในภาพรวม โดยมี กลไกสาคัญในการขับเคลื่อน ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
และตัวชี้วัด ของหน่วยในสังกัด และมีการติดตามประเมินผลเพื่อนาไปสู่ผลสาเร็จตามวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กร
บังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”
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ส่วนที่ 1
บทนำ
สถำนกำรณ์และบริบทสำคัญ
สถานการณ์ โ ลกในปั จ จุ บั นท าให้ เกิ ด การเปลี่ ยนแปลงอย่ า งรวดเร็ ว มี ผ ลกระทบต่ อ สั งคม
ในลักษณะต่าง ๆ รวมไปถึงการหลบหนีเข้าเมือง การค้ามนุษย์ การโยกย้ายถิ่นฐานของประชาชน/แรงงานต่างด้าว
ยาเสพติด ตลอดจน ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง ภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม่
น าไปสู่ ปั ญหาทางสั งคมและอาชญากรรมต่ าง ๆ อย่ างไม่ สามารถหลี กเลี่ ยงได้ ทั้ งนี้ ปัญหาความมั่นคงและ
อาชญากรรมภายในประเทศมี ความเชื่ อมโยงในหลายมิติ เช่ น การเมื อง เศรษฐกิ จ สั ง คม ระบบการศึ ก ษา
โครงสร้างพื้นฐาน กฎหมาย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนั้น จึงต้องขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติโดยมีการบูรณาการ
ระหว่างหน่ วยงานอย่ างเป็ นระบบเพื่อสนั บสนุน และประสานการปฏิบัติ ให้ เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้ องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 กาหนดให้สานักงานตารวจแห่งชาติ มีหน้าที่ในการ
ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ป้องกันปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญา
รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร และส่งเสริมให้ท้องถิ่น
และชุมชน มีส่วนร่วมในกิจการตารวจเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดตามความเหมาะสม และ
ความต้องการของแต่ละพื้นที่
เหตุผลและควำมจำเป็น
1. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 กาหนดให้
การบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น
การกระจายภารกิจ และทรั พยากรให้ แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจการตัดสิ นใจ การอานวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน
2. พระรำชบัญญัติกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560
มาตรา 5
- ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้
เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันอันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบปี
- การจัดทาแผนอื่นใด รวมตลอดทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณต้องสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ
มาตรา ๑๐ เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดทา
ยุ ทธศาสตร์ ช าติ แต่ ละด้ านจั ดท าแผนแม่ บทเพื่ อบรรลุ เป้ าหมายตามที่ ก าหนดไว้ ในยุ ทธศาสตร์ ช าติ เสนอต่ อ
คณะกรรมการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบก่ อ นเสนอคณะรั ฐ มนตรี แ ผนแม่ บ ทและแผนการปฏิ รู ป ประเทศ
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ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยแผนและขั้ น ตอนการด าเนิ น การปฏิ รู ป ประเทศต้ อ งมี ค วามสอดคล้ อ งกั น แผนแม่ บ ท
ที่คณะรั ฐ มนตรี ให้ ความเห็ น ชอบและประกาศในราชกิจจานุเ บกษาแล้ ว ให้ มีผ ลผู กพันหน่ว ยงานของรั ฐ
ที่ เกี่ ยวข้ องที่ จะต้ องปฏิ บั ติ ให้ เป็ นไปตามนั้ น รวมทั้ งการจั ดท างบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ
ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย
มาตรา 26 ในกรณีที่ค วามปรากฏต่อคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ช าติว่าการดาเนินการใด
ของหน่วยงานของรัฐ ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
แจ้งให้หน่ว ยงานของรัฐนั้นทราบถึงความไม่สอดคล้องและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง และในกรณี
ที่หน่วยงานของรัฐไม่ดาเนินการตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น
จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
แจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพื่อดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไป
3. พระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
มาตรา 6 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ
เพื่อให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ
มาตรา 25 เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศให้หน่วยงานของรัฐ
รายงานผลการดาเนิ นการดังกล่าวต่อสานั กงานสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ภายในระยะเวลาและ
ตามรายการที่กาหนด
4. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
มาตรา 9
- จั ด ทาแผนปฏิบั ติ ร าชการไว้เ ป็ นการล่ ว งหน้ า โดยต้ อ งมี ร ายละเอี ย ดขั้ น ตอนระยะเวลาและ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการ
กาหนดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทีส่ านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กาหนด
มาตรา 10 ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการหรือภารกิจที่ใกล้เคียงต่อเนื่อ งกัน
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นกาหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดการบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน
โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
มาตรา 16
- จั ดทาแผนปฏิบั ติร าชการของส่ ว นราชการประจาปี โดยให้ ร ะบุส าระส าคัญเกี่ยวกับนโยบาย
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย และ
ทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
- เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดแล้วให้สานักงบประมาณ
ดาเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว
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- ในกรณี ที่ ส่ ว นราชการมิ ไ ด้ เ สนอแผนปฏิ บั ติ ร าชการในภารกิ จ ใด หรื อ ภารกิ จ ใดไม่ ไ ด้ รั บ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสาหรับภารกิจนั้น ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้ อง
กับ ยุทธศาสตร์ ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) นโยบายของคณะรัฐมนตรี
ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ยุทธศำสตร์ ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 ก าหนดวิสั ยทั ศน์ “ประเทศไทย มี ความมั่ นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่ าง ๆ ให้สอดคล้อง และบูรณาการกันให้เกิด
การขับเคลื่ อนไปสู่ เป้ าหมาย โดยกาหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รองรับ ประกอบด้วย 23 แผนแม่บท
15 ประเด็ นเร่ งด่ว นใน 5 ปี แรก (พ.ศ. 2561 - 2565) เป็นแผนส าคัญ ซึ่ งจะมีผ ลผู ก พัน ต่อหน่ว ยงานของรั ฐ
ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องนาค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนที่เกี่ยวข้อง มาจัดทาเป็นแผนปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติการ รวมทั้งจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณให้สอดคล้องรองรับ
6. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบการแบ่งแผนของประเทศออกเป็น 3 ระดับ
ประกอบด้วย
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
แผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติการด้าน.... แผนปฏิบัติราชการ (ราย 5 ปี และรายปี) แผนอื่น ๆ
แผนปฏิบั ติร าชการประจ าปีงบประมาณของส านักงานตารวจแห่ งชาติ เป็นแผนระดับ ที่ 3
ที่จั ดทาขึ้นเพื่อสนั บสนุนการดาเนินงานแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้ วยความมั่ นคงแห่ งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) และบูรณาการการด าเนิ นงานกับ แผนปฏิบั ติ ก ารด้า นอื่ น ๆ
ซึ่ งเป็ นแผนระดั บที่ 3 ที่ เกี่ ยวข้ อง ให้ มี ความสอดคล้ องสั มพั นธ์ ในเชิ งเหตุ และผล (Causal Relationship)
ในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายในภาพรวมของประเทศต่อไป
7. มติ ค ณะรัฐมนตรี วัน ที่ 3 ธั น วำคม พ.ศ. 2562 เห็ นชอบการกาหนดหน่ว ยเจ้าภาพเป้าหมาย
ในระดับต่าง ๆ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ โดยสานักงานตารวจแห่ งชาติ เป็นเจ้าภาพขับเคลื่อน
(เจ้าภาพระดับที่ 3 (จ.3)) มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานของรัฐให้มี
ความสอดคล้ อ งตามแนวทางการพั ฒ นาที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นเป้ ำ หมำยของแผนย่ อ ยด้ ำ นกำรรั ก ษำควำมสงบ
ภำยในประเทศ : เป้ำหมำย : ประชำชนมีควำมมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด : ระดับ
ควำมมั่นคงปลอดภัยภำยในประเทศและศักยภำพตำรวจระดับสำกล (World Internal Security and Police
Index (WISPI)) ดี ขึ้น โดยมี ส านั กงานสภาความมั่นคงแห่ งชาติในฐานะเจ้ าภาพแผนแม่บทด้านความมั่นคง
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(เจ้ าภาพระดับ ที่ 1 (จ.1)) และเจ้ าภาพเป้ า หมายประเทศชาติ มีความมั่นคงในทุก มิติ และทุก ระดับ เพิ่มขึ้ น
(เจ้าภาพระดับที่ 2 (จ.2)) เป็นหน่วยรับผิดชอบและกากับดูแล
แผนย่อยด้ำนกำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ
เพื่อสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในประเทศชาติบ้านเมือง เอื้อต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่กาหนด สังคมมีความเข้มแข็งสามัคคีปรองดอง ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ คือ การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความรัก
ความสามัคคี ความสานึกจงรักภักดี และความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกหมู่เหล่า ขณะเดียวกัน
ก็ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ตลอดถึงการพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
เป้ำหมำยของแผนย่อย : ประชำชนมีควำมมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพตารวจระดับสากล (WISPI) ดีขึ้น
(ปี 61- 65)
(ปี 66 - 70)
(ปี 71 - 75)
(ปี 76 - 80)
อยู่ในลาดับ
อยู่ในลาดับ
อยู่ในลาดับ
อยู่ในลาดับ
1 ใน 55 ของโลก
1 ใน 45 ของโลก
1 ใน 35 ของโลก
1 ใน 25 ของโลก
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หน้ำที่รับผิดชอบของหน่วยงำนเจ้ำภำพ (เจ้ำภำพระดับที่ 3 (จ.3))
1. รั บผิ ดชอบด าเนิ นการประสานและบู รณาการการด าเนิ นงานระหว่ างหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ทั้งเป้าหมายในระดับประเด็นแผนแม่บท
(Y2) และ เป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บท (Y1) เพื่อจัดทาปัจจัยสาคัญสู่ความสาเร็จ (Key Success
Factors) ของเป้าหมายดังกล่าว
3. ประสานหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้ องในการจั ดท าแผนระดั บที่ 3 และจัดทาโครงการ/
การดาเนินงานที่สอดคล้องกันตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship)
4. ประสานกับสานักงานสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนการดาเนินการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
5. ประสานดาเนินการจัดหาและนาเข้าข้อมูลในระบบ (Electronic Monitoring and
Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR)
6. ดาเนินการต่าง ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

7

ส่วนที่ 2
หลักกำรสำคัญ เป้ำหมำย ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
และกำรขับเคลื่อนไปสู่กำรปฏิบัติ
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ส่วนที่ 2
หลักกำรสำคัญและกรอบแนวคิด
แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดทาภายใต้หลักการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รองรับแผนระดับที่ 1 และ 2 และในฐานะหน่วยรับผิดชอบหลัก
คื อ เป้ า หมายย่ อ ยการรั ก ษาความสงบภายในประเทศ (เจ้ า ภาพระดั บ ที่ 3 (จ.3)) ของแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ซึ่งรับผิดชอบเป้าหมาย : ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด : ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพตารวจระดับสากล (World Internal
Security and Police Index (WISPI)) ดีขึ้น โดยในช่วงปี 2561 - 2565 จะต้องอยู่ในลาดับ 1 ใน 55 ของโลก
ประกอบกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564 นโยบาย
และแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 – 2565) นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภา ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) นโยบายผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติ และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง มาเป็นกรอบพิจารณาปัจจัยสู่ความสาเร็จที่ส าคัญ (Key Success
Factors : KSFs) ในการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของสานักงานตารวจแห่งชาติ เพื่อ
ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสาเร็จ ไปสู่เป้าหมายที่กาหนด โดยได้ดาเนินการจัดทาแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) เชื่อมโยงของแผนทั้ง 3 ระดับ
ของประเทศ โดยมีระบบ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and
Country Reform : eMENSCR) ของสานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นเครื่องมือ
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวมของประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิ
ความเชื่อมโยงของแผนทั้ง 3 ระดับ ดังนี้
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ควำมเชื่อมโยงของแผนทั้ง 3 ระดับไปสู่กำรปฏิบัติ
แผนระดับที่ 1

แผนระดับที่ 2

ยุทธศำสตร์ชำติ

แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ

แผนกำรปฏิรปู ประเทศ

แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ

นโยบำยและแผน
ระดับชำติว่ำด้วยควำม

มั่นคงแห่งชำติ

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
●เป็นประเด็นในลักษณะที่มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ
● มีผลผูกพันกับหน่วยงานของรัฐทีเ่ กี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนัน้ รวมทั้ง การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ด้วย (มาตรา 10 พ.ร.บ.การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 2560)
●ในกระบวนการจัดทาไม่ได้มกี ารกาหนดหน่วยงานเจ้าภาพและการกาหนดโครงการในการขับเคลือ่ นแผนแม่บทฯ
ให้บรรลุเป้าหมาย ดังนัน้ หน่วยงานของรัฐจึงจาเป็นต้องจัดทาโครงการการดาเนินงาน (X) เพื่อบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว้

แผนระดับที่ 3
เป็ น แผนเชิ ง ปฏิ บั ติ ที่ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ
สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของแผน
ระดั บที่ 1 และแผนระดั บที่ 2 สู่ ก าร
ปฏิ บั ติ โดยต้ อ งส่ ง ผลต่ อ การบรรลุ
เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง แ ผ น ร ะ ดั บ ที่ 2
โดยเฉพาะแผนแม่บทฯ อย่ างน้อ ย 1
แผนฯ และต้ อ งส่ ง ผลต่ อ การบรรลุ
เป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ต าม
หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
(XYZ)

1. แผนปฏิบัติการด้าน... (อาจมีหรือไม่ก็ได้) เนื่องจากกาหนดให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาจัดทาตามความจาเป็นเพื่อบูรณาการ
การดาเนินงานกรณีที่มีหน่วยเกี่ยวข้องมากกว่า 1 หน่วยงาน
2. แผนปฏิบัติรำชกำร ....ระยะ 5 ปี (ช่วงแรก 3 ปี)
3. แผนปฏิบัติรำชกำร...รำยปี

งบประมำณ

ดำเนินกำร
●ติดตำม/ประเมินผล กำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
●คัวยงานของรั
ดเลือกตัวชีฐต้้วอัดงมี
สำคั
ญที่เกีบ่ยัตวข้ิราชการระยะ
องตำมแผนปฏิ
ัติรำชกำรประจ
ฯ เพื่อ บที่ 3 หลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
* ทุกหน่
แผนปฏิ
5 ปีบและรายปี
เพื่อเป็ำปีนแผนระดั
ติดตำม/ประเมิ
นผลฐบาล
กำรดรวมทั
ำเนิน้งงำนของ
แผนระดั
บที่ 2 นโยบายรั
แผนระดัตร.
บที่ตำมแนวทำง
3 ตามข้อ 1 ทีก.พ.ร.
่เกี่ยวข้และ
อง ป.ป.ช.

รัฐบำลโดยสำนักงำนสภำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ใช้ระบบ Electronic
System
Strategy
and Country Reform : eMENSCR
แผนปฏิบัติรMonitoring
าชการสานักand
งานตEvaluation
ารวจแห่งชาติ
ประจofาปีNational
งบประมาณ
พ.ศ. 2563
เป็นเครื่องมือในกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล กำรขับเคลื่อนและกำรดำเนินงำนของแผนระดับที่ 1 - 3
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กรอบแนวคิดในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
แผนระดับที่ 1
ยุทธศำสตร์ชำติ
1. ด้านความมั่นคง
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนระดับที่ 2
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
1. ความมั่นคง 2. การต่างประเทศ 6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7. โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 12. การพัฒนาการเรียนรู้ 13. การเสริมสร้าง
ให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21. การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 22. กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม 23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ประเด็นปฏิรูปประเทศ
1. ด้านการเมือง 2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3. ด้านกฎหมาย 4. ด้านกระบวนการยุติธรรม
5. ด้านเศรษฐกิจ 6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7. ด้านสาธารณสุข
8. ด้านการสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9. ด้านสังคม 10. ด้านพลังงาน
11. ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูค่ วามมั่งคั่งและยัง่ ยืน
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ(พ.ศ. 2562 - 2565)
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3. ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน 5. สร้างเสริม
ศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 6. ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
ทางทะเล 8. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมคิ ุ้มกันความมั่นคงภายใน 10. เสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ 11. รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14. เสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 15. พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ
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ตัวชี้วัดระดับสำกลที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
World Internal Security and Police Index (WISPI)
มิติที่ 1 ความสามารถศักยภาพ
- จานวนข้าราชการตารวจหรือเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงภายในต่อประชากร 100,000 คน
มิติที่ 2 คอร์รัปชัน
- การติดสินบนตารวจ จานวนครั้งที่จ่ายสินบน
- คดีที่ไม่มีการรายงาน สัดส่วนของคดีเกี่ยวกับทรัพย์ที่ตารวจ รับแจ้งเปรียบเทียบกับการสารวจ
คดีเกิดน้อย มีคดีแล้วรับแจ้งความ การปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการร้องทุกข์/ป้องกันอาชญากรรม
มิติที่ 3 กระบวนทำงกฎหมำย
- ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจ
มิติที่ 4 ผลลัพธ์
- คดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา จานวนคดีฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาต่อประชากร 100,000 คน
- อาชญากรรมร้ายแรง ร้อยละการทาร้ายร่างกายสาหัส ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์
- การก่อการร้าย เหตุการณ์ต่างๆ ที่ทาให้เกิดการเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บและมีข้อบ่งชี้ว่า
เกิดจากการก่อการร้าย
- ความรู้สึกปลอดภัยของสาธารณะชน ต่อการเดินคนเดียวในเวลากลางคืน
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: (SDGs))
เป้ำหมำยที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึง
ความยุติธรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
ตัวชี้วัดที่ 16.2 ยุติการข่มเหง การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ และความรุนแรง
และการทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก
สถำบัน World Economic Forum : WEF (สภำเศรษฐกิจโลก)
•ตัวชี้วัดที่ 1.01 ต้นทุนทางธุรกิจที่เกิดจากองค์กรอาชญากรรม (Business costs of organized crime) เจ้ำภำพ : สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหลัก : พม./ดศ./พณ./รง./ธปท.
•ตัวชี้วัดที่ 1.02 อัตราการเกิดอาชญากรรม (Homicide rate)
เจ้ำภำพ : สานักงานตารวจแห่งชาติ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหลัก : มท./พม./ดศ./สธ./ยธ./ศธ.
•ตัวชี้วัดที่ 1.04 ความน่าเชื่อถือในการให้บริการของตารวจ (Reliability of police services)
เจ้ำภำพ : สานักงานตารวจแห่งชาติ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหลัก : หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

สถำบัน International Institute for Management : IMD (สถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติ)
•ตัวชี้วัดที่ 2.5.03 การฆาตกรรม (Homicide)
เจ้ำภำพ : สานักงานตารวจแห่งชาติ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหลัก : มท./พม./ดศ./สธ./ยธ./ศธ.
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นโยบำยและแนวทำงอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ประเทศไทย 4.0
กำรปฏิรูประบบรำชกำรเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0
1. เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)
2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government)
3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)
ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จของระบบรำชกำร 4.0
1. การประสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม (Collaboration)
2. การสร้างนวัตกรรม (Innovation)
3. การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization)

นโยบำยรัฐบำล
นโยบำยหลัก 12 ด้ำน
2.1 รักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ
2.4 สร้างความสงบและความปลอดภัย ตั้งแต่ระดับ ชุมชน
2.5 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ
4.2 เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน
4.4 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมัน่ คงฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการทาประมงให้
เกิดความยั่งยืนบนพื้นฐานของการรักษาทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากรทางทะเล
5.4.4 ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด
5.5.3 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการนาเข้าส่งออกสินค้า บริเวณด่านชายแดน
5.6.2 แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื้นที่เขตเมือง
6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่
10.1 ปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
11.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ทั่วประเทศ
11.7.1 ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอานวยความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย
กฎหมาย กฎ และ ระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ
12.1 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบำยเร่งด่วน 12 เรื่อง
1. การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
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กรอบแนวทำงและยุทธศำสตร์จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ได้กาหนดไว้ จานวน 6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดาเนินการภาครัฐ โดยสานักงานตารวจ
แห่งชาติ ได้ขอรับงบประมาณภายใต้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศำสตร์สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
เป้ำหมำยยุทธศำสตร์สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ระยะ
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดเป้ำหมำย
- ระดั บความหวาดกลั วภั ย อาชญากรรมของ
ประชาชน
- ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชน
ต่อการปฏิบัติงานของตารวจ

ระยะที่ 1 (5 ปี)
(พ.ศ. 2563 - 2565)

ระยะที่ 2 (10 ปี)
(พ.ศ. 2566 - 2570)

ปรับระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำยในสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ

องค์กรมีควำมเข้มแข็ง มีควำมพร้อม
ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มศักยภำพ

ร้อยละ 40

ร้อยละ 35

ร้อยละ 80

ร้อยละ 83

เป้าหมายการพัฒนาในช่วงปี 2563 - 2565 ถือเป็นช่วงแรกของการดาเนินการตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ 20 ปี
พ.ศ. 2561 – 2580 ซึ่งกาหนดกรอบการบริหารงานที่มุ่งเน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
ในการวางรากฐานองค์กรให้มีความพร้อมก่อนก้าวสู่การพัฒนาในช่วงปี พ.ศ. 2566 – 2570
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นโยบำยของผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ
ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ภายใต้ ก ารน าองค์ ก รของ พลต ารวจเอก จั ก รทิ พ ย์ ชั ย จิ น ดา
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ได้มุ่งเน้นการทางาน ให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม มีความชัดเจน ด้วยการบริหารงาน
ขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ รองรับนโยบายรัฐบาล ตอบสนองความต้องการของประชาชน มุ่งเน้นการกระจายอานาจ
ลงไปในระดับสานักงานตารวจแห่งชาติ กองบัญชาการ กองบังคับการ และกองกากับการ โดยเฉพาะสถานีตารวจ
จนเกิดผลส าเร็ จตามเป้าหมาย ในหลายเรื่อง อาทิ การปรับภาพลั กษณ์ของตารวจ สื่อสารให้ประชาชนและ
ภาคส่วนต่าง ๆ ได้รับรู้ การปรับระบบบริหารงานบุคคล การปรับโครงสร้างตารวจ การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ
โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การจัดระเบียบสังคม การแก้ไขปัญหาจราจร การดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เป็นต้น สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ จะยังคงเน้นภารกิจตามเป้าหมายสาคัญ 6 ประการที่กาหนดไว้
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุด ดังนี้
1. การพิทกั ษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริ ย์
2. การรักษาความมัน่ คงและความสงบเรี ยบร้ อยในสังคม
3. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม
4. การแก้ ไขปั ญหายาเสพติดในทุกมิติ
5. การเร่งรัดขับเคลือ่ นกระบวนการปฏิรูปองค์กรตารวจในยุคประชาคมอาเซียน
6. การเสริ มสร้ างความสามัคคี และการบารุงขวัญข้ าราชการตารวจ
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กรอบกำรติดตำมและประเมินผลระดับประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
การติ ด ตามและประเมิ น ผล มี ค วามส าคั ญ ในการบริ ห ารจั ด การของส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ
อย่างยิ่ง เนื่องจากช่วยให้ทราบผลการดาเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่กาหนดในแผนปฏิบัติราชการ
ว่าบรรลุ ผลส าเร็ จตามเป้ าหมายหรื อไม่ อย่ างไร ปั จจุ บันส านั กงานตารวจแห่ งชาติต้ องรายงานผลการปฏิบั ติงาน
ไปยังกลไกการตรวจสอบติดตามประเมินผลการทางานจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งแบ่งกรอบการรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่สาคัญ ดังนี้

กำรประเมิน

กำรประเมิน

กำรประเมิน

1. ระบบ eMENSCR
2. ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทย
WEF และ IMD

- ประเมินตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

- ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency
Assessment : ITA)

สำนักงำนตำรวจแห่งชำติรวบรวมผลกำรประเมินและรำยงำนผลไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
1. กำรประเมินผลตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล กำรดำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562
สานักงานสภาพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ (สศช.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ ชาติได้จัดทา “ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (ระบบ Electronic Monitoring and
Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR )” เป็นเครื่องมือในการ
กากั บ ดู แ ลการขั บ เคลื่ อ นแผนระดับ ต่ าง ๆ ของประเทศไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ของส่ วนราชการ โดยได้จั ดท าในรู ป
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ให้ส่วนราชการดาเนินการในการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ซึ่ง “หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย”
(หน่วยงานที่เป็นของรัฐไม่ว่าจะเป็น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอื่นใด และไม่ว่าจะ
เป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ) มีหน้าที่ นาข้อมูล
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เข้าสู่ระบบ และรายงานผลการดาเนินการ ตามห้วงระยะเวลา เพื่อแสดงการขับเคลื่อน
การดาเนินการของหน่วยงานที่สอดคล้องรองรับและบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
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2. กำรประเมินตำมตัวชี้วัดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
“ดัชนีวัดระดับความสามารถในการแข่งขัน ” เป็นการประเมินและวิเคราะห์ระดับความสามารถ
ในการแข่งขันแบบองค์รวมของแต่ละประเทศ ซึ่งสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum (WEF)) และ
(World Competitiveness Ranking (IMD)) ได้จัดทาดัชนีชี้วัดและจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศต่ า ง ๆ โดยก าหนดบนพื้ นฐานของหลั กคิ ด ของการที่ ประเทศต้ องมี ปั จจั ยแวดล้ อมทางธุ รกิ จที่ ดี
โดยส านั กงานสภาพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ (สศช.) ในฐานะเลขานุ การ คณะกรรมการพั ฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) ได้ติดตามความก้าวหน้าและวิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงาน
ของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จากการรายงานผลอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ที่ผ่านมา พบว่ามีตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อนของประเทศซึ่งเป็นประเด็นท้าทายและนาไปสู่ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยรับผิดชอบตัวชี้วัดสาคัญ ในการจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด ซึ่งสานักงานยุทธศาสตร์ตารวจได้นามากาหนดแนว
ทางการดาเนินงานให้สอดคล้องรองรับไว้ในแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 แล้ว เพื่อให้มีการขับเคลื่อนและเกิดผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงจาเป็นที่จะต้องมีการ
ติดตามความก้าวหน้ า และรายงานผลการดาเนิ นงานที่เกิ ดขึ้นในรอบปี เพื่อสรุ ปผลการด าเนิน งาน ในส่ ว น
ของตั ว ชี้วั ดที่ เ กี่ย วข้อ งกั บ การประเมิ น ประเด็น เหล่ านี้ ร ายงานผลไปยั งส านัก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ลาดับของประเทศไทย
ตัวชี้วัด
(หน่วย : ประเทศ)
1. ผลกระทบขององค์กรอาชญากรรมและหรือกลุ่มมาเฟียต่อการดาเนินธุรกิจ
95 จาก 141 : WEF
ของชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวในประเทศไทย
2. คดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา พิจารณาจากการเกิดคดีต่อประชากรแสนคน
81 จาก 141 : WEF
46 จาก 63 : IMD
3. ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจ
105 จาก 141 : WEF
3. กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
เป็ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิน การส่ ว นราชการในการขั บ เคลื่ อ นภารกิจ ส าคั ญ
ของรั ฐ บาล และเพิ่ ม ศั ก ยภาพของส่ ว นราชการ ในการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาประเทศ ซึ่ ง จะต้ อ งสอดคล้ อ ง
กับแผนระดับต่าง ๆ ของประเทศ รวมถึงการแก้ไขปัญหาสาคัญเฉพาะเรื่องหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
จากนายกรั ฐมนตรี/ รองนายกรัฐมนตรี /รั ฐมนตรีที่กากับและติดตามการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการพัฒนา
นวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งสานักงานตารวจแห่งชาติได้นาแนวทางการประเมินส่วนราชการที่ สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กาหนดในแต่ละปีมาประยุกต์ใช้ (ตามคาสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 5/2559 ลง 1 ก.พ.59 และ ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุ ม
ครั้งที่ 4/2559 เมื่อ 25 ต.ค.59) โดยมีกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการดังกล่าว 5 องค์ประกอบ ดังนี้
แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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องค์ประกอบที่ 1 Function Base ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจ
พื้นฐานงานประจา งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎนโยบาย
ของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี
องค์ ป ระกอบที่ 2 Agenda Base ประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น งานตามหลั ก ภารกิ จ
ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
องค์ประกอบที่ 3 Area Base ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/
ท้องถิ่น ภูมภิ าค จังหวัด กลุ่มจังหวัด
องค์ประกอบที่ 4 Innovation Base ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรม ในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชน หรือหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0
องค์ประกอบที่ 5 Potential Base ศักยภาพในการด าเนินการของส่ ว นราชการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
4. กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA)
เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิ ดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้กาหนดให้
หน่วยงานภาครัฐรวมถึงสานักงานตารวจแห่งชาติ (สานัก งานจเรตารวจเป็นหน่วยรับผิดชอบ) กรอกข้อมูลผ่าน
“ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITAS)” โดยมีตัวชี้วัดการประเมิน 10 ตัวชี้วัด และมีเกณฑ์การประเมินและการรายงานผลการประเมิน
ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน (Rating Score) ดังนี้
เกณฑ์กำรประเมิน
ชื่อตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ชื่อตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
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ค่ำคะแนนควบคู่กับระดับผลกำรประเมิน (Rating Score)
คะแนน
95.00 - 100
85.00 - 94.99
75.00 - 84.99
65.00 - 74.99
55.00 – 64.99
50.00 – 54.99
0 – 49.99

ระดับ
AA
A
B
C
D
E
F

การเก็ บ รวบรวมข้อมู ล จากข้ อคาถามในแต่ ล ะตัว ชี้ วัด เอกสารหลั กฐาน จะส ารวจผู้ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสียภายในและภายนอก โดยมีกรอบระยะเวลาการประเมินตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน พ.ศ. 2563
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้คะแนน ITA 87.39 คะแนน อยู่ในระดับ A
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ส่วนที่ 3
สำระสำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำร
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
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20

ส่วนที่ 3
สำระสำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
• วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา
• ค่ำนิยม :
สมรรถนะ (Competency) สุจริตธรรม (Overall Fairness) ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented)
บริการด้วยใจ (Service Mind) : COPS
• วัฒนธรรมองค์กร :
ยึดมั่นในระเบียบวินัย บาบัดทุกข์บารุงสุขให้กับประชาชน และมีการทางานเป็นทีม
• ผลสัมฤทธิ์หน่วยงำน
ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตารวจ สังคมและประเทศชาติ มีความมั่นคง สงบสุข และ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ
• พันธกิจ :
1. ถวายความปลอดภัยสาหรับองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
2. บังคับใช้กฎหมายและอานวยความยุติธรรมทางอาญา
3. รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของราชอาณาจักร
• เป้ำหมำยหน่วยงำน
1. ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
2. บังคับใช้กฎหมาย ป้องกันปราบปรามการกระทาผิดทางอาญา อานวยความยุติธรรมและบริการ
ประชาชน
3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร
4. ปฏิรูประบบงานตารวจให้โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
• วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
1. สนับสนุนการดาเนินงานแผนระดับต่าง ๆ ของประเทศ
2. ก าหนดเป้ า หมายและกรอบแนวทางการปฏิ บัติร าชการของส านั กงานตารวจแห่ งชาติให้ เ ป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
3. แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้แก่หน่วยในสังกัดได้อย่างเป็นรูปธรรม
4. จัดสรรงบประมาณประจาปีเพื่อการบริหารงานของสานักงานตารวจแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เป็นเครื่องมือสาหรับติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ
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• หลักกำรถ่ำยทอดไปสู่กำรปฏิบัติ
1. พัฒนาสานักงานตารวจแห่งชาติ โดยยึดแนวทางตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 เป็ น กรอบทิ ศ ทางหลั ก ในการแปลงสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นระดั บ หน่ ว ยในสั ง กั ด
สานักงานตารวจแห่งชาติ
2. บริหารงานโดยกระจายการพัฒนาลงสู่หน่วยปฏิบัติ พร้อมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนา
ตามความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ และให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
3. เพิ่ ม องค์ ค วามรู้ แ ก่ บุ คลากรเกี่ ยวกั บเทคโนโลยี ส ารสนเทศ นวั ต กรรม และความคิ ด สร้ า งสรรค์
เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร
4. บูรณาการความร่วมมือโดยกระบวนการสร้างเครือข่าย เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา และพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสานักงานตารวจแห่งชาติ
5. บริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติ โดยสร้างความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ สู่สามารถตอบสนอง
การพัฒนาเชิงบูรณาการแผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ แผนเฉพาะด้าน และระบบการจัดสรร
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาเชิงพื้นที่ และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถติดตามความก้าวหน้า
ผลการดาเนินงานของสานักงานตารวจแห่งชาติเพื่อพัฒนาองค์กรในปีงบประมาณต่อไปได้อย่างแท้จริง
นิยำมศัพท์เฉพำะ
วิสัยทั ศ น์ หมายถึง เป้ าหมายของส านักงานตารวจแห่ งชาติ ที่มุ่ง หวังให้ เกิ ดขึ้นกั บประชาชนและ
สานักงานตารวจแห่งชาติในอีก 20 ปีข้างหน้า
ยุทธศำสตร์ หมายถึง แผนการดาเนินงานที่ร่างขึ้นมาอย่างเป็นระบบ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานให้บรรลุผล
สาเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด โดยในที่นี้หมายถึงยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งมีองค์ประกอบต่าง ๆ
ที่สัมพันธ์สอดคล้องกัน ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศำสตร์ หมายถึง ประเด็นหลักซึ่งเป็นทิศทางและนโยบายสาคัญที่สานักงานตารวจแห่งชาติ
จะต้องคานึงถึง โดยในทุกหัวข้อหรือประเด็นยุทธศาสตร์ต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกัน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ
ขับเคลื่อนสานักงานตารวจแห่งชาติไปสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์
เป้ำหมำย หมายถึง ผลสาเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สานักงานตารวจแห่งชาติ ตั้งเป้า และคาดหวัง
จะให้เกิดขึ้นภายในห้วงระยะเวลานั้น ๆ
ตัวชี้วัด หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าการดาเนินงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ สามารถบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่ ซึ่งตัวชี้วัดที่กาหนดต้องสามารถอธิบายคุณลักษณะของตัวแปรที่ต้องการศึกษา และมีการกาหนด
ค่าเป้าหมายที่ชัดเจน
เจ้ำภำพระดับนโยบำย หมายถึง หน่วยเจ้าภาพหลักของประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด มีหน้าที่
ในการประสานและบูรณาการการดาเนินงานระหว่างหน่วยเจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์นั้น ๆ
และกาหนดทิศทางและนโยบาย โดยศึกษาเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ทั้งเป้าหมายของแผนระดับประเทศ
และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์ได้ บรรลุผลสาเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม
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เจ้ ำภำพขั บเคลื่ อนกลยุ ทธ์ หมายถึ ง หน่ วยเจ้ าภาพขั บเคลื่ อนของกลยุ ทธ์ มี หน้ าที่ ในการประสาน
บูรณาการการดาเนินงานระหว่างหน่วยปฏิบัติของกลยุทธ์นั้น ๆ และกาหนดแนวทางในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
หน่วยปฏิบัติ/หน่วยร่วมดำเนินกำร หมายถึง หน่วยปฏิบัติ/หน่วยร่วมดาเนินการของกลยุทธ์ มีหน้าที่
ในการร่วมรับผิดชอบและดาเนินการตามแนวทางที่เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์กาหนด รวมทั้งเสนอแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมรองรับตามภารกิจที่รับผิดชอบ
หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วมของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม หมายถึง เจ้าภาพที่ดูแลรับผิดชอบการ
ดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
หน่วยปฏิบัติของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม หมายถึง หน่วยปฏิบัติ ซึง่ หน่วยรับผิดชอบหลักกาหนด
ร่วมดาเนินการในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
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ส่วนที่ 4
รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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แนวความคิดแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่
งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นปฏิรปู ประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคง
ภายในประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์และ
ทรงเป็นประมุข
กลยุทธ์
1.1.1 ป้องกันและปราบปรามการกระทาผิดทีเ่ กี่ยวกับ
สถาบันหลัก (สยศ.ตร.(ผก.))
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2
เผยแพร่และน้อมนาแนวพระราชดาริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
กลยุทธ์
1.2.1 น้อมนาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
มาเป็นแนวทางปฏิบัติ (สกพ.)
1.2.2 ส่งเสริม สืบสาน ต่อยอด และสนับสนุนโครงการพระราชดาริ
และอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ (บช.ตชด.)
1.2.3 ดาเนินการและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดาริให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง (สยศ.ตร.(ผก.))
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและภัยคุกคาม
ของชาติ
กลยุทธ์
1.3.1 ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการด้านต่าง ๆ
ที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ (บช.ส.), (สยศ.ตร.(ผค.), (บช.ปส.),
(ภ.9), (สตม.), (บช.ก.)
1.3.2 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการแก้ไข
ปัญหาความมั่นคง (สยศ.ตร.(ผค.))
1.3.3 สนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (สยศ.ตร.
(ยศ.)), (สทส.)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.4
การเพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการและอานวยความสะดวกแก่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
การอานวยความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการประชาชน
อย่างเสมอภาคเป็นธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1
การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการบังคับใช้กฎหมาย
กลยุทธ์
2.1.1 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยมุ่งเน้นการป้องกัน
อาชญากรรม (สยศ.ตร.(ผอ.))
2.1.2 สร้างระบบฐานข้อมูล กฎหมาย กฎ ระเบียบ และคาสั่งหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เผยแพร่ในช่องทางให้ประชาชนที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก (กมค.), (สทส.)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2
การอานวยความยุติธรรมพัฒนาระบบงานสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชน
กลยุทธ์
2.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการอานวยความยุติธรรมทางอาญาตามหลักกฎหมายและ
สิทธิมนุษยชน (กมค.), (สทส.), (สพฐ.ตร.), (รพ.ตร.)
2.2.2 พัฒนาระบบงานสอบสวน งานกฎหมาย และงานพิสูจน์หลักฐาน (กมค.),
(สกพ.), (บช.ศ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3
การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
กลยุทธ์
2.3.1 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถานีตารวจและหน่วยบริการประชาชน
(สยศ.ตร.(ยศ.))
2.3.2 บังคับใช้กฎหมายและอานวยความสะดวกด้านจราจร (สยศ.ตร.(ผค.))
2.3.3 บริการด้านสุขภาพให้กับประชาชน ข้าราชการตารวจและครอบครัว (รพ.ตร.)
2.3.4 นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมายและอานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ (สทส.)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1
เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่าย
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตารวจ
กลยุทธ์

3.1.1 เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจและทักษะเกีย่ วกับ
การมีส่วนร่วมให้แก่ทุกภาคส่วน (สยศ.ตร.(ผอ.))
3.1.2 เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย มีสว่ นร่วมในการรับรู้รว่ ม
แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ การดาเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการบริหารจัดการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของตารวจอย่างเหมาะสม (สยศ.ตร.(ผอ.))
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.2
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการตารวจให้ยึดถือ
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
กลยุทธ์

3.2.1 พัฒนาบุคลากรให้ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ในการแก้ปัญหาตามแนวคิด Community Policing
(สยศ.ตร.(ผอ.))
3.2.2 ปรับปรุงพัฒนารูปแบบ แผนงาน โครงการ กิจกรรม
ในการมีส่วนร่วมให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา
ของชุมชนในพื้นที่ (สยศ.ตร.(ผอ.))
3.2.3 ติดตามประเมินผลการดาเนินงานในทุกขั้นตอน
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
(สยศ.ตร.(ผอ.))

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย
สู่ระบบราชการไทย 4.0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1
การปรับระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์
4.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบงานให้เหมาะสมคล่องตัวทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง (สกพ.)
4.1.2 กระจายอานาจการบริหารงานไปยังกองบัญชาการ (สกพ.)
4.1.3 ปรับระบบวิธีการทางาน ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานให้สะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส (สยศ.ตร.(ยศ.))
4.1.4 ปรับรูปแบบและวิธีการทางานในรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) และมีลักษณะ
ครบวงจร โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สยศ.ตร.(ยศ.))
4.1.5 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสานักงานตารวจแห่งชาติให้เกิดผลสัมฤทธิต์ ามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
(สยศ.ตร.(ยศ.))
4.1.6 พัฒนาระบบวิธีการงบประมาณ การเงิน และการบัญชีให้เหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมาย
และระยะเวลาที่กาหนด (สงป.)
4.1.7 พัฒนาระบบการส่งกาลังบารุงให้มีความคล่องตัว ทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว มีการบริหารจัดการด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและมีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสามารถเชื่อมโยงกันทุกหน่วยงาน (สกบ.), (สทส.)
4.1.8 พัฒนาระบบงานวิจัย ให้สามารถนามาใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม (สยศ.ตร.(วจ.))
4.1.9 เพิ่มสมรรถนะขององค์กรในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉินให้สะดวกและรวดเร็ว (สทส.)
4.1.10 พัฒนาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนการปฏิบัติงาน (บช.ก.(บก.ปอท.)), (สทส.)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2
การบริหารทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์
4.2.1 พัฒนาระบบการวางแผนกาลังพล การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตัง้ และพิจารณาบาเหน็จความชอบ
ข้าราชการตารวจ ให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมและเป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit System) (สกพ.),
(สง.ก.ตร.)
4.2.2 เสนอให้มีการยกร่าง แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตารวจให้เกิดประสิทธิภาพ
(สกพ.)
4.2.3 การพัฒนา (ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และพฤติกรรม) (รร.นรต.), (บช.ศ.), (สกพ.), (สทส.), (สบร.)
4.2.4 การรักษาไว้ (คุณภาพชีวิต ความมั่นคง สวัสดิการ) (สกพ.), (รพ.ตร.)
4.2.5 การใช้ประโยชน์ (ควบคุมบุคลากร ความประพฤติ) (บช.ศ.), (สกพ.)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
กลยุทธ์
4.3.1 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สามารถนามาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน (สกพ.)
4.3.2 กาหนดมาตรการและกลไกในการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และมาตรฐานการปฏิบัติตามวินัย
ของข้าราชการตารวจ (จต.), (บช.ก.(ปปป.)), (สตส.), (วน.)
4.3.3 ตรวจสอบ แนะนา ติดตาม ประเมินผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยในสังกัด
สานักงานตารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง (จต.), (สตส.)
4.3.4 ตรวจสอบ แนะนา ติดตาม ประเมินผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
เป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญ คือ สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและ
สร้างความตระหนักรู้และเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ มีการนาแนวทางพระราชดาริ ศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ ข้าราชการตารวจ และเผยแพร่ขยายผลให้ประชาชนรับทราบและเป็น แบบอย่างในการดารงชีพ
รวมทั้งมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและภัยคุกคาม โดยการปรับระบบการบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ประกอบกับใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เช่น หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลก ให้สามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานได้ตามทิศทางและ
เป้าหมาย ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์
และทรงเป็นประมุข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 เผยแพร่
และน้อมนาแนวพระราชดาริไปปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม

เป้าหมาย
1. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความมั่นคง
ปลอดภัย
2. คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์
พร้อมธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัด
- ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราช
ประสงค์ ร้อยละ 100
-

เจ้าภาพระดับ
นโยบาย
สยศ.ตร.(ผก.)

สยศ.ตร.(ผก.)
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง
และภัยคุกคามของชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.4
การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
และอานวยความสะดวกแก่ประชาชน

เป้าหมาย
3. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย

ตัวชี้วัด

เจ้าภาพระดับ
นโยบาย
สยศ.ตร.(ผค.)

- ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตารวจ
ในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคง*
ของรัฐ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
4. ประชาชนได้รับการอานวยความ
ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สยศ.ตร.
ยุติธรรมทางอาญาและการบริการด้วย
ตารวจ
(ยศ. ผอ. ผค. และ
ความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาคและเป็น 2.1 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการ
ผก.)
ธรรม
ให้บริการบนสถานี (Front Office) และนอกสถานีตารวจ
(จราจร จิตอาสาพัฒนา สายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 *
2.2 ความเชื่อมั่นของนักเที่ยวที่มีต่อการให้บริการอานวย
ความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
* ตั ว ชี้ วัด ตามโครงการประเมิ น ระดั บ ความส าเร็ จ ของการดาเนิ นงานจากการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ( PART) ของส านัก งานตารวจแห่ ง ชาติ ที่ ห น่ ว ยเจ้า ภาพระดั บ นโยบาย
ต้องประสานหน่วยรับผิดชอบในการจัดทารายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดาเนินการประเมินผล เพื่อรายงานสานักงานตารวจ
แห่งชาติในภาพรวม

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์กับความเชื่อมโยงแผนระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสถาบันพระมหากษัตริย์
และทรงเป็นประมุข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2
เผยแพร่และน้อมนาแนว
พระราชดาริไปปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม

แผน
แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทประเด็นความมั่นคง
เป้าหมายที่ 1 : ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น

- ดัชนีสันติภาพโลก 1 ใน 75 ของโลก (อันดับ)

แผนการปฏิรปู ประเทศ

แผนย่อยที่ 1 : การรักษาความสงบภายในประเทศ
เป้าหมายที่ 2 : คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น
-

- ตัวชี้วัดระดับทุนทางสังคม*
*อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/จัดทาตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
-

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560 - 2564

นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคง
(พ.ศ. 2562 - 2565)

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
เป้าหมายที่ 1 : ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ

ตัวชี้วดั

1.1 จานวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น
1.2 จานวนกิจกรรมที่มีความเกีย่ วข้องกับโครงการ
พระราชดาริเพิ่มขึ้น

แนวทางการพัฒนา : การรักษาความมัน่ คงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธารงไว้
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
แนวทางการพัฒนาย่อย 3.1.1 สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธารงรักษา
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความสาคัญ
มีการนาแนวทางพระราชดาริไปเผยแพร่และพัฒนา พร้อมทั้งกาหนดมาตรการเพื่อปกปักรักษา
และป้องกันการกระทาที่มแี นวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ
นโยบายที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
แผนระดับชาติวา่ ด้วยความมั่นคงแห่งชาติที่ 3.7.3 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ สถาบันพระมหากษัตริยภ์ ายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
(1) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธารงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชู เทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ พระมหากษัตริย์
(2) ระดับความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกีย่ วกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ประเด็นยุทธศาสตร์

แผน

เป้าหมาย

ตัวชี้วดั

กลยุทธ์
(1) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการถวาย
ความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมราชวงศ์
(2) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้ตระหนักรู้และเข้าใจถึง
บทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ รวมถึงสร้างความเข้าใจ
ถึงหลักการ เหตุผล และความจาเป็นในการพิทักษ์รกั ษาสถาบันพระมหากษัตริย์
(3) นาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
รวมถึงขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้
พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการดาเนินงานให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ
(4) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน
ด้านความมั่นคงและภัยคุกคาม
ของชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทประเด็นความมั่นคง
เป้าหมายที่ 1 : ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น
แผนแม่บทประเด็นความมั่นคง
แผนย่อยที่ 2 : การป้องกันและแก้ไขปัญหาทีม่ ีผลกระทบต่อความมั่นคง
เป้าหมายที่ 1 ปัญหาความมั่นคงที่มีอยูใ่ นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
เป้าหมายที่ 2 ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น

-ดัชนีสันติภาพโลก 1 ใน 75 ของโลก (อันดับ)

1.1 ระดับความสาเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงใน
ปัจจุบัน ดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 50
2.1 จานวนงบประมาณด้านความมั่นคงในการแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ จชต. ลดลง ร้อยละ 10 ต่อปี
2.2 วัดสถิติจานวนเหตุรุนแรง/สูญเสีย ลดลงร้อยละ 20 ต่อปี
2.3 ปริมาณการเข้า-ออกของ นทท. และมูลค่าการลงทุน
แผนย่อยที่ 3 : การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมทั้งองค์กร ในพื้นที่ จชต. เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
ภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ
เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบ 1.1 ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคง
สูงขึ้น
ในทุกมิติกับประเทศมหาอานาจและประเทศที่มี
ความสาคัญทางยุทธศาสตร์ (อาทิ จานวนการเยือน
จานวนความร่วมมือ ระดับความสัมพันธ์) มากขึ้น/ดีขึ้น
จากเดิมร้อยละ 5 - 10 (เฉลี่ยร้อยละ)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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แผน

เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีบทบาทเพิม่ ขึ้นในการกาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมภิ าค
เอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน

แผนย่อยที่ 4 : แผนย่อยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
เป้าหมายที่ 1 : กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ
แผนย่อยที่ 5 : การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ
เป้าหมายที่ 1 : ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วดั
2.1 ระดับความสาเร็จของบทบาทไทยในการกาหนด
ทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย
(อาทิ จานวนข้อเสนอ/ ข้อริเริ่มของไทยที่ได้รับการ
ยอมรับ การเป็น ผู้เล่นที่สาคัญในกรอบอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคกับต่างประเทศ) มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ 5 - 10 (เฉลี่ยร้อยละ)
- ระดับประสิทธิภาพการดาเนินงานของหน่วยงานด้าน
การจัดการความมั่นคง ร้อยละ 80

1.1 ระดับความร่วมมือระหว่างส่วนราชการไทยเพื่อ
พัฒนา/ขับเคลื่อนการต่างประเทศในทุกมิติ (การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม การดูแลและคุ้มครองคนไทยใน
ต่างประเทศ) อย่างมีบูรณาการ (อาทิ กลไกการประชุม
กิจกรรม/โครงการร่วม) มากขึ้น/ดีขึ้นร้อยละ 5 - 10
1.2 ระดับความสาเร็จในการสร้างความตระหนักรู้ การมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ (อาทิ จานวนโครงการ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ) มากขึ้น/ดีขึ้นร้อยละ 5 - 10
1.3 ระดับการพัฒนางานบริการด้านการต่างประเทศและ
ด้านการกงสุล (อาทิ มีกลไกและช่องทางการรับฟังและ
แก้ไขข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะของประชาชนที่
หลากหลาย) มากขึ้น/ดีขึ้นร้อยละ 5 - 10
1.4 ระดับความสาเร็จในการเสริมสร้างเครือข่ายบุคคล
และองค์กรที่เป็นมิตรกับประเทศไทยในต่างประเทศ (อาทิ
จานวนคน/องค์กรที่เป็นมิตร จานวนโครงการ/กิจกรรมที่
สนับสนุนเครือข่าย)* มากขึ้น/ดีขึ้นร้อยละ 5 - 10
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แผน

เป้าหมาย
แผนแม่บทประเด็นการท่องเที่ยว
แผนย่อยที่ 6 : การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว
เป้าหมายที่ 1 : นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

เป้าหมายที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น

เป้าหมายที่ 3 : การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

แผนแม่บทประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เป้าหมายที่ 2 : การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ
แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก
2. การลงทุนในเขตพัฒนา

แผนย่อยการพัฒนาเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
1. การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น
2. เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น

แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
1. การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจชายแดนเพิ่มขึ้น
2. เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วดั

1.1 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย Travel & Tourism
Competitiveness Index (TTCI) 1 ใน 70
2.1 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางน้า โดย Travel &
Tourism Competitiveness Index (TTCI) 1 ใน 50
3.1 อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ โดย Travel & Tourism
Competitiveness Index (TTCI) 1 ใน 110

- มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ไม่น้อยกล่าว 500,000 ล้านบาท

- มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ไม่น้อยกล่าว 100,000 ล้านบาท
- จานวนเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ 2 เมือง (ระนอง และชุมพร)
- มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษชายแดน
ไม่น้อยกล่าว 10,000 ล้านบาท
- จานวนเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจชายแดนที่ได้รับ
การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ 1 เมือง (สงขลา)
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แผน
แผนการปฏิรปู ประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560 - 2564

เป้าหมาย
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นการปฏิรปู
1. ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ปา่ 6. ระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน
ประเด็น 2.1 : เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
เป้าหมายที่ 8 : ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น

ประเด็น 2.2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา
เป้าหมายที่ 4 : ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
เป้าหมายที่ 2 : สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่รว่ มกัน
ได้อย่างสันติ ประชาชนมีสว่ นร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง

เป้าหมายที่ 3 : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาส
ในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วดั
-

8.1 อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ของประเทศโดย IMD เลื่อนขึ้น ไปอยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25
ของประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด
4.2 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
(The Travel & Tourism Competitiveness Index :
TTCI)
2.1 ดัชนีความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองลดลง (ดัชนี
สันติภาพโลกของ The Institute for Economics and
Peace: IEP)
2.2 จานวนผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศ
ลดลง (ดัชนีสันติภาพโลก)
2.3 จานวนกิจกรรมที่ประชาชนมีสว่ นร่วมป้องกันแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงเพิ่มขึ้น
3.1 มูลค่าความเสียหายและจานวนการก่อเหตุร้ายที่มี
มูลเหตุจากความไม่สงบลดลง
3.2 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจานวนปีการศึกษา
เฉลี่ยในพื้นที่ 3 จชต. เพิ่มขึ้น
3.3 จานวนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนทุก
ศาสนาร่วมดาเนินการเพิ่มขึ้น
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แผน

เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 4 : ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติ

ตัวชี้วดั
4.1 ดัชนีความสัมพันธ์กบั ประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น(ดัชนี
สันติภาพโลก)
4.2 จานวนคดีที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามข้ามชาติลดลง
4.3 จานวนเหตุการณ์การกระทาผิดกฎหมายทางทะเล
ลดลง
4.4 จานวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง

เป้าหมายที่ 5 : ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัย
คุกคามอื่น ๆ

5.1 ระยะเวลาในการระดมสรรพกาลังเมื่อเกิดภัยคุกคาม
5.2 อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ากว่าอันดับที่
20 ของโลก (ดัชนีความเสี่ยงของโลกของ WEF)
5.3 อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์/ต่ากว่า
อันดับที่ 10 ของโลก (ดัชนีความปลอดภัยไซเบอร์ของโลก
ของ ITU)
- จานวนแผนงานด้านความมั่นคงที่สอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

เป้าหมายที่ 6 : แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา เศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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แผน
นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคง
(พ.ศ. 2562 - 2565)

เป้าหมาย
ตัวชี้วดั
นโยบายที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนระดับชาติวา่ ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
3.7.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ (รองรับทุกนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ)*
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดารงชีวิตมีส่วนร่วม
(2) ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน
และมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคประชาสังคม และ
กลยุทธ์
ประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความมั่นคง
(1) ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกกาลังทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับชุมชน ตาบล หมูบ่ ้าน จังหวัด
ภาค และประเทศชาติ ให้เป็นเครือข่ายสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ
(2) ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยปกติและสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
(3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน ชุมชน พื้นที่ เพื่อให้มภี ูมิคุ้มกันและมีขีดความสามารถ
ในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ ในอนาคต
รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
(4) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคงให้แก่ผบู้ ริหารและผู้ที่
ปฏิบัติงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้รับรู้ถึงความสาคัญของมิติความมั่นคงที่ต้องประสาน
และบูรณาการการวางแผนและการปฏิบัติงานที่เกื้อกูลกันอย่างเป็นเอกภาพ
(6) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการสนับสนุน
โครงการความร่วมมือต่าง ๆ และกิจกรรมด้านความมั่นคงในการขจัดหรือลดปัญหาด้านความมั่นคง
เพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ความสงบสุข
ของสังคม และการกระจายรายได้ที่ทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน
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แผน

เป้าหมาย
3.7.7 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
รองรับนโยบายที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกาหนด เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์
ดังนี้
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
กลยุทธ์
(1) บูรณาการการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบ มีเอกภาพ และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม โดยน้อมนายุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการปฏิบัติ
รวมทั้งให้ความสาคัญกับการดาเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์ความรู้ นาหลักวิชาการสากลมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์โดยตรงต่อสาเหตุหลักของปัญหา
(2) เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการข่าวและระบบบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงเพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้านการข่าวเชิงรุก
รวมทั้งกาหนดแนวทางการมุ่งแก้ไขต่อจุดศูนย์ดุลหลัก ของปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
(3) เพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผ่านระบบการดาเนินงานด้านความมั่นคง ด้วยการให้ความสาคัญกับการเฝ้า
ตรวจพื้นที่เสี่ยง สร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของกาลังประชาชนและกาลังประจาถิ่นให้
พร้อมในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน
(4) พัฒนางานด้านการอานวยความยุติธรรม ฟื้นฟูความเชื่อมั่นและลดความหวาดระแวงระหว่างประชาชนกับรัฐ โดยยึดถือความเป็นธรรม
และใช้กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม สนับสนุนและเคารพหลักสิทธิมนุษยชน พัฒนาระบบกลไกคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเยียวยาเจ้าหน้าที่ ประชาชน รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
(5) ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการสร้างสันติสุข โดยยึดมั่นแนวทางสันติวิธีและสร้างความเข้าใจให้ภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ
รวมทั้งภาคประชาสังคมในพื้นที่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเฝ้าระวังแนวคิดสุดโต่งที่เผยแพร่สู่กลุ่ ม
ผูป้ กครอง
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ตัวชี้วดั

(1) จานวนเหตุการณ์ความรุนแรงใน
พื้นที่ชายแดนภาคใต้
(2) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ชายแดนภาคใต้
(3) ระดับความเข้าใจทีถ่ ูกต้อง
เกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ภายในประเทศ และการ
กล่าวถึงปัญหาการก่อเหตุรุนแรงใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเวที
นานาชาติ ไม่ส่งผลกระทบต่อการ
แก้ไขปัญหาและ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
รัฐบาล
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แผน
เป้าหมาย
นโยบายและแผน ครอบครัว สตรีเยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษาซึ่งอยู่ในพื้นที่ นอกพื้นที่ และในต่างประเทศ
ระดับชาติ
อย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมให้มีการจัดระบบการศึกษาที่เกื้อหนุนให้เกิดสภาวะสันติสุข
ว่าด้วยความมั่นคง
(6) ประสานความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ในระดับนโยบายระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศ ที่เกีย่ วข้องกับปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่
(พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจและสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงของปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของไทยต่อนานาชาติ
(7) ส่งเสริมความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งและความรุนแรง
โดยเฉพาะการพูดคุยเพื่อสันติสุขกับผู้ที่เห็นต่างจากรัฐ ทั้งพื้นที่ในประเทศและพืน้ ที่ต่างประเทศ ในการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม
ปลอดภัย รองรับการพูดคุยเพือ่ สันติสุข และมีหลักประกันของความต่อเนื่องและความเชื่อมั่นของทุกกลุ่มในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
พูดคุยเพื่อสันติสุข
นโยบายที่ 4 : จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน
แผนระดับชาติวา่ ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
3.7.12 การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน (รองรับนโยบายที่ 4)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคง ปลอดภัย และสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
กลยุทธ์
(1) บูรณาการในการจัดทาความเชื่อมโยงของฐานข้อมูลการสัญจรข้ามแดน ประกอบด้วยสินค้าและยานพาหนะ ระหว่างหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
(2) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งให้ประชาชนตามแนวชายแดนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันภัยจากอาชญากรรมที่จะเข้าสู่ประเทศไทยผ่านช่องทางชายแดน
(3) จัดระเบียบพื้นที่ชายแดนด้านการพัฒนาให้ มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ และการเป็นประตูเชื่อมโยงการค้าที่มีความสมดุลทั้งมิติเศรษฐกิจ
และสังคมกับมิติความมั่นคง ตลอดจนร่วมมือกับประเทศ เพื่อนบ้านในการบริหารจัดการชายแดน การพัฒนาด่านชายแดน และการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วดั

(1) ระดับความสาเร็จในการพัฒนา
ระบบการสัญจรข้ามแดนให้สามารถ
ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและ
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
(2) ระดับความสาเร็จในการจัดการ
พื้นที่ชายแดน เพื่อรองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษกลยุทธ์
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แผน

เป้าหมาย
นโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
แผนระดับชาติวา่ ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
3.7.9 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รองรับนโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกัน
ความมั่นคงภายในโดยกาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ และแรงงานต่างด้าว/บุคคล
ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าสู่ระบบการจ้างแรงงานที่ถกู ต้องตามกฎหมาย ได้สิทธิประโยชน์ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
กลยุทธ์
(1) ส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสิทธิของความเป็นมนุษย์ มีความรู้ สามารถป้องกัน
ตนเองจากการค้ามนุษย์ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในระดับชุมชน
(2) พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
ระดับประเทศในประเด็นการค้ามนุษย์
(3) เร่งรัดการดาเนินคดีกับผู้กระทาผิดฐานค้ามนุษย์
(4) เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการดาเนินคดีการค้ามนุษย์ รวมถึงในการช่วยเหลือ ปกป้อง และ
คุ้มครองสตรี เด็ก แรงงานไทย และแรงงานต่างด้าวจากขบวนการค้ามนุษย์
(5) จัดระบบการจ้างแรงงานให้สามารถคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว
ตามที่กฎหมายกาหนด
3.7.10 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รองรับนโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความ
มั่นคงภายในโดยกาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง และสังคมไทยมีความปลอดภัย
จากยาเสพติด
กลยุทธ์
(1) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการสกัด
กั้นสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ การควบคุมแหล่งผลิตภายนอกประเทศ และการผลักดันการดาเนินงาน
ตามแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วดั

(1) ระดับการปกป้องและคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
สตรี เด็ก แรงงานไทย และแรงงานต่างด้าวจากขบวน
การค้ามนุษย์
(2) จานวนแรงงานต่างด้าว/บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ทางานถูกต้องตามกฎหมาย

(1) ระดับความสาเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
(2) ระดับความสาเร็จของกลไกความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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แผน

เป้าหมาย
(2) สกัดกั้นการลักลอบนาเข้ายาเสพติด ปราบปรามผู้ค้า และเครือข่ายยาเสพติด โดยการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด
(3) บาบัดฟื้นฟูผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ตามสภาพการเสพติด รวมทั้งติดตามและให้ความช่วยเหลือดูแล
ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูอย่างเหมาะสม
(4) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติด
เพื่อป้องกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ โดยใช้กลไกประชารัฐ
(5) ผลักดันความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
3.7.14 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ รองรับนโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ โดยกาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด
และกลยุทธ์ ดังนี้
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการตอบสนองและฟื้นฟูที่เข้มแข็ง
มีขีดความสามารถในการรับมือภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงลดความเสี่ยง
จากการตกเป็นเป้าโจมตี หรือเป็นที่ก่อเหตุ หรือเป็นเส้นทางของการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ
กลยุทธ์
(1) พัฒนากลไกภายในในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ อาทิ การก่อการร้าย
การฟอกเงิน อาชญากรรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ยาเสพติด และการค้ามนุษย์
(2) พัฒนากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ในการป้องกัน
ภัยคุกคาม และผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในลักษณะทวิภาคีและพหุภาคี
(3) ศึกษาตัวแบบเครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ทันสมัย การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติเพื่อนามาประยุกต์ใช้ รวมถึงส่งเสริมการวิจัย/
พัฒนาการผลิตเทคโนโลยีดังกล่าวภายในประเทศ
(4) ผลักดันให้มีศูนย์ขอ้ มูลกลางด้านอาชญากรรมข้ามชาติในระดับชาติ และจัดทาระบบบูรณาการฐานข้อมูล
ด้านอาชญากรรมข้ามชาติรว่ มกับส่วนราชการที่เกีย่ วข้อง

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วดั

(1) ระดับความร่วมมือกับประเทศในภูมภิ าคอาเซียน
เพื่อป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามข้ามชาติและการก่อการร้าย
(2) ระดับความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการกับ
ภัยอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย
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แผน

เป้าหมาย
(5) ดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายทุกรูปแบบ โดยให้ความสาคัญกับ
การลดปัจจัยและเงื่อนไขที่เกื้อกูลต่อการก่อการร้าย การป้องกันมิให้กลุ่มก่อการร้าย บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลที่สนับสนุนการก่อการร้ายทุกรูปแบบใช้พื้นที่ในอาณาเขตประเทศไทยเป็นพื้นที่พักพิง
พื้นที่แสวงหาปัจจัยเพื่อสนับสนุนการก่อการร้าย ตลอดจนเป็นพื้นทีก่ ่อความรุนแรงหรือกระทา
การก่อการร้าย โดยมุ่งเน้นการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในเขตเมือง
(6) เสริมสร้างจิตสานึก ความตระหนัก ของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม
ให้เห็นความสาคัญของปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง
ในการร่วมมือกับภาครัฐเพื่อป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติทุกรูปแบบ
(7) ควบคุมและป้องกันการเผยแพร่แนวคิดสุดโต่งที่นิยมการใช้ความรุนแรง (Radicalization)
นโยบายที่ 6 : ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
แผนระดับชาติวา่ ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
3.7.13 การรักษาความมั่นคงทางทะเล รองรับนโยบายที่ ๖ : ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
ทางทะเล โดยกาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยสามารถปกป้อง รักษา และแสวงหาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเลได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
กลยุทธ์
(1) เสริมสร้างและพัฒนาระบบการตรวจการณ์ การเฝ้าตรวจติดตามทางทะเลให้มีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565)
(2) ส่งเสริมการดาเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ
(United Nations Sustainable Development Goals: UN SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 14
การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน
(3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึงความสาคัญของทะเล
(4) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปกป้อง รักษา และแสวงหาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเลอย่างยั่งยืน

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วดั

(1) ระดับความสาเร็จในการป้องกัน แก้ไข และยับยั้ง
ภัยคุกคามทางทะเล
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แผน

เป้าหมาย
นโยบายที่ 7 : จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
แผนระดับชาติวา่ ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
3.7.8 การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง รองรับนโยบายที่ 7 : จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ผู้หลบหนีเข้าเมือง โดยกาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบูรณาการและการบริหารจัดการผูห้ ลบหนีเข้าเมืองมีเอกภาพและประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลคนเข้าเมืองให้ทันสมัย รวดเร็ว สามารถตรวจสอบข้อมูลคนเข้าเมือง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศต้นทาง รวมถึงองค์การระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
(3) พัฒนากลไกการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองในเชิงนโยบายและการปฏิบัติโดยให้ความสาคัญ
กับทุกภาคส่วนที่เกีย่ วข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
อย่างประสานสอดคล้องกัน
นโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
แผนระดับชาติวา่ ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
3.7.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ รองรับนโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกัน
ความมั่นคงภายใน รายละเอียดปรากฏตามนโยบายที่ 5
3.7.10 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รองรับนโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกัน
ความมั่นคงภายใน รายละเอียดปรากฏตามนโยบายที่ 5
นโยบายที่ 10 : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
แผนระดับชาติวา่ ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
3.7.15 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ รองรับนโยบายที่ 10 : เสริมสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยกาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ ัด และกลยุทธ์ ดังนี้
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพร้อมในการรับมือ
กับภัยคุกคามทางไซเบอร์

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วดั

(1) ระบบฐานข้อมูลคนเข้าเมืองและผู้หลบหนีเข้าเมือง
ที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) ช่องทาง/กลไกความร่วมมือกับประเทศต้นทาง รวมถึง
องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบ
ควบคุม สกัดกั้น และส่งกลับผู้หลบหนีเข้าเมือง
อย่างเป็นระบบ
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แผน

เป้าหมาย
กลยุทธ์
(1) พัฒนาขีดความสามารถ ทั้งองค์กรภาครัฐ ฝ่ายทหาร พลเรือน และตารวจ และภาคส่วนต่าง ๆ
ภายในประเทศ เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ตลอดจนรองรับสังคมดิจิทัล
(2) พัฒนากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและอาเซียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทาง
ไซเบอร์
(3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึงความสาคัญของภัยคุกคาม
ความมั่นคงทางไซเบอร์
(4) ป้องกันภัยคุกคามด้านไซเบอร์และการจัดความเสี่ยงที่อาจนาไปสู่สงครามไซเบอร์เพื่อเสริมสร้าง
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยบูรณาการการจัดการความมั่นคงทางไซเบอร์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(5) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึง
พัฒนาเทคโนโลยีสาหรับงานสืบสวนและป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์
(6) ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรทุกภาคส่วน/บุคลากรที่เกีย่ วข้องให้มีความรู้
ความชานาญด้านไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง
นโยบายที่ 13 : พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
แผนระดับชาติวา่ ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
3.7.4 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 13 : พัฒนาระบบการเตรียมพร้อม
แห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ โดยกาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์
ดังนี้
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ทุกภาคส่วนพร้อมสนับสนุนการเตรียมพร้อมของชาติร่วมกันในลักษณะ
ประชารัฐ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับต่างประเทศ
กลยุทธ์
(1) พัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ
(2) ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาแผนงาน/โครงการ/งบประมาณของหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพือ่ การเตรียมพร้อมแห่งชาติ
(3) เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบกับต่างประเทศ โดยมีการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลีย่ นองค์ความรู้และประสบการณ์

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วดั
(1) ระดับความพร้อมของไทยในการป้องกันความเสี่ยง
จากการโจมตีด้านไซเบอร์ที่สอดคล้องกับหลักสากล
(2) ระบบป้องกันทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
ปกป้องข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล ตลอดจน
โครงสร้างพื้นฐานสาคัญด้านไซเบอร์

(1) ระดับความสาเร็จในการบูรณาการการฝึกการบริหาร
วิกฤตการณ์ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
เพื่อรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ
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แผน

เป้าหมาย
(4) พัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรทุกภาคส่วนที่เกีย่ วข้องกับการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้สามารถ
จัดการความเสี่ยง และแก้ไขปัญหาทีก่ ระทบต่อความมั่นคงของประเทศ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์กับต่างประเทศ
นโยบายที่ 15 : พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ
แผนระดับชาติวา่ ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
3.7.2 การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ดา้ นความมั่นคง รองรับนโยบายที่ 15 : พัฒนา
ระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ โดยกาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การมีระบบข่าวกรองที่มีการบูรณาการ มีความทันสมัยและ
มีเครือข่ายความร่วมมือที่พร้อมเผชิญภัยคุกคาม รวมทั้ง มีความสามารถในการประเมินสถานการณ์
ความมั่นคงที่หลากหลายในทุกมิติ สามารถสนับสนุนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติได้
กลยุทธ์
(1) ดาเนินงานด้านการข่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า
เพื่อสนับสนุนการข่าวกรองด้านความมัน่ คงและผลประโยชน์แห่งชาติ
(2) เสริมสร้างความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพในประชาคมข่าวกรอง และหน่วยงานภาครัฐ
รวมทั้งหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศ และพัฒนาเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสารกับภาคเอกชนและ
ประชาชน
(3) เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรองอย่างต่อเนือ่ งและจัดทาแผน
รวบรวมข่าวสาร รวมถึงพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางข่าวกรองกับทุกภาคส่วน โดยพัฒนาบุคลากรและ
เพิ่มศักยภาพของเทคโนโลยี ระบบฐานข้อมูล และองค์กรด้านการข่าว
(4) สร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการทางานข่าวกรอง
(5) พัฒนาเครื่องมือการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในระดับยุทธศาสตร์
(6) สนับสนุนให้มกี ารจัดตั้งหรือพัฒนาสถาบันหรือศูนย์อนาคตศึกษาด้านความมั่นคงเพื่อประเมิน
แนวโน้มด้านความมั่นคงระยะยาว

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วดั

(1) ระดับความสาเร็จของการใช้งานข่าวกรองและ
การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายข่าวกรองภาคประชาชน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.4 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการและ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชน

แผน
แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนการปฏิรปู ประเทศ

เป้าหมาย
ประเด็น ความมั่นคง
เป้าหมาย : 1 ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น
แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ :
๑. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
๒. คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่
เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น

ตัวชี้วดั
1.1 ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและ
ศักยภาพตารวจระดับสากล (WISPI) ดีขึ้น อยู่ในลาดับ 1
ใน 55 ของโลก

ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ :
1. ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง

5.1 อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 12 คนต่อ
ประชากร 1 แสนคน

ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะทีด่ ี
แผนย่อยการสร้างความรอบรูด้ ้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
1. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และ
สามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสานึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น
2. จานวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น
4. กระบวนการยุติธรรม
2. การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
3. การพัฒนากลไกการบังคับตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้า
4. การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม เพือ่ สร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรมใน
สังคม
7. การพัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าทีข่ องพนักงานสอบสวนและ
พนักงานอัยการ
10. การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

1. อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะ ของประชากร ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

-
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แผน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560 - 2564
นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคง
(พ.ศ. 2562 - 2565)

เป้าหมาย
-

นโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
2.5 การสร้างความสามัคคีปรองดอง

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วดั
-

ตัวชี้วัด :
(1) ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการ
ยุติธรรมของภาครัฐ
(2) ระดับความสาเร็จของการช่วยเหลือประชาชนในการ
เข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม
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• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ดาเนินการป้องกันปราบปราม ถวายความปลอดภัย และเทิดทูนและป้องกันมิให้มีใครล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการถวายความปลอดภัย
ทั้ง ในด้า นบุ คลากร/เจ้ าหน้ า ที่ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน อุป กรณ์เ ครื่ อ งมื อเครื่ องใช้ อาวุ ธ ยุ ทโธปกรณ์ และยานพาหนะ ให้ เ พีย งพอและพร้ อมต่อ การปฏิบั ติง าน พั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพ
และความเข้มแข็งของกลไกที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและป้องปรามการล่วงละเมิดสถาบันหลั ก รวมทั้งบริหารจัดการจราจรอย่างเป็นระบบ โดยกา หนดมาตรการ รูปแบบ
และหน้าที่หน่วยรับผิดชอบอย่างชัดเจน ทั้งด้านการบินและการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานตารวจแห่งชาติ
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 ป้องกันและปราบปรามการกระทาผิดที่เกี่ยวกับสถาบันหลัก
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1.1.1 ถวายความปลอดภัยเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ต้องตามพระราชประสงค์
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานกิจการพิเศษ)
(สยศ.ตร.(ผก.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานกิจการพิเศษ)
(สยศ.ตร.(ผก.))

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยปฏิบัติ/หน่วยร่วมดาเนินการ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• กองบินตารวจ (บ.ตร.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลสาเร็จตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ
สยศ.ตร.(ผก.)/
สยศ.ตร.(ผก.)
บช.ก.(บก.ตร. และ บช.ก.(บก.ตร.มหด.รอ.
มหด.รอ.904)
904)
สยศ.ตร.(ผก.)
บช.น.
ภ.1-9
ก. และ ส.

1. ดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรที่ทาหน้าที่
ถวายความปลอดภัย

- ระดับความสาเร็จของการฝึกอบรมฯ ตามกรอบที่กาหนด

2. คัดเลือกข้าราชการตารวจที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และ
อบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตารวจปฏิบัติหน้าที่
ถวายความปลอดภัย

- ระดับความสาเร็จในการคัดเลือกข้าราชการตารวจเพื่อมาปฏิบัติ
หน้าที่ถวายความปลอดภัย

3. ฝึกอบรมข้าราชการตารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความ
ปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT)

- จานวนข้าราชการตารวจที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวาย
ความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT) ไม่น้อยกว่า 4,000 นาย

4. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ สาหรับใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย

- จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะสาหรับใช้ สยศ.ตร.(ผก.)/
ในการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยได้สาเร็จตามกรอบที่กาหนด บช.ก.(บก.ตร.
มหด.รอ.904)
และ สกบ.

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สยศ.ตร.(ผก.)

บช.น.
ภ.1-9
ก. และ ส.
บช.ก.
(บก.ตร.มหด.รอ.904)
บช.ส. และ สทส.
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กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1.1.2 ถวายความปลอดภัยและจัดการจราจรอันเกี่ยวเนื่องกับการถวายความปลอดภัยให้สมพระเกียรติและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
เจ้าภาพระดับนโยบาย
เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
หน่วยปฏิบัติ
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานกิจการพิเศษ) • สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานกิจการพิเศษ) • กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
(สยศ.ตร.(ผก.))
(สยศ.ตร.(ผก.))
• ตารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• กองบินตารวจ (บ.ตร.)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลสาเร็จตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
จัดทา ทบทวน และซักซ้อมแผนการปฏิบัติแผนการเผชิญเหตุ
ด้านการรักษาความปลอดภัย

ตัวชี้วัด
- ระดับความสาเร็จในการจัดทา ทบทวน และซักซ้อม
แผนการปฏิบัติแผนการเผชิญเหตุด้านการรักษาความปลอดภัย

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ
สยศ.ตร.(ผก.)
สยศ.ตร.(ผก.)
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กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1.1.3 พัฒนาประสิทธิภาพและความเข้มแข็งของกลไกที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานกิจการพิเศษ)
(สยศ.ตร.(ผก.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานกิจการพิเศษ)
(สยศ.ตร.(ผก.))

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• กองบินตารวจ (บ.ตร.)
• กองสารนิเทศ (สท.)

48

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลสาเร็จตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. สร้างจิตสานึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
1.1 รณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสานึกของประชาชน
ให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

- รณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสานึกของประชาชนให้มี
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า 3,650 ครั้ง

1.2 รณรงค์สร้างจิตสานึกและค่านิยมโดยชุมชนและมวลชน - รณรงค์สร้างจิตสานึกและค่านิยม โดยชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
สัมพันธ์เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
เพือ่ สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จานวน 338
ชุมชน (ในพื้นที่กรุงเทพฯ)/448 หมู่บ้าน (ในพื้นที่ต่างจังหวัด)
2. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

- จานวนครั้งในการรณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสานึก
ของประชาชนให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ไม่น้อยกว่า 10,000 ครั้ง

3. บรรจุหัวข้อการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันชาติ/
ศาสนา/พระมหากษัตริย์ ในหลักสูตรต่าง ๆ

- หลักสูตรของสานักงานตารวจแห่งชาติมีการบรรจุหัวข้อ
การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันชาติ/ศาสนา/พระมหากษัตริย์
ร้อยละ 100

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

บช.ส.

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

บช.ส./บช.น.
และ
บช.ตชด.

บช.ส.
น. และ
ตชด.

สท.

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

บช.ศ. รร.นรต.
และ ศฝร.

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.
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• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 เผยแพร่และน้อมนาแนวพระราชดาริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
น้อมนาศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนับเป็นภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินอันล้าค่า มาเป็นหลักคิดสาคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจขอ งตารวจ
การดารงชีพของข้าราชการตารวจ และการถ่ายทอดไปสู่ประชาชนคนไทย โดยคานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผ ล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้
ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทา เพื่อให้เกิด ความอยู่ดีมีสุข เป็นสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของทางสายกลาง และ
ความไม่ประมาท รวมทั้งสนับสนุนการดาเนินการให้เป็นไปตามพระปฐมบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีพระราชปณิธาน และ
ความตั้งใจอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และแนวพระราชดาริต่าง ๆ ของพระบาทส มเด็จพระมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ตลอดจนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระองค์เองในการบาบัดทุกข์ บารุงสุขให้แก่พสกนิกร โดยสนับสนุนการดาเนินการ
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริตามภารกิจของสานักงานตารวจแห่งชาติให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบาย และสมพระเกียรติ
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 น้อมนาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ
(กองแผนงานกิจการพิเศษ) (สยศ.ตร.(ผก.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานกาลังพล (สกพ.)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัด
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. บรรจุเนื้อหา/หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์พระราชาและ - ระดับความสาเร็จของการจัดทาหลักสูตรการเรียนการสอนฯ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการฝึกอบรม
2. สร้างช่องทางในการเข้าถึงเนื้อหาวิชาให้ทั้งตารวจใน
หลักสูตรและตารวจที่ไม่ได้เข้าหลักสูตร /เผยแพร่หลักสูตร
ให้ข้าราชการศึกษาและนาไปประยุกต์ใช้/สร้างสื่อให้มี
ความน่าสนใจในการเข้าไปเรียนรู้
- สร้างจิตสานึก ปลูกฝังความตระหนัก
- พอเพียงต่อประชาชน ตชด.

- จานวนช่องทางในการเข้าถึงเนื้อหาวิชาให้ทั้งตารวจในหลักสูตร
และตารวจที่ไม่ได้เข้าหลักสูตร /เผยแพร่หลักสูตรให้ข้าราชการ
ศึกษาและนาไปประยุกต์ใช้/สร้างสื่อให้มีความน่าสนใจ
ในการเข้าไปเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ศ.

ปฏิบัติ
บช.ศ.

บช.ศ.

บช.ศ.
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กลยุทธ์ที่ 1.2.2 ส่งเสริม สืบสาน ต่อยอด และสนับสนุนโครงการพระราชดาริและอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานกิจการพิเศษ)
(สยศ.ตร.(ผก.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานในการดาเนินการโครงการ
พระราชดาริและอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เช่น
- โครงการปลูกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้า
- โครงการปลูกเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- โครงการปลูกเพื่อส่งเสริมสาธิต ฝึกอบรมและขยายพันธุ์
- โครงการปลูกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
- โครงการปลูกเพื่อบรรเทาปัญหาน้าท่วม
ฯลฯ

1) ความพึงพอใจของหน่วยเจ้าภาพโครงการพระราชดาริและ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริต่อการเข้าร่วมส่งเสริมและสนับสนุน
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2) ความพึงพอใจของประชาชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมส่งเสริมและ
สนับสนุนหน่วยงานในการดาเนินการโครงการพระราชดาริและ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ตชด.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2. โครงการตามพระราชดาริตามแผน พัฒนาเด็กและเยาวชน - ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดาเนินการตามโครงการ
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดาริสมเด็จ
พระราชดาริฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
พระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เช่น
- โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
- โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
- โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
- โครงการฝึกอาชีพ
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
- โครงการส่งเสริมสหกรณ์
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่
และเด็กในถิ่นทุรกันดาร
- โครงการปกปักทรัพยากร
- โครงการสารวจเก็บรวมรวมทรัพยากร
- โครงการปลูกรักษาทรัพยากร
- โครงการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
- โครงการพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
ฯลฯ
3. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดาริฯ ของสานักงาน
- จัดตั้งศูนย์เรียนรูโ้ ครงการพระราชดาริฯ ได้ตามแผนงานที่กาหนด
ตารวจแห่งชาติ ระยะ 3 ปี
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 9 แห่ง

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ตชด.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

บช.ตชด.

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.
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กลยุทธ์ที่ 1.2.3 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนในบริเวณพื้นที่ชายแดน
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ กองยุทธศาสตร์
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลสาเร็จตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน

ตัวชี้วัด
1. จานวนห้องเรียนที่ได้รับการพัฒนาเป็นห้องเรียนอัจฉริยะ
จานวน 50 ห้องเรียน
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาผ่านเกณฑ์คะแนน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ตชด.

ปฏิบัติ
บช.ตชด.
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กลยุทธ์ที่ 1.2.4 ดาเนินการและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานกิจการพิเศษ)
(สยศ.ตร.(ผก.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานกิจการพิเศษ)
(สยศ.ตร.(ผก.))

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.(ผก.)

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

1. จัดทาแผนการดาเนินการ ขับเคลื่อนและสนับสนุน
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ
(จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ)

- ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนการดาเนินการ ขับเคลื่อน
และสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ
(จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ)

2. จัดทาแผนการดาเนินการ ขับเคลื่อนและสนับสนุนจราจร
โครงการพระราชดาริ

- ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนการดาเนินการ ขับเคลื่อน
และสนับสนุนจราจรโครงการพระราชดาริ

สยศ.ตร.(ผค.)

บช.น.

3. ขับเคลื่อนและสนับสนุนการดาเนินการตามแนวทาง
อาสาจราจร

- ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดาเนินการ
ตามแนวทางอาสาจราจร

สยศ.ตร.(ผค.)

บช.น. ภ.1-9 และ บช.ก.

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและภัยคุกคามของชาติ
สนับสนุนการดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ในภารกิจ ของส านักงานตารวจแห่ งชาติ อย่างจริงจัง โดยร่วมขับเคลื่ อนการดาเนินงานตามแนวทางที่หน่ วยเจ้าภาพแผนแม่บทด้านความมั่นคงใน
ระดับประเทศกาหนด โดยพัฒนาศักยภาพ และมีขีดความสามารถในการรับมือกับภัยทุกรูปแบบ พัฒนากลไกเฝ้าระวัง แจ้งเตือน สร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันแก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในระดับชุมชน พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ เสริมสร้างความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพในประชาคมข่าวกรอง
รวมทั้งหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศ และพัฒนาเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสารกับภาคเอกชนประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของระบบงาน
ข่าวกรองอย่างต่อเนื่องและจัดทาแผนรวบรวมข่าวสาร รวมถึงพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางข่าวกรองกับทุกภาคส่วน โดยพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพของเทคโนโลยี ระบบฐานข้อมูล
และองค์กรด้านการข่าว พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย ทันสถานการณ์ และสามารถเชื่อมโยงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ในทุกมิติเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานให้
สามารถแก้ไขปัญหาความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์และระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง
ที่เป็นรูปธรรม
และเนื่องจากสานักงานตารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ในการรับมือกรณีเกิดภัยพิบัติ ภัยคุกคาม เผชิญกับภาวะไม่ปกติ จึงต้องมีความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน โดยทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณสาหรับการดาเนินงานของสานักงานตารวจแห่งชาติสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้และประสบการณ์ จิตอาสาภัยพิบัติ พัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของสานักงานตารวจแห่งชาติ โดยพัฒนาระบบการบริหารเหตุการณ์ในสถานการณ์และ
ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม สารสนเทศ และการสื่อสารสนับสนุน
การปฏิบัติงาน การจัดหาครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย พัฒนากระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านการแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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กลยุทธ์ที่ 1.3.1 ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.1 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการข่าว
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผค.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

1. บูรณาการความร่วมมือด้านข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์
และข่าวกรองเชิงรุก กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาข่าวกรองฯ
ไม่น้อยกว่า 120 ครั้ง/ปี

2. ปรับปรุง พัฒนาการสืบสวนหาข่าวและตรวจสอบ
พฤติการณ์บุคคล และองค์กร
- โครงการสืบสวนหาข่าวและตรวจสอบพฤติการณ์องค์กร - มีเครือข่ายแหล่งข่าวเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 20 แหล่งข่าว
พัฒนาเอกชน (NGOs)
- โครงการสืบสวนหาข่าวและปราบปรามชาวต่างชาติ
- สืบสวน ตรวจสอบ ติดตามบุคคลตามเลขคดีสืบสวน
ที่เป็นภัยต่อความมั่นคง
ไม่นอ้ ยกว่า 10 ราย
3. รวบรวมข่าวที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ
การรักษาความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่ที่ส่งให้
กับผู้ใช้ข่าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์

- ผลิตข่าวกรองที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ การรักษา
ความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ที่นามาใช้ประโยชน์
ไม่น้อยกว่า 3,500 เรื่อง

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ส.

ปฏิบัติ
บช.น. ภ.1-9 ก. ส. ตชด.
สตม. ปส. ทท. และ สทส.

บช.ส.

บช.น. ภ.1-9 ก. ส. ตชด.
สตม. ปส. ทท. และ สทส.

บช.ส.

บช.น. ภ.1-9 ก. ส. ตชด.
สตม. ปส. ทท. และ สทส.
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กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.2 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านชายแดนและน่านน้า
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผค.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

การปฏิบัติงานด้านชายแดน
1. ด้านการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบการแจ้งเตือน
2. ด้านการดูแลความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และการกระทาผิดกฎหมาย

การปฏิบัติงานด้านน่านน้า
1. รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ในเขตน่านน้าและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

- หมู่บ้านเป้าหมายที่ดาเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
บช.ตชด.
สถานการณ์ชายแดน เพื่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐ และ สยศ.ตร.
ไม่น้อยกว่า 4,500 หมู่บ้าน
(วจ.)
- ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตารวจ
ในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์และความมั่นคงของรัฐ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 *

บช.ตชด.

- ออกตรวจดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตน่านน้า
74,444 ครั้ง/ปี

บช.ก.
(บก.รน.)

บช.ก.
(บก.รน.)

* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบาย
ต้องจัดทารายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดาเนินการประเมินผล

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.3 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผค.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
หน่วยปฏิบัติ
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานความมั่นคง) • ทุกหน่วยในสังกัด
(สยศ.ตร.(ผค.))

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. เตรียมความพร้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานข้างเคียง

- หน่วยงานระดับ บก./ภ.จว. ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบบูรณาการร่วมกับหน่วยราชการข้างเคียง เพื่อเตรียมรับ
สาธารณภัย อย่างน้อย 1 ครั้ง

2. สนับสนุนอากาศยานเพื่อปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเมื่อได้รับ
การร้องขอหรือคาสั่ง

- สนับสนุนอากาศยานเพื่อปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเมื่อได้รับ
การร้องขอหรือคาสั่งได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.(ผค.)

ปฏิบัติ
บช.น. และ
ภ.1-9

บ.ตร.

บ.ตร.
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กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.4 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผค.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.)
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• สานักงานส่งกาลังบารุง (สกบ.)
• โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)
• กองบินตารวจ (บ.ตร.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

1. ปราบปรามจับกุมผู้ผลิตยาเสพติด ผู้ค้า ผู้ลาเลียง
- ขยายผลเครือข่ายยาเสพติดหรือตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด
บช.ปส.
บช.น.
ยาเสพติดทุกระดับ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
และ
ภ.1-9
- โครงการการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลและ
- ยุติบทบาทกลุ่มการค้าคดียาเสพติดระดับสาคัญได้ ไม่น้อยกว่า
สยศ.ตร.(วจ.)
ก. ทท. ปส.
กลุ่มชาติพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ร้อยละ 30
ตชด. และ
2. โครงการสกัดกั้น ปราบปรามการผลิต การค้ายาเสพติด
- ผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาดถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
สตม.
3. สืบสวนสอบสวนขยายผลคดียาเสพติดตามมาตรการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
สมคบ มาตรการทางทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
- ดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่น้อยกว่า
ทั้งระบบ
168,100 ราย
4. จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจประจาจุดล่อแหลมซึ่งมีความเสี่ยง - ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดาเนินงาน
ที่จะเป็นจุดลักลอบค้าขายยาเสพติดในชุมชน
ป้องกันปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตารวจ
5. ป้องกันและปราบปรามสืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 *
6. เสริมสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนข่าวสารกับนานา
ประเทศในการแก้ปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาและดาเนินการตามคาร้อง
ขอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
7. ดาเนินการตรวจค้น จับกุม ผู้ค้ายาเสพติดทุกระดับให้ถึง
ระดับหมู่บ้าน/ ชุมชนและให้มีการสืบสวนขยายผลการจับกุม
เครือข่ายนักค้ายาเสพติดทั้งระบบ
* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบาย
ต้องจัดทารายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดาเนินการประเมินผล

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

63

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

8. สกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนทุกด้านทั้งทางบก
ทางอากาศยาน ทางน้า ชายฝั่งทะเล เกาะแก่ง ที่ปรากฏ
การลักลอบนาเข้ายาเสพติด โดยบูรณาการการดาเนินการ
ร่วมกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง
9. โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา
ต่อความสงบเรียบร้อยภายใน
10. โครงการตารวจประสานโรงเรียน
11. โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย

-สกัดกั้นปริมาณยาเสพติดให้ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวน
ปริมาณยาเสพติด (ยาบ้าและไอซ์) ที่จับกุมได้ทั้งประเทศ

12. โครงการประชาคมหมู่บ้านต่อต้านยาเสพติด

- สถานีตารวจทุกแห่ง ดาเนินการจัดทาประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน
ต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบอย่างน้อย จานวน 10 หมู่บ้าน/
ชุมชน

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ปส

ปฏิบัติ
บช.น. ภ.1-9
ก. ทท. ปส. ตชด. และ
สตม.

สยศ.ตร.(ผอ.)
และ บช.ปส.

บช.น. และ ภ.1 – 9

- จานวนสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า
119 แห่ง
- จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 3,849 แห่ง
- จานวนประชากรวัยเสี่ยงสูง ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกัน
ยาเสพติด ไม่น้อยกว่า 493,500 คน

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.5 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผค.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• ตารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยปฏิบัติ
• ตารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.)
• สานักงานส่งกาลังบารุง (สกบ.)
• โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)
• กองบินตารวจ (บ.ตร.)

65

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
• เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย
ในการดาเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย
- เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินคดีความมั่นคง

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

- สถิติการก่อเหตุที่เกี่ยวกับความมั่นคงในภาพรวมลดลง
ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ภ.9

ภ.9

- จับกุมผู้กระทาความผิดต่อการออกหมายจับ ในคดีความมั่นคง
ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ป.วิอาญา) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
- เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
บริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับ
จานวน เหตุการณ์ฯ 3 ปี ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5

ภ.9

ภ.๙ และ บช.ตชด.

ภ.9

ภ.๙ สกพ.
และ บช.ตชด.

• ขจัดหรือลดปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดความรุนแรงในพื้นที่
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกาลังพลและพัฒนาคุณภาพ
- ความสูญเสียจากเหตุความรุนแรงลดลง ร้อยละ 50
ชีวิตของข้าราชการตารวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.6 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผค.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผค.))
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
• สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.)
• สานักงานส่งกาลังบารุง (สกบ.)
• กองบินตารวจ (บ.ตร.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

• ตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวไม่พึง
ปรารถนา
1) ควบคุมคนเข้าเมืองทั้งระบบ
2) ตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า – ออกราชอาณาจักร
และการอนุญาตให้คนต่างด้าวพานักอยู่ในราชอาณาจักร
- พัฒนาต่อยอดบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสกัดกั้นและป้องกันปราบปราม
บุคคลไม่พึงประสงค์ไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักร

- สกัดกั้นคนต่างด้าวที่ไม่พึงประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพตรวจพบคน
ต่างด้าวจากบัญชีต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไม่เกิน ร้อยละ 1
เมื่อเปรียบเทียบกับคนต่างด้าวในบัญชีต้องห้าม
- จานวนคนต่างด้าวที่ไม่พึงประสงค์ตามลักษณะต้องห้าม
ใน พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ที่ดาเนินการปฏิเสธการเข้าเมือง
(สถิติ จานวนคน)

3) สืบสวน ป้องกัน ปราบปรา ม และจับกุมผู้ลักลอบ
หลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา
ผิดเงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรหรือกระทาผิด
ตามกฎหมายอื่น

- ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการป้องกัน
ปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนาและการรับบริการ
ตรวจอนุญาต ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 *
- จานวนการตรวจสอบบุคคลต่างด้าวในพื้นที่รับผิดชอบ
ไม่น้อยกว่า 9,000 ครั้ง

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

สตม.

สตม.

สตม.

บช.น.
ภ.1-9 ก. ทท. ตชด.
สตม. และ ส.

สยศ.ตร.(ผค.)/
สตม.

บช.น.
ภ.1-9 ก. ทท. ตชด.
สตม. และ ส.

สยศ.ตร.(ผค.)/
สตม.

* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบายต้องจัดทา
รายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดาเนินการประเมินผล

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
- จานวนผู้ที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (Over Stay)
คงเหลือ ณ วันที่ 1 ก.ย. 63 ลดลงร้อยละ 5
- จานวนคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด ลดลงเมื่อ
เทียบกับจานวนคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาต
สิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4) พัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมการแจ้งที่พักอาศัย - ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบตรวจสอบและควบคุม
คนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักร
การแจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สตม.

ปฏิบัติ

สตม.

บช.น.
ภ.1-9 ก. ทท. ตชด.
สตม. และ ส.

สตม.

สตม.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
• พัฒนากระบวนการส่งกลับคนต่างด้าวผิดกฎหมายออก
นอกราชอาณาจักรให้เป็นไปตามขั้นตอน โดยยึดหลักสิทธิ
มนุษยชน
1) ส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
- ผลักดันส่งกลับคนต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยคดีถึงที่สุด
แล้วออกนอกราชอาณาจักร
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อผลักดันส่งกลับคนต่างด้าวที่กักตัว
เกิน 7 วัน ออกนอกราชอาณาจักร
2) ดูแลคนต่างด้าวระหว่างรอการส่งกลับออกนอก
ราชอาณาจักร
- โครงการสร้างอาคารสถานกักตัวคนต่างด้าว
- โครงการรักษาพยาบาลเพื่อผู้ต้องกักที่รอการส่งกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

- จับกุมคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายดาเนินการจับกุมผลักดัน
ออกนอกราชอาณาจักรได้ ไม่น้อยกว่า 200,000 คน

สตม.

สตม.

- ระดับความสาเร็จในการดูแลคนต่างด้าวระหว่างรอการส่งกลับ
ออกนอกราชอาณาจักร

สตม.

สตม.

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.7 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
และภัยคุกคามต่าง ๆ
เจ้าภาพระดับนโยบาย
เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
หน่วยปฏิบัติ
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานความมั่นคง) • กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
(สยศ.ตร.(ผค.))
• ตารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
• สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.)
• สานักงานสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• สานักงานส่งกาลังบารุง (สกบ.)
• โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)
• กองการต่างประเทศ (ตท.)
• กองบินตารวจ (บ.ตร.)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

71

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
• ป้องกันปราบปรามและดาเนินคดีเกี่ยวกับการกระทา
ความผิดการค้ามนุษย์
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปราม
และดาเนินคดีเกี่ยวกับการกระทาความผิดการค้ามนุษย์

2) งานพิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปราม
การค้ามนุษย์ (พดส.ตร.)
2.1) ปรับปรุงแผนป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
สานักงานตารวจแห่งชาติ (ปคม.ตร.) ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และข้อเสนอแนะในรายงานการค้ามนุษย์
ของสหรัฐอเมริกา และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
2.2) ปรับปรุงแผนพิทักษ์ (พดส.ตร.) ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และข้อเสนอแนะในรายงานการใช้แรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวร้ายของสหรัฐอเมริกา และขับเคลื่อน
ไปสู่การปฏิบัติ

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ

1) จานวนผู้กระทาผิดในคดีค้ามนุษย์และความผิด ที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่า 300 คน
2) จานวนการดาเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ ไม่น้อยกว่า 200 คดี
3) พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการตรวจเพื่อป้องกัน ปราบปรามการค้ามนุษย์
ไม่น้อยกว่า 1,000 ครั้ง

บช.ก.

บช.น.
ภ.1 – 9
และ ก.

- ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงแผนป้องกันปราบปราม
การค้ามนุษย์สานักงานตารวจแห่งชาติ (ปคม.ตร.)

บช.ก.

สยศ.ตร.(ผอ.)
บช.น., ก.
ภ.1 – 9, รร.นรต.
และ สตม.

- ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงแผนศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี
ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ (พดส.ตร.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
• ต่อต้านและปราบปรามการก่อการร้าย
1) สืบสวนหาข่าว และวิเคราะห์ข่าวที่นาไปสู่การป้องกัน
การก่อการร้าย
2) ทบทวนความรู้ แลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์
ในการดาเนินงานด้านการก่อการร้ายสากล

ตัวชี้วัด

- จานวนข่าวกรองที่นาไปสู่การป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย
ไม่น้อยกว่า 5 ข่าว
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการก่อการร้ายสากล
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง
- ประชุมและอบรมสัมมนาเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการข่าว
การก่อการร้ายกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ อย่างน้อย 2 ครั้ง
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หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

บช.ส.

บช.ส.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

• ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
1) ปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ - จับกุมผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับทรัพยากร ธรรมชาติและ
และสิ่งแวดล้อม
สิง่ แวดล้อมได้ ไม่น้อยกว่า 4,158 คดี

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

บช.ก

บช.ก

2) โครงการป้องกันปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมข้ามชาติ ด้านสัตว์ป่า พันธุ์พืชป่า และไม้หวง
ห้าม ตามสนธิสัญญาไซเตส (CITES) และตามข้อตกลง
(SOMTC)

- จานวนผลการจับกุมผู้กระทาความผิดฯ ลดลง 25 คดี

บช.ก

บช.ก

3) โครงการปราบปรามการลักลอบค้างาช้าง

- พื้นที่เสี่ยงได้รับการตรวจสอบ ไม่น้อยกว่า 600 ครั้ง

บช.ก

บช.ก
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
• ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนออนไลน์
ปลอดจากภัยเทคโนโลยี
1.1) โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการ
ตารวจด้านการสืบสวนสอบสวนและปราบปรามอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ
1.2) โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยไซเบอร์
(จ่าฮูกสอนเด็ก) เยาวชนเข้าร่วมโครงการอบรมฯ
2) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์
พยานหลักฐานทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี
- โครงการจัดหาระบบสืบค้นเสียงในคลิปวิดีโอ วิเคราะห์
ข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
3) โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการ
ตารวจด้านการสืบสวน สอบสวนและปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ
4) โครงการจัดหาระบบป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์และ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Web Firewall and Email
Security)

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

- ข้าราชการตารวจเข้าร่วมโครงการอบรมฯ จานวน 200 คน

บช.ก.

บช.ก.

- เยาวชนเข้าร่วมโครงการอบรมฯ จานวน 2,000 คน

บช.ก.

บช.ก.

บช.ก.

บช.ก.

- ข้าราชการตารวจระดับ รอง สว. ขึ้นไป เข้าร่วมฝึกอบรม
จานวน 50 คน
- ข้าราชการตารวจเข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ จานวน 200 คน

บช.ก.

บช.ก.

บช.ก.

บช.ก.

- ระดับความสาเร็จของการจัดหาระบบป้องการการบุกรุกเว็บไซต์ฯ

สทส.

สทส.

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

75

กลยุทธ์ย่อย 1.3.2 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคง
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผค.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
หน่วยปฏิบัติ
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานความมั่นคง) • กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
(สยศ.ตร.(ผค.))
• ตารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
• สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.)
• สานักงานสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• สานักงานส่งกาลังบารุง (สกบ.)
• โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)
• กองการต่างประเทศ (ตท.)
• กองบินตารวจ (บ.ตร.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. พัฒนาระบบการบริหารเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ
1.1 ทบทวนและปรับปรุงมาตรการและขั้นตอน
- ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผน มาตรการและ
การบริหารเหตุการณ์
ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุที่เกี่ยวข้องในการบริหารเหตุการณ์
1.2 ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ต่าง ๆ
1.3 กาหนดแนวทางในการบริหารจัดการ (การกาหนด
หลักเกณฑ์การคัดเลือก สรรหา และควบคุม) อาสาสมัคร
ที่เข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
1.4 ตรวจสอบความพรอมดานการสงกาลังบารุง
1.5 ติดตามและประเมินกระแสสื่อมวลชนและสาธารณชน
1.6 วางแผนงานการดาเนินงานและบูรณาการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

สยศ.ตร.(ผค.)

บช.น. ภ.1-9 ก. ส. ตชด.
และ ปส.

77

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2. พัฒนาบุคลากร
2.3 ฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
และข้าราชการตารวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแล
การชุมนุมสาธารณะของสานักงานตารวจแห่งชาติ

2.4 โครงการอบรมเทคนิคการทาหน้าที่ล่ามและด้านพิธี
การในกิจการต่างประเทศของสานักงานตารวจแห่งชาติ
2.5 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในชุดปฏิบัติการสืบสวน
สอบสวนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติ
(Transnational Crime Analysis) และให้คาปรึกษาแนะนา
เพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน กองการต่างประเทศ
สานักงานตารวจแห่งชาติ

ตัวชี้วัด

- จานวนข้าราชการตารวจที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่า 1,500 นาย
- จานวนข้าราชการตารวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแล
การชุมนุมสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 35,300 นาย
- ระดับความสาเร็จของการอบรมเทคนิคการทาหน้าที่ล่าม ไม่น้อย
กว่า 3 ครั้ง
- ระดับความสาเร็จของการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในชุดปฏิบัติการ
สืบสวนสอบสวนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติ
ไม่น้อยกว่า 10 รุ่น
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หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

สยศ.ตร.(ผค.)

บช.น. ภ.1-9
ก. ตชด.
กมค. สกบ.
และ สทส.

ตท.

ตท.

ตท.

ตท.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หลัก/ร่วม
ตท.

ปฏิบัติ
ตท.

- จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือควบคุมฝูงชน ตามประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่องเครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า 1 ชนิด

สยศ.ตร.(ผค.)

บช.น. ภ.1-9 ก. ตชด.
กมค. สกบ. และ สทส.

1.1 ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติฯ สามารถตรวจสอบ
เปรียบเทียบรหัสลายพิมพ์นิ้วมือได้ ไม่น้อยกว่า 15 ล้านนิ้ว
ต่อวินาที
1.2 ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติฯ สามารถรองรับ
ปริมาณในการนาเข้าและรับผลการตรวจสอบได้ ไม่น้อยกว่า
15,000 รายต่อวัน

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.

2.6 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการใช้ระบบเทคโนโลยี - ระดับความสาเร็จของการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการใช้ระบบ
ตรวจสอบบุคคลและเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เทคโนโลยีตรวจสอบบุคคลและเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
กองการต่างประเทศ สานักงานตารวจแห่งชาติ
ไม่น้อยกว่า 10 รุ่น
3. การจัดหาครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ
เครื่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
- โครงการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ตามประกาศ
สานักนายกรัฐมนตรี เรื่องเครื่องมือควบคุมฝูงชน
ในการชุมนุมสาธารณะ
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคงให้มีความ
ทันสมัยและทันสถานการณ์และสามารถเชื่อมโยง
บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ในทุกมิติ
- โครงการขยายและพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์
นิ้วมืออัตโนมัติ (Automated Fingerprint Identification
System : AFIS)

หน่วยรับผิดชอบ
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• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน

กลยุทธ์ที่ 1.4.1 เพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงเพื่อสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4.1.1 บริหารจัดการและอานวยความสะดวกด้านการตรวจคนเข้าเมือง
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผค.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยปฏิบัติ
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ

หลัก/ร่วม
- ความพึงพอใจของคนต่างด้าว ผู้ประกอบการ และนักลงทุนต่อการ
สตม.
อานวยความสะดวกด้านการตรวจคนเข้าเมือง
และ สยศ.ตร.
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 *
(วจ.)

1) เพิ่มประสิทธิภาพการอานวยความสะดวกด้านการ
ตรวจคนเข้าเมืองให้กับคนต่างด้าว ผู้ประกอบการ และ
นักลงทุน
1.1) ก่อสร้างอาคารที่ทาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานให้ครบทุกภูมิภาค
1.2) จัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
พัฒนางานตรวจคนเข้าเมือง
1.3) เปิดศูนย์ให้บริการงานตรวจคนเข้าเมือง
แก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา)
2) โครงการรถเคลื่อนที่ให้บริการคนต่างด้าวและประชาชน
(Mobile Service) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการแก่
นักลงทุนและคนต่างชาติในการพานักอยู่ในราชอาณาจักร
3) โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบาย
ต้องจัดทารายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดาเนินการประเมินผล
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ปฏิบัติ
สตม.
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กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4.1.2 พัฒนาการดาเนินงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))
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หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สตม.

ปฏิบัติ
สตม.

1) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic
Zones : SEZs)
1.1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
1.2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ
เพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

1) โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงได้รับการพัฒนา
จานวน 2 รายการ
2) ระบบบริการที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3) การให้บริการด้านสังคมและความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
10 พื้นที่ ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 70

สตม.

สตม. และ บช.ตชด.

2) เขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor : EEC)
2.1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC
ให้มีความพร้อมสาหรับการปฏิบัติงาน

1) โครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมและความมั่นคงในพื้นที่ EEC
ได้รับการพัฒนา 1 แห่ง/หลัง

สตม.

ภ.2

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4.1.4 รักษาความปลอดภัยและอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผอ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) ป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบกับ
1) ควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินที่เกิด
นักท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยตรง
ขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไม่เกิน 10 คดี/นักท่องเที่ยว
2) โครงการบูรณาการระบบบริการรับแจ้งเหตุ
หนึ่งแสนคน
นักท่องเที่ยว 1155 และศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหา
นักท่องเที่ยวแบบรวมศูนย์
3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรอบมาตรฐานขั้นตอน
กระบวนงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้นักท่องเที่ยว
ภาคประชาชน องค์กรเอกชนภาคธุรกิจการท่องเที่ยว

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ทท.
และ สยศ.ตร.
(วจ.)

ปฏิบัติ
บช.น.
ภ.1 – 9
และ ก.

* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบาย
ต้องจัดทารายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดาเนินการประเมินผล
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4) สร้างเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจาก
ภาคประชาชน องค์กรเอกชนภาคธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อมา
เป็นผู้ชว่ ยเจ้าหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เช่น เป็นล่ามแปล คอยแจ้ง
เหตุ ออกตรวจ ดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว

- จานวนเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา ไม่น้อยกว่า 300 คน

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ทท.

ปฏิบัติ
บช.ทท.

85

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอานวยความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการประชาชน
อย่างเสมอภาคเป็นธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
และการบังคับใช้กฎหมาย

เป้าหมาย
1. ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
สังคมมีความสงบเรียบร้อย

ตัวชี้วัด
1.1 จานวนคดีอาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5
1.2 อัตราการเกิดคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา ไม่เกิน 3.0 ราย ต่อประชากรแสนคน
(WISPI)
1.3 จานวนคดีทาร้ายร่างกายสาหัสลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ไม่น้อยกว่า 2 คดี (WISPI)
1.4 ร้อยละของคดีปล้นทรัพย์ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 (WISPI)
1.5 ระดับความสาเร็จในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
1.6 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40 (WISPI) *
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เจ้าภาพระดับ
นโยบาย
สยศ.ตร.(ผอ.)
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2
การอานวยความยุติธรรมพัฒนา
ระบบงานสอบสวน
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชน

2. ประชาชนได้รับการอานวย
ความยุติธรรมทางอาญา
และการบริการด้วยความสะดวก
รวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม

ตัวชี้วัด
ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
- ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานี
(Front Office) และนอกสถานีตารวจ (จราจร จิตอาสาพัฒนา สายตรวจ)
จากเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 *

เจ้าภาพระดับ
นโยบาย
สยศ.ตร.
(ยศ. ผอ. ผค.
และ ผก.)
และ กมค.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
และอานวยความสะดวก
แก่ประชาชน
* ตั ว ชี้ วัด ตามโครงการประเมิ น ระดั บ ความส าเร็ จ ของการดาเนิ นงานจากการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ( PART) ของส านัก งานตารวจแห่ ง ชาติ ที่ ห น่ ว ยเจ้า ภาพระดั บ นโยบาย
ต้องประสานหน่วยรับผิดชอบในการจัดทารายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดาเนินการประเมินผล เพื่อรายงานสานักงานตารวจ
แห่งชาติในภาพรวม

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์กับความเชื่อมโยงแผนระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
และการบังคับใช้กฎหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2
อานวยความยุติธรรมและพัฒนา
ระบบงานสอบสวนเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3 เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการและ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชน

แผน
แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมาย
แผนแม่บทประเด็น ความมั่นคง
เป้าหมาย : 1 ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น
แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ :
1. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
2. คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่
เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น
แผนแม่บทประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจทิ ัล
แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ :
5. ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง

แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะทีด่ ี
แผนย่อยการสร้างความรอบรูด้ ้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
1. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และ
สามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสานึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น
2. จานวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น
แผนแม่บทประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย
1. กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้
ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทัว่ ถึง
2. การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทัว่ ถึง ไม่เลือกปฏิบัติ
และเป็นธรรม
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วดั

1.1 ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและ
ศักยภาพตารวจระดับสากล (WISPI) ดีขึ้น อยู่ในลาดับ
1 ใน 55 ของโลก

5.1 อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ๑๒ คนต่อ
ประชากร ๑ แสนคน

1. อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะ ของประชากร ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50

1. สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไข ปรับปรุง
และ/หรือยกเลิก ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกฎหมาย
ทั้งหมด
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แผน

เป้าหมาย
แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
1. การอานวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม และ
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ

แผนการปฏิรูปประเทศ

4. กระบวนการยุติธรรม
2. การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
3. การพัฒนากลไกการบังคับตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้า
4. การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม เพือ่ สร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรมใน
สังคม
7. การพัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าทีข่ องพนักงานสอบสวน
และพนักงานอัยการ
10. การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วดั
2. สัดส่วนการนาเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลกลางของ
ประเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ต่อจานวนกฎหมาย
3. ระยะเวลาที่ลดลงในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย (ทุก
หน่วยงานของรัฐบังคับใช้กฎหมายได้รวดเร็วขึ้น
ร้อยละ 50)
4. ความเชื่อมั่นของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
5. จานวน/ระดับของมาตรการ/กลไกที่ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการทบทวนความจาเป็น เหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
6. อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของจานวนขั้นตอนในการอานวย
ความยุติธรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อความโปร่งใส ความสะดวกรวดเร็ว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนขั้นตอนที่สาคัญ
7. ประเภทและระดับของมาตรการที่รัฐกาหนดขึ้นเพื่อ
ความเสมอภาคในกระบวนการยุตธิ รรม ร้อยละ 100
(มาตรการเพื่อคุ้มครองหรืออานวยความสะดวกให้แก่เด็ก
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการ
ยุติธรรม)
-
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แผน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560 - 2564

เป้าหมาย
เป้าหมายการพัฒนา
(5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลงประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกาหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมัน่ คงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มคี วามเป็นเอกภาพ
เป้าหมายที่ 6 แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา เศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาเมือง
3.2.1 แนวทางการพัฒนาหลักพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่ม
ในสังคม โดยมีความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการมีคุณภาพและทั่วถึง และเน้นความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ความหลากหลายและ
ศักยภาพของเมือง บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม
1) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อการใช้งานของคนทุก
กลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียม เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุลจัดระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรม
เศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที่ได้มาตรฐานรวมทั้งที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้
ความสาคัญต่อการผังเมือง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการดูแลความปลอดภัยของประชาชนทั้งจาก
อุบัติภัย อาชญากรรม และการจราจร

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วัด
- จานวนแผนงานด้านความมั่นคงที่สอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
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แผน
นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคง
(พ.ศ. 2562 - 2565)

เป้าหมาย
นโยบายที่ 2
3.7.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ รองรับทุกนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ โดยกาหนด
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดารงชีวิตมีส่วนร่วม
และมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง
กลยุทธ์
(1) ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศมีการพัฒนา อย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกกาลังทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับชุมชน ตาบล หมู่บ้าน
จังหวัด ภาค และประเทศชาติ ให้เป็นเครือข่ายสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและให้ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ
(2) ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยปกติและสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
(3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน ชุมชน พื้นที่ เพือ่ ให้มีภูมิคุ้มกันและ มีขีดความสามารถใน
การเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ ใน
อนาคต รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ อันเกิดจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ
(4) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคงให้แก่ผู้บริหาร และผู้ที่
ปฏิบัติงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้รับรู้ถึงความสาคัญของมิติความมั่นคงที่ต้อง
ประสานและบูรณาการการวางแผนและการปฏิบัติงานที่เกือ้ กูลกันอย่างเป็นเอกภาพ
(6) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการ
สนับสนุนโครงการความร่วมมือต่าง ๆ และกิจกรรมด้านความมั่นคงในการขจัดหรือลดปัญหาด้าน
ความมั่นคง เพื่อส่งเสริม การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ความสงบสุขของสังคม และการกระจายรายได้ที่ทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน
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ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั
(2) ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม และ
ประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนด้านความมั่นคง
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แผน

เป้าหมาย
3.7.6 การสร้างความสามัคคีปรองดอง รองรับนโยบายที่ ๒ : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง
และความสมานฉันท์ในชาติ
1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐและแนวทาง
สันติวิธี
กลยุทธ์
(๒) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ โดยเน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจในการ
ดาเนินการของภาครัฐ และสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมกาหนด
แนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดอง
(๓) ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และอานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกระดับ อย่างเท่าเทียม
โดยเฉพาะความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม สิทธิและหน้าที่ของประชาชนภายใต้การ
ปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนพัฒนากระบวนการ
ทางานด้านยุตธิ รรมให้มีความโปร่งใสและรวดเร็ว
(๖) มุ่งเน้นการบริหารและการดาเนินงานของภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลให้มคี วามเข้มแข็ง
สนับสนุนกระบวนการยุตธิ รรมชุมชน การกระจายอานาจให้กับท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับประชาชนและชุมชนท้องถิ่นให้มีอสิ ระและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยเฉพาะ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิถีชวี ิตของตนและชุมชนท้องถิ่น และภาครัฐยึดมั่นแนวทางสันติวิธีเป็น
บรรทัดฐานการจัดการความขัดแย้ง
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ตัวชี้วดั
๒) ตัวชี้วัด
(๑) ระดับการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมไทย
(๒) ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการ
ยุติธรรมของภาครัฐ
(๓) ระดับความสาเร็จของการช่วยเหลือประชาชนในการ
เข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม
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• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการบังคับใช้กฎหมาย
การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการบังคับใช้กฎหมาย เป็นภารกิจหลักของสานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งได้กาหนดไว้ใน มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติ
ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ประกอบกับ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เห็นชอบการกาหนดหน่วยเจ้าภาพเป้าหมายในระดับต่าง ๆ ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึง่ สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพแผนแม่บทด้านความมั่นคง เป้าหมายแผนแม่บท : ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น แผน
ย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ โดยสานักงานตารวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อน เป้าหมาย : ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด : ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพตารวจระดับสากล (World Internal Security and Police Index (WISPI)) ดีขึ้น (ภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 – 2565 อยู่ในอันดับ 1 ใน 55 ของโลก) และมีกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหน่วยร่วมรับผิดชอบ ดังนั้น
สานักงานตารวจแห่งชาติ จึงกาหนดแนวทางในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายข้างต้น ดังนี้
1. การป้องกันปราบปราบอาชญากรรม : กาหนดแนวทาง และวิธีการเพื่อบูรณาการการดาเนินงานทั้งในสานักงานตารวจแห่งชาติและในภาพรวมของประเทศ
โดยพั ฒ นากระบวนการต่ า ง ๆ ในการป้ อ งกั น และปราบปรามอาชญากรรมแบบองค์ ร วมตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น สั ง คม องค์ ก ร หน่ ว ยงานภาครั ฐ และภ าคเอกชน
เสริมความพร้อมและวางแผนภายในสานักงานตารวจแห่งชาติในด้านสรรพกาลังสาหรับการดาเนินงานในปัจจุบันและอนาคต ได้แก่ ด้านกาลังพล ทั้งในด้านจานวน ความเหมาะสม
กับ ต าแหน่ ง ความรู้ ค วามเข้ าใจ ทั กษะในการปฏิ บัติ ง าน และการถ่ า ยทอดความรู้ ร ะหว่า งกั น มี ก ารก าหนดแนวทางและวิธี ก ารในการปฏิ บั ติ ง านด้ านต่า ง ๆ ที่ ชั ด เจน
และมีเครื่องมือ เครื่องใช้ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ นวัตกรรม ที่ทันสมัย ใช้ได้จริง ครอบคลุม สอดคล้องกันในทุกพื้นที่ และเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน รวมทั้ง มุ่งเน้น
การปฏิบัติงานในเชิงรุก (Proactive) ซึ่งการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก (Proactive Crime Prevention) โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงและวิเคราะห์สถานการณ์
และแนวโน้มการก่อเหตุในแต่ละพื้นที่ได้ ตลอดจนสภาพปัญหาและสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลด
จานวนคดีอาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อัตราการเกิดคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา คดีทาร้ายร่างกายสาหัส คดีปล้นทรัพย์ ระดับความสาเร็จใน
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนให้น้อยลงและหมดไปในที่สุด
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2. การบังคับใช้กฎหมาย : อานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุ ติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมและทั่วถึง มีการบริหารงาน
ที่เข้มแข็ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง มีความเป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย อย่างเคร่งครัด โปร่งใสปราศจากทุจริตคอรัปชั่น กฎหมายมีความทันสมัย
ผู้กระทาผิด ได้รับโทษอย่างเหมาะสม และเป็นภาระแก่รัฐน้อยลง โดยพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องและตอบสนองต่อสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป
นาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ทบทวนความจาเป็นและความเหมาะสมของกฎหมาย เสนอให้มีการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมกระบวนการยุ ติธรรมทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทหันเหคดี ก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงควา มเป็นธรรม
(การแจ้งสิทธิ การแจ้งความก้าวหน้าของคดี ฯลฯ) สร้างนวัตกรรมและนาเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนระบบงานบังคับใช้กฎหมายตามภาร กิจของตารวจ และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์ที่ 2.1.1 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยมุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรม
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
เจ้าภาพระดับนโยบาย
เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานอาชญากรรม) สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานอาชญากรรม)
(สยศ.ตร.(ผอ.))
(สยศ.ตร.(ผอ.))
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หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.)
• สานักงานส่งกาลังบารุง (สกบ.)
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)
• กองบินตารวจ (บ.ตร.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลสาเร็จตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

1) แผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. ปี 2563
“พิทักษ์ราษฎร์ ป้องภัย ห่วงใยประชาชน”
1.1) พัฒนาระบบสื่อสาร/ศูนย์วิทยุ 191 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการและการสื่อสาร
ให้มีความรวดเร็ว แม่นยา ถูกต้อง

ตัวชี้วัดแผนงานที่ 1) : 2 ตัวชีว้ ัด
- ระยะเวลาในการไปถึงที่เกิดเหตุ ในเขตเทศบาล 5 นาที
และนอกเขตเทศบาล 15 นาที
- ระยะเวลาในการไปถึงที่เกิดเหตุ ในเขตกรุงเทพมหานคร
รัศมี 3 กม. ใช้เวลา 5 นาที, รัศมี 5 กม. ใช้เวลา 10 นาที,
รัศมี 8 กม. ใช้เวลา 15 นาที

สยศ.ตร.
(ผอ.) /
สทส.

ภ.1-9, ก. และ ทท.
บช.น.

1.2) พัฒนางานด้านการป้องกันอาชญากรรม
โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคม
ชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่
- โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัย
บ้านประชาชนช่วงเทศกาลสาคัญ

- ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานตามโครงการ
โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชน
ช่วงเทศกาลสาคัญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เปรียบเทียบกับ
ความพึงพอใจก่อน - หลัง การดาเนินการตามโครงการ ฯ)

สยศ.ตร.
(ผอ.)

บช.น. และ ภ.1-9

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลสาเร็จตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

1.3) พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม จุดล่อแหลม จุดเสี่ยง - จานวนความผิดในกลุ่มคดีที่ 1 (ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต
ต่อการเกิดอาชญากรรม การติดตั้งกล้อง CCTV ไฟฟ้าส่อง
ร่างกาย และเพศ) ลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับ
สว่าง และการปรับภูมิทัศน์
ปีท่ผี ่านมา
- จานวนความผิดในกลุ่มคดีที่ 2 (ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์)
ลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
1.4) จัดทาข้อมูลท้องถิ่นในฐานข้อมูลระบบ CRIMES
โดยระบุพิกัดและรายละเอียดของสถานที่ให้ระบบสามารถ
แสดงที่ตั้งของสถานที่ต่าง ๆ ในแผนที่เขตรับผิดชอบ

- ในระดับ สน./สภ. มีการลงข้อมูลท้องถิ่นในระบบ CRIMES
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

1.5) พัฒนาระบบข้อมูลท้องถิ่นในฐานข้อมูลระบบ
CRIMES โดยสามารถแสดงที่ตั้งที่พักอาศัยของบุคคล
ท้องถิ่นได้

- ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบข้อมูลท้องถิ่นในฐานข้อมูล
ระบบ CRIMES

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.
(ผอ.)

ปฏิบัติ
บช.น. ภ.1-9

สยศ.ตร.(ผอ.)
และ สทส.

บช.น. ภ.1-9

สทส.

สทส.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลสาเร็จตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

1.8) จัดระเบียบสังคมและควบคุมสถานบริการ
หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะ
คล้ายกับสถานบริการ

1.9) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหมายจับ
- นาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้
ในการปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการออกหมายจับ
ของศาล
1.10) จับกุมผู้กระทาผิดในความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

หน่วยรับผิดชอบ

หลัก/ร่วม
- การกระทาความผิดเกี่ยวกับสถานบริการลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 สยศ.ตร.(ผอ.)
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
- ความผิดที่เกี่ยวกับสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิด
ให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

ปฏิบัติ
บช.น. ภ.1-9 ก. และ ทท.

- จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 24

สยศ.ตร.(ผอ.)

บช.น. ภ.1-9 และ ก.

- จับกุมผู้กระทาความผิดในกลุ่มคดีที่ 4 (คดีความผิดที่รัฐเป็น
ผู้เสียหาย) เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

สยศ.ตร.(ผอ.)

บช.น. ภ.1-9 ก. ปส.
และ สตม.

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลสาเร็จตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

1.11) ดาเนินการตามแผนป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมของสานักงานตารวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 “พิทักษ์ราษฎร์ ป้องภัย ห่วงใยประชาชน”

- กลุ่มความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน 89.50 คดี/ประชากรหนึ่งแสนคน
- กลุ่มความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ ไม่เกิน 28.67 คดี/
ประชากรหนึ่งแสนคน

2) พัฒนา และนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม
2.1) ปรับปรุงข้อมูลท้องถิ่นในระบบ CRIMES
ให้เป็นปัจจุบัน
2.2) นาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม

- ระดับความสาเร็จของการพัฒนา และนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.(ผอ.)
สยศ.ตร.(ผอ.)

ปฏิบัติ
บช.น. ภ.1-9 และ ก.
บช.น. ภ.1-9 และ ก.

สยศ.ตร.(ผอ.)
/สทส. และ
สกบ.

บช.น. ภ.1-9 และ ก.
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กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1.1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
เจ้าภาพระดับนโยบาย
สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานอาชญากรรม)
(สยศ.ตร.(ผอ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
หน่วยปฏิบัติ
สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานอาชญากรรม) • กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
(สยศ.ตร.(ผอ.))
• ตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.)
• สานักงานส่งกาลังบารุง (สกบ.)
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)
• กองบินตารวจ (บ.ตร.)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลสาเร็จตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สทส.

ปฏิบัติ
สทส.

2) พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการตรวจพิสูจน์หลักฐานของ - หน่วยตรวจต้องสามารถรักษาระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC
ทุกหน่วยงาน ให้มีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ
17020 : 2012 ได้อย่างต่อเนื่องถึงปี 2564
- ห้องปฏิบัติการทอดสอบได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC
17025 : 2012 อย่างน้อย 1 ห้องปฏิบัติการ

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.

3) โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลอาวุธปืนและตรวจ
เปรียบเทียบลูกกระสุนปืนด้วยระบบอัตโนมัติในส่วนภูมิภาค
(ระยะที่ 2)

- ติดตั้งเครื่องมือตามหน่วยต่าง ๆ ในโครงการ จานวน 3 ศูนย์

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.

4) วิเคราะห์ข้อมูลและใช้ประโยชน์ในการป้องกัน
อาชญากรรมและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ

- กลุ่มความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน 89.50 คดี/ประชากร
หนึ่งแสนคน
- กลุ่มความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ ไม่เกิน 28.67 คดี/
ประชากรหนึ่งแสนคน

สยศ.ตร.(ผอ.)

บช.น. ภ.1-9 และ ก.

1) โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัลระยะที่ 2 - ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามขั้นตอนการจัดหา
โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล ระยะที่ 2
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กลยุทธ์ที่ 2.1.2 สร้างระบบฐานข้อมูล กฎหมาย กฎ ระเบียบ และคาสั่ง หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ในช่องทางให้ประชาชนที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
เจ้าภาพระดับนโยบาย
เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานอาชญากรรม) • สานักงานกฎหมายและคดี (กมค.)
(สยศ.ตร.(ผอ.))
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.)
• สานักงานส่งกาลังบารุง (สกบ.)
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)
• กองบินตารวจ (บ.ตร.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

- จัดทาระบบฐานข้อมูลออนไลน์ หรือแอปพลิเคชันเผยแพร่
เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และคาสั่ง หรืออื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนทราบ

- ระดับความสาเร็จชองการจัดทาระบบฐานข้อมูลออนไลน์ หรือ
แอปพลิเคชันเผยแพร่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และคาสั่ง
หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนทราบ
- จานวนช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
กมค./สทส.

ปฏิบัติ
กมค.

103

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2 อานวยความยุติธรรมและพัฒนาระบบงานสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
พัฒนาระบบงานสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน โดยกาหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือกาหนดหน้าที่ของ
พนักงานสอบสวนในการแจ้งขั้นตอนดาเนินการและกรอบระยะเวลาสิ้นสุดในการดาเนินการในชั้นสอบสวน และสิทธิหรือหน้าที่ของผู้เสียหายและผู้ต้องหา รวมทั้งอายุความสาหรับ
คดีแต่ละประเภท ให้ผู้เสียหายและผู้ต้องหาทราบตั้งแต่โอกาสแรก ตลอดจนให้คาแนะนาการร้องทุกข์ กรณีความผิดต่อส่วนตัวแก่ผู้เสียหาย พัฒนาระบบนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิด
ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี โดยเพิ่มขีดความสามารถงานในส่วนภูมิภาค รวมถึงการจัดทาฐานข้อมูลและเชื่อมโยงฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ ตลอดจนบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงกฎหมายหรือ ระเบียบ ให้พนักงานสอบสวนมีค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่
เพียงพอเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี จัดอัตรากาลังพลพนักงานสอบสวนให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับปริมาณงานของแต่ ละหน่วย
ปรับปรุงระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ามาดารงตาแหน่งพนักงานสอบสวน ระบบการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานสอบสวนมีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการ
สอบสวนและทักษะอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนโดยพิจารณาตามความรู้ ความสามารถ ตามกฎ ระเบียบ คาสั่ง เกี่ยวกับการสอบสวน
เพื่อเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น ตลอดจนกาหนดมาตรการลดการแทรกแซงในการดาเนินคดีจากทุกช่องทางเพื่อให้ พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพ พัฒนาระบบและ
วิธีการใช้ดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนให้เป็นไปอย่างเที่ยงธรรม
กลยุทธ์ที่ 2.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการอานวยความยุติธรรมทางอาญาตามหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2.1.1 พัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานกฎหมายและคดี (กมค.)
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

• พัฒนางานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญา
1) ดาเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
- ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
พ.ศ. 2562
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
- โครงการฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
- โครงการฝึกอบรมพนักงานสอบสวนให้มีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
- ออกอนุบัญญัติตามความในพระราชบัญญัติการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
- จัดทาคู่มือในการดาเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
2) โครงการพัฒนางานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
- ระดับความสาเร็จในการพัฒนางานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
3) สร้างมาตรฐานผู้ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
ทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครอง (ดาเนินการตามแผนแม่บท
การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2562 - 2565)

- ระดับความสาเร็จของการจัดทาข้อบังคับในการปฏิบัติงานของ
ผู้ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททั้งทางแพ่ง อาญาและปกครอง

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

กมค.

บช.น.
ภ.1 – 9
ส. และ ก.

กมค.

สบส.

กมค.

สบส.

กมค.

คด.

กมค.

กมค.
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กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2.1.2 พัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานสากลเพิ่มขีดความสามารถงานในส่วนภูมิภาค รวมถึงการจัดทาฐานข้อมูลและ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ ตลอดจนบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.)
• โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.)
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• สานักงานกฎหมายและคดี (กมค.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

1) พัฒนาระบบการตรวจพิสูจน์เพื่อรองรับ
การปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ตารวจ
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝง
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ขีปนวิธี

- จานวนการออกรายงานการตรวจพิสูจน์สามารถดาเนินการได้ทัน
ตามระยะเวลาที่กาหนดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สพฐ.ตร.

ปฏิบัติ
หน่วยในสังกัด สพฐ.ตร.
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กลยุทธ์ที่ 2.2.2 พัฒนาระบบงานสอบสวน งานกฎหมาย และงานพิสูจน์หลักฐาน
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2.2.1 เสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะให้พนักงานสอบสวน ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สืบสวน เจ้าหน้าที่สายตรวจป้องกันปราบปราม
ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายพิสูจน์หลักฐาน มีองค์ความรู้ มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ ทัศนคติค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรในการบริการ
ประชาชนอย่างมืออาชีพเป็นที่ยอมรับ และมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนให้มีมาตรฐาน
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานกฎหมายและคดี (กมค.)
• สานักงานกาลังพล (สกพ.)
• กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
• สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลสาเร็จตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สพฐ.ตร.

ปฏิบัติ
สพฐ.ตร.

1) โครงการฝึกอบรมการป้องกันและรักษาสถานที่เกิดเหตุ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- จานวนข้าราชการตารวจในสังกัด บช.น. ภ.1 – 9 เจ้าหน้าที่
มูลนิธิ และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน เข้ารับการฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

2) โครงการฝึกอบรมการใช้คู่มือพนักงานสอบสวน
ในการเก็บและส่งตรวจวัตถุพยานทางนิติเวช

- พนักงานสอบสวนที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ผ่านเกณฑ์
ที่กาหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

รพ.ตร.

รพ.ตร.(นต.)

3) ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
ด้านการสืบสวน สอบสวน และวิทยาการตารวจ

- จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานด้านการสืบสวน สอบสวน และ
วิทยาการตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กมค.

สบส.

4) กาหนดระยะเวลาในการดาเนินงานในทุกขั้นตอนของงาน - ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
กมค./
บช.น.
สอบสวน ให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดย
บนสถานี (Front Office) และนอกสถานีตารวจ (จราจร จิตอาสา สยศ.ตร.(วจ.)
ภ.1 – 9
ไม่ล่าช้า และสร้างระบบการตรวจสอบและ/หรือแจ้งความ
พัฒนา สายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 *
ส. และ ก.
คืบหน้าให้ประชาชนทราบโดยนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้
* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบายต้องจัดทา
รายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดาเนินการประเมินผล

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลสาเร็จตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

5) ปรับปรุงระบบงานสอบสวน โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยี - ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
สารสนเทศในการรับคาร้องทุกข์กล่าวโทษและเชื่อมโยงข้อมูล บนสถานี (Front Office) และนอกสถานีตารวจ (จราจร จิตอาสา
ระหว่างสถานีตารวจทั่วประเทศ
พัฒนา สายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 *
6) เสริมสร้างและพัฒนาพนักงานสอบสวนผู้เกี่ยวข้องในการ
กมค./
บช.น.
พิจารณาคดีและรักษาสถานที่เกิดเหตุให้มีองค์ความรู้ด้านนิติ
สยศ.ตร.(วจ.)
ภ.1 – 9
วิทยาศาสตร์ โดยพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้าน
ส. และ ก.
นิติวิทยาศาสตร์
7) ทบทวนการปรับค่าตอบแทนของพนักงานสอบสวน ผู้ช่วย
พนักงานสอบสวน ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายพิสูจน์หลักฐานให้
สอดคล้องกับปริมาณและคุณภาพของงาน รวมทั้งให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบายต้องจัดทา
รายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดาเนินการประเมินผล
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• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
สถานีตารวจ และหน่วยบริการของสานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดและให้บริการประชาชนในพื้นที่โดยตรง ความสาเร็จหรือ
ความล้มเหลวในภารกิจของตารวจ จะขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจเป็นสาคัญ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอานวยความสะดวก
แก่ประชาชน จึงมีจุดเน้นในการให้บริการประชาชน 3 ประการ ได้แก่ 1. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสถานีตารวจ 2. มีการกาหนดขั้นตอนและระยะเวลา
การบริการประชาชน 3. เน้นการให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว (One Stop Service) โดยยกระดับการให้บริการของสถานีตารวจเพื่อประชาชน
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ด้านการบริการทั่วไป 2) ด้านการอานวยความยุ ติธรรมทางอาญา 3) ด้านการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์ สิน 4) ด้านการควบคุมและจัดการจราจร
5) ด้ านการประชาสั มพั นธ์ และแสวงหาความร่ วมมือจากประชาชน 6) ด้านการปรั บปรุ งสถานที่ ท าการและสิ่ งแวดล้ อม และ 7) ด้านการบริ หารงานและปกครองบั งคั บบัญชา
รวมทั้ง ประเมินจัดอันดับและคัดเลือกสถานีดีเด่นในด้านต่าง ๆ เพื่อยกย่อง ให้รางวัล และนามากาหนดเป็นมาตรฐานอันเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติให้แก่สถานีตารวจอื่น ๆ ต่อไป
และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติและความร่วมมือในการดาเนินการของแต่ละสถานีอย่างจริงจัง ให้ มีการประเมินความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบนสถานีตารวจและหน่วยบริการของสานักงานตารวจแห่งชาติ เพื่อนาปัญหาอุปสรรคมาพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
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กลยุทธ์ที่ 2.3.1 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถานีตารวจและหน่วยบริการประชาชน
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาทางด้านกายภาพของสถานีตารวจของหน่วยบริการประชาชน
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.)
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ขับเคลื่อนการดาเนินการตามแนวทางการยกระดับการ
บริการประชาชนของสถานีตารวจ

ตัวชี้วัด
- ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานผลการตรวจประเมิน
ตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตารวจ
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หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.(ยศ.)

ปฏิบัติ
บช.น. ภ.1-9 และ ก.
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กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3.1.2 สร้างเสริมบุคลิกภาพพฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากรให้มีความเป็นมิตรและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.)
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
จัดให้มีบุคคลต้นแบบประจาหน่วยเพื่อเป็นแบบอย่าง
ในการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการประชาชน

ตัวชี้วัด
- จานวนบุคคลต้นแบบด้านการให้บริการประชาชนได้รับการเชิดชู
ประกาศเกียรติคุณ ไม่น้อยกว่า 1 คน/เดือน
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หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.(ยศ.)

ปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัด
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กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3.1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.)
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ

ตัวชี้วัด
- ระดับความสาเร็จของการจัดจ้างบริษัทติดตั้งตามโครงการจัดตั้ง
ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สทส.

ปฏิบัติ
บช.น. และ ภ.1-9
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กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3.1.4 จัดให้มีกระบวนการและช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลายพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.)
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เพิ่มรูปแบบ/ช่องทางการสื่อสารในการรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ

ตัวชี้วัด
- จานวนรูปแบบ/ช่องทางการสารวจความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบ/ช่องทาง
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หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ
สยศ.ตร.(ยศ.)/ บช.น.,ภ.1-9, ก. และ ทท.
สทส.
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กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3.1.5 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตสานึกในการให้บริการประชาชน (Service Mind) มีทัศนคติและวิธีการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
หน่วยปฏิบัติ
• ส านั ก งานยุ ท ธศาสตร์ ต ารวจ (กองยุ ท ธศาสตร์ ) • กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
(สยศ.ตร.(ยศ.))
• ตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.)
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการตารวจในการให้บริการ
ประชาชน
- ฝึกอบรม/ประชุม/ชี้แจง ข้าราชการตารวจทุกระดับ
ให้มีจิตใจในการให้บริการประชาชน (Service Mind)

ตัวชี้วัด

- จานวนครั้งของการฝึกอบรม/ประชุม/ชี้แจง ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/
หน่วย

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.(ยศ.)

ปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัด
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กลยุทธ์ที่ 2.3.2 บังคับใช้กฎหมายและอานวยความสะดวกด้านจราจร
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผค.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผค.))

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

1) วิเคราะห์และจัดทาแผนงานด้านจราจร ระยะสั้น
และระยะยาว
2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุน
งานด้านการจราจร
3) กาหนดมาตรการบังคับใช้กฎหมายจราจรต่อการกระทาผิด
ที่มีผลกระทบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อลดอุบัติเหตุจราจร
4) จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และเทคโนโลยี
ในการบังคับใช้กฎหมายด้านการจราจร

- อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 12 คน
ต่อประชากรแสนคน
- ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนฯ
- ระดับความสาเร็จในการปรับปรุงฯ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.(ผค.)

ปฏิบัติ
บช.น. ภ.1-9 และ ก.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

5) การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจราจร
6) ปรับปรุงมาตรฐาน สภาพแวดล้อม สวัสดิการของเจ้าหน้าที่
ตารวจจราจร
7) ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ประกาศ คาสั่ง หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับด้านจราจร
8) บูรณาการทางานป้องกันและลดอุบัติเหตุร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และ
ประชาชน ที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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กลยุทธ์ที่ 2.3.3 บริการด้านสุขภาพให้กับประชาชน ข้าราชการตารวจและครอบครัว
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)

หน่วยปฏิบัติ
• โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
รพ.ตร.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

1) ตรวจและให้บริการทางด้านสุขภาพข้าราชการตารวจและ - ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 *
ครอบครัว และประชาชน
2) โครงการตรวจสุขภาพประจาปีของข้าราชการตารวจ
ทั้งประเทศ
* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบายต้องจัดทา
รายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดาเนินการประเมินผล

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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กลยุทธ์ที่ 2.3.4 นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมายและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
• โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) โครงการระบบประจาวันอิเล็กทรอนิกส์สถานีตารวจ
(Police Diary Activity Report) นา “ระบบงานประจาวัน
อิเล็กทรอนิกส์” มาใช้กับหน่วยงานที่มีอานาจสอบสวน
(สน./สภ./กก.) ทั่วประเทศ

- หน่วยงานที่มีอานาจสอบสวน (สน./สภ./กก.) ทั่วประเทศ
มีการนา “ระบบงานประจาวันอิเล็กทรอนิกส์” มาใช้ ร้อยละ 100

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สทส.

ปฏิบัติ
บช.น. ก. ภ.1- 9
ปส. และ สตม.
(หน่วยงานที่มีอานาจ
สอบสวน (สน./สภ./กก.))

2) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดาเนินการ
- ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานผลการประเมิน
โครงการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานตารวจ การดาเนินการตามโครงการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แห่งชาติ (CRIMES) มาใช้ในสถานีตารวจ
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ (CRIMES) มาใช้ในสถานีตารวจ

สทส.

สทส.

3) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตารวจตามโครงการบารุงรักษา
ระบบสารสนเทศสถานีตารวจ (CRIMES)
4) การปรับปรุงการขอสิทธ์เพิ่มเติม (ช่วยราชการ)
ในระบบสารสนเทศสถานีตารวจ (CRIMES)

- เจ้าหน้าที่ตารวจผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 3,000 คน

สทส.

สทส.

- ปรับปรุงระบบการขอสิทธ์เพิ่มเติม (ช่วยราชการ)
ในระบบสารสนเทศสถานีตารวจให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สทส.

สทส.

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของประชาชนและภาคีเครือข่าย
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการ
ตารวจ

1. อาชญากรรมและความไร้
ระเบียบลดลง ชุมชนและสังคม
มีความสงบเรียบร้อยมากขึ้น
2. ประชาชนและภาคีเครือข่ายมี
ความพึงพอใจต่อการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของสังคม
3. ลดภาระทางงบประมาณ และ
บุคลากร ในการดูแลความสงบ
เรียบร้อยของชุมชนและสังคม
4. หน่วยงานและบุคลากรยอมรับ
และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วม

- ระดับความสาเร็จในการดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพื่อลดอาชญากรรมและ
ความไร้ระเบียบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.2
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ของข้าราชการตารวจให้ยึดถือ
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

- ความพึงพอใจของประชาชนและภาคีเครือข่ายต่อการเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจการของตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 *
- ระดับจิตสานึกของข้าราชการตารวจในการมีส่วนร่วมกับประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

เจ้าภาพระดับ
นโยบาย
สยศ.ตร.(ผอ.)

สยศ.ตร.(ผอ.)

* ตั ว ชี้ วัด ตามโครงการประเมิ น ระดั บ ความส าเร็ จ ของการดาเนิ นงานจากการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ( PART) ของส านัก งานตารวจแห่ ง ชาติ ที่ ห น่ ว ยเจ้า ภาพระดั บ นโยบาย
ต้องประสานหน่วยรับผิดชอบในการจัดทารายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดาเนินการประเมินผล เพื่อรายงานสานักงานตารวจ
แห่งชาติในภาพรวม

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์กับความเชื่อมโยงแผนระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของประชาชนและภาคีเครือข่าย
ในการเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจการตารวจ

แผน
แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.2
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ของข้าราชการตารวจให้ยดึ ถือ
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

แผนการปฏิรปู ประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560 – 2564

เป้าหมาย
แผนแม่บทประเด็นความมั่นคง
เป้าหมาย : ๒ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น
แผนย่อย : การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐ
และมิใช่ภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
๑. ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น
๒. ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย
รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมภิ าคอาเซียน
แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ
แผนย่อย : การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ
แนวทางการพัฒนา
1. ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ
กับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
- บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
ด้านสังคม
- การมีส่วนร่วมการเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
เป้าหมาย : 2. สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง
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ตัวชี้วดั
- ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงใน
ทุกมิติกับประเทศมหาอานาจและประเทศที่มีความสาคัญ
ทางยุทธศาสตร์ (อาทิ จานวนการเยือน จานวนความ
ร่วมมือ ระดับความสัมพันธ์) มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ – ๑๐ (เฉลี่ยร้อยละ)

- ระดับความร่วมมือระหว่างส่วนราชการไทยเพื่อพัฒนา/
ขับเคลื่อนการต่างประเทศในทุกมิติ (การเมือง เศรษฐกิจ
สังคม การดูแลและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ) อย่าง
มีบูรณาการ (อาทิ กลไกการประชุม กิจกรรม/โครงการ
ร่วม) มากขึ้น/ดีขึ้นร้อยละ ๕ - ๑๐
- ระดับความสาเร็จในการสร้างความตระหนักรู้ การมีส่วน
ร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ (อาทิ จานวนโครงการ จานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ) มากขึ้น/ดีขึ้นร้อยละ ๕ - ๑๐

ตัวชี้วัด :
- จานวนกิจกรรมที่ประชาชนมีสว่ นร่วมป้องกันแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงเพิ่มขึ้น
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ประเด็นยุทธศาสตร์

แผน
นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคง
(พ.ศ. 2562 - 2565)

เป้าหมาย
นโยบายที่ 13 : พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
แผนระดับชาติวา่ ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 2.4 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
กลยุทธ์
(๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ
(๒) ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาแผนงาน/โครงการ/งบประมาณของหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพือ่ การเตรียมพร้อมแห่งชาติ
(๓) เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบกับต่างประเทศ
โดยมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์
(๔) พัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
ให้สามารถจัดการความเสี่ยง และแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ รวมถึงมีการ
แลกเปลี่ยนความรูแ้ ละประสบการณ์กับต่างประเทศ
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ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัด
(๑) ระดับความสาเร็จในการบูรณาการการฝึกการบริหาร
วิกฤตการณ์ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อ
รับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ
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• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตารวจ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตารวจ ซึ่งในที่นี้ภาคีเครือข่าย คือ กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้าหมาย
ร่วมกัน ได้แก่ ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น สังคม องค์กร ภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงเครือข่ายจากหน่วยงานภายนอกประเทศ มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ เพื่อทากิจกรรมให้
บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด / วางแผน ร่วมทา ร่วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์แนวราบ มีความเสมอภาค และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ในการเข้ามามีส่วนร่วมด้านการป้องกัน
ปราบปราม และการดาเนินกิจการของสานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานตารวจแห่งชาติต้องให้ความรู้ความเข้าใจในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง สร้างช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม
โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ามาส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในท้องถิ่นของตนเอง โดยให้ความรู้ แนะนาวิธีการ
ปฏิบัติ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา สร้างความเข้าใจให้กับชุมชนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนให้ความร่วมมือแจ้งข่าวหรือเบาะแสอาชญากรรมมากขึ้น
เพื่อปรับและยกระดับลักษณะการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ให้เป็นรูปแบบและที่มีมาตรฐาน เป็นเครือข่ายที่สามารถสนับสนุนและเกื้อกูลกันได้อย่า งมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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กลยุทธ์ที่ 3.1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมให้แก่ทุกภาคส่วน
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานอาชญากรรม)
(สยศ.ตร.(ผอ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานอาชญากรรม)
(สยศ.ตร.(ผอ.))

หน่วยปฏิบัติ
 กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
 ตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1- 9 )
 กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
 กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
 กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

ตัวชี้วัด

- ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะเกี่ยวกับ - จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 100,000 หน่วย
การมีส่วนร่วมผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
วิทยุชุมชน เสียงตามสาย สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ
- โครงการเผยแพร่ขยายผลความรู้ตามโครงการ
- ปลูกฝังจิตสานึกให้กับข้าราชการตารวจ และประชาชนได้
จิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดาริ
ไม่น้อยกว่า 10,000 คน
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หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.(ผอ.)

ปฏิบัติ
สยศ.ตร.(ผอ.)

สยศ.ตร.(ผก.)

บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ตชด.
ปส. ศ. รร.นรต. ศฝร
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กลยุทธ์ที่ 3.1.2 เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการรับรู้ร่วมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการบริหารจั ดการ สอดส่อง
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของตารวจอย่างเหมาะสม
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.))
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หน่วยปฏิบัติ
กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
ตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1- 9 )
กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

.

- จัดอาสาสมัครตารวจบ้านช่วยเหลือกิจการตารวจในการป้องกัน
อาชญากรรมและสนับสนุนการทางานของตารวจ

หลัก/ร่วม
- จานวนอาสาสมัครตารวจบ้านที่ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ สยศ.ตร.(ผอ.)
ตารวจ ไม่น้อยกว่า 4,860 คน

ปฏิบัติ
บช.น. และ ภ.1-9

- โครงการจัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- จานวนหน่วยงานตารวจที่มีการจัดทาบันทึกข้อตกลง
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100

สยศ.ตร.(ผอ.)

บช.น. และ ภ.1-9

- โครงการประชาคมหมู่บ้าน

- จานวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า
7,410 หมู่บ้าน/ชุมชน

สยศ.ตร.(ผอ.)

บช.น. และ ภ.1-9

- โครงการ กต.ตร. พบประชาชน

- ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามโครงการ
กต.ตร. พบประชาชน

สง.ก.ต.ช.

บช.น. และ ภ.1-9

สยศ.ตร.(ผอ.)

บช.น. และ ภ.1-9

- โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน - จานวนประชากรจากทุกตาบลทั่วประเทศผ่านการอบรม
อาชญากรรมระดับตาบล
และเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังอาชญากรรม 148,200 คน
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• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการตารวจให้ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการตารวจให้ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ความรู้แก่ข้าราชการตารวจในการทางานร่วมกับประชาชนโดยใช้ความ
ริเริ่มสร้างสรรค์ ย่อมสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ความรู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรม ตลอดจนสภาพการไร้ระเบียบและความเสื่อมโทรมทางสังคมและ
ทางกายภาพในชุมชนต่าง ๆ ได้ การที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้นั้นหน่วยงานตารวจจะต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสุจริตชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้น ๆ โดยเปิดโอกาส
ให้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะในการจัดลาดับความสาคัญเร่งด่วนของปัญหา และร่วมพัฒนาศักยภาพความเป็นอยู่โดยรวมของชุมช น หรืออีกนัยหนึ่ง หลักการ
ตารวจผู้รับใช้ชุมชน เป็นหลักการการทางานของตารวจซึ่งส่งเสริม สนับสนุน แก้ต้นเหตุเพื่อลดปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความไม่เป็นระเบียบของชุมชน โดยใช้เทคนิคการแก้ที่
ต้นเหตุของปัญหา ด้วยความร่วมมือ ระหว่างตารวจและชุมชน และเข้าถึงชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานตารวจอย่างเหมาะสม เปิดโอกาสให้ตารวจ
ทุกระดับชั้น เข้ามามีบทบาทและใช้ขีดความสามารถในการทางานอย่างเต็มที่ โดยนาหลักการตารวจชุมชนสัมพันธ์และการป้องกันอาชญากรรมมาใช้ เป็นแนวทางการปฏิบัติ ดาเนิน
มาตรการเชิงรุกทุกรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติงานป้องกันอาชญากรรมและงานตารวจชุมชนสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิม และขยายผลการปฏิบัติให้กว้างขวางขึ้น เพื่อประโยชน์
ส่วนรวมตามแนวทางจิตอาสา รวมทั้งการเข้าถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างเสมอภาคกัน ยกระดับลักษณะการมีส่วนร่วมต่างๆ ให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานที่เหมาะสมตาม
สถานการณ์ สนับสนุนความร่วมมือจากผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชน ในกิจการตารวจ มีโครงการ/กิจกรรม ฝึกอบรมให้มีความรู้
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจในการรักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน/ท้องถิ่น โดยติดตามและประเมินผล
เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมในแต่ละพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์ที่ 3.2.1 พัฒนาบุคลากรให้ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหาตามแนวคิด Community Policing
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.))

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.)
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

1) โครงการอบรมบุคลากรเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
- อบรมเจ้าหน้าที่ตารวจด้านงานชุมชนสัมพันธ์ที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การทางาน
และสร้างแนวคิดตามปรัชญา ตารวจผู้รับใช้ชุมชน

- จานวนข้าราชการตารวจที่ผ่านการฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่า 300 นาย
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หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

สยศ.ตร.(ผอ.)

บช.น. และ ภ.1-9
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กลยุทธ์ที่ 3.2.2 ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนในพื้นที่
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.))

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลสาเร็จตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

- เพิ่มรูปแบบ ช่องทางให้ภาคีเครือข่ายเข้ามาสนับสนุน
กิจการตารวจ

- จานวนรูปแบบ ช่องทาง ให้ภาคีเครือข่ายเข้ามาสนับสนุนกิจการ
ตารวจ อย่างน้อย 1 ช่อง
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หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.(ผอ.)

ปฏิบัติ
สยศ.ตร.(ผอ.)
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กลยุทธ์ที่ 3.2.3 ติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.))

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1 - 9

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลสาเร็จตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

ตัวชี้วัด

- วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานด้านการ - ระดับความสาเร็จในการวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล
มีส่วนร่วมของประชาชน
การดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
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หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.(ผอ.)
สง.กตช.

ปฏิบัติ
บช.น. และ ภ.1 - 9

131

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 พัฒนาโครงสร้าง
และระบบการบริหารงาน

ตัวชี้วัด

1. จัดองค์กรให้มีความเหมาะสม มีความ - ความพึงพอใจของข้าราชการตารวจต่อการบริหารงานของ
พร้อมทางด้านทรัพยากรทางการบริหาร สานักงานตารวจแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 *
และนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ - ดัชนีความผูกพันของบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 *
2. ระบบการบริหารงานบุคคล
มีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนองค์กร
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 บริหารทรัพยากร 3. ข้าราชการตารวจมีความเป็นมืออาชีพ
บุคคล
ทันสมัย เชี่ยวชาญในการนาเทคโนโลยี
มาใช้ในการปฏิบัติงาน
4. ข้าราชการตารวจมีความภาคภูมิใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรัก
เชื่อมั่น และศรัทธาต่อองค์กรตารวจ
* สานักงานกาลังพล (สกพ.) ประเมินผลรายงานสานักงานตารวจแห่งชาติในภาพรวม
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เจ้าภาพระดับ
นโยบาย
สยศ.ตร.(ยศ.)

สยศ.ตร.(ยศ.)

สยศ.ตร.(ยศ.)

สยศ.ตร.(ยศ.)
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3 เสริมสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร

เป้าหมาย
5. เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในเรื่อง
ความโปร่งใส

ตัวชี้วัด

เจ้าภาพระดับ
นโยบาย
สยศ.ตร.(ยศ.)

- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานฯ ไม่น้อยกว่าระดับ B (75.00 – 84.99 คะแนน)
- สัดส่วนข้าราชการตารวจและเจ้าหน้าที่ที่กระทาผิดกฎหมาย
ลดลงร้อยละ 20
- ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 *
* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบาย
ต้องประสานหน่วยรับผิดชอบในการจัดทารายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดาเนินการประเมินผล เพื่อรายงานสานักงานตารวจ
แห่งชาติในภาพรวม
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์กับความเชื่อมโยงแผนระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1
พัฒนาโครงสร้างและระบบการ
บริหารงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2
บริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3
เสริมสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในองค์กร

แผน
แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมาย
เป้าหมาย ภาครัฐมีการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนานวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ
1. เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่าง
เหมาะสม
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน
แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
1. ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
1. บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสานึก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
2. การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็น
ธรรม
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ตัวชี้วดั
1. ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนงาน/โครงการภายใต้ ๑๕ ประเด็น
เร่งด่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ)
2. ระดับความสาเร็จการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามา
ดาเนินการบริการสาธารณะไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐
ค่าคะแนนการประเมิน
5. สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตาม
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
6. ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
7. สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทาผิดกฎหมายลดลง ลดลง
ร้อยละ ๒๐
3. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
(ร้อยละ ๘๐ (๘๕ คะแนนขึ้นไป))
4. ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในการบังคับใช้
กฎหมาย (ร้อยละ ๗๕ ของประชาชนเชือ่ มั่นในการบังคับ
ใช้กฎหมาย)
1. จานวนคดีทุจริตในภาพรวมจานวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน ลดลงร้อยละ ๑๐
- จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย
(ทุจริต) ลดลงร้อยละ ๑๐
- จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทา
การทุจริต ลดลงร้อยละ ๑๐
2. จานวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง ลดลงร้อยละ ๒๕
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ประเด็นยุทธศาสตร์

แผน
แผนการปฏิรปู ประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560 - 2564

นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคง
(พ.ศ. 2562 - 2565)

เป้าหมาย
ด้าน การบริหารราชการแผ่นดิน
1. บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
2. ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกันก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
4. กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
5. ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ
6. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขัน้ ตอน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทยเป้าหมาย
๑. ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฯ
๓. เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น
๔. ลดจานวนการดาเนินคดีกับผู้มิได้กระทาความผิด

-

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วดั

1. อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ จัดทาโดยสถาบันการ
จัดการนานาชาติ อยู่ในอันดับสองของอาเซียน เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
2. อันดับความยากง่ายในการดาเนินธุรกิจ จัดทาโดย
ธนาคารโลก อยู่ในอันดับสองของอาเซียน เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
3. สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐต่องบประมาณ
รายจ่ายประจาปีลดลง
4. ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูก้ ารทุจริตสูงกว่าร้อยละ ๕๐
5. จานวนคดีที่รัฐดาเนินคดีกับผู้มิได้กระทาความผิดซึ่ง
ต้องชดเชยความเสียหายลดลง
-
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• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงาน
ระบบบริหารจัดการของสานักงานตารวจแห่งชาติ มีส่วนสาคัญในการสนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจในภาพรวมของสานักงานตารวจแห่งชาติ การดาเนินงาน
ในด้านต่าง ๆ จึงต้องคานึงถึงภารกิจขององค์กรเป็นหลัก ประกอบกับปัจจุบันสานักงานตารวจแห่งชาติต้องรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านกลไกการตรวจสอบติดตามประเมินผลการทางาน
หน่วยงานระดับประเทศ ได้แก่ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีการติดตามในรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น หน่วยในสังกัดควรพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแบบ
การประเมินต่าง ๆ และกาหนดแนวทางในการดาเนินงานรองรับเพื่อบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายและผ่านเกณฑ์การประเมินของหน่วยงานข้างต้น เช่น การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี งบประมาณเพื่อเป็ นกรอบในการวางแผนการทบทวนและจั ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่ งจะต้ องสอดคล้ องรองรั บกั บนโยบายของประเทศ และ ให้ ความส าคั ญ
กั บการด าเนิ นงานตามภารกิ จที่ รั บผิ ดชอบเป็ นหลั ก พั ฒนาการจั ดการด้ านแผน งบประมาณ การเงิ น และการบั ญชี ให้ มี ความสอ ดคล้ องและตอบโจทย์ ซึ่ งกั นและกั น พั ฒนา
การบริหารราชการของสานักงานตารวจแห่งชาติ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 โดยจัดระบบให้มีการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก กาหนดแนวทางและวิธีการในการระดมและนาเอาทรัพยากรมาแบ่งปันและใช้ประโยชน์กันได้โดยง่าย สร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานในลักษณะ
ที่ผู้รับบริการทั้งประชาชนและหน่วยงานมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจและเข้าถึงปัญหาและพัฒนาต้นแบบก่อนนาไปขยายผล และวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเพื่อปรับพื้นฐานก่อนเข้าสู่
การเป็ นหน่ วยงานดิจิ ทัลในอนาคต รวมทั้งกระจายอานาจในการบริหารงานเพื่อให้ กองบั ญชาการมีอานาจในการตัดสิ นใจในการดาเนินอย่าง รวดเร็ว ครอบคลุ ม บรรลุ เป้าหมาย
กาหนดวิธีการกากับ ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบที่ชัดเจนและง่ายขึ้น

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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กลยุทธ์ที่ 4.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบงานให้เหมาะสมคล่องตัวทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานกาลังพล (สกพ.)

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

- โครงการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

- ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
สานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/ร่วม
สกพ.

ปฏิบัติ
สกพ.
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กลยุทธ์ที่ 4.1.2 กระจายอานาจการบริหารงานไปยังกองบัญชาการ
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานคณะกรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติ
(สง.ก.ต.ช.)

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

โครงการทบทวนการกระจายอานาจการบริหารงานของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ

- ระดับความสาเร็จของการปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผุ้บัญชาการในฐานะเป็นอธิบดี
หรือแทนผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สง.ก.ต.ช.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
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กลยุทธ์ที่ 4.1.3 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ของสานักงานตารวจแห่งชาติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.)

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

ตัวชี้วัด

- พัฒนาระบบการการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง - ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานเรื่องการควบคุมภายใน
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
และการบริหารความเสี่ยงของสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
(สยศ.ตร.(ยศ.)

ปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
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กลยุทธ์ที่ 4.1.4 พัฒนาระบบวิธีการงบประมาณ การเงิน และการบัญชีให้เหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กาหนด
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานงบประมาณและการเงิน (สงป.)

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

ตัวชี้วัด

- จัดทาบัญชีจัดสรรงบประมาณถึงระดับสถานีตารวจ โดยนา - ระดับความสาเร็จของการจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์
เกณฑ์จัดสรรงบประมาณอัตรากาลังพลอนุญาตมาเป็นข้อมูล การจัดสรรอย่างมีหลักเหตุผล และมีความเป็นธรรมภายใต้
ประกอบการพิจารณา
งบประมาณอันจากัด

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สงป.

ปฏิบัติ
สงป.
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กลยุทธ์ที่ 4.1.5 พัฒนาระบบการส่งกาลังบารุงให้มีความคล่องตัว ทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว มีการบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และมีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกันทุกหน่วยงาน
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานส่งกาลังบารุง (สกบ.)
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลพัสดุลงในระบบฐานข้อมูล
POLIS

- ระดับความสาเร็จในการบันทึกข้อมูลพัสดุในระบบฐานข้อมูล
POLIS

2) จัดทาแผนการขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์
ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย มีความเหมาะสมตามมาตรฐานที่กาหนดให้เป็นไป
ตามกรอบอัตราครุภัณฑ์

- ระดับความสาเร็จของการขอรับการสนับสนุนฯ ในการจัดทาคาขอ
งบประมาณ รายจ่ายประจาปี

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สกบ. และ
สทส.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

สกบ.

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3) ปรับปรุงกรอบอัตราพัสดุประจาหน่วยให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในกรอบอัตราพัสดุของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ

- ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงกรอบอัตราพัสดุประจาหน่วย

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สกบ.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

4) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย ยานพาหนะ - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย ยานพาหนะ
ทั้งทางบก ทางน้า ทางอากาศ ตลอดจนอาคารที่ทาการ
ทัง้ ทางบก ทางน้า ทางอากาศ ตลอดจนอาคารที่ทาการ
ที่พักอาศัยให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
และที่พักอาศัย ได้ตามกรอบที่กาหนด

สกบ.

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

5) สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางขององค์กร
(Big Data) ให้ครอบคลุม ทุกหน่วยงานและทันสมัย
เพื่อสนับสนุนภารกิจตารวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชื่อมโยงกับส่วนราชการอื่นได้

สทส.

สทส.

- ระดับความสาเร็จของการจัดหาพัสดุประจาปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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กลยุทธ์ที่ 4.1.6 พัฒนาระบบงานวิจัย ให้สามารถนามาใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• กองวิจัย สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (สยศ.ตร.(วจ.))

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

1) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
2) โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์

- ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ มีการนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อนาส่งผลเชิงชุมชน/สังคม/คุณภาพชีวิตประชาชน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
- จานวนหน่วยงานที่ได้รับการรับรองหรือขึ้นทะเบียนมาตรฐาน
วิจัย/อุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.(วจ.)

ปฏิบัติ
ภ.3 และ รร.นรต.

สยศ.ตร.(วจ.) รร.นรต. และ สยศ.ตร.(วจ.)
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• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 บริหารทรัพยากรบุคคล
สรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง ให้เป็นไปตามหลักการของระบบคุณธรรม (Merit System) พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพในหน้าที่ที่ปฏิบัติ
มีการกากับ ดูแล ให้คาปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ข้าราชการตารวจปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข มี ความภาคภูมิใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อองค์กรตารวจ และปรับปรุงระบบ
สวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ส่งเสริมวินัยของข้าราชการตารวจ ให้มีมาตรการปลูกจิตสานึกในหน่วยงาน ตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม
จริ ย ธรรม และใช้ ห ลั กธรรมาภิบ าลในการบริ ห ารองค์กร กาหนดแนวทางการพั ฒ นาระบบการประเมินผลการปฏิบัติ งานของบุคลากร โดยให้ ส ามารถนาผลการประเมิ น
การปฏิบัติงานไปใช้ประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นและตาแหน่ง ให้มคี วามโปร่งใส เป็นธรรม เหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 4.2.1 พัฒนาระบบการวางแผนกาลังพล การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง และพิจารณาบาเหน็จความชอบข้าราชการตารวจ
ให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมและเป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit System)
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานกาลังพล (สกพ.)
• สานักงานคณะกรรมการข้าราชการตารวจ (สง.ก.ตร.)

หน่วยปฏิบัติ
-

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

- ปรับปรุงพัฒนากระบวนการสรรหาให้มีประสิทธิภาพ

- ระดับความสาเร็จของการพัฒนากระบวนการสรรหาฯ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สกพ. /บช.ศ. รร.นรต.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วยใน
สังกัด ตร.
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กลยุทธ์ที่ 4.2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลกรให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.2.1 พัฒนาระบบการผลิตบุคลากรในวิชาชีพตารวจและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการบังคับใช้กฎหมาย
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• โรงเรียนนายร้อยตารวจ (รร.นรต.)/กองบัญชาการ
ศึกษา (บช.ศ.)

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9 (ศฝร.))

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

- ผลิตข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน
ให้เป็นตารวจมืออาชีพทั้งในด้านกฎหมาย วิชาการตารวจ
ยุทธวิธีตารวจ สังคม คุณธรรมและจริยธรรม
และด้านสมรรถนะทางร่างกาย (Pre-service Training)
- รร.นรต. ปริญญา 2 ใบ
- ผลิต นสต. ของ บช.ศ.

- ข้าราชการตารวจที่ผ่านการฝึกอบรมฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
กมค.(สบส.)
บช.ศ. รร.นรต.
และ สกพ.

ปฏิบัติ
.....

145

กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.2.2 จัดระบบการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาข้าราชการตารวจ ให้ครอบคลุมทุกระดับตาแหน่งและสายงาน ต่อเนื่องตลอดการรับราชการ
ให้มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพตารวจและการบังคับใช้กฎหมาย
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)
• โรงเรียนนายร้อยตารวจ (รร.นรต.)
• สานักงานกาลังพล (สกพ.)

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

1. โครงการจัดทาเส้นทางการพัฒนา ข้าราชการตารวจ
(Training Road map) เพื่อเลื่อนระดับตาแหน่ง
- ระดับสารวัตร - ผู้บัญชาการ
- ผู้ปฏิบัติงานในสถานีตารวจ
- กลุ่มงานอานวยการและสนับสนุน
- กลุ่มงานเทคนิค
2. ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน การฝึกอบรม
ทั้งข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน
ให้ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ และตอบสนองขีด
สมรรถนะที่ต้องการ (In-service Training)

- ข้าราชการตารวจได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาข้าราชการ
ตารวจทุกระดับตาแหน่งและสายงานต่อเนื่องตลอดการรับราชการ
(Training Road map) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ศ.

ปฏิบัติ
บช.ศ.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3. โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการ
ตารวจชั้นสัญญาบัตร
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนการสอนหลักสูตร
นักเรียนนายสิบตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- จานวนหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
- แผนการสอนวิชาเรียนหลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจที่ได้รับการ
ปรับปรุง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

5. โครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงตาราเรียนหลักสูตรนักเรียน
นายสิบตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- จานวนตาราเรียนในหลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจได้รับการ
ปรับปรุง ไม่น้อยกว่า 36 วิชา

.

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ศ.

ปฏิบัติ
บช.ศ.

บช.ศ.

บช.ศ. บช.น.(ศฝร.)
บช.ตชด.(บก.กฝ.)
และ ภ.1 – 9 (ศฝร.)
บช.ศ. บช.น.(ศฝร.)
บช.ตชด.(บก.กฝ.)
และ ภ.1 – 9 (ศฝร.)

บช.ศ.
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กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.2.3 ส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))





เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)
โรงเรียนนายร้อยตารวจ (รร.นรต.)
สานักงานกาลังพล (สกพ.)



หน่วยปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

1) โครงการพัฒนา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
สู่มาตรฐานสากล
2) โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด กมค.

- จานวนครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก
ถึงมากที่สุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ศ.

ปฏิบัติ
บช.ศ.
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กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.2.4 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))





เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)
โรงเรียนนายร้อยตารวจ (รร.นรต.)
สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการ
ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย (สบร.)

หน่วยปฏิบัติ
 ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

1) การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
หรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนาด้านวิชาการ
- อบรม ปรึกษา หารือร่วมกันในการประสานความร่วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ในการ
กาหนดเป้าหมาย โครงการ กิจกรรม การดาเนินงานทาง
วิชาการ เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจร่วมกันและ
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงานทั้งสองฝ่าย

- จานวนผลงานวิจัยนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ที่จะนาไปใช้
ประโยชน์กับหน่วยงาน ชุมชน หรือสังคมอย่างน้อย 1 ชิ้น
- จานวนความร่วมมือด้านการศึกษา การฝึกอบรม และกิจกรรม
ทางวิชาการอื่น ๆ อย่างน้อย 1 เรื่อง

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ศ.

ปฏิบัติ
บช.ศ.
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กลยุทธ์ที่ 4.2.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ข้าราชการตารวจ
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.3.1 บริหารจัดการค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ให้แก่ข้าราชการตารวจมีความภาคภูมิใจและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))



เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
สานักงานกาลังพล (สกพ.)



หน่วยปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

- ปรับปรุงอาคารบ้านพักส่วนกลางของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ
- จัดกิจกรรมในวันสาคัญให้กับข้าราชการตารวจ
และครอบครัว
- จัดงานสมรสสวัสดิการให้กับข้าราชการตารวจ
ในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ
- ตรวจเยี่ยมบารุงขวัญข้าราชการตารวจที่ได้รับบาดเจ็บจาก
การปฏิบัติหน้าที่

- ปรับปรุงอาคารบ้านพักส่วนกลางของสานักงานตารวจแห่งชาติ
- จัดกิจกรรมในวันสาคัญให้กับข้าราชการตารวจและครอบครัว
- จัดงานสมรสสวัสดิการให้กับข้าราชการตารวจในสังกัดสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
- ตรวจเยี่ยมบารุงขวัญข้าราชการตารวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ฯ ได้รับการตรวจเยี่ยมบารุงขวัญ ร้อยละ 100

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สกพ.

ปฏิบัติ
สกพ.
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กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.3.2 เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬาและร่างกายให้แก่ข้าราชการตารวจ
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))




เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
สานักงานกาลังพล (สกพ.)
โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)



หน่วยปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

1. โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

- ข้าราชการตารวจผ่านเกณฑ์การประเมินทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สกพ./รพ.ตร.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
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กลยุทธ์ที่ 4.2.4 ส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))



เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)



หน่วยปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

1) ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม
- ตารวจไทยใจสะอาด
- ปรับปรุงคู่มือจริยธรรม

- ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของ
ข้าราชการตารวจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75
- ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงคู่มือจริยธรรม

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ศ. และ
สยศ.ตร.(วจ.)

ปฏิบัติ
บช.ศ.
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กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.4.1 ส่งเสริม จูงใจ และรักษาคนดี คนเก่ง ไว้ในองค์กร
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))



เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
สานักงานกาลังพล (สกพ.)



หน่วยปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลสาเร็จตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

- ประเมินผลการคัดเลือกข้าราชการตารวจเข้ารับการอบรม
หลักสูตรและโครงการต่าง ๆ ภายนอกสานักงานตารวจ
แห่งชาติ
- ให้ทุน/ส่งเข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ /การทบทวน
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้รางวัลในการปฏิบัติงาน
ในโครงการต่าง ๆ เช่นการให้รางวัลการปฏิบัติงาน/รางวัล
การฝึก/การปฏิบัติหน้าที่โดยนับอายุราชการทวีคูณ
ใน 3 จังหวัด

- ระดับความสาเร็จของการประเมินผลการคัดเลือกข้าราชการ
ตารวจเข้ารับการอบรมหลักสูตรและโครงการต่าง ๆ
ภายนอกสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สกพ.

ปฏิบัติ
สกพ.
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• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3 เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร
กาหนดแนวทางการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม เหมาะสม โดยผู้บังคับบัญชากากับ ดูแล ให้คาปรึกษา
แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ โดยนาผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ประกอบการพิจารณา ตามหลักการของระบบคุณธรรม อันจะเป็นการสร้าง ขวัญกาลังใจและแรงจูงใจ
ในการพัฒนาผลงานของข้าราชการ
ส่งเสริมวินัยของข้าราชการตารวจ ให้มีมาตรการปลูกจิตสานึกในหน่วยงาน ตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรม และใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารองค์กร และมีการอบรม สร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน โดยไมให้เสียหายแกราชการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ปลูกจิตสานึกให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต สามารถตรวจสอบ
ได้ ตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรม และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร
เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามระเบียบ วิธีปฏิบัติ และสามารถตรวจสอบได้ โดยปลูกฝังทัศนคติค่านิยม ของบุคลากรให้ปฏิเสธ
และต่อต้านการทุจริต สามารถปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย ถูกต้อง รวดเร็ว
เพื่อสร้างความเข้าใจ รับรู้ ของประชาชน ต่อการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจ พัฒนาปรับปรุงเทคนิคในการสื่อสารต่อประชาชนให้เข้าถึงง่าย ชี้แจงประเด็น
ข่าวสารต่างๆ ให้ทันต่อสถานการณ์

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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กลยุทธ์ที่ 4.3.1 ป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
หน่วยปฏิบัติ
 • สานักงานจเรตารวจ (กองบังคับการป้องกันปราบปราม
• ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ) (จต.)
 • กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (กองบังคับการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ) (บช.ก.
(ปปป.))
 • สานักงานตรวจสอบภายใน (สตส.)
 • กองวินัย (วน.)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กาหนดมาตรการและกลไกในการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และมาตรฐานการปฏิบัติตามวินัย
ของข้าราชการตารวจ
1) ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ตามแผนการตรวจสอบ
โดยนาหลักธรรมาภิบาล และนโยบายความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ มาประกอบการพิจารณา
2) โครงการอบรมสัมมนาพัฒนากลไกการป้องกัน การ
ทุจริตและปราบปราม การทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

- จานวนหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบที่ตรวจไม่พบ
ข้อสังเกต และพบข้อบกพร่องเล็กน้อยได้แนะนาปรับปรุงแก้ไข
ระหว่างการตรวจสอบ (บัญชี 1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สตส.

สตส. และหน่วยรับตรวจ

- จานวนข้าราชการตารวจที่ได้รับการอบรม ไม่น้อยกว่า 250 นาย

จต.

จต.

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3) ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA)

- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานฯ ไม่น้อยกว่าระดับ B (75.00 – 84.99 คะแนน)

4) โครงการอบรมพัฒนาความรู้ผู้ทาหน้าที่สืบสวนและ
สอบสวนในการดาเนินการทางวินัยข้าราชการตารวจ
ที่ถูกร้องเรียนกล่าวหาว่าทุจริตและประพฤติมิชอบ

- อบรมพัฒนาความรู้ผู้ทาหน้าที่สืบสวนและสอบสวน
ในการดาเนินการทางวินัยข้าราชการตารวจที่ถูกร้องเรียน
กล่าวหาว่าทุจริตและประพฤติมิชอบปีละ 1 ครั้ง

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
จต.

ปฏิบัติ
จต.

วน.

วน.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
จต.

ปฏิบัติ
จต.

บช.ก.

บช.ก.

5) สืบสวนและสอบสวนการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

- สืบสวนและสอบสวนคดีที่สามารถทาสานวนส่ง ป.ป.ช.
หรือ ป.ป.ท. ให้ดาเนินการตามกฎหมาย 50 คดี

6) ร่วมปราบปรามคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายด้านการ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ผลการดาเนินการปราบปรามคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายด้านการปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป้าหมายการตรวจสอบไม่น้อยกว่า
360 แห่ง)

7) โครงการปฏิรูประบบข้อมูลข่าวสารของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
- พัฒนาปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
ในความรับผิดชอบของหน่วย เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้

- ระดับความสาเร็จของการปฏิรูประบบข้อมูลข่าวสาร
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ

สลก.ตร.

สลก.ตร.

8) รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานราชการ ไม่น้อยกว่า 360 แห่งต่อปี
โดยนาร่องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 100

บช.ก.
(บก.ปปป.)

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
• ตรวจสอบ แนะนา ติดตาม ประเมินผลการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยใน
สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
1) พัฒนาแนวทางการตรวจสอบภายใน
- ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน
ของผู้ตรวจสอบโดยหน่วยรับตรวจ
- พัฒนาประสิทธิภาพผู้ตรวจสอบภายในด้านการเงิน
การบัญชี และพัสดุ

ตัวชี้วัด

- ผู้รับตรวจมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
ภายในของผู้ตรวจสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- จานวนผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ
100

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

สตส.

สตส. และหน่วยรับตรวจ
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กลยุทธ์ที่ 4.3.2 สร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจอย่างทันต่อสถานการณ์และทั่วถึง
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• กองสารนิเทศ (สท.)

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์ดังนี้
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) พัฒนาเทคนิคการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้และเข้าใจในรูปแบบต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลและสานักงาน
ตารวจแห่งชาติได้ทันต่อสถานการณ์
2) วิเคราะห์และประเมินผลการดาเนินการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลและสานักงาน
ตารวจแห่งชาติได้ทัน
3) ชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์ในการชี้แจง
ประเด็นข่าวภายในระยะเวลาที่กาหนด

- ประชาสัมพันธ์ออกอากาศ ข่าวต้นชั่วโมงผ่านวิทยุฯ ในเครือข่าย
ตร. 44 สถานีทั่วประเทศ

- ร้อยละของการชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สท.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

สท.

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

สท.

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์ดังนี้
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

4) เพิ่มช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
4.1 ผลิตสื่อและพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของสื่อ
ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ข่าวสาร
ของตารวจให้ประชาชนรับทราบ

- จานวนช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง

สท.

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

4.2 โครงการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ (Police TV)

- ผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ รวมถึงการนารายการ
ที่ออกอากาศแล้วมาฉายซ้าตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งอายุสัญญา

สทส.

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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กลยุทธ์ที่ 4.3.3 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สามารถนามาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานกาลังพล (สกพ.)

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลสาเร็จตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

- โครงการทบทวนปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ - ระดับความสาเร็จของการทบทวน ปรับปรุงประเมินประเมินผล
ระดับบุคคล
การปฏิบัติราชการระดับบุคคล

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สกพ.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัด
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การขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
• แนวทางการขับเคลื่อน
สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติ
โดยกาหนดขั้นตอนและแนวทางให้ หน่วยในสังกัดดาเนินการ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่สามารถบรรลุผลสาเร็จ
ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
1. การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยรองรับ
1.1 ส่วนราชการในสังกัดสานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ/
กองบังคับการ
ส่วนราชการในสังกัดสานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
ที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ
(สยศ.ตร. สกบ. สกพ. สงป. กมค. สง.กตร. จต. และ สตส.)

1. จัดทาแผนปฏิบัติราชการของหน่วยในระดับ
กองบัญชาการ เพื่อรองรับการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ

ส่วนราชการในสังกัดสานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
ที่มีฐานะเทียบเท่ากองบังคับการ
(สลก.ตร. ตท. สท. สง.ก.ต.ช. บ.ตร. วน. และ สบร.)
1. จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี

งบประมาณของหน่วยในระดับกองบังคับการ
เพื่อรองรับการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ

2. ส่งแผนปฏิบัติราชการฯ ตามข้อ 1
ให้กองบังคับการในสังกัด เพื่อนาไปเป็นกรอบ
แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการหรือ
แผนปฏิบัติการของหน่วยรองรับ

1.2 กองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ
กองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ
(บช.น. ภ.1 - 9 บช.ก. บช.ทท. บช.ปส. บช.ส. สตม. บช.ตชด. สพฐ.ตร. สทส. บช.ศ. รร.นรต. และ รพ.ตร.)
1. 1. จัดทาแผนปฏิบัติราชการของหน่วยในระดับกองบัญชาการ เพื่อรองรับการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณของสานักงานตารวจแห่งชาติ

2. ส่งแผนปฏิบัติราชการฯ ของหน่วยที่ได้จัดทาตามข้อ 1 ให้กองบังคับการในสังกัด
เพื่อนาไปเป็นกรอบแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติการของหน่วยรองรับ
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2. การขับเคลื่อนการดาเนินงานของหน่วยรับผิดชอบหลักในระดับต่าง ๆ
2.1 หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบาย
หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบาย
1. ศึกษาเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ทั้งเป้าหมายของแผนระดับประเทศ และแผนปฏิบัติราชการ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทาปัจจัยสาคัญสู่ความสาเร็จ
(Key Success Factors) เพื่อกาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด รองรับเป้าหมายข้างต้น
โดยยึดหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship) ในเป้าหมายแต่ละระดับ
2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายในภาพรวม
3. รวบรวมผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน จากเจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่กากับดูแล ตามข้อ 2.2

แล้วส่งผลให้สานักงานตารวจแห่งชาติ (ผ่านสานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ) ตามกรอบการรายงานทีก่ าหนด

2.2 เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์/ปฏิบัติของกลยุทธ์
เจ้าภาพขับเคลื่อนกล
ยุทธ์

หน่วยปฏิบัติ

1. ศึกษาและวิเคราะห์กลยุทธ์ที่รบั ผิดชอบตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และนามากาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด ให้สอดคล้อง
รองรับ โดยพิจารณาแนวทางการพัฒนา เป้าหมาย และตัวชี้วัด ทั้งในระดับประเทศ
ที่เกี่ยวข้องอีกส่วนหนึ่ง เพื่อใช้ในการเสนอประกอบการพิจารณา จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ทบทวน/ปรับปรุง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และ
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ ของโครงการตามข้อ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอจัดทาคาขอ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของผลการดาเนินงานอย่างน้อย 2 ระดับ ได้แก่ ผลผลิต (Output)
และผลลัพธ์ (Outcome)
3. รวบรวมผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน จากหน่วยรับผิดชอบหลักของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ที่รับผิดชอบ ตามข้อ 2.3 แล้วส่งผลดังกล่าวให้เจ้าภาพ
ขับเคลื่อนระดับนโยบายตามข้อ 2.1 ตามกรอบการรายงานที่กาหนด
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2.3 หน่วยรับผิดชอบของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก

ปฏิบัติ

1. จัดทารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
โดยยึดหลักเกณฑ์การให้คะแนน
และวิธีการคานวณตามแนวทางการติดตาม
และประเมินผล
ที่สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด

1. จัดทารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
โดยยึดหลักเกณฑ์การให้คะแนน และวิธีการ
คานวณตามแนวทางการติดตามและ
ประเมินผล

2. ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่รับผิดชอบที่สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด
3. รวบรวมผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน
จากหน่วยปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม และตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
แล้วรายงานผลในภาพรวมไปยัง
เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
ของกลยุทธ์ ตามข้อ 2.2

3. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
3.1
สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจแก่ ทุ ก หน่ ว ยในสั ง กั ด เกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ป้ า หมายของ
แผนปฏิบั ติราชการส านั กงานตารวจแห่ งชาติ ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสื่ อ สารประชาสั มพั น ธ์
ด้านการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของหน่วยรองรับ เพื่อให้ข้าราชการตารวจ เกิดการปฏิบัติที่มีความถูกต้อง
และเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน รวมทั้งให้หน่วยงานของรัฐ และประชาชน สามารถรับทราบและเข้าถึงข้ อมูล
ได้โดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว
3.2 ขั บ เคลื่ อ น ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการส านั ก งาน
ตารวจแห่ ง ชาติ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยนาผลการด าเนิน งาน ข้อ เสนอแนะ และข้ อ คิด เห็ น
มาทบทวนปรับปรุงนโยบายการบริหารงานและแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ให้มีความครอบคลุมและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
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• แนวทางการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
จากผลการด าเนิ นการที่ ผ่ านมายั งพบว่ ามี หน่ วยงานในสั งกั ดที่ รั บผิ ดชอบเป้ าหมายและตั วชี้ วั ด
ขาดการขับเคลื่อนติดตามและปรับปรุงผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทาให้ผลการปฏิบัติไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กาหนด จะเห็ น ได้ว่าในการติดตาม และประเมินผลในปัจจุบัน นอกจากส านักงานตารวจแห่ งชาติจะต้อง
ขับ เคลื่อนติดตามและประเมินผล ตามยุ ทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัว ชี้วัด กลยุท ธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตามหน้าที่ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติแล้วยังต้องขับเคลื่อนติดตาม ประเมินผล
ตัวชี้วัดจากหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศ และระดับสากล ซึ่งสานักงานตารวจแห่งชาติได้นาตัวชี้วัดเหล่านั้น
มากาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการของสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเมื่อถึงรอบ
ระยะเวลาในการรายงานผลของหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศ และระดับสากลข้างต้น สานักงานตารวจ
แห่งชาติจะนาผลการดาเนินงานของแต่ละตัวชี้วัดไปรายงานตามกรอบการประเมินต่าง ๆ ซึ่งมีรูปแบบและวิธีการ
ในการรวบรวมผลการดาเนินงาน และหน่วยที่เกี่ยวข้องจะต้องดาเนินการ ดังนี้

หน่วยรับผิดชอบหลัก
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
เป็นผู้รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
ที่ได้นาเข้ามูลเข้าสู่ระบบ
eMENSCR ไว้ โดยตรง

สานักงานตารวจแห่งชาติ
โดยสานักงานยุทธศาสตร์
ตารวจ คัดเลือกตัวชี้วัด
ที่สาคัญ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ และตัวชี้วัด
ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
เพื่อรายงานผลตามกรอบ
แนวทางการประเมิน

นาผลการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ที่ได้
ประเมินตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการสานักงานตารวจ
แห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ไปใช้สาหรับการ
รายงานผลการดาเนินงานของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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กรอบแนวทางการประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ
1. การรายงานผลการปฏิบัติร าชการตามแผนปฏิบัติร าชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีกรอบระยะเวลาการรายงานผล 1 ครั้ง คือ รอบ 12 เดือน โดยมีขั้นตอนการรายงานผล
และเก็บรวบรวมผลการดาเนินงาน ดังนี้

สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ : รวบรวมผลการดาเนินงาน
จากเจ้าภาพขับเคลื่อนระดับนโยบายและจัดทารายงานผล
การดาเนินงานในภาพรวมของสานักงานตารวจแห่งชาติ

หน่วยปฏิบัติ
(แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม) : รายงานผล
การดาเนินการไปยัง
หน่วยหลักของ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม (ตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้อง) 1 ครั้ง
รอบ 12 เดือน
ภายในสัปดาห์ที่ 1
ของเดือนตุลาคม 2563

หน่วยหลัก (แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม)
: รวบรวมผลการ
ดาเนินงานจากหน่วย
ปฏิบัติ เพื่อสรุปผลการ
ดาเนินการในตัวชี้วัด
ที่รับผิดชอบเพื่อรายงาน
เจ้าภาพขับเคลื่อน
กลยุทธ์ 1 ครั้ง คือ
รอบ 12 เดือน
ภายในสัปดาห์ที่ 2
ของเดือนตุลาคม 2563

เจ้าภาพขับเคลื่อนกล
ยุทธ์ : รวบรวมผลการ
ดาเนินงานจากหน่วย
ปฏิบัติ เพื่อสรุปผลการ
ดาเนินการในตัวชี้วัด
ที่รับผิดชอบเพื่อรายงาน
เจ้าภาพระดับนโยบาย
1 ครั้ง คือ
รอบ 12 เดือน
ภายในสัปดาห์ที่ 3
ของเดือนตุลาคม 2563
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เจ้าภาพระดับนโยบาย :
รวบรวมผลการดาเนินงาน
จากหน่วยเจ้าภาพขับเคลื่อน
กลยุทธ์เพื่อสรุปผลการ
ดาเนินการในตัวชี้วัดที่
รับผิดชอบ เพื่อรายงาน
เจ้าภาพระดับนโยบาย
1 ครั้ง คือ
รอบ 12 เดือน
ภายในสัปดาห์ที่ 4
ของเดือนตุลาคม 2563
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2. การรายงานผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สานั กงานตารวจแห่งชาติได้จัดทากรอบการประเมินตามมาตรการฯ ดังกล่าว โดยคัดเลือก
ตัว ชี้วั ดตามแผนปฏิบั ติ ร าชการ และตัว ชี้วั ดตามพระราชบั ญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่ส อดคล้ อ ง
กับตัวชี้วัดจากหน่วยงานภายนอก ตามแนวทางการประเมินผลตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 และการประเมิน
ตามตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน (World Economic Forum (WEF)) และ (World Competitiveness
Ranking (IMD)) ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด โดยกาหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
การดาเนินการของหน่วยรับผิดชอบหลัก/ปฏิบัติตัวชี้วัดที่ได้รับคัดเลือกตามกรอบการประเมินตามมาตรการฯ
หน่วยรับผิดชอบหลัก
รวบรวมผลการดาเนินงานจากหน่วยปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องและรายงานผลในภาพรวม
ไปยังสานักงานตารวจแห่งชาติ
(รายงานผล 12 เดือน ภายในกลางเดือน ต.ค.63)

หน่วยปฏิบัติ

รายงานผลการดาเนินงานไปยังหน่วยรับผิดชอบหลัก
(รายงานผล 12 เดือน ภายในต้นเดือน ต.ค.63)
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3. การประเมินผลตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 (ระบบ Electronic Monitoring and Evaluation
System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR )
สานักงานตารวจแห่งชาติ โดยกองยุทธศาสตร์ สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจทาหน้าที่ประสานและ
ติดตามหน่วยในสังกัดในการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางและกรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กองบัญชาการและกองบังคับการ
ในสังกัดสานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
การข้อมูลเข้าสู่ระบบ :
- สานักงานตารวจแห่งชาติ โดย กองยุทธศาสร์ สานักงานยุทธศาสตร์
ตารวจ แจ้งหน่วยรับผิดชอบหลัก แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ข้อมูล
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เข้าสู่ระบบ eMENSCR โดยกรอก
รายละเอียดในชุดข้อคาถามตั้งแต่ M1 - M5 ภายในไตรมาสที่ 1
ของปีงบประมาณ (31 ธ.ค.) ทั้งนี้ หากมีโครงการทีเ่ ริ่มต้น
ในไตรมาสอื่น ให้นาเข้าข้อมูลภายใน 30 วัน หลังสิ้นไตรมาส
การขับเคลื่อน ติดตาม และรายงานผล :
- เมื่อลงข้อมูลรายละเอียด โครงการ/การดาเนินงาน
(M1-M5) ในระบบแล้ว หน่วยรับผิดชอบหลัก แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมจะต้องขับเคลื่อนการดาเนินงานและรายงานความก้าวหน้า
ผ่านระบบในหัวข้อ M6 : รายงานผลการดาเนินการที่เกิดขึ้นเ
ป็นรายไตรมาส โดยมีระยะเวลา 30 วัน (ภายใน 31 ม.ค. 30 เม.ย.
31 ก.ค. และ 31 ต.ค.)

● ในแต่ละปีงบประมาณ ระบบตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผล (eMENSCR) อาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ หน่วย
จะต้องศึกษาแนวทางการดาเนินการให้ชัดเจน เพื่อให้การ
ดาเนินการในภาพรวมของสานักงานตารวจแห่งชาติมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์
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ส่วนที่ 5
ภาคผนวก
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