แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
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ความเป็นมาและความสาคัญ
ความเป็นมา
พระราชกฤษฎี กาว่ าด้ วยหลั กเกณฑ์ และวิ ธีการบริ หารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๓ กาหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการ
ของคณะรั ฐมนตรี และมาตรา ๑๖ ให้ ส่ วนราชการจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ราชการของส่ วนราชการนั้ น โดยจัดท า
เป็ น แผนสี่ ปี ซึ่ งจะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ แผนการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ดั งกล่ าว ในแต่ ล ะปี งบประมาณ
ให้ ส่ วนราชการจั ดทาแผนปฏิ บั ติราชการประจาปี โดยระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิ บัติราชการ
ของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่น
ที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ สานักงานตารวจแห่งชาติ จึงได้จัดทายุทธศาสตร์สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2564 เพื่อกาหนดทิศทางในการปฏิบัติราชการที่ชัดเจน และสามารถใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามอานาจหน้าที่ที่กาหนด พร้อมทั้งนายุทธศาสตร์ดังกล่าว
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาคาของบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ความสาคัญ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
โดยได้นานโยบายการบริหารราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ มากาหนดเป็นแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีความ
สอดคล้ อ งกั บ นโยบายรั ฐ บาล และยุ ท ธศาสตร์ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔ ซึ่ ง
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และหน่วยรับผิดชอบนากลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

วิสัยทัศน์
“เป็นตารวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน”
ตารวจมืออาชีพ ต้องเป็นข้าราชการตารวจที่มีความรู้ ความสามารถ รู้ลึก รู้รอบ รู้จริง ในงานที่ทา
และต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน เสียสละ ต้องขยัน และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

๔

ค่านิยมสานักงานตารวจแห่งชาติ
ค่านิยม (Core Values) หมายถึง ความคิดหรือความเชื่อร่วมกันขององค์การซึ่งได้รับการพิ จารณา
แล้ ว ว่ า มี คุ ณ ค่ า มี ป ระโยชน์ ถู ก ต้ อ งเหมาะสม ดี งาม สมควรประกาศไว้ เพื่ อ ก ากั บ ให้ บุ ค ลากร
ในองค์การยึดถือและประพฤติปฏิบัติตาม อันได้แก่
-สมรรถนะ
(Competency)
-สุจริต เป็นธรรม
(Overall Fairness)
-ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented)
-บริการด้วยใจ
(Service Mind)
สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะ และพฤตินิสัยที่จาเป็นต่อการทางาน
ของบุคคลให้ประสบผลสาเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป
สุจริตเป็นธรรม (Overall Fairness) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เสมอภาค
เที่ยงธรรมสามารถตรวจสอบได้
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ตารวจต้องเป็ น ไปเพื่อประโยชน์ สุ ขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ทั้งอานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
บริการด้วยใจ (Service Mind) หมายถึง การมีจิตสานึกและให้บ ริการประชาชนด้ว ย
ความเต็มใจอย่างเท่าเทียมกัน
พันธกิจ
๑) ถวายความปลอดภัยสาหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สาเร็จราชการแทน
พระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒) บั งคับ ใช้กฎหมาย อานวยความยุติ ธรรม ให้ บ ริการประชาชนด้ วยความเสมอภาคเป็ น ธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล
๓) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน และรักษา
ความมั่นคงของราชอาณาจักร ให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา
๔) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาของสังคม
๕) พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ
๖) ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

๕

ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔
แนวทางที่ส านั กงานตารวจแห่ งชาติใช้ในการบริหารจั ดการให้มีประสิ ทธิภาพ เกิดจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อมขององค์ การ โดยผ่ านกระบวนการวิ เคราะห์ จุ ดแข็ ง จุ ดอ่ อน โอกาส และปั จจัยคุ กคามจาก
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของสานักงานตารวจแห่งชาติ จนได้ซึ่งยุทธศาสตร์ ทั้ง ๔ ด้าน ของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนองค์การไปสู่วิสัยทัศน์ “เป็นตารวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน”
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
เป้าประสงค์ : ๑.๑ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์
๑.๑.๑ เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตอบสนอง
ต่อภารกิจตามนโยบายรัฐบาล โดยมุ่งเน้นภารกิจสาคัญ ดังนี้
๑.๑.๑.๑ ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
๑.๑.๑.๒ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
1.๑.๑.๓ แก้ไขปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.๑.๑.๔ รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
๑.๑.๑.๕ ควบคุมปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
๑.๑.๑.๖ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีลักษณะเฉพาะทาง
๑.๑.๑.๗ ปฏิบัติการด้านต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคง
๑.๑.๑.๘ ขับเคลื่อนการปฏิบัติการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของสานักงานตารวจแห่งชาติ
1.1.๑.๙ รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
1.1.1.๑0 การรักษาความปลอดภัยและอานวยความสะดวกด้าน
การจราจร
เป้าประสงค์ : ๑.๒ ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ์ - เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ชุมชน
และที่มีผลกระทบต่อสังคมในทุกระดับ
เป้าประสงค์ : ๑.๓ มีระบบและกระบวนงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
๑.๓.๑ ปรับปรุง พัฒนาระบบงานและกระบวนงานของหน่วยงานรับผิดชอบ
ให้มีประสิทธิภาพ
๑.๓.๒ ประชาสัมพันธ์กระบวนงานและมาตรการในการดาเนินงานให้แก่ประชาชน
ได้รับรู้
เป้าประสงค์ : ๑.๔ มีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมือพิเศษ รวมทั้งระบบสารสนเทศอัจฉริยะ
กลยุทธ์
๑.๔.๑ นาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
๑.๔.๒ พัฒนาคุณภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วน ทันสมัย
มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

๖

๑.๔.๓ กาหนดกรอบอัตราและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้พิเศษที่ทันสมัย
ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
๑.๔.๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
พิเศษ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
เป้าประสงค์ : ๒.๑ สังคมและประชาชนเชื่อมั่นต่อองค์การตารวจ
กลยุทธ์
๒.๑.๑ พั ฒ นาระบบการติ ด ตามตรวจสอบการปฏิ บั ติ งาน ทั้ ง จากภายใน
และภายนอกองค์การ
๒.๑.๒ นามาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมาบังคับ
ใช้กับข้าราชการตารวจที่ประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง
๒.๑.๓ มุ่งมั่นทางานเพื่อภาพลักษณ์ของตารวจให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
และประชาชน
๒.๑.๔ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ โดยยึดถือศักดิ์ศรี จริยธรรมและ
หลักภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม
๒.๑.๕ เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการตารวจในทุกระดับ
เป้าประสงค์ : ๒.๒ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของตารวจ
- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและการปฏิบัติงานของตารวจ
- ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ์
๒.๒.๑ ให้ความสาคัญกับการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เป็ น ธ ร ร ม
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
๒.๒.๒ เพิ่มขีดความสามารถของสถานีตารวจในทุกมิติ
๒.๒.๓ ปรับทัศนคติและวิธีการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยยึดประชาชน
และชุมชนเป็นศูนย์กลาง
๒.๒.๔ นาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตารวจ
๒.๒.๕ ดาเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์ : ๒.๓ มีกระบวนงานที่โปร่งใสมีมาตรฐาน
- มีกระบวนงานที่มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ
- มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
๒.๓.๑ กาหนดกรอบมาตรฐาน และปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนกระบวนงานและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของสถานีตารวจและงานบริการประชาชน
๒.๓.๒ ปรับปรุง พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานของสถานีตารวจและงานบริการ
ประชาชน
๒.๓.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรอบมาตรฐานขั้นตอนกระบวนงานและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ประชาชนรับรู้โดยใช้สื่อต่าง ๆ
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๒.๓.๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานที่กาหนด
๒.๓.๕ เสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการตารวจให้มีวินัยและเคร่งครัดต่อ
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของตารวจ
๒.๓.๖ พัฒนางานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามแนวทางประกันคุณภาพ
การตรวจสอบภายในภาครัฐ
เป้าประสงค์ : ๒.๔ บุคลากรและหน่วยงานมีครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์
๒.๔.๑ กาหนดกรอบอัตราครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ
เครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีความเหมาะสมตาม
มาตรฐานที่กาหนด
๒.๔.๒ จัดหา ปรับเกลี่ย และแจกจ่ายครุภัณฑ์ฯ ตามข้อ ๒.๔.๑ ให้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติ
๒.๔.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อการใช้
ประโยชน์มีความสะดวกง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูลและสามารถพัฒนาให้
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตารวจ
เป้าประสงค์ : ๓.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการ มีความเข้มแข็ง
กลยุทธ์
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
เป้าประสงค์ : ๓.๒ การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการ มีความพึงพอใจ
กลยุทธ์
๓.๒.๑ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและ/หรือให้รางวัลตอบแทนคุณความดีแก่
ประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการ
ตารวจ
๓.๒.๒ สนับสนุนเงินค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับประชาชนและเครือข่าย
ภาครัฐและภาคเอกชนตามความเหมาะสม
๓.๒.๓ ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางการประเมินผล
การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนให้
มีความชัดเจน สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความ
เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
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เป้าประสงค์ : ๓.๓ กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เอื้อต่อการเข้ามา
มีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน
กลยุทธ์
๓.๓.๑ บูรณาการกลไกที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ให้มีการ
เชื่อมโยงการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ
และภาคเอกชนให้มีเอกภาพ ลดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน
๓.๓.๒ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่งและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เป็น
อุปสรรคต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
เป้าประสงค์ : ๓.๔ หน่วยงานและบุคลากรนาแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและ
ภาคเอกชน มาใช้ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการประชาชน
กลยุทธ์
๓.๔.๑ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการตารวจและเป้าหมายการ
ทางานของหน่วยงานทุกระดับให้ยึดถือการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการทางานตามแนวคิด Community Policing
๓.๔.๒ จัดทาฐานข้อมูลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ ทะเบียน
อาสาสมัครเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน ประเภทและชนิดของ
กิจกรรมที่ดาเนินการและให้สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่น ๆ
๓.๔.๓ ปรับโครงสร้างหน่วยงานและระบบตาแหน่งให้สอดคล้องกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
เป้าประสงค์ : ๔.๑ การบริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์
๔.๑.๑ การบริหารที่มุ่งเน้นผลงานตามแผนยุทธศาสตร์
๔.๑.๒ พัฒนาระบบการจัดทาแผนงานงบประมาณ ขับเคลื่อนติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับองค์การและระดับบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ
๔.๑.๓ พัฒนาองค์การและโครงสร้างองค์การให้มีความสอดคล้องต่อความ
เปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์ : ๔.๒ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
กลยุทธ์
๔.๒.๑ สร้างบรรยากาศแวดล้อมให้จูงใจต่อการปฏิบัติงาน
๔.๒.๒ สร้างวัฒนธรรมขององค์การให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
๔.๒.๓ วางระบบการจัดการด้านสวัสดิการ ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
๔.๒.๔ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่
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ยึดหลักสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ ความโปร่งใสและเป็นธรรม
๔.๒.๕ ปรับปรุงเงินเดือนและค่าตอบแทน ให้เหมาะสมกับวิชาชีพ สายงาน
และความเสี่ยงภัย เพื่อให้ดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีเกียรติและ
สมศักดิ์ศรี
๔.๒.๖ จัดทาและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานภายในองค์การ
๔.๒.๗ พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถสูง
เพื่อให้คนดีและคนเก่งได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
๔.๒.๘ ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
๔.๒.๙ ส่งเสริม แนะนา ฝึกอบรม ให้ความรู้ทักษะทางด้านวิชาชีพ และ
การดารงชีวิต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรก่อน
เกษียณอายุราชการ
๔.๒.๑๐ สร้างจิตสานึกของบุคลากรให้ทุ่มเทและอุทิศตนในการทางาน โดย
คานึงถึงความคุ้มค่าและต้นทุนในการทางาน เพื่อให้ผลงานมีมูลค่า
เพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์ : ๔.๓ กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
๔.๓.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการตรวจ
ราชการ
๔.๓.๒ กาหนดแผนการจัดหาและทดแทนสถานที่ทาการ บ้านพัก ยุทโธปกรณ์
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะที่จาเป็นและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่
๔.๓.๓ สร้างจิตสานึกของบุคลากรในการใช้งบประมาณ ทรัพย์สินและ
สิ่งของหลวง
เป้าประสงค์ : ๔.๔ ข้าราชการตารวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่และนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ใน
การบริหารจัดการ
กลยุทธ์
๔.๔.๑ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมทุกระดับให้สอดคล้อง สนับสนุน
ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
๔.๔.๒ พัฒนารูปแบบ วิธีการและวางระบบในการพัฒนาบุคลากรให้มีความ
ครอบคลุมและต่อเนื่องภายใต้ข้อจากัดด้านงบประมาณ
๔.๔.๓ ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานอื่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรม
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นโยบายของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
วิสัยทัศน์
“เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ที่มีมาตรฐานสากล”

แนวทางการปฏิบัติงาน
ข้าราชการตารวจ เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย มีภารกิจและหน้าที่ซึ่งจะต้องสัมผัสและใกล้ชิด
ประชาชนโดยตรง มีผลทั้งในทางที่เป็นคุณและโทษกับประชาชน หากข้าราชการตารวจดารงตนในความ
ยุติธรรม สมกับการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ประชาชนย่อมเกิดความรัก ความศรัทธา และเชื่อมั่นต่อการ
ปฏิบั ติงานของตารวจ อัน จะน ามาซึ่งการให้ ความร่วมมือ ยอมรับและมีส่ วนร่วมสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ
ของตารวจให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
การปฏิบัติงานของตารวจทั้งในด้านการครองตน ครองคน และครองงาน จาเป็นจะต้อง
ยึดถืออุดมคติของตารวจ 9 ประการ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่
2. กรุณาปราณีต่อประชาชน
3. อดทนต่อความเจ็บใจ
4. ไม่หวั่นไหวต่อความยากลาบาก
5. ไม่มักมากในลาภผล
6. มุ่งบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
7. ดารงตนในยุติธรรม
8. กระทาการด้วยปัญญา
9. รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต
นโยบายการบริหารราชการ
ภายใต้ การด าเนิ น การตามนโยบายของรัฐ บาล และกรอบแนวทางการปฏิ บั ติงานตาม
ยุทธศาสตร์สานั กงานตารวจแห่ งชาติ พ.ศ. 2555 – 2564 ซึ่งคณะกรรมการนโยบายตารวจแห่ งชาติ
(ก.ต.ช.) มีมติเห็ นชอบในการประชุม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 สานักงานตารวจแห่ งชาติ จึงได้
ก าหนดนโยบายการบริ ก ารราชการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยให้ ถื อ เป็ น นโยบายส าคั ญ
และเร่งด่วนที่จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้ปรากฏผลชัดเจน เป็นรูปธรรม ดังนี้
1. การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
3. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม
4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
5. การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตารวจในยุคประชาคมอาเซียน
6. การเสริมสร้างความสามัคคีและการบารุงขวัญข้าราชการตารวจ
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1. การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
1.1 ให้ถือว่าการถวายความปลอดภัย เป็นภารกิจสาคัญสูงสุด โดยให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
การถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2557 และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
1.2 รณรงค์ เสริ ม สร้ า ง และปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ของคนในชาติ ให้ มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น
พระมหากษัตริย์อย่างทั่วถึงและเป็นรูปธรรม
1.3 พัฒนาการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการกระที่เข้าข่ายเป็นความผิดต่อสถาบัน รวมถึงการนาเสนอ
ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อ สังคมออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะไม่เหมาะสม
ส่งผลกระทบต่อสถาบันและให้มีการดาเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกราย
1.4 กาหนดให้มีการซักซ้อมแผนการปฏิบัติ แผนเผชิญเหตุในการปฏิบัติภารกิจ ด้านการถวายความ
ปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
1.5 ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และปฏิ บั ติ ตามโครงการอั นเนื่ องมาจากพระราชดาริและตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มกาลังความสามารถ
2. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
2.1 พัฒนาระบบด้านการข่าว ให้มีการบูรณาการและประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานด้านการ
ข่าวทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างใกล้ชิดและนาข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้ประกอบการกาหนดแผนการ
ปฏิบัติและมาตรการต่าง ๆ
2.2 พั ฒ นาขี ด ความสามารถและสมรรถนะของชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารพิ เศษ ให้ กั บ หน่ ว ยปฏิ บั ติ ระดั บ
กองบัญชาการทุกแห่ง รวมตลอดไปถึงหน่วยงานระดับกองบังคับการ
2.3 ก าหนดมาตรการและขั้ นตอนการบริหารเหตุ การณ์ ในสถานการณ์ ต่ าง ๆ ให้ ชั ดเจนเป็ นระบบ
และมีเอกภาพในการบังคับบัญชา โดยให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
2.4 บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 รวมตลอดถึงประกาศ
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
2.5 พัฒนาระบบการตรวจสอบบุคคลเข้า – ออกราชอาณาจักรให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันภัย
คุกคามต่อความมั่นคง การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่าง ๆ
2.6 กาหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภ าพการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
ในพื้ น ที่ ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคั ญ เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ถูกฉ้อโกง เอารัดเอาเปรียบและเกิดความเชื่อมั่น ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.7 การแก้ ปั ญ หาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ให้ น้ อ มน ายุ ท ธศาสตร์ พ ระราชทาน
ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว “เข้ า ใจ เข้ า ถึ ง พั ฒ นา” และหลั ก ปรั ช ญา “เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง”
เป็ น แนวทางการปฏิ บั ติงาน มุ่ งเน้ น การเสริม สร้างความเข้าใจและแสวงหาความร่ว มมื อจากประชาชน
ผู้นาท้องถิ่นและผู้นาศาสนาในพื้นที่
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2.8 การแก้ไขปัญหาการจราจร มุ่งเน้นการให้บริการ เพื่อกอบกู้ภาพลักษณ์ขององค์กร สร้างความ
พึงพอใจให้กับประชาชน และจัดให้มีการควบคุมและสั่งการจราจรในภาพรวมของพื้นที่ที่มีปัญหาการจราจร
ติดขัดให้เป็นแบบบูรณาการสอดประสานกันแต่ละพื้นที่
3. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม
พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ทรงพระราชทานให้กับข้าราชการตารวจ
ในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชน ความว่า...
“การจับผู้ร้ายนั้นไม่ถือเป็นความชอบ
เป็นแต่นับว่าผู้นั้น ได้กระทาการครบถ้วนแก่หน้าที่เท่านั้น
แต่จะถือเป็นความชอบต่อเมื่อได้ปกครองป้องกันเหตุร้าย
ให้ชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าแผ่นดินในท้องที่นั้น
อยู่เย็นเป็นสุขพอควร”
3.1 มุ่ ง เน้ น การป้ อ งกั น อาชญากรรมเป็ น เป้ า ประสงค์ ห ลั ก ด้ ว ยการควบคุ ม อาชญากรรม
ทั้งในมิติของอัตราการเกิดเหตุและระดับความรุนแรงของการเกิดเหตุ เพื่อให้ประชาชนรู้สึกหวาดกลัวภัย
อาชญากรรมน้อยลง และหากเกิดคดีขึ้น ต้องเร่งจับกุมให้ได้โดยเร็ว
3.2 การปฏิบั ติของตารวจ ต้องทาให้ เป็นหลักประกันด้านความปลอดภัยและความยุติธรรมที่มี
มาตรฐานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และ
ประชาชนที่ส่วนร่วมในกิจการตารวจ
3.3 การควบคุมสถานที่เสี่ยง แหล่งมั่วสุม รวมทั้งแหล่งอบายมุขต่าง ๆ ให้ดาเนินการตามนโยบาย
การจัดระเบียบสังคม การปราบปรามการซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายอย่างจริงจังและให้มีการระดมกวาดล้าง
อาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง
3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบงานของงานสืบสวน งานสอบสวน งานนิติวิทยาศาสตร์ และ
งานป้ อ งกั น ปราบปรามอาชญากรรม และส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ น าเทคโนโลยี ม าใช้ ในการปฏิ บั ติ ง าน
ทั้งระบบ
3.5 จัดทาฐานข้อมูลด้านการสืบสวน เช่น แผนประทุษกรรม ประวัติผู้ต้องหา หมายจับ เป็นต้น ให้
เชื่ อ มโยงกั น ทั้ ง ประเทศ และให้ ทุ ก หน่ ว ยสร้างเครื่อ งมื อ สื บ สวนล่ ว งหน้ าไว้ให้ ค รบถ้ ว น เช่ น จุ ด ติ ด ตั้ ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด การเชื่อมสัญญาณกล้อง และข้อมูลท้องถิ่นอื่น ๆ เป็นต้น
3.6 จัดตั้งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาคนหาย/เด็กหายพลัดหลงและศพนิรนามเพื่อให้มีการ
ตรวจสอบ ติดตามคนหาย เด็กพลัดหลง หรือศพนิรนาม และมีการประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
ระบบ
3.7 ขั บ เคลื่ อ นนโยบายส าคั ญ ต่ า ง ๆ ของรั ฐ บาลให้ ป รากฏผลชั ด เจนเป็ น รู ป ธรรม เช่ น
การปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การค้ามนุษย์ การทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยผิดกฎหมาย เป็นต้น
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4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
4.1 มุ่งเน้นการปราบปรามจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ลาเลียงยาเสพติดในทุกระดับ โดยให้มีการซักถาม
สืบ สวนขยายผลจับ กุมเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการดาเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกราย ตามมาตรา
100/2 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
4.2 ดาเนินการตามมาตรการสมคบ มาตรการทางทรัพย์สิน ทั้งการยึดทรัพย์ และการฟอกเงินกับ
ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อทาลายเส้นทางทางการเงินของเครือข่ายขบวนการ
ลักลอบผลิตและค้ายาเสพติด
4.3 จัดระบบการเร่งรัดสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับในคดียาเสพติด โดยให้มอบหมาย
ข้าราชการตารวจสืบ สวนติดตามจั บกุมตามหมายจับแต่ละหมายให้ ชัดเจน และให้ ผู้บังคับบัญชาควบคุม
กากับดูแลและติดตามความคืบหน้าทุกระยะ
4.4 มุ่งเน้นการสกัดกั้นการลักลอบลาเลียงขนส่งยาเสพติดจากพื้นที่ตามแนวชายแดนเพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการลาเลียงยาเสพติดเข้าไปในพื้นที่ชั้นใน หรือแหล่งชุมชน รวมทั้งสถานศึกษาต่าง ๆ
4.5 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม โครงการด้านการป้องกันการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติด
และไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่เกิดขึ้น
4.6 เสริมสร้างความร่วมมือกับนานาประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
ประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศไทย
4.7 ดาเนินการทั้งทางอาญา ทางวินัย และทางปกครองกับข้าราชการตารวจที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
พัวพันกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
5. การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตารวจในยุคประชาคมอาเซียน
5.1 ปรั บ รื้ อ ระบบงานของต ารวจทั้ ง ระบบให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน ทั้ ง ใน
ระดับประเทศและระดับสากล โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารงานทั้งระบบ
5.2 พัฒ นาศักยภาพของจ้าราชการตารวจให้มีความรู้ ทักษะทางภาษาอังกฤษ ภาษาอื่น ๆ ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ป้ายอาคาร สถานที่ทาการ รวมตลอดถึงยานพาหนะต่าง ๆ
ของตารวจให้มีรูปแบบเดียวกัน เป็นมาตรฐานสากล
5.3 สร้ างเครื อข่ ายในทุ กภาคส่ ว นทั้ งในประเทศและต่ างประเทศ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้
ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของตารวจ
5.4 จัดระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและกาหนดช่องทางในการประสานความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานด้านความมั่นคงของต่างประเทศ เพื่อร่วมกันหยุดยั้งภัยคุกคาม
จากอาชญากรรมทุกรูปแบบ
5.5 ผลั ก ดั น ให้ จั ด ส่ ง ข้ า ราชการต ารวจไปท าหน้ า ที่ ผู้ ป ระสานงานประจ าสถานทู ต ต่ า ง ๆ
ให้ครอบคลุมประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศอื่น ๆ

๑๔

5.6 การให้ บ ริ ก ารประชาชน ต้ อ งเป็ น ไปด้ ว ยความสะดวก รวดเร็ ว โปร่ ง ใส และเป็ น ธรรม
เพื่อสอดคล้ องกับ พระราชบั ญญั ติ การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญ าตของทางราชการ พ.ศ.
2558
5.7 ปรับ ปรุ ง แก้ไขกฎหมาย และระเบี ยบต่าง ๆ ให้ ส อดคล้ องกับสถานการณ์ ในยุคประชาคม
อาเซียนตามนโยบายของรัฐบาล
6. การเสริมสร้างความสามัคคี และการบารุงขวัญข้าราชการตารวจ
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพิธีประดับยศนายตารวจชั้นนายพล เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2519 ความว่า...
“สามัคคี คือการเห็นแก่บ้านเมือง และช่วยกันทุกวิถีทาง เพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง
ด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างตรงไปตรงมา
นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั้น คือความมั่นคงของบ้านเมือง”
6.1 พัฒ นาคุณภาพชีวิตตารวจให้มีความสุขในการปฏิบัติงาน ปรับสภาพแวดล้อมให้ เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็ นต่อการปฏิบัติงานให้เพียงพอ โดยไม่ให้เป็นภาระของข้าราชการ
ตารวจต้องนาเงินส่วนตัวไปจัดซื้อจัดหามาใช้ในราชการกันเอง
6.2 ปรั บ ปรุ งสวัส ดิ การของต ารวจ เช่ น เงิน เดือ น ค่ าตอบแทน โครงการอาหารกลางวัน การ
รักษาพยาบาล และสถานที่พักอาศัย เป็น ต้น เพื่อให้ ข้าราชการตารวจมีชี วิตที่ดีขึ้น สามารถอยู่ได้อย่างมี
เกียรติและมีศักดิ์ศรี
6.3 ให้ มีการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง
6.4 จัดให้มีศูนย์ให้คาปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือข้าราชการตารวจที่ถูกฟ้องร้องดาเนินคดีทั้งทาง
อาญา ทางแพ่ง ทางปกครอง และทางวินัย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่

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

๑๕

กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
เป้าประสงค์ : ๑.๑ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์
- เพิ่มขีดความ
สามารถของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการตอบสนองต่อ
ภารกิจตามนโยบาย
รัฐบาลโดยมุ่งเน้น
ภารกิจสาคัญ
1. ปกป้อง เทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์
(สง.นรป.)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

- ถวายความ
ปลอดภัยเป็นไป
อย่างสมพระเกียรติ
ต้องตามพระราช
ประสงค์ โดยไม่มี
เหตุระคายเคือง
เบื้องพระยุคลบาท
ร้อยละ 100
(สง.นรป.)

1.1 พัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ด้านการถวายความปลอดภัย (สง.นรป.)
1.2 สร้างระบบการบูรณาการทรัพยากร
ทีม่ ีประสิทธิภาพ ทั้งหน่วยหลักและหน่วย
สนับสนุนในการถวายความปลอดภัย
เขตพระราชฐานที่ประทับ การเสด็จพระราช
ดาเนิน ที่หมายเสด็จและเหตุพิเศษ (สง.นรป.)
1.3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านการถวายความปลอดภัย (สง.นรป.)

1) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ชุดอาวุธ
พิเศษประจาขบวนเสด็จพระราชดาเนิน
โดยรถยนต์ (สง.นรป.)
2) โครงการฝึกอบรมข้าราชการตารวจ
ผู้ทาหน้าที่เป็นสารถีในการเสด็จ
พระราชดาเนินโดยรถยนต์ (สง.นรป.)
3) โครงการสัมมนาการถวาย
ความปลอดภัยนายตารวจราชสานักเวร
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ (สง.นรป.)
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอัคคีภัยการ

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

- ระดับความสาเร็จของ สง.นรป. สง.นรป.
การถวายความปลอดภัย
บช.น.
(สง.นรป.)
บช.ก.
- ระดับความสาเร็จของ
ภ.1-9
การเพิ่มขีดความสามารถ
ศชต.
ในการถวายความ
บช.ส.
ปลอดภัย (สง.นรป.)
และ
บช.ตชด.
บช.ตชด. บช.ตชด.

๑๖

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
- จานวนครั้งในการ
รณรงค์ผ่านสื่อเพื่อ
เสริมสร้างจิตสานึก
ของประชาชน
ให้มีความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ไม่น้อยกว่า
3,650 ครั้ง (สท.)
- การรณรงค์
สร้างจิตสานึกและ
ค่านิยมโดยชุมชน
และมวลชนสัมพันธ์
เพื่อสร้าง
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
696 ครั้ง /448
หมู่บ้าน (บช.ส.)

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

ถวายความปลอดภัยในเขตพระราชฐาน
(บช.ตชด.)
1.4 เสริมสมรรถนะทรัพยากรระบบ
การถวายความปลอดภัย (สง.นรป.)

1) โครงการจัดทายุทธศาสตร์การถวาย
ความปลอดภัยของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ (สง.นรป.)
2) จัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน (สกบ.)

1.4.1 พัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ทั้งด้านบุคลากร อากาศยาน และ
ส่วนเกี่ยวข้องในสังกัด ด้านการถวาย
ความปลอดภัย (บ.ตร.)

1) แผนงานฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพกาลังพล (บ.ตร.)

1.5 ปราบปรามการกระทาความผิด
ที่เกี่ยวกับการละเมิดสถาบัน (สง.นรป.)

1) จัดทาแผนถวายความปลอดภัยองค์
พระมหากษัตริย์ฯ (บช.น. ภ.1-9 ศชต.
บช.ก. และ บช.ส.)
2) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ชุดอาวุธ

2) แผนความต้องการครุภัณฑ์ในการ
ถวายความปลอดภัย (บ.ตร.)

สง.นรป. สง.นรป.
และ
สกบ.

- ระดับความสาเร็จของ
การจัดอบรมสัมมนา
(บ.ตร.)
- ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาแผนความ
ต้องการครุภัณฑ์/คาขอ
ตั้งงบประมาณ (บ.ตร.)

บ.ตร.

บ.ตร.

สง.นรป. สง.นรป.
บช.น.
ภ.1-9
ศชต.

๑๗

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

- ความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตาม
โครงการสร้าง
จิตสานึกต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.6 รณรงค์ ปลูกฝัง และเสริมสร้าง
80 (บช.ส.)
ความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ให้คนในชาติ มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ อย่างทั่วถึงและเป็นรูปธรรม
(บช.ส. บช.ตชด. บช.น. และ สท.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

และอุปกรณ์พิเศษ ประจาขบวนเสด็จ
พระราชดาเนินโดยรถยนต์
(บช.น. ภ.1-9 ศชต. บช.ก. และ บช.ส.)

1) โครงการสร้างจิตสานึกต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ (บช.ส.)

2) รณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสานึก
ของประชาชนให้มีความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (บช.ส.)

- ระดับความสาเร็จของ
โครงการสร้างจิตสานึก
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
(บช.ส.)
- จานวนครั้งในการ
รณรงค์ผ่านสื่อเพื่อ
เสริมสร้างจิตสานึก
ของประชาชนให้มีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ไม่น้อย
กว่า 3,650 ครั้ง บช.ส.)

3) รณรงค์สร้างจิตสานึกและค่านิยม
- การรณรงค์สร้าง
โดยชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้าง
จิตสานึกและค่านิยม
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยชุมชนและมวลชน

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
บช.ก.
บช.ส.
บช.ตชด.
สกบ.
และ สท.
บช.ส.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

บช.ส.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

บช.ส.

บช.ส. น.
และ
บช.ตชด.

๑๘

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

(บช.ส)

1.7 ส่งเสริมความสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
(รพ.ตร.)
1.8 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังตรวจสอบ
การกระทาที่เข้าข่ายเป็นความผิดต่อสถาบัน
(บช.ก.(ปอท.)
1.9 นาเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ
(บช.น. ภ.1-9 ศชต. บช.ก. บช.ส. และ
บช.ตชด.)

สัมพันธ์เพื่อสร้างความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 696
ครั้ง/448 หมู่บ้าน
(บช.ส.)
4) โครงการสืบสวนหาข่าวบุคคล กลุ่ม
- จานวนข่าวที่เกี่ยวข้อง
บุคคลหรือองค์กรที่ละเมิดสถาบัน (บช.ส.) กับบุคคล กลุ่มบุคคล
หรือองค์กรที่ละเมิดต่อ
สถาบันไม่น้อยกว่า 240
เรื่อง/ปี (บช.ส.)
1) โครงการรักษ์สุขภาพเพื่อถวาย
- ร้อยละของกิจกรรมที่
เป็น พระราชกุศล (รพ.ตร.)
ดาเนินการตามโครงการ
รักษ์สุขภาพเพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศล
1) รับแจ้งข้อมูล/เบาะแสเกี่ยวกับ
- จานวนคดีที่มี
การกระทาผิดหรือการหมิ่นสถาบัน
การดาเนินคดีในความผิด
พระมหากษัตริย์ (บช.ก.(ปอท.))
ฐานหมิ่นพระบรม
2) จัดชุดสืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับการ
เดชานุภาพ
กระทาผิดในการละเมิดสถาบันในเขตพื้นที่ (บช.ก.(ปอท.))
รับผิดชอบ (บช.น. ภ.1-9 ศชต. บช.ก.
และ บช.ส.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

บช.ส.

บช.ส.

รพ.ตร.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

บช.ก.
(ปอท.)

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.
บช.น. ก.
ภ.1-9
บช.ส.
และ

๑๙

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3) สร้างเครือข่ายประชาชนเฝ้าระวัง
เกี่ยวกับการกระทาความผิดในการละเมิด
สถาบัน (บช.น. ภ.1-9 ศชต. บช.ก. และ
บช.ส.)
1.10 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริและตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มกาลัง
ความสามารถ (บช.ตชด.)

2. ป้องกันและ
ปราบปราม
ยาเสพติด (บช.ปส.)

2.1 ปราบปราม จับกุม ผู้ผลิต ผู้ค้าผู้ลาเลียง
- การจับกุมคดี
ยาเสพติดรายสาคัญ เครือข่ายยาเสพติดในทุกระดับ โดยให้มีการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ซักถามสืบสวน ขยายผล จับกุมเครือข่าย

1) ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (บช.ตชด.)
1.1) โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนา
ห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(บช.ตชด.)
1.2) โครงการตามพระราชดาริ
ของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ใน ร.ร.ตชด. (บช.ตชด.)
2) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
(ทุกหน่วยในสังกัด ตร.)

- ร้อยละของจานวน
โครงการที่ดาเนินการ
ได้แล้วเสร็จ (บช.ตชด.)

1) สืบสวน ขยายผลการปราบปราม
เครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดทั้งใน
และต่างประเทศ (บช.ปส.)

- ระดับความสาเร็จ
ในการดาเนินการ
ตามโครงการที่กาหนด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
ศชต.

บช.ตชด.

บช.น.
ภ.1-9
และ
ศชต.

- จานวนหมู่บ้าน/ชุมชน/ บช.ตชด.
หน่วยที่ดาเนินการตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

บช.น.
ภ.1-9
ศชต.

บช.ปส.

บช.น.
ภ.1-9
และ

๒๐

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
20 ของ คดี
ที่จบั กุม (บช.ปส.)
- การดาเนินคดีกับ
ผู้กระทาความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด
ไม่น้อยกว่า
138,400 ราย
(บช.ปส. บช.น.
ภ.1-9 ศชต. บช.ก.
สตม. และ
บช.ตชด.)
- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ต่อการดาเนินงาน
ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
ของเจ้าหน้าที่
ตารวจ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
(สยศ.ตร.(วจ.))
- ระยะเวลาการ

แนวทางการดาเนินงาน
ผู้ร่วมขบวนการ ดาเนินคดีตามกฎหมาย
อย่างเด็ดขาดทุกราย ตามมาตรา 100/2
แห่ง พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 (บช.ปส.)

2.2 ดาเนินการตามมาตรการสมคบ
มาตรการทางทรัพย์สิน ทั้งการยึดทรัพย์และ
การฟอกเงินกับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตาม
กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อทาลายเส้นทาง
การเงินของเครือข่ายขบวนการลักลอบผลิต
และค้ายาเสพติด (บช.ปส.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2) ควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเมืองใหญ่
ที่เป็นแหล่งแพร่ระบาด โดยเพิ่มความเข้ม
การปิดล้อมตรวจค้นชุมชนที่มีการแพร่
ระบาดหรือเป็นแหล่งซุกซ่อนยาเสพติด
(บช.ปส.)
3) โครงการซักถามเพื่อตัดวงจร
ยาเสพติด (ศูนย์ซักถาม บช.ปส.)
4) จับกุมผู้ค้ายาเสพติดในชุมชน
ตามคาร้องเรียนและประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบ (บช.ปส.)
1) สืบสวนเส้นทางทางการเงิน
และดาเนินการด้านมาตรการทางภาษี
และกฎหมายฟอกเงินกับผู้กระทาความผิด
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (บช.ปส.)

ตัวชี้วัด
(บช.ปส.)

- ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาฐานข้อมูล
เครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด
ทั้งในและต่างประเทศ
(บช.ปส.)
- จานวนครั้งในการ
ปิดล้อมตรวจค้น
อย่างน้อยเดือนละ 1
ครั้ง (บช.ปส.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
ศชต.

บช.ปส.

บช.ปส.

๒๑

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

สอบสวนคดียาเสพติด
รายสาคัญเสร็จสิ้น
สามารถส่งอัยการได้
ภายใน 60 วัน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
(บช.ปส.)
- ระยะเวลา
การสอบสวนคดี
ยาเสพติดรายสาคัญ
เสร็จสิ้นสามารถส่ง
อัยการได้ ภายใน
60 วัน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
(บช.ปส.)

2.3 จัดระบบการเร่งรัดสืบสวนติดตามจับกุม
บุคคลตามหมายจับในคดียาเสพติด โดย
มอบหมายให้ข้าราชการตารวจสืบสวนติดตาม
หมายจับแต่ละหมายให้ชัดเจนและให้บังคับ
บัญชาควบคุม กากับดูแล และติดตาม
ความคืบหน้าทุกระยะ (บช.ปส.)

1) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อติดตาม
จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติด
ทั้งหมายจับใหม่และหมายจับค้างเก่า
(บช.ปส.)

2.4 เสริมสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยน
ข่าวสารกับนานาประเทศในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดกับนานาประเทศ (บช.ปส.)

1) ร่วมมือแลกเปลี่ยนข่าวสารกับนานา
ประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
พร้อมทั้งให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในเรื่องทางอาญาและดาเนินการตาม
คาร้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
(บช.ปส.)

- ทุกคดีที่รับคาร้องทุกข์
เข้าสู่โครงการซักถาม
เพื่อตัดวงจรยาเสพติด
(บช.ปส.)
- จานวนคาร้องเรียน
ที่ได้รับการดาเนินการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(บช.ปส.)
- ยึด อายัดทรัพย์สินที่
เลขาธิการ ป.ป.ส. มีคาสั่ง
ให้ยึดอายัดทรัพย์กับ
ผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ไม่น้อยกว่า
100 ล้านบาท (บช.ปส.)
- สืบสวนติดตามจับกุม
ผู้ต้องหาคดียาเสพ
ติดตามหมายจับค้างเก่า
ใน 5 ข้อหาสาคัญ และ
ตาม พ.ร.บ.มาตรการใน
การปราบปรามผู้กระทา
ความผิดเกี่ยวกับ

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
บช.ปส. บช.ปส.

บช.ปส.

บช.ปส.
บช.น.
ภ.1-9
และ
ศชต.

๒๒

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ยาเสพติด พ.ศ. 2534
ให้ได้ ร้อยละ 80 จาก
174 หมาย (บช.ปส.)
- ส่งผู้แทนเข้าร่วม
ประชุมกับนานาประเทศ
อย่างน้อย 10 ครั้ง/ปี
- ให้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในเรื่องทาง
อาญากับประเทศที่มี
ความตกลงหรือมี
สนธิสัญญาความร่วมมือ
ทางอาญา (Mutual
Legel Asistance
Treaty – MLAT)
กับไทย 7 ประเทศ
ร้อยละ 100 (บช.ปส.)
- ให้ความร่วมมือกับ
นานาประเทศ ตาม
คาร้องขอในการสืบสวน
ผู้กระทาผิดที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด ไม่น้อยกว่า

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

๒๓

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

ร้อยละ 80
2.5 ผลักดันการปฏิบัติตามแผนป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ให้บังเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม (บช.ปส.)

1) จัดทาแผนปฏิบัติด้านยาเสพติด
- ทุกหน่วยปฏิบัติ
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ จนถึงระดับ มีการดาเนินการ
หน่วยปฏิบัติ (บช.ปส.)
จัดทาแผนปฏิบัติ
ด้านยาเสพติดรองรับ
(บช.ปส.)

2.6 ดาเนินการทั้งทางวินัยและทางปกครอง
กับข้าราชการตารวจที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
อย่างเด็ดขาด (วน.)

1) ดาเนินการกับข้าราชการตารวจ
ทีเ่ ข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้ง
ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบ ตามคาสั่ง
กรมตารวจที่ 1212/2537 ลงวันที่
1 ตุลาคม 2537 (วน.)

- ดาเนินการ
กับข้าราชการตารวจ
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ร้อยละ 100 (วน.)

2.7 กาชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับ สอดส่อง
ดูแลสังเกตผู้ใต้บังคับบัญชา ถึงพฤติกรรมทาง
ราชการและส่วนตัว ความเปลี่ยนแปลงฐานะ
การใช้จ่ายอย่างผิดวิสัย เพื่อป้องกันการใช้
อานาจหน้าที่อย่างมิชอบ และเป็นอุปสรรค
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด (วน. และ จต.)

1) ควบคุม ดูแลความประพฤติของ
เจ้าหน้าที่ตารวจทุกระดับชั้นและป้องกัน
ไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ต่อขบวนการค้ายาเสพติดหรือเป็น
ผู้กระทาผิดเสียเอง (วน. และ จต.)

- จานวนข้าราชการ
ตารวจที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด ระบุ
พฤติการณ์ คาสั่ง
ดาเนินการทางวินัย
คดีอาญา และการ

บช.ปส. บช.น. ก.
ภ.1-9
ศชต.
บช.ตชด.
และ
สตม.
วน.

วน.

วน. และ ทุกหน่วย
จต.
ในสังกัด
ตร.

๒๔

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

ดาเนินการทางปกครอง
(วน. และ จต.)
2) การมอบรางวัลดีเด่นในด้านต่าง ๆ
เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ครอบครัวดีเด่น
ฯลฯ (วน.)
2.1 สกัดกั้น
การลักลอบลาเลียง
ยาเสพติด (บช.ปส.)

- สกัดกั้นปริมาณ
ยาเสพติดให้ได้
ร้อยละ 50 ของ
ปริมาณยาเสพติด
(ยาบ้า) ที่จับกุมได้
ทั้งประเทศ
(บช.ปส.)

2.1.1 สกัดกัน้ ยาเสพติดตามแนวชายแดน
ทุกด้าน ทั้งทางบก ทางท่าอากาศยาน ทางน้า
ชายฝั่งทะเล เกาะแก่ง ที่ปรากฏมีการลักลอบ
นาเข้ายาเสพติด โดยบูรณาการการดาเนินงาน
ร่วมกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง (บช.ปส.)
2.1.2 ตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัดตาม
เส้นทางหลัก เส้นทางรอง เส้นทางหลบเลี่ยง
เพื่ อ สกั ด กั้ น การลาเลี ย งยาเสพติ ด ในพื้ น ที่
ตอนใน (บช.ปส.)

1) ปราบปรามจับกุมผู้ผลิต ผู้ลักลอบ
ลาเลียงขนส่งยาเสพติดจากพื้นที่ตาม
แนวชายแดน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลาเลียง
ยาเสพติดเข้าไปในพื้นที่ชั้นในหรือแหล่ง
ชุมชน รวมทั้งสถานศึกษาต่าง ๆ
(บช.ปส.)

วน.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

- จานวนข้าราชการตารวจ บช.ปส. ทุกหน่วย
ที่ได้รับรางวัลดีเด่นในด้าน
ในสังกัด
ต่าง ๆ (บช.ปส.)
ตร.
- สกัดกั้นปริมาณ
ยาเสพติด ให้ได้ร้อยละ
50 ของปริมาณ
ยาเสพติด (ยาบ้า)
ที่จับกุมได้ทั้งประเทศ
(บช.ปส.)

บช.ปส.

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

๒๕

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

2.2 ป้องกันการ
แพร่ระบาด
ยาเสพติด (บช.ปส.)

- ผลิตครูตารวจ
D.A.R.E. เพิ่มเติม
จานวน 1,440 คน
(บช.ปส.)
- ครูตารวจ D.A. R.E.
ทุกนายเข้าสอน
นักเรียนอย่างน้อย
คนละ 2 ห้องเรียน/
ภาคการศึกษา
(บช.ปส.)
- นักเรียน
ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 - 6 ได้รับ
การอบรมตาม
โครงการ D.A.R.E
598,800 คน
(บช.ปส.)
-โรงเรียน
มัธยมศึกษาเข้าร่วม
โครงการตารวจ
ประสานโรงเรียน

2.2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิตครู
ตารวจ D.A.R.E. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในสถานศึกษา (บช.ปส.)
2.2.2 ให้เจ้าหน้าที่ตารวจทาหน้าที่ร่วมกับ
ครูในโรงเรียน ดาเนินการค้นหา คัดแยก
นักเรียนในโรงเรียนเป็นกลุ่มดี กลุ่มเสี่ยง
กลุ่มเสพ และกลุ่มขาย ตามโครงการตารวจ
ประสานโรงเรียน (1 ตารวจ 1 โรงเรียน)
2.2.3 เพิ่มความเข้มในการตรวจตราสถาน
บริการ สถานบันเทิง หอพัก แหล่งอบายมุข
สถานที่ที่เป็นแหล่งมั่วสุม ทั้งในการเสพ
ยาเสพติดและค้ายาเสพติด รอบสถาบัน
การศึกษาอย่างจริงจังและดาเนินการตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด ภายใต้โครงการ
จัดระเบียบรอบสถาบันการศึกษา
(Campas Safety Zone)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
1) โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทยผลิตครู - ผลิตครูตารวจ D.A.R.E. บช.ปส. บช.ปส.
ตารวจ D.A.R.E. เพิ่ม โดยร่วมกับ
เพิ่มเติม 1,440 คน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทาความต้องการ - ครูตารวจ D.A. R.E.
ครูตารวจ D.A.R.E. และจานวนห้องเรียน ทุกนายเข้าสอนนักเรียน
อย่างน้อย คนละ 2
ในพื้นที่ (บช.ปส.)
ห้องเรียน/ภาคการศึกษา
(บช.ปส.)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1) โครงการตารวจประสานโรงเรียน
(1 ตารวจ 1 โรงเรียน) ให้ สน./สภ.
คัดเลือกตารวจ 1 คน ทาหน้าที่ร่วมกับ
ครูในโรงเรียน เพื่อดาเนินการค้นหา
คัดแยก นักเรียนในโรงเรียนเป็นกลุ่มดี
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ และกลุ่มขาย และ
ใช้มาตรการดาเนินการอย่างเหมาะสม
โดยในภาคการศึกษาที่ 1/2559
ดาเนินการอย่างน้อย สน./สภ.
ละ 1 โรงเรียน และในภาคการศึกษา
ที่ 2/2559 ดาเนินการอย่างน้อย
สน./สภ. ละ 2 โรงเรียน (บช.ปส.)

ตัวชี้วัด

- นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 - 6 ได้รับ
การอบรมตามโครงการ
D.A.R.E 598,800 คน
- โรงเรียนมัธยมศึกษา
เข้าร่วมโครงการตารวจ
ประสานโรงเรียน
(1 ตารวจ 1 โรงเรียน)
2,961 แห่ง
-สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหรือ
อาชีวศึกษาเข้าร่วม
โครงการจัดระเบียบรอบ

บช.ปส.

บช.ปส.
บช.น.
ภ.1-9
และ
ศชต.

๒๖

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

(1 ตารวจ 1
โรงเรียน) 2,961
แห่ง (บช.ปส.)
-สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
หรืออาชีวศึกษาเข้า
ร่วมโครงการจัด
ระเบียบรอบ
สถาบันการศึกษา
107 แห่ง
(บช.ปส.)

2.2.4 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม โครงการ
ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ
ต่าง ๆ เพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติด
และไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่เกิดขึ้น (บช.ปส.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) โครงการจัดระเบียบรอบสถาบันการ
สถาบันการศึกษา 107 แห่ง
ศึกษา (Campas Safety Zone) โดยให้ (บช.ปส.)
เจ้าหน้าที่ตารวจร่วมกับสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษา
เพิ่มความเข้มในการตรวจตราสถานบริการ
สถานบันเทิง หอพัก แหล่งอบายมุข
สถานที่ที่เป็นแหล่งมั่วสุม ทั้งในการเสพ
ยาเสพติดและค้ายาเสพติด รอบ
สถาบันการศึกษาอย่างจริงจังและ
ดาเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
(บช.น. ภ.๑-๙ และ ศชต. บช.ตชด.)
2) แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน แก้ไขปัญหา
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
โรงเรียน และสถานประกอบการต่าง ๆ
(บช.น. ภ.๑-๙ ศชต. และบช.ตชด.)

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

๒๗

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3. แก้ไขปัญหา
ความมั่นคงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(ศชต.)

- ประชาชนในพื้นที่
มีความสงบสุขและ
พึงพอใจจากการ
เฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์
เกี่ยวกับความมั่นคง
ของรัฐไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
(สยศ.ตร.(วจ.))
- เหตุการณ์การก่อ
เหตุรุนแรงที่มี
ผลกระทบต่อชีวิต
และทรัพย์สิน
บริเวณพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับ
จานวนเหตุการณ์ฯ
เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 (ศชต.)

3.1 ดาเนินการตามนโยบายหลักของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ โดยเสริมสร้างความ
เข้าใจและแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน
ผู้นาท้องถิน่ และผู้นาศาสนาในพื้นที่ (ศชต.)
3.2 เสริมสร้างอานาจรัฐให้เข้มแข็ง (ศชต.)
3.3 อานวยความยุติธรรมด้วยความเสมอภาค
และเป็นธรรมไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน (ศชต.)
3.4 ปฏิบัติงานมวลชน (ศชต.)
3.5 พัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ทั้งด้านบุคลากร อากาศยานและส่วนเกี่ยวข้อง
ในสังกัดในการตอบสนองต่อภารกิจแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

1) แสวงหาความร่วมมือจากประชาชน
เช่น กิจกรรมจิบน้าชายามเช้า โดยให้
ตารวจไปพบปะกับประชาชน (ศชต.)
2) สานสัมพันธ์ผู้นาชุมชน ศาสนา
ผู้นาท้องถิ่น (ศชต.)
3) จัดตั้งชุมชนเข้มแข็งเพื่อให้ประชาชน
สามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการดูแล
ชุมชน และตนเอง (ศชต.)
4) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปรับพื้นฐาน
ข้าราชการตารวจบรรจุใหม่ในสังกัด (ศชต.)
5) โครงการฝึกยิงปืนพกและปืนยาวทาง
ยุทธวิธี
6) โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีจู่โจม
ในอาคารรบระยะประชิด (C.Q.B.) (ศชต.)
7) โครงการปลูกฝังอุดมการณ์และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสาหรับ
ข้าราชการตารวจใหม่ (ศชต.)
8) โครงการฝึกอบรมเทคนิคการตรวจเก็บ
รอยลายนิ้วมือ สาหรับเจ้าหน้าที่ตารวจ
สถานที่เกิดเหตุพื้นที่ จชต.
9) โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดเก็บกู้

- ประชาชนในพื้นที่
มีความสงบสุข
และพึงพอใจจากการ
เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์เกี่ยวกับ
ความมั่นคงของรัฐ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(สยศ.ตร.(วจ.))
- เหตุการณ์การก่อเหตุ
รุนแรงที่มีผลกระทบต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินบริเวณ
พื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับจานวน
เหตุการณ์ฯ เฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 (ศชต.)

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

ศชต.

ศชต.

๒๘

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

วัตถุระเบิดที่ปฏิบัติหน้าที่ใน ศชต.
10) จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องมือ
พิเศษ (ศชต. และ สกบ.)
11) อบรมพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับคดี
ความมั่นคง (ศชต. และ กมค.(สบส.))
12) อบรมการรักษาสถานที่เกิดเหตุ
และเก็บรวบรวมวัตถุพยาน
(ศชต. สพฐ.ตร. และ สกบ.)

13) สนับสนุนการปฏิบัติภาคพื้นดิน
โดยใช้อากาศยานในพื้นที่ภาคใต้ 2
จังหวัด คือ สงขลา และ ยะลา (บ.ตร.)

- ดาเนินการอบรมการ
รักษาสถานที่เกิดเหตุ
และเก็บรวบรวม
พยานหลักฐานให้กับ
พนักงานสอบสวน
อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
(ศชต. สพฐ.ตร. และ
สกบ.)
- ความสามารถในการ
สนับสนุนอากาศยาน
(บ.ตร.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
ศชต. ศชต.และ
สกบ.
ศชต.

ศชต.และ
กมค.

ศชต.

ศชต.
สพฐ.ตร.
และ
สกบ.

บ.ตร.

บ.ตร.

๒๙

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

4. รักษาความ
- ควบคุมคดี
ปลอดภัยให้กับ
เกีย่ วกับความ
นักท่องเที่ยว (บช.ก.) ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ที่เกิดขึ้น
กับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ไม่เกิน
10 คดี/
นักท่องเที่ยวแสน
คน (บช.ก.
(บก.ทท.))
- นักท่องเที่ยว
มีความเชื่อมั่นและ
พึงพอใจในด้าน
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ร้อยละ 80
(บช.ก.(บก.ทท.)
และ สยศ.ตร.(วจ.))

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4.1 กาหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะในพื้นที่ยุทธศาสตร์
ด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
(บช.ก.)
4.1.1 วางแผนการจัดกาลังสายตรวจ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ (บช.ก.)
4.1.2 กาหนดมาตรการประชาสัมพันธ์
โดยบูรณาการจากทุกหน่วยงานของรัฐ
(บช.ก.(บก.ทท.))

1) โครงการอบรมให้ความรู้มัคคุเทศก์
(บช.ก.(บก.ทท.))
2) โครงการอบรมให้ความรู้ฝ่ายสืบสวน
ในการติดตามผู้กระทาผิดหรือ
ผู้ต้องสงสัยหรือกลุ่มเสี่ยงการกระทาผิด
ต่อนักท่องเที่ยว (บช.ก.(บก.ทท.))
3) โครงการจัดทาสารบบรถรับจ้าง
บริเวณสถานที่ท่องเที่ยว (บช.ก.(บก.ทท.))
4) โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
นักท่องเที่ยว ป้องกันการถูกหลอกลวง
(บช.ก.(บก.ทท.))

- ควบคุมคดีเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินที่เกิด
ขึ้นกับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ไม่เกิน 10
คดี/นักท่องเที่ยวแสนคน
(บช.ก.(บก.ทท.))
- นักท่องเที่ยวมีความ
เชื่อมั่นและพึงพอใจ
ในด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละ 80
(บช.ก.(บก.ทท.)) และ
สยศ.ตร.(วจ.))

4.2 จัดทาฐานข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่
4.2.1 ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
4.2.2 ข้อมูลพื้นที่ล่อแหลมหรือเสี่ยงต่อ
ความไม่ปลอดภัย
4.2.3 ข้อมูลผู้ประกอบการทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวข้อมูลอาชญากรรม
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว

1) จัดทาข้อมูลผู้ประกอบการท่องเที่ยว
สินค้าและบริการ (เครื่องประดับจิวเวอรี่
และอื่น ๆ) (บช.ก.(บก.ทท.))
2) จัดทาฐานข้อมูลมัคคุเทศก์
(บช.ก.(บก.ทท.))

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
บช.ก.
บช.ก.
บช.น.
ภ.1-9
และ
ศชต.

บช.ก.

บช.น.
ภ.1-9
ศชต.
สตม.
และ บก.
ทท.

๓๐

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

5. การควบคุม
คนเข้าเมืองทั้งระบบ
(สตม.)
5.1 การควบคุม - มีระบบฐานข้อมูล
คนเข้าเมือง (สตม.) คนเข้าเมืองที่
ครอบคลุมสามารถ
รองรับงานคนเข้า
เมืองทั้งระบบ เพื่อ
สกัดกั้นคนต่างด้าว
ที่เป็นภัยต่อความ
มั่นคง ความสงบ
เรียบร้อยของ
ประเทศ (สตม.)

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(บช.ก.(บก.ทท.))
4.2.4 กลุ่มอาสาสมัครหรือแนวร่วม
ในการปฏิบัติงานของตารวจ
4.2.5 การวางระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในการป้องกันเหตุร้ายต่าง ๆ ของภาครัฐ
และภาคเอกชน เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
สัญญาณเตือนภัยการรับแจ้งเหตุ เป็นต้น

3) จัดทาฐานข้อมูลผู้ให้บริการรถรับจ้าง
สาธารณะ บริเวณสนามบินและสถานที่
ท่องเที่ยว รวมถึงแท็กซี่ป้ายดา
(บช.ก.(บก.ทท.))
4) โครงการเชื่อมโยงข้อมูล ฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว สินค้าและบริการ
(บช.ก.(บก.ทท.))

5.1.1 นาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการควบคุมคนเข้าเมือง

1) โครงการระบบสารสนเทศสานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง (PIBICS) (สตม.)
2) การแลกเปลี่ยนเพื่อส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ
ตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า
(APPS) (สตม.)
3) โครงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลลายพิมพ์
นิ้วมืออัตโนมัติทั่วประเทศ
(E-Finger Print) (สตม.)

ตัวชี้วัด

- ติดตั้งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศตามโครงการ
1) - 3) เสร็จทัน
ภายในปีงบประมาณ
พ.ศ.2559

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
บช.ก.
บช.น.
ภ.1-9
และ
ศชต.

สตม.

สตม.

๓๑

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

5.2 ควบคุม
ปราบปรามจับกุมคน
ต่างด้าวผิดกฎหมาย
(สยศ.ตร.(ผก.))

- ระดับความสาเร็จ
ของการจับกุม
คนต่างด้าวหลบหนี
เข้าเมือง
(สยศ.ตร.(ผก.))

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5.2.1 สกัดกั้นสืบสวนปราบปรามจับกุมคน 1) แผนระดมกวาดล้างคนต่างด้าว
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองหรือคนต่างด้าว
อยูใ่ นราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
อยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ (สยศ.ตร.(ผก.))
การอนุญาตสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอนการอนุญาต
(สยศ.ตร.(ผก.))

- ระดับความสาเร็จ 5.2.2 ส่งคนต้องห้ามกลับออกนอก
ในการส่งกลับคน ราชอาณาจักรบนพื้นฐานของกฎหมาย
ต้องห้ามกลับ
และหลักสิทธิมนุษยชน (สตม.)
ออกไปนอก
ราชอาณาจักร

1) ก่อสร้างสถานกักตัวคนต่างด้าว
เพื่อรอการส่งกลับ (แห่งใหม่) (สตม.)
2) ส่งคนต้องห้ามกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร (สตม.)

2) ระดมกวาดล้างทั่วประเทศเกี่ยวกับ
ชาวต่างชาติที่อยู่โดยผิดกฎหมาย ทั้งการ

ตัวชี้วัด
- จับกุมคนต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมือง
ไม่น้อยกว่า 300,000
คน (สยศ.ตร.(ผก.))

- ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อ
ดาเนินการก่อสร้างสถาน
กักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอ
การส่งกลับ (แห่งใหม่)
ทันภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (สตม.)
- ส่งคนต้องห้ามกลับ
ออกไปนอก
ราชอาณาจักรไม่น้อย
กว่า 300,000 คน
(สตม.)
- ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินกิจกรรมตาม

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
สยศ.ตร. บช.ก.
(ผก.)
บช.น.
ภ.1-9
ส. ศชต.
และ
บช.ตชด.
สตม.

สตม.

สตม.

บช.น.
ภ.1-9

๓๒

กลยุทธ์

6. ป้องกัน
ปราบปราม
อาชญากรรมที่มี
ลักษณะเฉพาะทาง
(บช.ก.)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

- ระดับความสาเร็จ
ในการป้องกัน
ปราบปราม
อาชญากรรมที่มี
ลักษณะเฉพาะทาง
ตามแผนงาน/
มาตรการที่กาหนด
(บช.ก.)

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
ศชต.
และ
บช.ส.

ลักลอบเข้าเมืองหรืออยู่เกินกาหนด
อาชญากรรมข้ามชาติตามหมายจับของ
ไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การค้ามนุษย์

โครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

5.2.3 เพิ่มศักยภาพการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่าง ๆ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (ตท.)

1) เชื่อมระบบการตรวจหนังสือเดินทาง
ไทย PIBICS ของสานักงานตรวจคนเข้า
เมืองกับเอกสารเดินทางสูญหายและถูก
ขโมยขององค์การตารวจสากล SLTD
เพื่อเป็นการยกระดับการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการ
ตรวจสอบบุคคลเข้า-ออกราชอาณาจักร (ตท.)

- มีการสัมมนา
กับหน่วยงานความมั่นคง
ของต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า 10 ประเทศ
ต่อปี (ตท.)

ตท.

ตท.

6.1 จัดทาฐานข้อมูลของหน่วยเฉพาะทาง
(ทุกหน่วยในสังกัด บช.ก.)
6.2 พัฒนาระบบงานป้องกันและปราบปราม
ของหน่วยเฉพาะทาง (ทุกหน่วยในสังกัด
บช.ก.)

1) จัดทาและรวบรวมฐานข้อมูลของงาน
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
เฉพาะทาง (บช.ก.)
2) ดาเนินการตั้งจุดตรวจ - จุดสกัดที่
บริเวณท่าเรือพาณิชย์เพื่อตรวจสอบเรือ
เข้า - ออก ตรวจสอบน้ามันเชื้อเพลิง
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (บช.ก.)
3) วางแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

- ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินการตาม
แผนงาน/มาตรการที่
กาหนด (บช.ก.)

บช.ก.

บช.ก.

๓๓

กลยุทธ์

6.1 ปราบปราม
การกระทาผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(บช.ก.)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

ในการออกตรวจบริเวณท่าเรือในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ (บช.ก.)
6.3 พัฒนาขีดความสามารถเจ้าพนักงาน
1) จัดทาโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ผู้บังคับใช้กฎหมายเฉพาะทาง
ตารวจด้านการปราบปรามอาชญากรรม
(ทุกหน่วยในสังกัด บช.ก.)
เฉพาะทาง (บช.ก.)
6.4 สร้างเครือข่ายภาคประชาชน
2) สร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการ
(ทุกหน่วยในสังกัด บช.ก.)
แจ้งเบาะแส (บช.ก.)
3) สร้างอาสาสมัครดูแลรักษาป่าไม้ เช่น
ร่มบิน สายตรวจออฟโร้ด (บช.ก. (บก.ปทส.))
4) โครงการประสานความร่วมมือด้านการ - จ านวนประเทศที่ มี การ บช.ส.
บช.ส.
สืบสวนเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติกับ สั มมนาร่ วมกั บหน่ วยงาน
สตม.
ต่างประเทศ (บช.ส.)
ความมั่นคง ไม่น้อยกว่ากว่า
และ ตท.
10 ประเทศ/ปี (บช.ส.)
-ผลการจับกุมการ 6.1.1 จัดทาฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ 1) โครงการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
- ระดับความสาเร็จของ
บช.ก.
บช.ก.
กระทาความผิด
และสิ่งแวดล้อม (บช.ก.(บก.ปทส.))
กับดาวเทียมสารวจทรัพยากรของไทย
การจัดทาฐานข้อมูลด้าน (บก.ปทส.) (บก.ปทส.)
เกี่ยวกับ
1) การปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทาลายป่า (Cisda) (บช.ก.(บก.ปทส.))
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สทส.
ทรัพยากรธรรมชาติ (บช.ก.(บก.ปทส.) ภ.1-9 ศชต.และ บช.ตชด.) 2) โครงการจัดทาคดีที่ดินในระบบ Polis สิ่งแวดล้อม
บช.น.
และสิ่งแวดล้อม
2) การป้องกันการบุกรุกตัดไม้ทาลายป่า
(บช.ก.(บก.ปทส.) บช.น. สทส.(ศทก.)
(บช.ก.(บก.ปทส.))
ภ.1-9
ไม่น้อยกว่า 3,412 (บช.ก.(บก.ปทส.) ภ.1-9 ศชต.และ บช.ตชด.) ภ.1-9 ศชต. และ บช.ตชด.)
บช.ตชด
คดี (บช.ก.)
และ
ศชต.

๓๔

กลยุทธ์

6.2 ปราบปราม
การกระทาผิด
เกี่ยวกับการค้า
มนุษย์
(บช.ก. (บก.ปคม.))

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

- จานวนคดี
ความผิดเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์และ
ความผิดที่เกี่ยวข้อง
ที่สืบสวนจับกุมได้
100 คดี (บช.ก.
(บก.ปคม.))

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
บช.ก.
บช.ก.
(บก.ปทส.) (บก.ปทส.)

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

6.1.2 การเพิ่มขีดความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่ตารวจด้านการปราบปราม
การกระทาผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (บช.ก.(บก.ปทส.))
6.1.3 การปราบปรามการกระทาความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(บช.ก.(บก.ปทส.))

1) โครงการฝึกอบรมหน่วยปฏิบัติการ
พิเศษในด้านป่าไม้ (บช.ก.(บก.ปทส.))
2) โครงการฝึกอบรมพนักงานสอบสวน
เฉพาะทางด้านป่าไม้ (บช.ก.(บก.ปทส.))
 ปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(บช.ก.(บก.ปทส.))
1) การตัดไม้ทาลายป่า
2) การบุกรุกป่าและที่สาธารณะ
3) การค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
4) การทาลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5) การยึดพื้นที่ป่า

- การจับกุมการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า
3,021 คดี
(บช.ก.(บก.ปทส.))

6.2.1 จัดทาคาสั่งศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี และ
ครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้า
มนุษย์ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
(สยศ.ตร.(ผอ.))

1) คาสั่งศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรีและ
ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการ
ค้ามนุษย์ สานักงานตารวจแห่งชาติ
(สยศ.ตร.(ผอ.)) (ศพดส.))

- ระดับความสาเร็จของ สยศ.ตร. สยศ.ตร.
การจัดทาคาสั่งศูนย์
(ผอ.)
(ผอ.)
พิทักษ์เด็ก สตรี และ
ครอบครัวและป้องกัน
ปราบปรามการค้ามนุษย์
ของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ

๓๕

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

- เจ้าหน้าที่ตารวจ
ผ่านการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
แนวทางและกลไก
การปฎิบัติงาน
ป้องกันปราบปราม
คุ้มครองช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80

6.2.2 จัดทาบัญชีผู้ประกอบการที่มีแรงงาน
ต่างด้าวให้ครอบคลุมเป็นปัจจุบัน (สตม.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการให้ความรู้แก่ผู้ต้องกักเพื่อรอ
การส่งกลับ (สตม.)

ตัวชี้วัด
- ผู้ต้องกักมีความรู้ใน
การป้องกันตนเองจาก
การถูกล่อลวงหรือ
ชักชวนเข้ามาทางาน
ไม่น้อยกว่า 1,500 ราย
(สตม.)

6.2.3 ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการถึงโทษ
1) โครงการสิบแปดต้องห้ามเพื่อขจัด
การกระทาผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (บช.ก.(บก.ปคม.)) การค้าประเวณีเด็ก
6.2.4 จัดสร้างเครือข่ายการประสานงาน
ในการดูแลเหยื่อที่เกิดจากการกระทาผิด
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์โดยให้กาหนดช่องทาง
ติดต่อประสานงานและขั้นตอนการปฏิบัติ
ที่ชัดเจน (บช.ก.(บก.ปคม.))
6.2.5 ให้ความรู้พนักงานสอบสวนให้เข้าใจถึง 1) อบรมพนักงานสอบสวนคดีความผิด
ความเสียหายของการตกเป็นเหยื่อดาเนินการ การค้ามนุษย์ (บช.ก.(บก.ปคม.))
สอบสวนขยายผลจับกุมผู้เกี่ยวข้องทุกราย
รวมทั้งการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด โดยกาหนดวิธีเช่นเดียวกับการ
ดาเนินการด้านยาเสพติด (การยึดทรัพย์)
และกาหนดหน่วยงานในการขยายผล

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
สตม.
สตม.

บช.ก.
บช.ก.
(บก.ปคม.) (บก.ปคม.)

- เจ้าหน้าที่ตารวจที่ผ่าน
การอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในแนวทาง
และกลไกการปฏิบัติงาน
ป้องกันปราบปราม
คุ้มครอง ช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหา

บช.ก.
บช.ก.
(บก.ปคม.) (บก.ปคม.)
ภ.1-9
และศชต.

๓๖

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(บช.ก.(บก.ปคม.))

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

การค้ามนุษย์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
(บช.ก.(บก.ปคม.))
- ระดับความสาเร็จของ
บช.ก.
บช.ก.
การจัดทาคู่มือการ
(บก.ปคม.) (บก.ปคม.)
ปฏิบัติงานป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์

6.2.6 จัดทาคู่มือการการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ (บช.ก.(บก.ปคม.))

1) จัดทาคู่มือปฏิบัติงานป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์
(บช.ก.(บก.ปคม.))

6.2.7 การปราบปรามการกระทาความผิด
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. 2551 (บช.ก.(บก.ปคม.))

1) จับกุมการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้องตาม
พระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. 2551
(บช.ก.(บก.ปคม.))

- จานวนคดีความผิด
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์
และความผิดที่เกี่ยวข้อง
ที่สืบสวนจับกุมได้ 100
คดี (บช.ก.(บก.ปคม.))

6.2.8 ตรวจป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
และการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในกรณีการกระทาผิด
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในเขตน่านน้า
(บช.ก.(บก.รน.))

1) ออกตรวจเพื่อป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมและการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในเขตน่านน้า (บช.ก.(รน.))

- จานวนการออกตรวจ
บช.ก.
บช.ก.
ในเขตน่านน้า 70,900 (บก.รน.) (บก.รน.)
ครั้ง/ปี (บช.ก.(บก.รน.))
บช.น. ภ.
- หมู่บ้านเป้าหมาย
1-9
ที่ดาเนินกิจกรรมเฝ้า
ศชต.
ระวังและแก้ไขปัญหา
และ
สถานการณ์ชายแดนเพื่อ
สตม.

บช.ก.
บช.ก.
(บก.ปคม.) (บก.ปคม.)

๓๗

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

ความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคงของรัฐ
ไม่น้อยกว่า 3,000
หมู่บ้าน (บช.ตชด.)
6.2.9 สนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ (รพ.ตร.)
7. ปฏิบัติการด้าน
ต่าง ๆ ที่กระทบ
ต่อความมั่นคง
7.1 ด้านการข่าว
(บช.ส.)

- ผลิตข่าวกรอง
7.1.1 ปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ข่าวด้าน
ที่เกี่ยวกับ
ต่าง ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
ความมั่นคง
(บช.ส.)
ของประเทศ
การรักษาความ
ปลอดภัยของบุคคล
และสถานที่
ที่ส่งให้กับผู้ใช้ข่าว
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใช้
ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า 3,000 เรื่อง/
ปี (บช.ส.)

1) โครงการตรวจทางพันธุกรรม (เด็ก)
(รพ.ตร.(นต.))

- จานวนผู้รับการตรวจ
ทางพันธุกรรม (เด็ก)

รพ.ตร.

รพ.ตร.

1) กิจกรรมผลิตข่าวกรองที่เกี่ยวข้องกับความ
มั่นคงของประเทศ 8 ด้าน ได้แก่ (บช.ส.)
1.1) ด้านสถาบัน
1.2) ด้านสถานการณ์ชายแดน
1.3) ด้านนักวิชาการ องค์กรเอกชน
และสื่อมวล
1.4) ด้านการเมือง
1.5) ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม
1.6) ด้านเศรษฐกิจและสังคม
1.7) ด้านอาชญากรรมข้ามชาติ
1.8) ด้านต่างประเทศและการก่อการ
ร้ายสากล

- จานวนข่าวกรองที่ผลิต
เกี่ยวกับความมั่นคงของ
ประเทศ การรักษาความ
ปลอดภัยของบุคคลและ
สถานที่ที่ส่งให้กับผู้ใช้
ข่าวและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์
ไม่น้อยกว่า 3,000
เรื่อง/ปี (บช.ส.)

บช.ส.

บช.ส.

๓๘

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

7.1.2 ประสานความร่วมมือระหว่าง
ตารวจสันติบาลไทยกับสันติบาลมาเลเซีย
หรือหน่วยงานด้านความมั่นคงของมาเลเซีย
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน
เพื่อทราบสถานการณ์ด้านความมั่นคงตาม
แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ตลอดจนพื้นที่
ชายแดนภาคใต้ (บช.ส.)

1) โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี
ระหว่างตารวจไทยและตารวจมาเลเซีย
(บช.ส.)

- จานวนครั้งของการ
ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับ
หน่วยข่าวหรือหน่วยงาน
ความมั่นคงของมาเลเซีย
ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง/ปี
(บช.ส.)

7.1.3 ร่วมกับองค์การพัฒนาเอกชน (NGO)
ตรวจสอบข่าวสารและสถานการณ์ด้านความ
มั่นคงในพื้นที่พักพิงชั่วคราวจังหวัดตาก
(บช.ส.)

1) โครงการสืบสวนหาข่าวในพื้นที่พักพิง - จานวนข้อมูลข่าวสาร
ชั่วคราวของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในจังหวัด ด้านความมั่นคงที่ได้รับ
ตาก (บช.ส.)
จากการสืบสวนหาข่าว
ไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง/ปี
(บช.ส.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
บช.ส.
บช.ส.

บช.ส.

บช.ส.

๓๙

กลยุทธ์
7.2 ด้านแนว
ชายแดน
(บช.ตชด.)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

- หมู่บ้านเป้าหมาย
ที่ดาเนินกิจกรรม
เฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์
ชายแดน เพื่อความ
สงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคงของรัฐ
ไม่น้อยกว่า 3,000
หมู่บ้าน (บช.ตชด.)
- ประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายมีความ
สงบสุขและ
พึงพอใจจากการ
เฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์
ที่เกี่ยวกับความ
มั่นคงของรัฐ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 (สยศ.ตร.(วจ.))

7.2.1 เฝ้าระวังการรุกล้าอธิปไตย ภัยคุกคาม
ต่อความมั่นคง การก่อการร้าย และ
อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่าง ๆ รักษา
ความสงบเรียบร้อย และพัฒนาช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่ชายแดน เพือ่ เสริมความ
มั่นคงของรัฐ และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคง
เพื่อความมั่นคงของรัฐ (บช.ตชด.)

1) การป้องกันและรักษาสถานการณ์
ชายแดน (บช.ตชด.)
1.1) จัดระเบียบพื้นที่ชายแดนตาม
แผนป้องกันชายแดนของหน่วยควบคุม
ทางยุทธการ
1.2) ปฏิบัติงานด้านชายแดนอย่าง
มืออาชีพและเป็นสากล รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
1.3) การสร้างเครือข่ายชายแดนและ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ ตชด.
2) รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
ชายแดนและพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคง
(บช.ตชด.)
2.1) ป้องกัน สืบสวนและปราบปราม
อาชญากรรมที่สาคัญ ได้แก่
2.1.1) ด้านยาเสพติด
2.1.2) ด้านการลักลอบตัดไม้
ทาลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
2.1.3) ด้านการลักลอบหลบหนี
เข้าเมือง

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
- การเฝ้าระวังชายแดน บช.ตชด. บช.ตชด.
และชายฝั่งทะเลแก่ง มี
ส. ก.
ความเป็นสากล ลดความ
และ
หวาดระแวงและช่วย
ศชต.
เสริมบรรยากาศที่ดีต่อ
การค้าชายแดนเป็นไป
ตามแนวทางที่กาหนด
(บช.ตชด.)
ตัวชี้วัด

บช.ตชด. บช.ตชด.
ส. ก.
สตม.
และ
ศชต.

๔๐

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

2.1.4) ด้านการลักลอบสินค้า
หลบหนีศุลกากร
2.1.5) ด้านอาวุธสงครามและ
วัตถุระเบิด
2.1.6) ด้านการโจรกรรมรถ
2.1.7) ด้านภัยคุกคามทุก
รูปแบบและอาชญากรรมข้ามชาติ
2.2) การต่อต้านการก่อการร้าย
2.3) สนับสนุนการปฏิบัติในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมร่วมกับตารวจ
ภูธรในพื้นที่
2.4) สนับสนุนการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในการชุมเรียกร้องของกลุ่มต่าง ๆ
ตามแผนกรกฎ 52
3) รักษาความมั่นคงภายใน (บช.ตชด.)
3.1) ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน
ในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร
3.2) สนับสนุนการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและการก่อเหตุรุนแรงใน
พื้นที่

บช.ตชด. บช.ตชด.
ส. ก.
และ
ศชต.

๔๑

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

4) พัฒนาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
ชายแดนเพื่อเสริมความมั่นคงของรัฐใน
พื้นที่ชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้
(บช.ตชด.)
4.1) จัดการเรียนการสอนใน ร.ร.ตชด.
4.2) ดาเนินโครงการพระราชดาริใน
ร.ร.ตชด.
4.3) ขยายผลโครงการพระราชดาริสู่
หมู่บ้านชุมชนรอบที่ตั้ง ร.ร.ตชด.
8. ขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ (สยศ.ตร.
(ยศ.)) และ ตท.)

- จานวนคดีอาญา
ซึ่งมีผลต่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
ร่างกาย และเพศ
บริเวณจังหวัดซึ่งมี
เขตติดต่อกับ
ประเทศในภูมิภาค
อาเซียน ไม่เกิน
21.6 คดี ต่อ
จานวนประชากร
แสนคน

8.1 ขับเคลื่อนการปฏิบัติการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้เป็น
รูปธรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามนโยบายการบริหารราชการของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ (สยศ.ตร.(ยศ.))

1) กาหนด Road Map ในการขับเคลื่อน
การปฏิบัติการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้ทุกหน่วย
ในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ นาไปใช้
เป็นแนวทางในการดาเนินการ และ
รายงานผลการดาเนินการให้สานักงาน
ตารวจแห่งชาติทราบ (สยศ.ตร.(ยศ.))
2) กาหนดแผนการปรับปรุงด้านกายภาพ
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้หน่วย
เกี่ยวข้องปฏิบัติและสรุปผลการดาเนินการ

- ระดับความสาเร็จของ สยศ.ตร. ทุกหน่วย
การขับเคลื่อนการ
(ยศ.) ในสังกัด
ปฏิบัติการเข้าสู่
ตร.
ประชาคมอาเซียนของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
(สยศ.ตร.(ยศ.))

๔๒

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
(สยศ.ตร.(ผอ.))
- จานวนความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์
บริเวณจังหวัดซึ่งมี
เขตติดต่อกับ
ประเทศในภูมิภาค
อาเซียนต่อจานวน
ประชากร ไม่เกิน
5.14 คดี/
ประชากรแสนคน
(สยศ.ตร.(ผอ.))

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

เสนอสานักงานตารวจแห่งชาติทราบ เพื่อ
สั่งการให้หน่วยเกี่ยวข้องรับผิดชอบ
ดาเนินการให้เป็นไปตาม Road Map
ต่อไป (สยศ.ตร.(ยศ.))
3) จัดทาวีดิทัศน์การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของสานักงานตารวจแห่งชาติ
แจกจ่ายทุกหน่วยในสังกัดสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ (สยศ.ตร.(ยศ.))

8.2 รณรงค์ เสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ร่วมกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
เพื่อการปฏิรูปให้เกิดขึ้นทั่วทุกพื้นที่ และ
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อประเทศเพื่อน
บ้านทุกระดับ (สยศ.ตร.(ยศ.))

1) โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี - จานวนข้าราชการ
สยศ.ตร. ทุกหน่วย
กับประเทศเพื่อนบ้าน สนับสนุนภารกิจ
ตารวจที่เข้าร่วมโครงการ (ยศ.) ในสังกัด
ด้านความมั่นคง (บช.ตชด.)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ตร.
2) โครงการพัฒนาสานสัมพันธ์กับประเทศ
ศชต.
ศชต.
ในสหภาพอาเซียน เสริมภารกิจป้องกัน
และแก้ไขปัญหาชายแดน (ศชต.)

๔๓

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน
8.3 ปรับรื้อระบบงานของตารวจทั้งระบบ
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยใช้
เทคโนโลยีช่วยในการบริหารงานทั้งระบบ
(สกพ.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) กาหนดตาแหน่งข้าราชการตารวจ เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (สกพ.)
1.1) ศึกษา วิเคราะห์และพิจารณา
กาหนดตาแหน่งที่ถาวรในสังกัดกองการ
ต่างประเทศ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจา
ศูนย์อานวยการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (สกพ.)
1.2) กาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งของหัวหน้าหน่วยระดับ กก./บก.
ในจังหวัดพื้นที่ท่องเที่ยว จังหวัดพื้นที่
ชายแดนสาคัญ หน่วยในสังกัดสานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง กองบัญชาการตารวจ
สอบสวนกลาง ให้เป็นผู้ที่มีความรู้และ
ทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน
(สกพ.)
1.3) ปรับระบบการแต่งตั้ง ให้
ข้าราชการตารวจที่มีความรู้ความสามารถ
ดารงตาแหน่งตรงกับสายงาน โดยเฉพาะ
ตาแหน่งหลักที่สาคัญ ๆ (สกพ.)
2) ปรับโครงสร้างหน่วยงานรองรับภารกิจ
สาคัญ เช่น บก.ทท. และ บก.ทล. (สกพ.)

- ระดับความสาเร็จของ
การกาหนดตาแหน่ง
ข้าราชการตารวจ
เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
(สกพ.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
สกพ. บช.น. ก.
ภ.1-9
และ
ศชต.

- ระดับความสาเร็จ
ในการกาหนด
คุณสมบัติเฉพาะ
(สกพ.)

สกพ.

บช.น. ก.
ภ.1-9
และ
ศชต.

- ระดับความสาเร็จ
ในการปรับระบบการ
แต่งตั้ง (สกพ.)

สกพ.

สกพ.

- ระดับความสาเร็จใน
การปรับโครงสร้างหน่วย

สกพ.

สกพ.

๔๔

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจงานและ
โครงสร้างหน่วยงานที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน (สกพ.)
3) โครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์
หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (สพฐ.ตร.)
4) โครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์
หลักฐานทางชีววิทยาและ DNA (สพฐ.ตร.)
5) โครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์สารเคมี
ที่ใช้ทาวัตถุระเบิดเพื่อรองรับ Asian
Forensic (สพฐ.ตร.)
6) โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคคล
ต้องสงสัยในคดีความมั่นคง (ศชต.)
7) โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ
ประเทศในประชาคมอาเซียน (เวียดนาม
กัมพูชา เมียนมา และฟิลิปปินส์)
(รร.นรต.)
8) โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อรองรับ
AEC (สง.นรป.)

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

(สกพ.)

- การออกรายงานการ
ตรวจพิสูจน์หลักฐานได้
รวดเร็วกว่าระยะเวลาที่
กาหนดไว้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 (สพฐ.ตร.)

สพฐ.ตร. สพฐ.ตร.

รร.นรต.

รร.นรต.

สง.นรป. สง.นรป.

๔๕

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

- จานวนข้าราชการ
ตารวจที่เข้าร่วม
โครงการ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 8.3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
75 (บช.ศ.)
ให้มีความทันสมัยและมาตรฐานและนามาใช้
ในการบริหารงานทั้งระบบอย่างบูรณาการ
(บช.ศ.)

8.4 พัฒนาศักยภาพของข้าราชการตารวจให้
มีความรู้ ทักษะทางภาษาอังกฤษ ภาษา
อื่น ๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน และ
ปรับปรุง ภูมิทัศน์ ป้ายอาคาร สถานที่ทาการ
รวมตลอดถึงยานพาหนะต่าง ๆ ของตารวจ
ให้มีรูปแบบเดียวกัน เป็นมาตรฐานสากล
(รร.นรต.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
9) โครงการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
ถวายความปลอดภัยภาษาอังกฤษ
(สง.นรป.)
1) โครงการพัฒนาและเผยแพร่การใช้งาน
แอปพลิเคชั่นของประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน เพื่อการปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการตารวจผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
สมาร์ทโฟน หรือแท็ปเล็ตพีซี (บช.ศ.)

1) พัฒนาหลักสูตรการศึกษาอบรม
ให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความจาเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (รร.นรต.)
2) โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทาง
ภาษา (Sound Lab) (รร.นรต.)

ตัวชี้วัด

- ระดับ ความส าเร็จของ
การเผยแพร่การใช้งาน
แอปพลิเคชั่นของ
ประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน เพื่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการตารวจผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่สมาร์ท
โฟน หรือแท็ปเล็ตพีซี
(บช.ศ.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
สง.นรป. สง.นรป.

บช.ศ.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

- ระดับความสาเร็จของ รร.นรต.
การพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาอบรมฯ
(รร.นรต.)
- ระดับความสาเร็จของ รร.นรต.
การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ทางภาษา (Sound lab)

รร.นรต.

รร.นรต.

๔๖

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3) โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและ
วัฒนธรรมอาเซียนในพื้นที่ตารวจตระเวน
ชายแดน (บช.ตชด.)

- ระดับความสาเร็จของ
การจัดตั้งศูนย์ภาษา
และวัฒนธรรมอาเซียนฯ
(บช.ตชด.)
4) โครงการฝึกอบรมบริหารงานสืบสวน - ระดับความสาเร็จ
สอบสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจในการรับมือ ในการพัฒนาหลักสูตร
กับอาชญากรรมข้ามชาติ (กมค.)
การศึกษาอบรม (กมค.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
บช.ตชด. บช.ตชด.

กมค.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

5) โครงการอบรมเตรียมความพร้อม
พนักงานสอบสวนเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

- จานวนเจ้าหน้าที่
ตารวจที่ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 ของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด (ศชต.)

ศชต.

ศชต.

6) พัฒนาระบบสารสนเทศสานักงานตรวจ
คนเข้าเมือง (PIBICS) ให้ครอบคลุม
สอดคล้องกับสถานการณ์ ระเบียบ
กฎหมายเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยที่
เกี่ยวข้อง (สตม.)

- มีการพัฒนาปรับปรุง
ระบบ (PIBICS) ให้
ครอบคลุมสอดคล้องกับ
สถานการณ์ ระเบียบ
กฎหมาย (สตม.)

สตม.

สตม.

๔๗

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

8.5 สร้างเครือข่ายในทุกภาคส่วนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ รวมถึง
เครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของตารวจ (สพฐ.ตร.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

7) พัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ภาษาเพื่อนบ้านอาเซียนกฎหมายทั้งใน
และระหว่างประเทศ การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ และแนวทางปฏิบัติงานที่จาเป็น
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับ
ข้าราชการตารวจในสังกัด (สตม.)
8) ปรับปรุงรูปแบบ สีของอาคารสถานี
ตารวจ ที่พักสายตรวจ และหน่วยบริการ
ประชาชน ป้ายประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
และยานพาหนะทุกประเภทให้เป็นไปตาม
ระเบียบสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่
กาหนดไว้ (สกบ.)

- จานวนข้าราชการ
ตารวจที่ได้เข้ารับการ
อบรมในหลักสูตรต่างๆ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของกลุ่มเป้าหมาย
(สตม.)
- จานวนสถานีตารวจ
และหน่วยบริการ
ประชาชนที่ได้รับการ
ปรับปรุง (สกบ.)

1) นาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
ฐานข้อมูลมาใช้ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลเครือข่ายด้านนิติวิทยาศาสตร์กับ
หน่วยงานทั้งภายในและกลุ่มประเทศ
อาเซียน (Asian Forensic Network)
(สพฐ.ตร.)

- ระดับความสาเร็จใน
การสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาและนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล
กับหน่วยงานต่าง ๆ
(สพฐ.ตร.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
สตม.
สตม.

สกบ.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

สพฐ.ตร. ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

๔๘

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

8.6 จัดระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และกาหนดช่องทางในการประสานความ
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและ
หน่วยงานด้านความมั่นคงของต่างประเทศ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ - จานวนสถานีตารวจ
สถานีตารวจ (CRIMES) ระยะที่ 2 (สทส.) ทีใ่ ช้งานระบบ CRIME
เทียบกับจานวนสถานี
ตารวจทั้งหมด (สทส.)
3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีของศูนย์
- ระดับความสาเร็จใน
อานวยการเตรียมการเข้าสู่ประชาคม
การดาเนินการเชื่อมโยง
อาเซียนของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ระบบเทคโนโลยี
ให้มีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล
สารสนเทศ (สทส.)
ทั้งในและนอกสานักงานตารวจแห่งชาติ
(สทส.)
4) จัดตั้งเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์ตารวจ - ระดับความสาเร็จของ
อาเซียน (APFSN) เพื่อพัฒนาความรู้ด้าน การจัดตั้งเครือข่ายนิติ
นิติวิทยาศาสตร์ ให้มีกระบวนการและ
วิทยาศาสตร๋ตารวจ
ขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานสากล รวมทั้ง
อาเซียน (APFSN)
เพื่อจัดให้มีการแลกเปลี่ยนผู้ชานาญการ (สพฐ.ตร.)
ในด้านการพิสูจน์หลักฐานสาขาต่าง ๆ
(สพฐ.ตร.)
1) โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคคล
- จานวนข้อมูลที่มีการ
ต้องสงสัยในคดีความมั่นคง (ศชต.)
แลกเปลี่ยน (ศชต.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
สทส. ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.
สทส.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

สพฐ.ตร. ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

ศชต.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

๔๙

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน
เพื่อร่วมกันหยุดยั้งภัยคุกคามจาก
อาชญากรรมทุกรูปแบบ (ศชต.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2) บูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
- ระดับความสาเร็จใน
อาชญากรรมข้ามชาติกับศูนย์อาชญากรรม การดาเนินการเชื่อมโยง
อื่น ๆ (ตท.)
ข้อมูล (ตท.)
3) จัดทา WebSite ของศูนย์อานวยการฯ - ความสาเร็จในการ
เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารข้อมูล จัดทา WebSite
สารสนเทศที่สะดวก รวดเร็ว
(สทส.(ศทก.))
(สทส.(ศทก.))

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
ตท. ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.
สทส.
(ศทก.)

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

8.7 พัฒนาระบบฐานข้อมูล “ศูนย์อานวยการ 1) จัดระบบฐานข้อมูลเพื่อเชี่อมโยงกับ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ศูนย์อานวยการเพื่อเข้าสู่ประชาคม
(ตท.)
อาเซียน ให้เป็นศูนย์รวบรวมสนับสนุน
ข้อมูล (ตท.)

- ระดับความสาเร็จของ
การจัดระบบฐานข้อมูล
เพื่อเชื่อมโยงกับศูนย์
อานวยการฯ (ตท.)

ตท.

ตท.

8.8 พัฒนากระบวนงานการให้บริการ
ประชาชน ต้องเป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 (สยศ.ตร.(ยศ.))

- จานวนสถานีตารวจที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามโครงการพัฒนา
สถานีตารวจเพื่อ
ประชาชน (โรงพัก
เพื่อประชาชน)
ประจาปีงบประมาณ

สยศ.ตร.
(ยศ.)

บช.ก.
และทุก
สถานี
ตารวจ

1) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
บนสถานีตารวจและหน่วยบริการต่างๆ ให้
มีความทันสมัย มีระบบ one stop
service การให้บริการเป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว โดยดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในโครงการพัฒนา
สถานีตารวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อ

๕๐

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

พ.ศ. 2559 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของสถานี
ตารวจทั้งหมด
(สยศ.ตร.(ยศ.))
2) จัดทาบัญชีล่าม และอาสาสมัครล่าม
- สถานีตารวจและหน่วย
แยกประเภทและภาษา ให้ชัดเจน และจัด บริการประชาชนได้
ให้มีช่องทาง การติดต่อสื่อสารที่เข้าถึงได้ จัดทาบัญชีล่าม
ง่าย สะดวก รวดเร็ว (ตท.)
อาสาสมัครล่าม
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

ประชาชน) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(สยศ.ตร.(ยศ.))

8.9 ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย และระเบียบ
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุค
ประชาคมอาเซียนตามนโยบายของรัฐบาล
(กมค.)

1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อบังคับ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ
ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ให้มีความทันสมัย สอดคล้อง เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน (กมค.)
2) ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อตกลง และมาตรการปฏิบัติ
ในการบริหารจัดการจราจรในพื้นที่ต่าง ๆ
รองรับประชาคมอาเซียนและบริหาร
จัดการด้านการตรวจสอบบุคคลและ

- ระดับความสาเร็จของ
การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายที่สาคัญ/จาเป็น
ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
(กมค.)
- ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการฯ
(กมค.)

ตท.

ตท.

กมค.

กมค.

กมค.

กมค.

๕๑

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ยานพาหนะที่เข้า-ออกราชอาณาจักรไทย
(กมค.)
3) บูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือในการ - ร้อยละของกฎหมายที่
ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ระเบียบ
ดาเนินการปรับปรุง
ข้อบังคับ ข้อตกลง แนวทางปฏิบัติ ที่ใช้
แก้ไขแล้วเสร็จ (กมค.)
ร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน (กมค.)
8.10 บริหารจัดการชายแดนและแก้ไขปัญหา
ภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อความมั่นคง
ของประเทศโดยนาระบบและอุปกรณ์ที่
ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน (บช.ตชด.)

1) โครงการจัดหาระบบควบคุม ติดตาม
สั่งการ (C4I) การปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวัง
รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดน
รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ระยะที่ 2
(บช.ตชด.)
2) โครงการจัดหาระบบโทรคมนาคม
ระยะที่ 2 ที่บังคับการทางยุทธวิธีเคลื่อนที่
พร้อมรถยนต์ เพื่อบริหารจัดการชายแดน
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(บช.ตชด.)
3) โครงการประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาระบบและเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ตรวจสอบบุคคล ผ่านเข้า - ออกนอก
ราชอาณาจักรกับสานักงานตรวจคนเข้า

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

กมค.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

- มีการดาเนินการตาม บช.ตชด. บช.ตชด.
โครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายใน
ปีงบประมาณ 2559
- หมู่บ้านเป้าหมายที่
บช.ตชด. บช.ตชด.
ดาเนินกิจกรรมเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ชายแดนเพื่อ
ความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคงของประเทศ บช.ตชด. บช.ตชด.
จานวน ไม่น้อยกว่า
และ
3,000 หมู่บ้าน
สตม.
(บช.ตชด.)

๕๒

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

เมือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ
บุคคลผ่านเข้า - ออก ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
(บช.ตชด.)
8.11 การสร้างความเชื่อมโยงด้านการ
ท่องเที่ยวกับการบริการการลงทุนกับประเทศ
ในสมาชิก (บช.ก.(บก.ทท.)) และ (สยศ.ตร.
(ผอ.))

1) กาหนดแผน/มาตรการในการรักษา
ความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
อย่างมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
(บช.ก.(บก.ทท.)) และ (สยศ.ตร. (ผอ.))
2) กาหนดมาตรการในการบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง
หลอกลวง และการก่ออาชญากรรมต่อ
นักท่องเที่ยว ให้เป็นไปอย่างเคร่งครัด
3) เชื่อมโยงระบบการรายเหตุ/คดี/
สถานการณ์ที่เกิดกับนักท่องเที่ยว ให้
สามารถรายงานเหตุได้รวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์ (บช.ก.(บก.ทท.)) และ
(สยศ.ตร. (ผอ.))

- ควบคุมคดีเกี่ยวกับ
บช.ก. ทุกหน่วย
ความปลอดภัยในชีวิต
(บก.ทท.) ในสังกัด
และทรัพย์สินที่เกิด
และ
ตร.
ขึ้นกับนักท่องเที่ยว
สยศ.ตร.
ชาวต่างชาติไม่เกิน 10
(ผอ.)
คดี/นักท่องเที่ยวแสนคน
(บช.ก.(บก.ทท.)) และ
(สยศ.ตร. (ผอ.))
- ความเชื่อมั่นของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินไม่
เกิน 10 คดี/
นักท่องเที่ยวแสนคน
(บช.ก.(บก.ทท.)) และ
(สยศ.ตร. (ผอ.))

๕๓

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

9. รักษาความสงบ
เรียบร้อยเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน
(สยศ.ตร.(ผอ.))

- ควบคุมคดีอาญา
ซึ่งมีผลต่อความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ของประชาชน
กลุ่มคดีความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์
ไม่เกิน 6.24 คดี/
ประชากรหนึ่งแสน
คน (สยศ.ตร.(ผอ.))
- ควบคุมคดีอาญา
ที่มีผลต่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน กลุ่มคดี
ความผิดเกี่ยวกับ
ชีวิต ร่างกายและเพศ
ไม่เกิน 24.24 คดี/
ประชากรหนึ่งแสน
คน (สยศ.ตร.(ผอ.))

แนวทางการดาเนินงาน
9.1 พัฒนาระบบสายตรวจให้มีความพร้อม
มีประสิทธิภาพในการระงับเหตุ และบริการ
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว รวมถึงการเพิ่ม
จานวนบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่
(บช.น. ภ.1-9 และ ศชต.)

9.2 การเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่
ตารวจ โดยการฝึกอบรมยุทธวิธีตารวจ
(สยศ.ตร.(ผอ.) บช.น. ภ.1-9 ศชต. และ
รร.นรต.))

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
1) โครงการปรับทัศนคติเพื่อเพิ่ม
- หน่วยปฏิบัติระดับ
สยศ.ตร. บช.น. ก.
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
บช./ภ. จัดให้มีการอบรม (ผอ.)
ภ.1-9
ประชาชนของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ตามโครงการฯ ครบ
และ
(สยศ.ตร.(ผอ.))
ทุกหน่วย (สยศ.ตร.(ผอ.))
ศชต.
2) จัดทาแนวทางการปฏิบัติงานด้านการ - ระดับความสาเร็จ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ประจาปี ของการจัดทาแนวทางการ
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (สยศ.ตร.(ผอ.)) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
ปราบปราม ประจาปี
(สยศ.ตร.(ผอ.))
งบประมาณ พ.ศ.
2559
1) โครงการรับแจ้งเหตุ 191 ให้มี
- ระดับความสาเร็จการ
สทส. บช.น. ก.
ประสิทธิภาพในการรับแจ้งเหตุ (สทส.)
ดาเนินการตามโครงการ
ภ.1-9
รับแจ้งเหตุ 191
และ ศชต.
(สยศ.ตร.(ผอ.) บช.น. ภ.
1-9 ศชต. และ
รร.นรต.))
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๕๔

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2) การฝึกอบรมยุทธวิธีตารวจ
(บช.น. ภ.1-9 ศชต. และ สยศ.ตร.(ผอ))

ตัวชี้วัด

- หน่วยงานระดับสถานี
ตารวจ 1,467 สถานี
จัดให้มีการฝึกอบรม
ยุทธวิธีตารวจ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
(บช.น. ภ.1-9 ศชต.
และ สยศ.ตร.(ผอ))
3) การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมหน่วย - จานวนสถานีตารวจที่
ปฏิบัติการพิเศษ ระดับกองบัญชาการของ เข้ารับการฝึกอบรมผ่าน
สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปี
เกณฑ์การฝึกไม่น้อยกว่า
งบประมาณ พ.ศ. 2559
ร้อยละ 80 (บช.ศ.)

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

บช.ศ.

หน่วย
ปฏิบัติการ
พิเศษ
เฉพาะทาง
และ
หน่วย
ร่วม
ปฏิบัติทั้ง
ภาครัฐ
และ
เอกชน

๕๕

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน
9.2.1 พัฒนาความรู้ ความสามารถและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ของข้าราชการตารวจทุกหน่วยงานสู่ความ
เป็นมืออาชีพและได้รับการยอมรับเชื่อถือ
ศรัทธาจากประชาชน (บช.ศ.)

9.3 มุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรมเป็น
เป้าประสงค์หลัก ด้วยการควบคุม
อาชญากรรม ทั้งในมิติของการเกิดเหตุและ
ระดับความรุนแรงของการเกิดเหตุ
(สยศ.ตร.(ผอ.))

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
บช.ศ. ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

1) โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ - ความพึงพอใจของผู้เข้า
กาลังพล สานักงานตารวจแห่งชาติ
รับการฝึกอบรมโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (บช.ศ.) ที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณจากโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพกาลังพล
สานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 (บช.ศ.)
1) จัดทาข้อมุลจุดล่อแหลม/จุดเสี่ยง เสนอ - หน่วยงานระดับ บก./ สยศ.ตร. บช.น.
ส่วนเกี่ยวข้องเพื่อติดตั้งกล้อง CCTV
ภ.จว. จานวน 88 หน่วย (ผอ.)
ภ.1-9
(สยศ.ตร. (ผอ.))
มีการจัดทาข้อมูลจุด
และ ศชต.
เสี่ยงเพื่อเสนอหน่วยที่
เกี่ยวข้องติดตั้งกล้อง
CCTV ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
(สยศ.ตร. (ผอ.))

๕๖

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน
9.4 การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องของ
ยานพาหนะ อาวุธยุทโธปกรณ์ เสื้อกันกระสุน
วิทยุสื่อสาร และอุปกรณ์ประจากาย เช่น
ไฟฉาย กุญแจมือ เสื้อกันฝน เสื้อสะท้อนแสง
เป็นต้น (บช.น. ภ.1-9 ศชต. สกบ.
และ สยศ.ตร.(ผอ.))
9.5 ควบคุมสถานที่เสี่ยง แหล่งมั่วสุม รวมทั้ง
แหล่งอบายมุขต่าง ๆ ให้ดาเนินการตาม
นโยบายการจัดระเบียบสังคม การปราบปราม
การซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายอย่างจริงจัง
และให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรม
อย่างต่อเนื่อง (สยศ.ตร.(ผอ.))

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) จัดซื้อจัดหายานพาหนะ อาวุธ
เสื้อเกราะกันกระสุน วิทยุสื่อสาร
และอุปกรณ์ประจากาย (สกบ.)

- ระดับความสาเร็จของ
การจัดซื้อจัดหาฯ (สกบ.)

1) โครงการแสวงหาความร่วมมือจาก
ประชาชน
- อบรมสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม
- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย อาสาสมัคร ตารวจบ้าน ตารวจ
ชุมชน
2) โครงการชุมชนเข้มแข็ง
- ชุมชน/หมู่บ้าน โรงเรียน มัสยิด
สถานประกอบการสีขาว (สยศ.ตร.(ผอ.))
- โครงการจัดระเบียบรอบสถานศึกษา
(อย่างน้อย 2 กิจกรรม ตามสภาพพื้นที่)
(สยศ.ตร.(ผอ.))

- ระดับความสาเร็จของ
โครงการแสวงหาความ
ร่วมมือจากประชาชน
(สยศ.ตร.(ผอ.))

- ระดับความสาเร็จของ
โครงการชุมชนเข้มแข็ง
(สยศ.ตร.(ผอ.))

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
สกบ.
สกบ.

สยศ.ตร.
(ผอ.)

บช.น.
ภ.1-9
ศชต.
และ
สยศ.ตร.
(ผอ.)

๕๗

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3) ให้การสนับสนุนหน่วยปฏิบัติในการ
- จานวนครั้งที่ปฏิบัติได้
ตรวจหาสารเสพติดในสถานที่เสี่ยง แหล่ง ตามที่หน่วยร้องขอ
มั่วสุม รวมทั้งแหล่งอบายมุขต่าง ๆ กรณีที่ (สพฐ.ตร.)
ได้รับการร้องขอตามนโยบายการจัด
ระเบียบสังคม จัดทาฐานข้อมูลเพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูลการตรวจพิสูจน์อาวุธปืน
และเครื่องกระสุนเพื่อนาไปสู่การจับกุมตัว
ผู้กระทาความผิด (สพฐ.ตร.)
๑0. การรักษาความ
ปลอดภัยและอานวย
ความสะดวก
(สยศ.ตร.(ผก.))
10.1 ด้านการ
จราจร

- อัตราส่วนจานวน
ผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน
12.80ราย/
ประชากรหนึ่งแสน
คน (สยศ.ตร.(ผก.))
- ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อ
ความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ
จราจร ทางบก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ

10.1.1 การบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง 1) กาหนดมาตรการ แนวทาง และการ
และจริงจัง เพื่อสร้างวินัยจราจรให้กับ
กาชับการปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายที่
ประชาชนผู้ใช้เส้นทางจราจร รวมไปถึงผู้ขับขี่ เกี่ยวข้องกับการจราจร (สยศ.ตร.(ผก.))
รถยนต์สาธารณะ รถรับจ้าง ให้มีความชานาญ
ในเส้นทางร่วมกัน (สยศ.ตร.(ผก.))

2) จัดหาเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ใน
เลือดจากลมหายใจชนิดพกพา (สยศ.ตร.
(ผก.))

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
สพฐ.ตร. บช.น. ก.
ภ.1-9
และ ศชต.

- จานวนครั้งของการ
กาหนดมาตรการ
แนวทางและการกาชับ
การปฏิบัติ (สยศ.ตร.
(ผก.))

สยศ.ตร.
(ผก.)

บช.น.
ภ.1-9
และ
ศชต.

- ระดับความสาเร็จของ
การจัดหาเครื่องตรวจวัด
แอลกอฮอล์ในเลือดจาก
ลมหายใจชนิดพกพา

สยศ.ตร.
(ผก.)

บช.น.
ภ.1-9
และ
ศชต.

๕๘

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

80 (สยศ.ตร.(วจ.))

10.2 ด้านความ
มั่นคง
(สยศ.ตร.(ผก.))

-ประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายมีความสุข
และพอใจจากการ
เฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์
ที่เกี่ยวกับความ
มั่นคงของรัฐไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
(สยศ.ตร.(วจ.))

10.2.1 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการ
ปราบปราม จับกุมและดาเนินคดีคนต่างด้าว
รวมทั้งบุคลลที่เกี่ยวข้องที่กระทาความผิดตาม
พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
พ.ศ. 2522 รวมถึงประกาศ กฎ ระเบียบ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สยศ.ตร.(ผก.))

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
3) การอบรมชี้แจงข้อกฎหมาย
- จานวนผู้เข้ารับการ
สยศ.ตร. สยศ.ตร.
ให้ประชาชน และผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะ อบรมชี้แจงข้อกฎหมายฯ (ผก.)
(ผก.)
เพื่อสร้างวินัยการจราจร มีจรรยาบรรณ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
หรือสามัญสานึกต่อประชาชนผู้ใช้บริการ
และเส้นทางจราจร (สยศ.ตร.(ผก.))
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1) โครงการฝึกอบรมและพัฒนาประสิทธิ
ภาพเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเพื่อ
ตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมแรงงาน
ต่างด้าว นายจ้าง/ผู้ประกอบการ ผู้นาพา
และผู้ให้ที่พักพิง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (สยศ.ตร.(ผก.))
2) โครงการฝึกอบรมและพัฒนาประสิทธิ
ภาพเจ้าหน้าที่ฝ่ายอานวยการเพื่อ
ตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมแรงงาน
ต่างด้าว นายจ้าง/ผู้ประกอบการ ผู้นาพา
และผู้ให้ที่พักพิง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (สยศ.ตร.(ผก.))

ตัวชี้วัด

- ระดับความสาเร็จของ สยศ.ตร. สยศ.ตร.
การดาเนินโครงการ
(ผก.)
(ผก.)
ฝึกอบรมและพัฒนา
ประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการและ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอานวยการ
เพื่อตรวจสอบ
ปราบปราม จับกุม
แรงงานต่างด้าว
นายจ้าง/ผู้ประกอบการ
ผู้นาพาและผู้ให้ที่พักพิง
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

๕๙

กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
เป้าประสงค์ : 1.2 ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. เพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกัน
และปราบปราม
อาชญากรรมที่สร้าง
ความเดือดร้อนแก่
ประชาชน ชุมชน
และที่มีผลกระทบ
ต่อสังคมในทุกระดับ
(สยศ.ตร.(ผอ.))

- ควบคุมคดีอาญา
ซึ่งมีผลต่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน
กลุ่มคดีความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์
ไม่เกิน 6.24 คดี
ต่อประชาการหนึ่ง
แสนคน
(สยศ.ตร.(ผอ.))
- ควบคุมคดีอาญา
ซึ่งมีผลต่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนกลุ่มคดี

1.1 มีมาตรการในการสนองต่ออาชญากรรม
ที่ชัดเจน ได้แก่
- อาชญากรรมพื้นฐาน
- อาชญากรรมสะเทือนขวัญ
- อาชญากรรมที่มีผลต่อประชาชนในวง
กว้าง เช่น Call center/แชร์ลูกโซ่/ฉ้อโกง/
ลงทุนในต่างประเทศ/ยักยอก เป็นต้น
- อาชญ ากรรมที่ ก่ อ ความเดื อ ดร้ อ น
ร าคาญ เช่ น วั ย รุ่ น แข่ ง รถจั ก รยานยนต์ /
รถยนต์บนทางหลวง/นักเรียนตีกัน/ขว้าง
ปาก้อนหิน

1) จัดทาแนวทางการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันปราบปราม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (สยศ.ตร.(ผอ.))

2) จัดทาแผน/มาตรการให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และสภาวะอาชญากรรม
(สยศ.ตร.(ผอ.))

- ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันปราบปราม
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
(สยศ.ตร.(ผอ.))
- จานวนแผน/มาตรการ
ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง/ปี
(สยศ.ตร.(ผอ.))

1.2 กาหนดยุทธวิธีหรือมาตรการในการสร้าง 1) จัดทาแนวทางการปฏิบัติงานด้านการ
ความอบอุ่นใจ ในการป้องกันปราบปราม
ป้องกันปราบปราม ประจาปีงบประมาณ
อาชญากรรม ให้ประชาชนได้รับทราบหรือ
พ.ศ. 2559 (สยศ.ตร.(ผอ.))
รับรู้
- สายตรวจเดินเท้าในพื้นที่ที่เป็นที่มี

- ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันปราบปราม
ประจาปีงบประมาณ

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

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

๖๐

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

ความผิดเกี่ยวกับ
ชีวิตร่างกาย
และเพศ
ไม่เกิน 24.20 คดี
ต่อประชากรหนึ่ง
แสนคน
(สยศ.(ผอ.))
- ร้อยละความ
หวาดกลัวภัย
อาชญากรรม
ของประชาชน
(สยศ.ตร.(ผอ.))

อาชญากรรมเกิดขึ้นหรือเกิดอาชญากรรม
บ่อยครั้งหรือชุมชน ศูนย์การค้า
- การปรับเขตตรจของสายตรวจ
รถจักรยานยนต์/รถยนต์ ในพื้นที่ชุมชนเมือง/
ที่มีประชากรหนาแน่น
- การจัดระบบสายตรวจรถจักรยานยนต์/
รถยนต์ ที่มุ่งเน้นการตรวจตามเป้าหมายทาง
ยุทธวิธี (ที่มีอาชญากรรมสูง/พื้นที่เป้าหมาย)
และให้มีเป้าหมายในการสร้างปฏิสัมพันธ์
พูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด
(ไม่มุ่งเน้นการเซ็นตู้แดง)
1.3 จัดระบบสายตรวจให้มีความสอดคล้อง
กับสภาพพื้นที่ตามอาชญากรรม เน้นการ
ปรากฏกายและพบปะพูดคุยกับประชาชน
(สยศ.ตร.(ผอ.))

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2) จัดทาแผน/มาตรการให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และสภาวะอาชญากรรม
(สยศ.ตร.(ผอ.))

ตัวชี้วัด
พ.ศ. 2559
(สยศ.ตร.(ผอ.))
- จานวนแผน/มาตรการ
ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง/ปี
(สยศ.ตร.(ผอ.))

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

สยศ.ตร. บช.น. ก.
(ผอ.)
ภ.1-9
และ ศชต.

1) จัดทาแนวทางการปฏิบัติงาน
- ระดับความสาเร็จของ สยศ.ตร. บช.น. ก.
ด้านการป้องกันปราบปราม ประจาปี
การจัดทาแนวทางการ
(ผอ.)
ภ.1-9
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (สยศ.ตร.(ผอ.)) ปฏิบัติงานด้านการ
และ ศชต.
ป้องกันปราบปราม
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (สยศ.ตร.(ผอ.))
2) จัดทาแผน/มาตรการให้เหมาะสมกับ - จานวนแผน/มาตรการ สยศ.ตร. บช.น. ก.
สถานการณ์และสภาวะอาชญากรรม
ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง/ปี
(ผอ.)
ภ.1-9
(สยศ.ตร.(ผอ.))
(สยศ.ตร.(ผอ.))
และ ศชต.

๖๑

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1.4 การพัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุ/การ
เข้าถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว/การรักษา
สถานที่เกิดเหตุ/การรักษาพยานหลักฐาน
ในที่เกิดเหตุ/ทักษะการพูดคุยกับผู้เสียหาย
เหยื่อ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการสืบสวนหาข่าว
รวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้งการแสดง
ความเห็นใจ ให้ข้อมูลข่าวสารและแนะนา
ในสิ่งที่เกี่ยวข้อง (เน้นการเข้าถึงที่เกิดเหตุ
และปฏิสัมพันธ์ระหว่างตารวจกับประชาชน
(สยศ.ตร.(ผอ.))
1.5 เจ้าหน้าที่ตารวจไปถึงที่เกิดเหตุ
อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ
ในแต่ละพื้นที่ (สยศ.ตร.(ผอ.))

1) จัดทาแนวทางการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันปราบปราม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (สยศ.ตร.(ผอ.))

2) จัดทาแผน/มาตรการให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และสภาวะอาชญากรรม
(สยศ.ตร.(ผอ.))
1) จัดทาแนวทางการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันปราบปราม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

2) จัดทาแผน/มาตรการให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และสภาวะอาชญากรรม
(สยศ.ตร.(ผอ.))

ตัวชี้วัด

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

- ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันปราบปราม
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (สยศ.ตร.(ผอ.))
- จานวนแผน/มาตรการ สยศ.ตร. บช.น. ก.
ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง/ปี
(ผอ.)
ภ.1-9
(สยศ.ตร.(ผอ.))
และ ศชต.
- ระดับความสาเร็จของ สยศ.ตร. บช.น. ก.
การจัดทาแนวทางการ
(ผอ.)
ภ.1-9
ปฏิบัติงานด้านการ
และ ศชต.
ป้องกันปราบปราม
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (สยศ.ตร.(ผอ.))
- จานวนแผน/มาตรการ สยศ.ตร. บช.น. ก.
ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง/ปี
(ผอ.)
ภ.1-9
(สยศ.ตร.(ผอ.))
และ ศชต.

๖๒

กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
เป้าประสงค์ : 1.3 มีระบบและกระบวนงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

1. ปรับปรุง พัฒนา
ระบบงานและ
กระบวนงาน
ของหน่วยงาน
รับผิดชอบให้มี
ประสิทธิภาพ
(สยศ.ตร.(ยศ.))

- ระดับ
ความสาเร็จ
ของจานวน
กระบวนงาน
ที่ให้บริการ
ประชาชนได้
แล้วเสร็จตาม
พระราชบัญญัติ
การอานวย
ความสะดวก
ในการพิจารณา
อนุญาต
ของทางราชการ
พ.ศ. 2558จาก
การปรับปรุง
พัฒนาระบบงาน

แนวทางการดาเนินงาน
พัฒนาระบบงานการบริหารจัดการที่ชัดเจน
และกระบวนงานที่ให้บริการประชาชนในระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน (สยศ.ตร.(ยศ.))
1.1 มีกระบวนงานขับเคลื่อน รวบรวม ติดตาม
และวัดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
1.2 การวิเคราะห์สรุปผลการปฏิบัติ
เพื่อปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
- การพัฒนาองค์กรตารวจให้จัดทาแผน
Action Plan เป็นแผนทุกระยะ 3 เดือน
ในระยะยาว 5– 20 ปี เพื่อพิจารณาทิศทางต่อไป
ขององค์กรตารวจ ทั้งโครงสร้าง เงินเดือน ค่านิยม
ขององค์กร


แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วย - ระดับความสาเร็จ
ตามนโยบายการบริหารราชการสานักงาน ของจานวนกระบวนงาน
ตารวจแห่งชาติ (สยศ.ตร.(ยศ.))
ทีใ่ ห้บริการประชาชนได้
แล้วเสร็จตาม พ.ร.บ.ฯ
(สยศ.ตร.(ยศ.))
2) จัดทาคู่มือและขั้นตอนการขอรับรอง - มีการยื่นขอรับรอง
งานหน่วยตรวจมาตรฐานปฏิบัติงาน (ISO) ระบบงานหน่วยตรวจ
(สพฐ.ตร.)
มาตรฐานปฏิบัติงาน
(ISO) ในภาพรวม
ของ สพฐ.ตร.
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (สพฐ.ตร.)
3) วัดความสาเร็จของการออกรายงาน
- ร้อยละของการออก
การตรวจพิสูจน์และงานทะเบียนประวัติ รายงานตรวจพิสูจน์
อาชญากรได้รวดเร็วกว่าระยะเวลาที่
หลักฐานได้รวดเร็วกว่า

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
สยศ.ตร.
(ยศ.)

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.

๖๓

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ของหน่วยงาน
(สยศ.ตร.(ยศ.))

กาหนดไว้โดยกาหนดเป็นตัวชี้วัด
(สพฐ.ตร.)

- ระดับ
1.3 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ความสาเร็จของ สานักงานตารวจแห่งชาติ (สยศ.ตร.(วจ.))
งานวิจัยและ
1.3.1 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ประเมินผลด้าน ของสานักงานตารวจแห่งชาติ (สยศ.ตร.(วจ.))
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

1) โครงการสารวจเจตคติด้านบทบาท
หญิงชายของข้าราชการตารวจ
พ.ศ. 2559 (สยศ.ตร.(วจ.))

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

ระยะเวลาที่กาหนดไว้
ร้อยละ 90 (สพฐ.ตร.)

- ระดับความสาเร็จของ สยศ.ตร.
การดาเนินโครงการ
(วจ.)
สารวจเจตคติด้าน
บทบาทหญิงชายของ
ข้าราชการตารวจ พงศ.
2559 (สยศ.ตร.(วจ.))
2) โครงการประเมินระดับความสาเร็จ
- ระดับความสาเร็จของ สยศ.ตร.
ของการดาเนินงานจากการใช้จ่าย
การดาเนินโครงการ
(วจ.)
งบประมาณ (PART) ประจาปีงบประมาณ ประเมินระดับ
พ.ศ. 2559 (สยศ.ตร.(วจ.))
ความสาเร็จของการ
ดาเนินงานจากการใช้
จ่ายงบประมาณ (PART)
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
(สยศ.ตร.(วจ.))
3) โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานี - ระดับความสาเร็จของ สยศ.ตร.
ตารวจและความเชื่อมั่นของประชาชน
การดาเนินโครงการ
(วจ.)
ต่อการปฏิบัติงานของตารวจประจาปี
ประเมินประสิทธิภาพ

สยศ.ตร.
(วจ.)

สยศ.ตร.
(วจ.)

สยศ.ตร.
(วจ.)

๖๔

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ พ.ศ. 2559 (สยศ.ตร.(วจ.))

สถานีตารวจและความ
เชื่อมั่นของประชาชนต่อ
การปฏิบัติงานของตารวจ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
(สยศ.ตร.(วจ.))

4) โครงการประเมินระดับความพึงพอใจ
ของเจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัติงานด้าน
สืบสวนสอบสวนต่อการดาเนินงานของ
กองทุนเพื่อสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
ประจาปีบัญชี 2559 (สยศ.ตร.(วจ.))

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

- ระดับความสาเร็จของ สยศ.ตร.
งานวิจัยและประเมินผล
(วจ.)
(การประเมินระดับความ
พึงพอใจของเจ้าหน้าที่
ตารวจที่ปฏิบัติงานด้าน
สืบสวนสอบสวนต่อการ
ดาเนินงานของกองทุน
เพื่อสืบสวนสอบสวน
คดีอาญา ประจาปีบัญชี
2559)
- จานวน
1.3.2 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ 1) โครงการวิจัยการสร้างเครื่องมือวัด
- ระดับความสาเร็จของ สยศ.ตร.
งานวิจัยที่
สานักงานตารวจแห่งชาติ (ผ่านการประเมินผลที่ ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมประเภท การดาเนินโครงการวิจัย
(วจ.)
สามารถนาไปใช้ ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการวิจัย
ต่อร่างกาย ชีวิตและทรัพย์ (สยศ.ตร.(วจ.)) การสร้างเครื่องมือวัด
ประโยชน์ได้
แห่งชาติ (วช.)) (สยศ.ตร.(วจ.))
ความหวาดกลัวภัย

ปฏิบัติ

สยศ.ตร.
(วจ.)

สยศ.ตร.
(วจ.)

๖๕

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
-จานวน
ผลงานวิจัยที่มี
การเผยแพร่หรือ
นาไปใช้
ประโยชน์ 10
โครงการ

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

อาชญากรรมประเภทต่อ
ร่างกาย ชีวิตและทรัพย์
(สยศ.ตร.(วจ.))
2) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
- ระดับความสาเร็จของ สยศ.ตร.
กระบวนการสืบสวนสอบสวนของ
การดาเนินโครงการ
(วจ.)
เจ้าหน้าที่ตารวจในการรับมือกับ
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (สยศ.ตร.(วจ.)) กระบวนการสืบสวนและ
สอบสวนของเจ้าหน้าที่
ตารวจในการรับมือกับ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
(สยศ.ตร.(วจ.))
3) โครงการการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
- ระดับความสาเร็จของ สยศ.ตร.
สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ตารวจงานป้องกัน การดาเนินโครงการ
(วจ.)
ปราบปราม (สยศ.ตร.(วจ.))
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
สมรรถนะของเจ้าหน้าที่
ตารวจงานป้องกัน
ปราบปราม
4) โครงการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ - ระดับความสาเร็จของ สยศ.ตร.
ตารวจในการปราบปรามผู้มีอิทธิพล
การดาเนินโครงการการ
(วจ.)
เกี่ยวกับการกู้เงินนอกระบบ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
(สยศ.ตร.(วจ.))
ตารวจในการปราบปราม

ปฏิบัติ

สยศ.ตร.
(วจ.)

สยศ.ตร.
(วจ.)

สยศ.ตร.
(วจ.)

๖๖

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

ผู้มีอิทธิพลเกี่ยวกับการกู้
เงินนอกระบบ
(สยศ.ตร.(วจ.))
5) โครงการการพัฒนาโครงสร้างองค์กร
และระบบงานของสถานีตารวจ
(สยศ.ตร.(วจ.))

- ระดับความสาเร็จของ สยศ.ตร.
การดาเนินโครงการการ
(วจ.)
พัฒนาโครงสร้างองค์กร
และระบบงานของสถานี
ตารวจ (สยศ.ตร.(วจ.))

สกพ.

6) โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพ
โครงข่ายศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191
เพื่อการเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุแห่งชาติ
(สยศ.ตร.(วจ.))

- ระดับความสาเร็จของ สยศ.ตร.
การดาเนินโครงการการ
(วจ.)
พัฒนาประสิทธิภาพ
โครงข่ายศูนย์รับแจ้งเหตุ
ฉุกเฉิน 191 เพื่อการ
เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุ
แห่งชาติ (สยศ.ตร.(วจ.))
- ระดับความสาเร็จของ สยศ.ตร.
การดาเนินโครงการ
(วจ.)
กลยุทธ์การบริหารจัด
การศึกษาและฝึกอบรม

สทส.

7) โครงการกลยุทธ์การบริหารจัด
การศึกษาและฝึกอบรมนักเรียนนายร้อย
ตารวจมุ่งสู่ความเป็นวิชาชีพตารวจ
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2560 – 2569)

รร.นรต.

๖๗

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(รร.นรต.)

8) โครงการการพัฒนาการเรียนการสอน
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย
(รร.นรต.)

9) โครงการการศึกษาบทบาท การ
ยอมรับ และเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อ
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพของ
ข้าราชการตารวจหญิง (รร.นรต.)

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

นักเรียนนายร้อยตารวจ
มุ่งสู่ความเป็นวิชาชีพ
ตารวจในทศวรรษหน้า
(พ.ศ. 2560 – 2569)
(รร.นรต.)
- ระดับความสาเร็จของ สยศ.ตร.
การดาเนินโครงการการ
(วจ.)
พัฒนาการเรียนการสอน
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ใน
ประเทศไทย (รร.นรต.)
- ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ
การศึกษาบทบาท การ
ยอมรับ และเงื่อนไข
ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาส
ความก้าวหน้าในอาชีพ
ของข้าราชการตารวจหญิง
(รร.นรต.)

สยศ.ตร.
(วจ.)

ปฏิบัติ

รร.นรต.

รร.นรต.

๖๘

กลยุทธ์

2. ประชาสัมพันธ์
กระบวนงาน
และมาตรการ
ในการดาเนินงาน
ให้แก่ประชาชน
ได้รับรู้ (สท.)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

- ระดับ
ความสาเร็จ
ของการ
ประชาสัมพันธ์
กระบวนงานในการ
ดาเนินงานให้แก่
ประชาชนได้รับรู้

แนวทางการดาเนินงาน

2.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กระบวนการ
มาตรการและผลการปฏิบัติให้ประชาชน และ
สังคมได้รับรู้เกี่ยวกับงานด้านอานวย
ความยุติธรรมผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
(สท.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

10) โครงการการจาแนกดีเอ็นเอของ
สิ่งมีชีวิตอื่นนอกเหนือจากดีเอ็นเอมนุษย์
ในวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ ด้วยไม
โตคอนเดรียลดีเอ็นเอโลไซ (สพฐ.ตร.)

- ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการการ
จาแนกดีเอ็นเอของ
สิ่งมีชีวิตอื่นนอกเหนือ
จากดีเอ็นเอมนุษย์ ใน
วัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ ด้วยไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอโลไซ

1) ผลิตสื่อและพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ
ของสื่อต่าง ๆ เพื่อผลแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลความรู้ข่าวสารของตารวจ
ให้ประชาชนรับทราบ (สท.)
2) วางแผนและแสวงหาความร่วมมือ
จากสื่อมวลชนภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการเข้ามา
มีส่วนร่วมกับสานักงานตารวจแห่งชาติ
(สท.)

- ระดับความสาเร็จ
ของการประชาสัมพันธ์
กระบวนงานในการ
ดาเนินงานให้แก่
ประชาชนได้รับรู้ (สท.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
สยศ.ตร.
(วจ.)

ปฏิบัติ
สพฐ.ตร.

สท.

สท.

๖๙

กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
เป้าประสงค์ : 1.๔ มีเทคโนโลยี อุปกรณ์และเครื่องมือพิเศษ รวมทั้งระบบสารสนเทศอัจฉริยะ
กลยุทธ์
1. นาระบบ
เทคโนโลยีที่
ทันสมัยและ
เหมาะสมมาใช้
ในการปฏิบัติงาน
(สตม.)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
- ระดับ
ความสาเร็จของ
การดาเนินการ
โครงการ/
กิจกรรมตาม
แผนแม่บทว่า
ด้วยการพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศงาน
ตรวจคนเข้า
เมืองทัง้ ระบบ
(สตม.)

แนวทางการดาเนินงาน
1.1 เพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจคนเข้าเมือง
โดยการนาเอาข้อมูลชีวภาพมาประยุกต์ใช้
ร่วมกับการตรวจหนังสือเดินทางเพื่อเพิ่มมาตรการ
การรักษาความปลอดภัย (สตม.)

1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล โดยนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เป็น
การดาเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.
2558

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

1) การดาเนินการโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศงานตรวจคนเข้าเมืองทั้งระบบ
พ.ศ. 2559 – 2563 (สตม.)

- การดาเนินการ
กิจกรรมตามโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(สตม.)

สตม.

สตม.

2) โครงการจัดทาระบบฐานข้อมูล
เพื่อบริหารจัดการแบบทั้งองค์กร
(Enterprise DataWarehouse)

- ระดับความสาเร็จใน
การจัดตั้งศูนย์
ประมวลผลสารองของ
สานักงานตารวจ
แห่งชาติ (สทส.)

สทส.

สทส.

สทส.

สทส.

1) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ - ระดับความสาเร็จใน
สถานีตารวจ (CRIME) ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2 การพัฒนาระบบสื่อการ
(สทส.)

๗๐

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารให้ทันสมัย
และเหมาะสมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
(สทส.)

- ระดับ
ความสาเร็จ
ของการพัฒนา
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(สทส.)

2.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
- จัดทาร่างคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)
- ประชุมและขออนุมัติคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)
- ดาเนินการจัดหา
- ลงนามในสัญญา
(สทส.)

1) โครงการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในรถสายตรวจ
2) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการสืบสวนอาชญากรรมผ่านทาง
สื่อสังคมออนไลน์ (สทส.)

3) ขยายฐานข้อมูลระบบตรวจสอบ
ลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ AFIS1
(สพฐ.ตร.)
4) ระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลนิติ
วิทยาศาสตร์ Forensic Intergrated
Database System (FIDS) (สพฐ.ตร.)

หมายเหตุ : หน่วยรับผิดชอบหลัก เป็นหน่วยรับผิดชอบการจัดทาแผน/โครงการในภาพรวมของสานักงานตารวจแห่งชาติ

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

- การดาเนินการจัดหา
สทส. ทุกหน่วย
ทันตามกาหนดเวลา
ในสังกัด
(สทส.)
ตร.
- จานวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ร้อยละ 80
ของจานวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมที่กาหนดไว้
(สทส.)
- สามารถเชื่อมโยงระบบ สพฐ.ตร. สพฐ.ตร.
ฐานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดได้
ภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (สพฐ.ตร.)

๗๑

กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ
เป้าประสงค์ : 2.1 สังคมและประชาชนเชื่อมั่นต่อองค์การตารวจ
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๑. พัฒนาระบบ
การติดตาม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน
ทั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์การ
(สตส.)

- ระดับ
ความสาเร็จของ
การพัฒนาการ
ตรวจสอบ ตาม
แผนการ
ตรวจสอบ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2559
(สตส.)

1.1 รายงานผลการตรวจสอบทุกเดือน (สตส.)
1.2 วิเคราะห์ รายงานผลการตรวจสอบ (สตส.)
1.3 สรุปรายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาสเสนอ
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ภายใน 2 เดือน
นับแต่วันสิ้นไตรมาส (สตส.)
1.4 สาเนารายงานแจ้งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ (สตส.)
1.5 นาข้อมูลของการเสนอรายงานรายไตรมาส
ตามแผนการตรวจสอบ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 เพื่อนามาพิจารณาในการเสนอแผนการ
ตรวจสอบ ประจาปีต่อ ผบ.ตร. เพื่อพิจารณาและ
อนุมัติแผนการตรวจสอบ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ต่อไป (สตส.)

- รวบรวมรายงานผลการตรวจสอบ
ประจาเดือน ของ ตส.1-3 (สตส.)
- จัดทาผลการตรวจสอบมีการติดตาม
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขด้านการเงิน
การบัญชี และพัสดุ (สตส.)
- มีหลักฐานการรายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบรายไตรมาศ ที่ ผบ.ตร. ลงนาม
รับทราบ (สตส.)
- หลักฐานการสาเนารายงานแจ้งให้หน่วย
ที่เกี่ยวข้องทราบ (สตส.)
- นาผลการตรวจสอบที่มีสาระสาคัญ
เพื่อนามาพิจารณาปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์
ประเมินความเสี่ยงในการจัดทาแผน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สตส.)

- ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนาการ
ตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2559 (สตส.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
สตส.

ปฏิบัติ
สตส.

๗๒

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
- ระดับ
ความสาเร็จของ
การดาเนินการ
รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ (จต.)
- ร้อยละของ
สถานีตารวจ
ที่ได้รับการตรวจ
ราชการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100
(จต.)

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หลัก
จต.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

- ร้อยละของสถานี
ตารวจที่ได้รับการตรวจ
ราชการตามแผนการ
ตรวจราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100
(จต.)
- ระดับความสาเร็จของ
โครงการการพัฒนา
กระบวนงานการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ (จต.)

จต.

จต.

จต.

จต.

- จานวนหน่วยงานที่
ดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการได้แล้ว
เสร็จ (วน.)

วน.

วน.

1.6 พัฒนากระบวนงานของหน่วยงาน โดยการนา
บุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็น
ต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็น
คนดี (จต.)
1.7 พัฒนาประสิทธิภาพผู้ตรวจราชการในการตรวจ
ราชการสถานีตารวจ (จต.)

1) คัดเลือกข้าราชการตารวจที่มี
- ผลการปฏิบัติ ปีละ
ความประพฤติดีเยี่ยมตามโครงการตารวจ 1 ครั้ง
สีขาวดาวคุณธรรม

1.8 การพัฒนาระบบงานในเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์ (จต.)
- กาหนดช่องทางการร้องเรียน และเผยแพร่
ให้แก่ประชาชนและสาธารณชนรับรู้ โดยมีขั้นตอน
กระบวนการทางานที่คานึงถึงผลกระทบที่จะเกิด
กับผู้ร้องเรียน (จต.)
- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจาก ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์
ของประชาชน หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน
ตลอดจนข้าราชการตารวจให้ได้ข้อยุติ (จต.)
- มีกระบวนการสื่อสาร เผยแพร่ผลการดาเนินการไป

1) โครงการพัฒนากระบวนงาน
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (จต.)

1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้ตรวจ
ราชการของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (จต.)

2) แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม
ความประพฤติและวินัยข้าราชการตารวจ
ในระดับสานักงานตารวจแห่งชาติ
กองบัญชาการ กองบังคับการ
และกองกากับการ (วน.)

หน่วยรับผิดชอบ

๗๓

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

2. ให้ความ
สาคัญกับหน่วย
รับตรวจ ในการ
พัฒนางาน
ตรวจสอบภายใน
(สตส.)

- ร้อยละความ
พึงพอใจของ
หน่วยรับตรวจ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
(สตส.)

3. นามาตรการ
ป้องกันปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
มาบังคับใช้กับ
ข้าราชการตารวจ
ที่ประพฤติ
มิชอบอย่างจริงจัง

- การสืบสวน
และสอบสวนคดี
ที่สามารถทา
สานวนส่ง ป.ป.ช.
หรือ ป.ป.ท.
ให้ดาเนินการตาม
กฎหมาย
ไม่น้อยกว่า 50

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยังผู้ร้องเรียนสื่อมวลชนที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ (จต.)
2.1 เปิดโอกาสให้หน่วยรับตรวจ เข้ามามีส่วนร่วม โดย 1) จัดทา รวบรวม วิเคราะห์
การตอบแบบสอบถามเพื่อนาไปวิเคราะห์ความพึงพอใจ แบบสอบถามและสรุปคะแนนความ
ที่มีต่อการพัฒนาการตรวจสอบภายใน (สตส.)
พึงพอใจเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในครั้ง
ต่อไป (สตส.)
2.2 พัฒนางานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแนวทาง 1) จัดทา รวบรวม วิเคราะห์
หลักประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ
แบบสอบถามและสรุปคะแนนความ
(สตส.)
พึงพอใจเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ในครั้ง
ต่อไป (จต.)

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

- ร้อยละความพึงพอใจ
ของหน่วยรับตรวจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 (สตส.)

สตส.

สตส.

- ระดับความสาเร็จการ
พัฒนาระบบงานการ
จัดการข้อร้องเรียนร้อง
ทุกข์ (จต.)

จต.

จต.

3.1 ใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องมือในการ
ปลุก-ปลูกและปรับเปลี่ยนฐานความคิดของข้าราชการ
ตารวจในการต่อต้านการทุจริต (จต.)

1) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต (เช่น จัดทาสื่อ
สิ่งพิมพ์ จัดนิทรรศการ เว็บไซต์
และสถานีวิทยุ เป็นต้น) (จต.)

- จานวนช่องทางที่
ดาเนินการ (จต.)

จต.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

3.2 บูรณาการภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบติดตาม ป้องกันปราบปรามการทุจริตและ

1) โครงการชุมชนต่อต้านการทุจริต
เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบในการ

- จานวนชุมชน/หมู่บ้าน
บช.น. : บก.ละ 1 ชุมชน/

จต.

บช.น.
และ

๗๔

กลยุทธ์
(จต.)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
คดี (จต.)
- ระดับความสาเร็จ
ของการจัดทาแผน
ป้องกันปราบปราม
การทุจริตฯ (จต.)
- ร้อยละของหน่วย
(ระดับ บก. หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป)
ที่มีการจัดตั้งศูนย์
ป้องกันปราบปราม
การทุจริตฯ (จต.)
- ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน (จต.)
- ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินการ
เสริมสร้างและ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของ
ข้าราชการตารวจใน
ทุกระดับ (จต.)

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ประพฤติมิชอบ (จต.)

กากับดูแลตนเองทีดีด้านธรรมา
ภิบาลและป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (จต.)

หมู่บ้าน
ภ.1-9 : ภ.จว. ละ 1
ชุมชน/หมู่บ้าน

3.3 สร้างเสริมระบบรับเรื่องร้องเรียนให้มีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับและมีความเที่ยงตรง ถูกต้อง รวดเร็ว
(จต.)

1) จัดทาระบบการรับเรื่องร้องเรียน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษา
วิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต
2) ดาเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสการ
ทุจริตของข้าราชการตารวจ

- ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาระบบการรับ
เรื่องร้องเรียน
- จานวนช่องทางในการรับ
เรื่องร้องเรียนเรื่องทุจริต

3) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ - ร้อยละของจานวนผู้เข้า
กฎคณะกรรมการข้าราชการตารวจ รับการอบรมตามโครงการ
(สง.ก.ตร.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ
ภ.1-9

จต.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

สง.ก.ตร.

สง.ก.ตร.

๗๕

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

- ร้อยละของความเข้าใจ
ในการทางาน
ประชาสัมพันธ์ของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม
(สท.)

สท.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

1) โครงการอบรมสัมมนาการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความสุจริตตามกรอบจริย
ธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ
5.2 ส่งเสริม ผลักดันระเบียบประมวลจริยธรรมตารวจ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
ให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (จต.)
(รุ่นที่ 1 และ 2) (จต.)

- จานวนข้อของจริยธรรม
(9 ข้อ) และจรรยาบรรณ
ตารวจ (6 ข้อ) ที่นามา
ดาเนินการ (จต.)

จต.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

5.3 การให้รางวัลให้แก่ข้าราชการตารวจที่ประพฤติ
ปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรม

- ระดับความสาเร็จของ
โครงการปรับปรุงระบบการ

รร.นรต.

รร.นรต.

4. มุ่งทางานเพื่อ
ภาพลักษณ์ของ
ตารวจให้เป็นที่
ยอมรับของสังคม
และประชาชน
(สท.)

- ระดับความ
4.1 ประชาสัมพันธ์ให้กับข้าราชการตารวจที่ทาหน้าที่
สาเร็จของการ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานตารวจ
ปฏิบัติและ
แห่งชาติ (สท.)
สนับสนุนการ
ปฏิบัติในการ
กากับดูแลหน่วย
ในสังกัด
สานักงานตารวจ
แห่งชาติในการ
เสริมสร้างและ
พัฒนาให้
ข้าราชการตารวจ
มีวินัย (สท.)

5. พัฒนาวิธีการ
เสริมสร้าง
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของ
ตารวจในรูปแบบ
ใหม่ (จต.)

- ระดับความ
สาเร็จของการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
คู่มือเสริมสร้าง
การปฏิบัติตาม
ประมวล
จริยธรรมและ

1) โครงการเสริมสร้างความรู้การ
ประชาสัมพันธ์ สานองค์กรสู่
ความสาเร็จ (สท.)
2) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
สร้างองค์กรสู่ความสาเร็จ
“One Stop P.R.” (สท.)

5.1 พัฒนาเกณฑ์จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตารวจให้เป็นรูปธรรม (จต.)

1) โครงการปรับปรุงระบบการ
สรรหานักเรียนให้มีคุณภาพ

๗๖

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
จรรยาบรรณของ
ตารวจในหน้า
เว็บไซต์ของ
หน่วยงานใน
สังกัดสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

และจรรยาบรรณของตารวจเพื่อส่งเสริมยกย่อง
และเป็นขวัญกาลังใจ (จต.)

(รร.นรต.)

สรรหานักเรียนให้มีคุณภาพ
(รร.นรต.)

5.4 สร้างสื่อที่ใช้เผยแพร่เรื่องราวที่ใช้เสริมสร้าง
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ (บช.ศ.)

1) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือ
เสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตารวจในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ
(บช.ศ.)

- ระดับความสาเร็จของการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของ
ตารวจในหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานในสังกัด
สานักงานตารวจแห่งชาติ
(บช.ศ.)

บช.ศ.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

- ระดับความสาเร็จในการ
จัดกิจกรรมตามโครงการฯ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(วน. และ จต.)
- ระดับความสาเร็จในการ
จัดกิจกรรมตามโครงการฯ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(วน. และ จต.)

วน.

วน. และ
จต.

5.5 บู ร ณาการกับ หน่ ว ยที่ มี อานาจหน้ าที่ และกากั บ 1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสานักงาน
ดูแลเรื่ องความประพฤติและวินั ยหรือหน่ วยงานด้าน จเรตารวจ (วน. และ จต.)
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (วน. และ จต.)
2) ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับสานักงานคณะกรรมการ
ป.ป.ท. (วน. และ จต.)

๗๗

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5.6 ให้คาปรึกษา ชี้แนะ จัดอบรมและสนับสนุนหน่วย 1) โครงการวินัยสัญจร พ.ศ. 2559
หรือหลักสูตรต่าง ๆ ในการจัดอบรมพัฒนาความรู้ด้าน (วน.)
วินัยให้กับข้าราชการตารวจ คณะกรรมการสืบสวน/
สอบสวน ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้าน
วินัย (วน.)

ตัวชี้วัด

- ร้อยละของการสนับสนุน
วิทยากรเดินทางไปอบรมให้
ความรู้ด้านวินัยกับ ภ.จว.
กลุ่มเป้าหมายตามแผน
ร้อยละ 100
(กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ทุก
ภ.จว. ในสังกัด ภ.1 และ ภ.2
(วน.)
5.7 กากับ ดูแล ติดตาม การปฏิบัติของหน่วยในการ 1) ติดตามแนะนาโครงการ/กิจกรรม - ร้อยละของการติดตาม
เสริมสร้างพัฒ นาวินัย ตามแนวทางระเบียบ ก.ตร. ว่า ที่หน่วยควรปฏิบัติเพิ่มเติม
แนะนาผลการดาเนินการ
ด้วยวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการตารวจมี เสริมสร้างพัฒนาวินัยข้าราชการ
ของหน่วยงานในสังกัด ตร.
วินัย (วน.)
ตารวจในสังกัดและเร่งรัดการ
และสรุปผลเสนอ ตร.
รายงานตามวงรอบระยะเวลาทุก ๆ พิจารณา ร้อยละ 100
6 เดือน (วน.)
(วน.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

วน.

วน. ภ.1
และ ภ.2

วน.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

๗๘

กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ
เป้าประสงค์ : ๒.2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของตารวจ
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและการปฏิบัติงานของตารวจ
-ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ์
1. เพิ่มขีด
ความสามารถของ
สถานีตารวจและ
หน่วยบริการ
ประชาชนใน
ทุกมิติ
(สยศ.ตร.(ผอ.))

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

- ควบคุม
คดีอาญาซึ่งมีผล
ต่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนกลุ่มคดี
ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์ ไม่เกิน
2. ปรับทัศนคติ 6.24 คดี/
วิธีการทางานที่ ประชากรหนึ่ง
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ แสนคน (สยศ.ตร.
โดยยึดประชาชน (ผอ.))
และชุมชนเป็น - ควบคุม
ศูนย์กลาง
คดีอาญา
(สยศ.ตร.(ผอ.)) ที่มีผลต่อ

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.1 การพัฒนาสถานีตารวจชุมชน (koban)
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ (สยศ.ตร.(ผอ.))

1) จัดให้มสี ถานีตารวจชุมชน
(Koban) เพิ่มขึ้นในทุก บก./ภ.จว.
ละ 1 สถานี เว้น บก./ภ.จว.ศชต.
จานวน 82 สถานี (สยศ.ตร.(ผอ.))

- หน่วยงานระดับ บก./ภ.จว.
ยกเว้น ภ.จว. ในสังกัด ศชต.
จานวน 82 สถานี มีการ
จัดตั้งสถานีตารวจชุมชน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(สยศ.ตร.(ผอ.))

2.1 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการตารวจ
และเป้าหมายการทางานของหน่วยงานทุกระดับให้
ยึดถือ “การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นปรัชญาใน
การทางาน” (สยศ.ตร.(ผอ.))

1) อบรมสร้างจิตสานึก ให้ความรู้
ความเข้าใจ ปรับทัศนคติและบูรณา
การเกี่ยวกับงานชุมชนสัมพันธ์และ
งานการมีส่วนร่วมของประชาชนแก่
ข้าราชการตารวจทุกระดับของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
(สยศ.ตร.(ผอ.))

- หน่วยปฏิบัติระดับ บช./ภ.
จัดให้มีการอบรมตาม
โครงการฯ ครบทุกหน่วย
(สยศ.ตร.(ผอ.))

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
สยศ.ตร.
บช.น.
(ผอ.)
ภ.1-9
ศชต.

สยศ.ตร.
(ผอ.)

บช.น. ก.
ภ.1-9
ศชต. และ
สตม.

๗๙

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน กลุ่ม
คดีความผิดเกี่ยวกับ
ชีวิตร่างกายและเพศ
ไม่เกิน 24.24 คดี/
ประชาการหนึ่งแสน
คน (สยศ.ตร.(ผอ.))

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

๘๐

กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ
เป้าประสงค์ : 2.๓ มีกระบวนงานที่โปร่งใสมีมาตรฐาน
- มีกระบวนงานมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ
- มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

๑. กาหนด
กรอบมาตรฐาน
และปรับปรุง
แก้ไขขั้นตอน
กระบวนงาน
และระยะเวลา
ในการ
ปฏิบัติงานของ
สถานีตารวจ
และงานบริการ
ประชาชน
(สยศ.ตร.(ยศ.))

- ความเชื่อมั่น
ต่อการบริการ
ของตารวจ (WEF)
- ระดับ
ความสาเร็จขยาย
ขีดความสามารถ
ในการตรวจพิสูจน์
หลักฐาน
(สพฐ.ตร.)
- จานวนงานวิจัย
ที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

แนวทางการดาเนินงาน
1.1 ดาเนินการตามแนวทาง และวิธีประเมินผล
โครงการพัฒนาสถานีตารวจเพื่อประชาชน
(โรงพักเพื่อประชาชน) ระยะที่ 4 (พ.ศ.25592563) เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของสถานีตารวจ ใน 5 ด้าน เพื่อให้ประชาชน
มีความปลอดภัย และมีความเชื่อมั่น ศรัทธา
ในการทางานของตารวจ ดังนี้ (สยศ.ตร.(ยศ.))
1.1.1 มาตรฐานด้านการให้บริการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
- ระดับความสาเร็จในการ
ดาเนินกิจกรรมตามแนวทาง
และวิธีประเมินผลโครงการ
พัฒนาสถานีตารวจ
เพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อ
ประชาชน) ใน 5 ด้าน

1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบ สี อาคาร
สถานีตารวจ ที่พักสายตรวจ ติดตั้ง
ป้ายชื่อหน่วยงาน ป้ายอาคารที่ทา
การ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบริการ
ประชาชน และยานพาหนะ
ให้เป็นไปตามระเบียบสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
สยศ.ตร.
(ยศ.)

ปฏิบัติ
บช.น.
ภ.1-9
และ
ศชต.

๘๑

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
- จานวน
ผลงานวิจัยที่มีการ
เผยแพร่หรือ
นาไปใช้ประโยชน์
ไม่น้อยกว่า 10
โครงการ

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2) จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คอย
ให้คาแนะนาประชาชน ทราบ
ขั้นตอนการติดต่องานและข้อมูล
ข่าวสารของสถานีตารวจ
3) รวมงานที่ประชาชนต้องมาใช้
บริการไว้ ณ บริเวณจุดเดียวกัน
พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ไว้บริการประชาชน
อย่างเพียงพอ ให้บริการบนสถานี
4) การรักษามาตรฐานระยะเวลาใน
การให้บริการโดยให้บริการ
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว และ
กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ พร้อมติด
ประกาศให้ประชาชนผู้รับบริการเห็น
ได้อย่างชัดเจน
5) ดูแลรักษาความสะอาด และ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
อาคาร/สถานที่ จัดให้มีที่จอดรถทุก
ประเภทสาหรับผู้มาติดต่อราชการ
ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
6) มีการจัดสิ่งอานวยความสะดวก
สาหรับคนพิการ

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
สพฐ.ตร.

ปฏิบัติ
สพฐ.ตร.

๘๒

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
7) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของสถานีตารวจ
ทุกระดับให้มีจิตใจในการให้บริการ
ด้วยความเต็มใจและใส่ใจ
8) สารวจความคิดเห็นและความ
พึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ
เป็นระยะ ๆ อย่างสม่าเสมอ
(สยศ.ตร.(ยศ.))

1.1.2 มาตรฐานด้านการอานวยความยุติธรรม 1) การบริหารจัดการที่ดีและเป็น
ทางอาญา
ระบบของหัวหน้าสถานีตารวจ
เกี่ยวกับงานสอบสวน
2) กวดขันการปฏิบัติงานของ
พนักงานสอบสวนให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และคาสั่ง
ของทางราชการ
3) พนักงานสอบสวนจัดระบบ
ควบคุมสานวนการสอบสวนทั้งคดี
ที่เสร็จแล้วและคดีที่ยังไม่แล้วเสร็จไว้
อย่างเป็นระบบ
4) มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

๘๓

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
งานสอบสวน อาทิ
- กวดขันพนักงานสอบสวนในการ
คืนหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ต้องหา
หรือหลักทรัพย์ กรณีเจ้าของนา
สิ่งของไปเก็บรักษาเองเมื่อครบ
กาหนด และตรวจสอบผลการ
ดาเนินการเมื่อมีการผิดสัญญา
ประกัน
- กวดขันพนักงานสอบสวนในการคืน
ของกลาง เงินของกลาง การคืนรถ
ในคดีอุบัติเหตุ และคืนรถต้องสงสัย
ที่ยึดไว้
5) กากับ ดูแล อานวยความสะดวกด้าน
การสอบสวน โดยการประชาสัมพันธ์
ติดประกาศหลักเกณฑ์การประกันตัว
ผู้ต้องหาและการรับหลักฐานการ
รับคาร้องทุกข์ ให้ประชาชนรับทราบ

1.1.3 มาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย 1) ปรับปรุงพัฒนาระบบสายตรวจให้
ในชีวิตและทรัพย์สิน
เหมาะสมกับสถานภาพอาชญากรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

๘๔

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ในพื้นที่และสถานการณ์ในพื้นที่
2) ดาเนินการตามหลักเกณฑ์การ
ตรวจท้องที่ การตรวจตู้แดง และการ
ควบคุม ตรวจสอบสายตรวจ (ตามที่
กาหนดไว้ในคู่มือสายตรวจฯ ปี
๒๕๕๓ และ 2556)
3) ปรับปรุงระบบตู้ยาม และที่พัก
สายตรวจ ให้มีความพร้อมที่จะสกัด
จับกุมคนร้าย
4) จัดทาแผนการตั้งจุดตรวจ
จุดสกัด ค้นบุคคลและยานพาหนะ
ตามหนังสือ สานักงานตารวจแห่งชาติ
ที่ 0007.34/5578 ลงวันที่ 13
ธันวาคม 2556
5) จัดทาข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตาม
คู่มือการจัดทาและใช้ข้อมูลข่าวสาร
ประจาสถานีตารวจ (ศขส.สน./สภ.)
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสถานี
ตารวจให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
6) จัดทาแผนเผชิญเหตุให้สามารถ

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

๘๕

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ปฏิบัติได้จริง และมีการซักซ้อมอย่าง
เป็นระบบตามความเหมาะสม
7) รณรงค์ป้องกันอาชญากรรม โดย
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม ในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น เยาวชนสัมพันธ์ สมาชิก
แจ้งข่าวอาชญากรรม สมาชิกตารวจ
บ้าน เพื่อนบ้านเตือนภัย อาสา
ป้องกันอาชญากรรม อาสาสมัคร
รักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้าน
หมู่บ้านปลอดอาชญากรรม และ
ฝากบ้านไว้กับตารวจ เป็นต้น
8) เร่งรัดการสื บสวนจับกุมคนร้าย
และคดีที่มีผลกระทบต่อการดารง
ชีวิตประจาวันของประชาชน
9) ควบคุมปราบปรามแหล่ง
อบายมุข และสถานบริการที่กระทา
ผิดกฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
10) ป้องกันปราบปราม และการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดทุกประเภท
อย่างเฉียบขาด

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

๘๖

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน
1.1.4 มาตรฐานด้านการควบคุมและจัดการ
จราจร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) จัดระบบและวางแผนจัดการ
จราจร รวบรวมข้อมูล และสภาพ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการ
วางแผนจัดการจราจร และแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุจราจรที่เกิดขึ้นจริงใน
พื้นที่รับผิดชอบ
2) จัดกาลังตารวจ ควบคุมอานวย
ความสะดวก และแก้ไขปัญหา
การจราจร ในบริเวณจุดที่มีปัญหา
การจราจร การตั้งจุดตรวจ เพื่อ
บังคับใช้กฎหมายกับประชาชนอย่าง
เหมาะสมและถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบฯ
3) บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่าง
จริงจัง เป็นธรรม และมีมาตรฐาน
4) การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการงานจราจร
5) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
การจราจร โดยการเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจ เพื่อปลูกฝังวินัยจราจร

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

๘๗

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

1.1.5 มาตรฐานด้านการบริหารและพัฒนา
บุคลากร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ในสถานศึกษา หน่วยงาน สถาน
ประกอบการ หรือชุมชน ในพื้นที่
6) ประชาสัมพันธ์การทางานของ
ตารวจ เพื่อสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชน
1) ดูแลความประพฤติและทุกข์สุข
ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด
อาทิ จัดแบ่งกลุ่มการปกครองบังคับ
บัญชาตามสายงาน ตามคาสั่งกรม
ตารวจ ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๓๗ การจัดสวัสดิการ
ต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการตารวจ และ
การจัดทาบัญชีรายชื่อข้าราชการ
ตารวจที่มีโรคประจาตัว การเจ็บป่วย
รวมถึงอุบัติเหตุต่าง ๆ
2) การพัฒนาองค์ความรู้ คุณธรรม
จริยธรรม และแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น รวมถึงสอดส่องดูแลและ
กวดขันผู้ใต้บังคับบัญชาให้ประพฤติ
ตนอยู่ในระเบียบวินัย/ประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณอยู่เสมอ

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

๘๘

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.

3) การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับ
ข้าราชการตารวจ อย่างต่อเนื่อง
4) ควบคุมการบริหารจัดการด้าน
การเงิน งบประมาณและพัสดุของ
หน่วยให้ถูกต้อง โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
5) การตรวจสอบความพร้อมของ
อุปกรณ์ อาวุธยุทโธปกรณ์
ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้
เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ระดับ
ความสาเร็จของ
การขยายขีด
ความสามารถใน
การตรวจพิสูจน์
หลักฐาน
(สพฐ.ตร.)

1.2 ปรับปรุงพัฒนาระบบงานและกระบวนงาน
ของหน่วยให้มีประสิทธิภาพ (สพฐ.ตร.)

1) ขยายขีดความสามารถในการ
- ระดับความสาเร็จขยายขีด
ตรวจพิสูจน์หลักฐานให้สามารถ
ความสามารถในการตรวจ
รองรับการปฏิบัติงานของพนักงาน พิสูจน์หลักฐาน (สพฐ.ตร.)
สอบสวนในพื้นที่รับผิดชอบหลักและ
พื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างรวดเร็ว
(สพฐ.ตร.)
2) โครงการขยายฐานข้อมูลระบบ
ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ
AFIS (สพฐ.ตร.)
3) โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ

๘๙

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
งานตรวจ (สพฐ.ตร.)
4) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
และระบบสารองข้อมูลลายพิมพ์
นิ้วมือ (สพฐ.ตร.)
- โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
(สพฐ.ตร.)
- พัฒนาคุณภาพของระบบ
ฐานข้อมูลการตรวจพิสูจน์ให้
ครบถ้วน และครอบคลุมทุกหน้างาน
สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
(สพฐ.ตร.)
5) โครงการปรับปรุงฐานข้อมูล DNA
(สพฐ.ตร.)
6) โครงการจัดทาฐานข้อมูลอาวุธปืน
(สพฐ.ตร.)
- พัฒนาและส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม (สพฐ.ตร.)
7) เสริมสร้างสังคมนวัตกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

๙๐

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โดยส่งเสริมระบบการเขื่อมโยง
กับการทางานประจาระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(STEM) (สพฐ.ตร.)
8) ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ
ระเบียบและกฎหมายต่อการนา
งานวิจัยและพัฒนาต่อยอดหรือใช้
ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดทา
แผนพัฒนาการวิจัย ส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา
หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ และ
ภาคเอกชน (สพฐ.ตร.)
9) ปรับปรุงและจัดเตรียมโครงสร้าง
พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านวิจัยและพัฒนา
ให้มีความพร้อม ทันสมัย (สพฐ.ตร.)
10) จัดทาโครงการตรวจสอบ
และประเมินผลความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
(สพฐ.ตร.)

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

๙๑

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

- โครงการจัดทาและแจกจ่าย
คู่มือบริการประชาชน (สพฐ.ตร.)
- โครงการฝึกอบรมบุคลากร
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรฐาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
- อบรม และสัมมนางานด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรมีความ
พร้อมในการเป็นผู้ชานาญในแต่ละ
ระดับ (สพฐ.ตร.)
11) โครงการตรวจดีเอ็นเอ (นต.)
- ระดับความสาเร็จของ
โครงการตรวจดีเอ็นเอ (นต.)
1.3 จัดทาฐานข้อมูลด้านการสืบสวน เช่น แผน
ประทุษกรรม ประวัติผู้ต้องหา หมายจับ เป็นต้น
ให้เชื่อมโยงกันทั้งประเทศ (สพฐ.(ทว.))

1) ให้ทุกหน่วยสร้างเครื่องมือ
- ร้อยละของจานวนฐานข้อมูล
สืบสวนล่วงหน้าไว้ให้ครบถ้วน
ทีด่ าเนินการได้แล้วเสร็จ
เช่น จุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (สพฐ.ตร.)
การเชื่อมสัญญาณกล้อง และข้อมูล
ท้องถิ่นอื่น ๆ เป็นต้น (สพฐ.ตร.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

รพ.ตร.
(นต.)

รพ.ตร.
(นต.)

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.

๙๒

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

๒. เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
กรอบมาตรฐาน
ขั้นตอน
กระบวนงาน
และระยะเวลา
ในการ
ปฏิบัติงานให้
ประชาชน
รับรู้โดยใช้สื่อ
ต่าง ๆ (สท.)

- สถิติในการผลิต
และเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อวิทยุหลัก ตร.
(44 สถานี) (สท.)
- สถิติผู้เข้าชม การ
กดชื่นชอบ (Like)
การแบ่งปัน
(Share) และการ
แสดงความคิดเห็น
ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์
(Social Media)
(เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค
ทวิตเตอร์ ไลน์)

3. เสริมสร้าง
และพัฒนา
ข้าราชการ
ตารวจให้มีวินัย
และเคร่งครัดต่อ

- ข้าราชการตารวจ 3.1 กาหนดมาตรการในการแก้ปัญหาการทุจริตที่
มีวินัยเคร่งครัดต่อ ประชาชนร้องทุกข์ตามลาดับความสาคัญและ
คุณธรรม
ขับเคลือ่ นไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (จต.)
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
สท.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

2.1 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่านสื่อ 1) ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่
วิทยุหลัก ตร. (44 สถานี) เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ ของตารวจผ่านสื่อวิทยุหลัก ตร.
การปฏิบัติหน้าที่ของตารวจ (สท.)
(44 สถานี) เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
(สท.)

- จานวนครั้งในการผลิตและ
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อวิทยุหลัก ตร. (44 สถานี)
(สท.)

2.2 เพิ่มขยายเครือข่าย ช่องทางในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social
Media) (เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ไลน์) (สท.)

2) ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่
ของตารวจผ่านสื่อสังคมออนไลน์
(Social Media) (เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค
ทวิตเตอร์ ไลน์) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบ (สท.)

- จานวนครั้งในการเข้าชม
การกดชื่นชอบ (Like) การ
แบ่งปัน (Share) และการแสดง
ความคิดเห็นผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media)
(เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์
ไลน์) (สท.)

สท.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

1) สานักงานตารวจแห่งชาติเข้าร่วม
ใช้งานระบบการจัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์ (ระบบกลาง) ที่สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) กาลังจะ
พัฒนาข้อมูลเรื่องร้องทุกข์จาก

- ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาระบบการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ (จต.)

จต.

จต.

๙๓

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

คุณธรรม
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของ
ตารวจ (จต.)

ตารวจ (จต.)
- ระดับ
ความสาเร็จของ
การตรวจสอบ
ภายในตามแผน
ตรวจสอบประจาปี
(สตส.)
- จานวนสถานี
ตารวจที่ได้ทาการ
วิเคราะห์ปัญหา
ภายในพื้นที่
(สยศ.ตร.(ผอ.))

4. พัฒนางาน
ตรวจสอบ
ภายใน ให้
เป็นไปตาม
แนวทางประกัน
คุณภาพการ
ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ

-ร้อยละของ
ผู้ตรวจสอบภายใน
ที่ได้รับการพัฒนา
ตามโครงการ
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
ผู้ตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ(CGIA) ของ

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

สตส.

สตส.

ทั่วประเทศ ให้ถูกจัดเก็บใน
ฐานข้อมูลรวม (ระบบกลาง) เพื่อลด
ปัญหาความซ้าซ้อนของทุกส่วน
ราชการเป็นมาตรฐานเดียวกัน
รวมทั้งสามารถประมวลผลนาเสนอ
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน
ระดับนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จต.)

4.1 จัดทาร่างโครงการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เสนอขอ
งบประมาณไปยังกองบัญชาการศึกษา (สตส.)
- เสนอโครงการขอความเห็นชอบจาก
ผู้บังคับบัญชา (สตส.)
- จัดส่งผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมอบรมโครงการ
อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายใน

1) โครงการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ (CGIA) ของกรมบัญชีกลาง
(สตส.)

- ร้อยละของผู้ตรวจสอบภายใน
ที่ได้รับการพัฒนา ตามโครงการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้
ตรวจสอบภายในภาครัฐ(CGIA)
ของกรมบัญชีกลาง (สตส.)

๙๔

กลยุทธ์
(สตส.)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

กรมบัญชีกลาง
(สตส.)
5. ดาเนิน
- จานวนสถานี
กิจกรรมที่
ตารวจที่ได้ทาการ
มุ่งเน้นการ
วิเคราะห์ปัญหา
แก้ปัญหาของ ภายในพื้นที่
ชุมชนและสังคม (สยส.ตร.(ผอ.))
(สยศ.ตร.(ผอ.))

แนวทางการดาเนินงาน
ภาครัฐ (CGIA) ตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
(สตส.)
5.1 สถานีตารวจจัดทาข้อมูลการวิเคราะห์ปัญหา
ภายในพื้นที่ร่วมกับ กต.ตร.สน./หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนในพื้ น ที่ แ ละจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ
ของวิธีการและการแก้ไขปัญหา (สยศ.ตร.(ผอ.))

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

1) โครงการพบปะผู้นาชุมชน
(สยศ.ตร.(ผอ.))
2) โครงการชุมชนเข้มแข็ง
(สยศ.ตร.(ผอ.))

- จานวนสถานีตารวจที่ได้ทา
สยศ.ตร.
การวิเคราะห์ปัญหาภายในพื้นที่ (ผอ.)
(สยส.ตร.(ผอ.))

บช.น.
ภ.1-9
และ
ศชต.

3) โครงการตารวจไทยใจสะอาด
(จต.)

- ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาโครงการตารวจไทยใจ
สะอาด (จต.)

บช.น.
ภ.1-9
และ
ศชต.

จต.

๙๕

กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ
เป้าประสงค์ : 2.๔ บุคลากรและหน่วยงานมีครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

1. ส่งเสริม
ศักยภาพ
บุคลากร และ
ระบบงานของ
งานสืบสวน
งานสอบสวน
งานนิติ
วิทยาศาสตร์
และงานป้องกัน
ปราบปราม
อาชญากรรม
(สพฐ.ตร.)

- ร้อยละของ
จานวนบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนา
งานในด้านต่าง ๆ
(สพฐ.ตร.)

1.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบงานของ
งานสืบสวน งานสอบสวน งานนิติวิทยาศาสตร์ และ
งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และส่งเสริม
สนับสนุนให้นาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ทั้งระบบ (สพฐ.ตร.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) พัฒนาศักยภาพบุคลากร
- ร้อยละของจานวน
ระบบงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อความเป็น
งานในด้านต่าง ๆ (สพฐ.ตร.)
มาตรฐานสากลในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบงานตารวจพิสูจน์
หลักฐานให้เกิดการเรียนรู้ควบคู่กับ
การทางาน (Work integrated
learning : WIL) โดยบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้
นาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานทั้งระบบ เพื่อสนับสนุน
งานป้องกันและปราบปรามและ
ลดระดับอาชญากรรม (สพฐ.ตร.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
สพฐ.ตร.

ปฏิบัติ
สพฐ.ตร.

๙๖

กลยุทธ์
2. ตรวจสอบ
ควบคุม เพื่อวาง
แผนการขอรับ
การสนับสนุน
ครุภัณฑ์
ยุทโธปกรณ์
ยานพาหนะ
เครื่องมือ
เครื่องใช้ให้แก่ทุก
หน่วยตามกรอบ
อัตราครุภัณฑ์
(สกบ.)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
- จานวน
หน่วยงานที่ได้
จัดส่งแผนการ
จัดหาครุภัณฑ์
(สกบ.)

แนวทางการดาเนินงาน
1.1 จัดทาแผนจัดหา รักษา ทดแทนครุภัณฑ์
ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ (สกบ.)
1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล โดยนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานทุกด้านและสามารถ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้ (สกบ.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) แผนจัดหาครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์
ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มี
ความเหมาะสมตามมาตรฐานที่
กาหนด ให้เป็นไปตามกรอบอัตรา
ครุภัณฑ์ (สกบ.)
2) โครงการพัฒนาระบบคลังพัสดุ
และระบบฐานข้อมูล (สกบ.)
3) จัดทากรอบอัตราพัสดุประจา
หน่วยด้านยานพาหนะ ประเภท
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ (สกบ.)
3) จัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่
จาเป็นพื้นฐาน สาหรับหน่วยงาน
นาร่องที่งานพิสูจน์หลักฐานตารวจ
รวมทั้งอาคารสถานที่ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (สพฐ.ตร.)

- จานวนหน่วยงานที่ได้
จัดส่งแผนการจัดหาครุภัณฑ์
(สกบ.)

หมายเหตุ : หน่วยรับผิดชอบหลัก เป็นหน่วยรับผิดชอบการจัดทาแผน/โครงการในภาพรวมของสานักงานตารวจแห่งชาติ

- ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาระบบฯ (สกบ.)
- ระดับความสาเร็จของการ
จัดทากรอบอัตราพัสดุ
ประจาหน่วย
- ระดับความสาเร็จของการ
จัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ที่จาเป็นพื้นฐานฯ
(สพฐ.ตร.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
สกบ.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

สกบ.

สกบ.

สกบ.

สกบ.

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.

๙๗

กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตารวจ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : จานวนคดีอาญาที่มีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อจานวนประชากร
เป้าประสงค์ : 3.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการ มีความเข้มแข็ง
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

1. ส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชน
เครือข่ายภาครัฐ
และภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วม
ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด
(สยศ.ตร.(ผอ.))

- จานวน
หมู่บ้าน/ชุมชน
เป้าหมาย
7,325 หมู่บ้าน/
ชุมชน
(สยศ.ตร.(ผอ.))

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1.1 สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ฝึกอบรม
1) แผนปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์และ
ให้ความรู้ เพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงาน
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนใน
(สยศ.ตร.(ผอ.))
กิจการตารวจ (สยศ.ตร.(ผอ.))
1.2 จัดการความขัดแย้งในชุมชน (สยศ.ตร.(ผอ.))
1.3 จัดการปัญหาอาชญากรรมและปัญหาอื่น ๆ ตาม
ข้อเสนอของชุมชน (สยศ.ตร.(ผอ.))
1.4 กาหนดพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินงานร่วมกัน
(สยศ.ตร.(ผอ.))
2) จัดทาสื่อเผยแพร่ผลการ
ปฏิบัติงานตารวจชุมชนสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กิจกรรมตารวจ (สยศ.ตร.(ผอ.))

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

- ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 (สยศ.ตร.(ผอ.))

สยศ.ตร.
(ผอ.)

บช.น.
ภ.1-9
และ
ศชต.

- ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาสื่อเผยแพร่ผลการ
ปฏิบัติงานตารวจชุมชน
สัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกิจการ
ตารวจ (สยศ.ตร.(ผอ.))

สยศ.ตร.
(ผอ.)

บช.น.
ภ.1-9
และ
ศชต.

๙๘

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

3) จัดทาทะเบียนสมาชิกอาสาสมัคร - ระดับความสาเร็จของการ
(สยศ.ตร.(ผอ.))
รวบรวมข้อมูลสมาชิก
อาสาสมัคร (สยศ.ตร.(ผอ.))

สยศ.ตร.
(ผอ.)

บช.น.
ภ.1-9
และ
ศชต.

4) โครงการอบรมอาสาสมัคร
- หน่วยงานระดับสถานี
ช่วยเหลืองานตารวจ (สยศ.ตร.(ผอ.)) ตารวจ จานวน 477 สถานี
มีการดาเนินการฝึกอบรม
อาสาสมัครช่วยเหลืองาน
ตารวจ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 (สยศ.ตร.(ผอ.))

สยศ.ตร.
(ผอ.)

บช.น.
ภ.1-9
และ
ศชต.

สยศ.ตร.
(ผอ.)

บช.น.
ภ.1-9
และ
ศชต.

1.5 เพิ่ ม พู น ความรู้ แ ละเสริม สร้า งแนวร่ ว มในการ 1) แสวงหาความร่วมมือจาก
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (สยศ.ตร.(ผอ.))
ประชาชน
- อบรมสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม
- อบรม รปภ.
- อบรมอาสาสมัครตารวจบ้าน
- อบรมอาสาสมัครตารวจชุมชน
อย่างน้อย 1 โครงการ
(สยศ.ตร.(ผอ.))

- หน่วยงานระดับสถานี
ตารวจ จานวน 1,467
สถานี มีการดาเนินโครงการ
ชุมชนเข้มแข็ง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 (สยศ.ตร.(ผอ.))

๙๙

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

1.6 รวบรวมจัดทาฐานข้อมูลภาคประชาชนกลุ่ม
องค์กรในชุมชนเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนให้
เป็นปัจจุบัน (สยศ.ตร.(ผอ.))

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2) โครงการชุมชนเข้มแข็ง
- โครงการชุมชน/หมู่บ้านปลอด
อาชญากรรม ปลอดยาเสพติด
ปลอดอบายมุข
- โครงการชุมชน/หมู่บ้าน
โรงเรียน มัสยิด สถานประกอบการ
สีขาว
- โครงการจัดระเบียบรอบ
สถานศึกษา อย่างน้อย 1 โครงการ
(สยศ.ตร.(ผอ.))
1) จัดทาฐานข้อมูลภาคประชาชน
กลุ่มองค์กรในชุมชนหน่วยงาน
ราชการและเอกชน ที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจการตารวจให้เป็นระบบ
และเป็นปัจจุบัน (สยศ.ตร.(ผอ.))
2) นาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูล (สยศ.ตร.(ผอ.))

ตัวชี้วัด

- ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาทะเบียนสมาชิก
อาสาสมัคร (สยศ.ตร.(ผอ.))

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
สยศ.ตร.
(ผอ.)

ปฏิบัติ
บช.น.
ภ.1-9
และ
ศชต.

สยศ.ตร.
(ผอ.)

บช.น.
ภ.1-9
และ
ศชต.

๑๐๐

กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตารวจ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : จานวนคดีอาญาที่มีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อจานวนประชากร
เป้าประสงค์ : 3.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการ มีความพึงพอใจ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

๑. ส่งเสริม
ยกย่อง เชิดชู
เกียรติและ/หรือ
ให้รางวัลตอบ
แทนคุณความดี
แก่ประชาชน
องค์กรส่วน
ท้องถิ่น เครือข่าย
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่เข้า
มามีส่วนร่วม
ในกิจการตารวจ
(สลก.ตร.)

- ระดับ
ความสาเร็จของ
โครงการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
ข้าราชการตารวจ
องค์กร และ
บุคคลภายนอกที่
ทาคุณงามความดี
ช่วยเหลืองาน
ตารวจ และให้การ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ
สานักงานตารวจ
แห่งชาติจนเป็นที่
ยกย่องแก่บุคคล

แนวทางการดาเนินงาน
1.1 การช่วยเหลืองานป้องกันโดยการให้รางวัลกับ
ผู้ช่วยเหลืองานตารวจ (สลก.ตร.)
1.1.1 จัดทาโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการตารวจ องค์กร และบุคคลภายนอกที่ทา
คุณงามความดี ช่วยเหลืองานตารวจ และให้การ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ (สลก.ตร.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการตารวจ องค์กร และ
บุคคลภายนอกที่ทาคุณงามความดี
ให้กับสานักงานตารวจแห่งชาติ
(สลก.ตร.)
• ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ
จะดาเนินการมอบโล่และประกาศ
เกียรติคุณในการจัดงานวันตารวจ
ประจาปี

ตัวชี้วัด

- จานวนรางวัลที่มอบให้กับ
ข้าราชการตารวจ องค์กร
และบุคคลภายนอก ร้อยละ
100 (สลก.ตร.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

สลก.ตร.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

๑๐๑

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2.1 ดาเนินการจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปีเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับประชาชนที่เป็น
อาสาสมัครช่วยเหลืองานตารวจตามหลักเกณฑ์
คาของบประมาณ (สยศ.ตร.(ผอ.))

1) จัดทาคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปี เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับ
อาสาสมัครที่ช่วยเหลืองานตารวจ
(สยศ.ตร.(ผอ.))

- ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปี เพื่อเป็น
ค่าตอบแทนให้กับ
อาสาสมัครที่ช่วยเหลืองาน
ตารวจ (สยศ.ตร.(ผอ.))

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

สยศ.ตร.
(ผอ.)

สยศ.ตร.
(ผอ.)

สงป.

สงป.

สยศ.ตร.
(ผอ.)

สยศ.ตร.
(ผอ.)

ทั่วไปภายใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
๒. สนับสนุนเงิน
ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการให้กับ
ประชาชนและ
เครือข่ายภาครัฐ
และภาคเอกชน
ตามความ
เหมาะสม
(สงป. และ
สยศ.ตร.(ผอ.))

- ระดับ
ความสาเร็จของ
การจัดทาแผน
จัดสรร
งบประมาณ
ค่าตอบแทนให้กับ
อาสาสมัครที่
ช่วยเหลืองาน
ตารวจ
(สยศ.ตร.(ผอ.))

2.2 สานักงานตารวจแห่งชาติ จัดสรรงบประมาณให้ 1) จัดสรรงบประมาณตามคาขอ
- ระดับความสาเร็จของการ
เพียงพอ (สงป.)
งบประมาณรายจ่ายประจาปี (สงป.) จัดสรรงบประมาณตามคา
ของบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 (สงป.)
2.3 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อเป็น 1) จัดทาแผนจัดสรรงบประมาณ
ค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครที่ช่วยเหลืองานตารวจ รายจ่ายประจาปี เพื่อเป็น
(สยศ.ตร.(ผอ))
ค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครที่

- ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาแผนจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย

๑๐๒

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

สยศ.ตร.
(ผอ.)

บช.น.,
ภ.1-9
และ
ศชต.

ช่วยเหลืองานตารวจ ตามหลักเกณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
คาของบประมาณและระยะเวลาที่ 2559 (สยศ.ตร.(ผอ.))
กาหนด (สยศ.ตร.(ผอ.))
๓. ปรับปรุง
พัฒนารูปแบบ
วิธีการปฏิบัติ
ตลอดจนแนวทาง
การประเมินผล
การเข้ามามีส่วน
ร่วมของ ประชาชน
องค์กรส่วนท้องถิ่น
เครือข่ายภาครัฐ
และภาคเอกชนให้มี
ความชัดเจน
สามารถนาไป
ปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม มีความ
เหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาและความ

- ระดับความสาเร็จ
การปฏิบัติงาน
ชุมชุนและมวลชน
สัมพันธ์ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
เมื่อเปรียบเทียบ
ผลการประเมิน
ในปีที่ผ่านมา
(สยศ.ตร.(ผอ.))

3.1 สังเกตการณ์ แนะนา ชี้แจงและติดตามผล
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมในกิจการตารวจ ของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(สยศ.ตร.(ผอ.))

1) จัดทาแผนออกตรวจติดตามการ
ปฏิบัติงานของชุดตารวจชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ เพื่อทราบปัญหาและ
อุปสรรค ตลอดจนเสนอแนะ
แนวทางการปฏิบัติงาน
(สยศ.ตร.(ผอ.))

- ร้อยละของการออกตรวจ
ติดตามการปฏิบัติงานของ
ชุดตารวจชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ ตามแผนฯ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
(สยศ.ตร.(ผอ.))

๑๐๓

กลยุทธ์
ต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่
(สยศ.ตร.(ผอ.))

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

๑๐๔

กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตารวจ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : จานวนคดีอาญาที่มีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อจานวนประชากร
เป้าประสงค์ : 3.3 กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเอื้อต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

1.บูรณาการ
กลไกที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ
ให้มีการเชื่อมโยง
การดาเนินงาน
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
องค์กรส่วน
ท้องถิ่น เครือข่าย
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
ให้มีเอกภาพ
ลดความซ้าซ้อน
ในการปฏิบัติงาน
(สยศ.ตร.(ผอ.))

- ระดับความสาเร็จ
การปฏิบัติงาน
ชุมชุนและมวลชน
สัมพันธ์ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
เมื่อเปรียบเทียบ
ผลการประเมิน
ในปีที่ผ่านมา
(สยศ.ตร.(ผอ.))

1.1 ทบทวน/ศึกษา/ปรับปรุงบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของเครือข่าย ภาคประชาชน เช่น กต.ตร.
อาสาสมัครต่าง ๆ เพื่อร่วมมือกันในการทางานอย่าง
ใกล้ชิด (สง.ก.ต.ช.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) จัดประชุม สัมมนาระดมสมอง
เพื่อกาหนดแนวทางในการปฏิบัติ
(สง.ก.ต.ช.)
2) จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานด้าน
กฎหมาย (กมค.)

- ระดับความสาเร็จของการ
จัดประชุม สัมมนาฯ
(สง.ก.ต.ช.)
- ร้อยละของจานวนคู่มือ
การปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
(กมค.)

1.2 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
1) โครงการ กต.ตร. พบประชาชน
ตรวจสอบกิจกรรมการทางานของตารวจ (สง.ก.ต.ช.) (สง.ก.ต.ช.)

- ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการ กต.ตร.
พบประชาชน (สง.ก.ต.ช.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
(สยศ.ตร.
(ผอ.))
สง.ก.ต.ช.

ปฏิบัติ
บช.น.
ภ.1-9
ศชต.
และ
กมค.

สง.ก.ต.ช. สง.ก.ต.ช.

๑๐๕

กลยุทธ์
๒. ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย กฎ
ระเบียบ คาสั่ง
และข้อบังคับ
ต่าง ๆ
ที่เป็นอุปสรรค
ต่อการเปิดโอกาส
ให้ประชาชน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เครือข่ายภาครัฐ
และภาคเอกชน
(กมค. และ
สง.ก.ตร.)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

- ระดับ
2.1 ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ความสาเร็จของ กับการเปิดโอกาสให้ประชาชน องค์กรปกครองส่วน
การจัดทาหรือ
ท้องถิน่ เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน (กมค.)
ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
(กมค.)

1) จัดทาระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยการ
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบการ
บริหารการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการกระทา
ความผิดทางอาญา การรักษาความ
สงบเรียบร้อยและการรักษาความ
ปลอดภัยของประชาชน ที่เหมาะสม
กับความต้องการของแต่ละท้องถิ่น
และชุมชน (สง.ก.ต.ช.)

2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านอานวย
ความยุติธรรม (กมค.)
- การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ด้านการอานวยความยุติธรรม (กมค.)

1) เข้าร่วมหรือจัดงานเสวนาประชุม
วิชาการทางกฎหมายร่วมกับองค์กร
อื่น หรือสถาบันการศึกษาด้าน
กฎหมาย
2) รวบรวมและระดมความคิดเห็น
ความต้องการของประชาชนในการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงกฎ
ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่ไม่
ขัดต่อกฎหมายหรือกระทบต่อระบบ
กระบวนการยุติธรรม

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

- ระดับความสาเร็จของการ
ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
เปิดโอกาสให้ประชาชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เครื่อข่ายภาครัฐและ
ภาคเอกชน (สง.ก.ต.ช.)

กมค.

สง.ก.ต.ช.

- ร้อยละของจานวน
กฎหมาย ระเบียบที่จัดทา
หรือปรับปรุงได้ดาเนินการ
ได้แล้วเสร็จ (กมค.)

กมค.

กมค.

๑๐๖

กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตารวจ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : จานวนคดีอาญาที่มีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อจานวนประชากร
เป้าประสงค์ : 3.๔ หน่วยงานและบุคลากรนาแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการประชาชน
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

๑. ปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์
ของข้าราชการ
ตารวจและ
เป้าหมายการ
ทางานของ
หน่วยงานทุก
ระดับให้ยึดถือ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชนใน
การทางานตาม
แนวคิด
Community
Policing
(สยศ.ตร.(ผอ))

- ข้าราชการ
ตารวจมีความรู้
เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ทางานตาม
แนวคิด
Community
Policing

แนวทางการดาเนินงาน
1.1 การฝึกอบรมข้าราชการตารวจหรือพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการทางานตามแนวคิด Community
Policing (สยศ.ตร.(ผอ.))

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) อบรมบุคลากร และเสริมสร้าง
ความรู้ด้านการบริหารงานแบบ
มีส่วนร่วมของประชาชนให้แก่
เจ้าหน้าที่ตารวจทุกระดับ
(สยศ.ตร.(ผอ.))
- จัดให้มีวิชาการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
งานชุมชนสัมพันธ์ และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการป้องกัน
อาชญากรรม โครงการ/กิจกรรม
การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาชน
ในชุมชน/หมู่บ้าน และโครงการ
ศึกษา ดูงานการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (โดยใช้หลักการชุมชน
เข้มแข็ง) ในกิจการตารวจภายใน
ประเทศทุกหลักสูตรการศึกษาอบรม

- ระดับความสาเร็จของการ
บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
ในการทางานตามแนวคิด
Community Policing
ในหลักสูตรของ ตร.
(สยศ.ตร.(ผอ.))

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

สยศ.ตร.
(ผอ.)

หน่วย
ฝึกอบรม
ในสังกัด
ตร.

๑๐๗

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

สยศ.ตร.
(ผอ.)

บช.น.
ภ.1-9
และ
ศชต.

ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
๒. จัดทาฐานข้อมูล
ในเรื่องการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
ได้แก่ ทะเบียน
อาสาสมัคร องค์กร
ส่วนท้องถิ่น
เครือข่ายภาครัฐ
และภาคเอกชน
ประเภทและชนิด
ของกิจกรรมที่
ดาเนินการและให้
สามารถเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม
และหน่วยงานอื่น ๆ
(สยศ.ตร.(ผอ.))

- ระดับความสาเร็จ 2.1 รวบรวมจัดทาฐานข้อมูลภาคประชาชน
ของการจัดทา
กลุ่มองค์กรในชุมชน เครือข่ายภาครัฐและ
ฐานข้อมูลอาสาสมัคร ภาคเอกชนให้เป็นปัจจุบัน (สยศ.ตร.(ผอ.))
ช่วยเหลือกิจการ
ตารวจ
(สยศ.ตร.(ผอ.))

1) รวบรวมข้อมูลภาคประชาชน
- ระดับความสาเร็จของการ
กลุ่มองค์กรในชุมชน หน่วยงาน
รวบรวมทะเบียนสมาชิก
ราชการและเอกชน ที่เข้ามามีส่วนร่วม อาสาสมัคร (สยศ.ตร.(ผอ.))
ในกิจการตารวจ ให้เป็นระบบและ
เป็นปัจจุบัน (สยศ.ตร.(ผอ.))

๑๐๘

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

3. ปรับโครงสร้าง
หน่วยงานและระบบ
ตาแหน่งให้
สอดคล้องกับการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน
(สกพ.(อต.))

- ระดับความสาเร็จ
ของการกาหนด
ตาแหน่ง/ลักษณะ
งานให้สอดคล้องกับ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
(สกพ.(อต.))
- ก.ตร.หรือ อ.ก.ตร.
บริหารทรัพยากร
บุคคลมีมติอนุมัติ
หรือไม่อนุมัติ
ตามที่เสนอ (ก.ตร.)

แนวทางการดาเนินงาน
3.1 กาหนดตาแหน่ง/ลักษณะงานของ
ผู้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติ หน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านการมีส่วนร่วมในระดับ
กองบัญชาการ/ตารวจภูธรจังหวัด/สถานี
ตารวจ ให้สอดคล้องกัน (สกพ.(อต.))

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) การกาหนดตาแหน่งข้าราชการ
ตารวจทาหน้าที่จราจรในสถานีตารวจ
2) วิเคราะห์และกาหนดตาแหน่ง
ข้าราชการตารวจให้กับสถานีตารวจ
ที่ขอจัดตั้งขึ้นใหม่
3) ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
3.1) ปรับปรุงโครงสร้าง
ส่วนราชการในส่วนบังคับบัญชา
3.2) ปรับปรุงโครงสร้าง
ส่วนราชการในส่วนป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม
3.3) ปรับปรุงโครงสร้าง
ส่วนราชการในส่วนสนับสนุนป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม
3.4) ปรับปรุงโครงสร้าง
ส่วนราชการในส่วนการศึกษา
3.5) ปรับปรุงโครงสร้าง
ส่วนราชการในส่วนบริการ
3.6) ปรับปรุงโครงสร้าง
ส่วนราชการในส่วนปฏิบัติการเฉพาะทาง

- ระดับความสาเร็จของการ
กาหนดตาแหน่ง/ลักษณะ
งานให้สอดคล้องกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
(สกพ.(อต.))
- ระดับความสาเร็จของการ
กาหนดตาแหน่ง/ลักษณะ
งานให้สอดคล้องกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

หมายเหตุ : หน่วยรับผิดชอบหลัก เป็นหน่วยรับผิดชอบการจัดทาแผน/โครงการในภาพรวมของสานักงานตารวจแห่งชาติ

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

สกพ.
(อต.)

สกพ.
(อต.)
และ
ก.ตร.

๑๐๙

กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความพึงพอใจของข้าราชการตารวจต่อการบริหารงานภายในองค์การ
เป้าประสงค์ : 4.1 การบริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

1. การบริหาร
- ระดับความสาเร็จ
ที่มุ่งเน้นผลงาน
ของการจัดทา
ตามแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการ
สยศ.ตร.(ยศ.))
ประจาปีของหน่วย
(สยศ.ตร.(ยศ.))
- ระดับความสาเร็จ
ของการบริหาร
จัดการระบบ
งบประมาณและพัสดุ
(สงป. และ สกบ.)
- ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณสะสม
ตามเป้าหมายมติ
ครม.ในแต่ละไตรมาส
(สงป.)
- ระดับความสาเร็จ
ของการจัดให้มีการ

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.1 จัดทายุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัตริ าชการ 1) จัดทาแผนยุทธศาสตร์สานักงาน
ประจาปี สอดคล้องตามพันธกิจ
ตารวจแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการ
ของแต่ละหน่วย (สยศ.ตร.(ยศ.))
ประจาปี สอดคล้องตามพันธกิจ
ของแต่ละหน่วย(สยศ.ตร.(ยศ.))
2) ถ่ายทอดและขับเคลื่อนแผนฯ
ไปสู่การปฏิบัติ (สยศ.ตร.(ยศ.))
3) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนฯ (สยศ.ตร.(ยศ.))

- ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของ
หน่วย
(สยศ.ตร.(ยศ.))

1.2 บริหารจัดการระบบงบประมาณและพัสดุ
โดยมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์
(สงป. สกบ. และ สยศ.ตร.(ยศ.))

- ระดับความสาเร็จของ
การบริหารจัดการระบบ
งบประมาณและพัสดุ
(สงป. และ สกบ.)
- ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณสะสม
ตามเป้าหมายมติ ครม.
ในแต่ละไตรมาส (สงป.)

1) พัฒนาระบบการบริหาร
งบประมาณและพัสดุให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
(สงป. สกบ. และ สยศ.ตร.(ยศ.))
2) ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ (สงป.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

สยศ.ตร. ทุกหน่วย
(ยศ.) ในสังกัด
ตร.

สงป.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

๑๑๐

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

ฝึกอบรม
ตามโครงการที่ สงป.
กาหนด (สงป.)

- ระดับความสาเร็จ
ของการจัดทา
แผนปฏิบัติการฯ
(สกพ.)

1.3 พัฒนาองค์การและบุคลากรให้มีศักยภาพ
คุณธรรมและจริยธรรมให้มีความสอดคล้อง
ต่อความเปลี่ยนแปลง (สกพ.)

1.4 ขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานขององค์การและบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ (สยศ.ตร.(ยศ.))

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

3) โครงการฝึกอบรมทางด้าน
กระบวนการงบประมาณ (สงป.)
4) จัดทากรอบอัตราครุภัณฑ์
ประจาหน่วย (สกบ.)

- ระดับความสาเร็จของ
การจัดให้มีการฝึกอบรม
ตามโครงการที่ สงป.
กาหนด (สงป.)

1) จัดทาแผนปฏิบัติการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (สกพ.)
2) ดาเนินการเร่งรัดตามแผนฯ
3) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผนฯ
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระดับบุคคล (สกพ.)
2) โครงการตารวจสีขาวดาวคุณธรรม
(จต.)

- ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาแผนปฏิบัติการฯ
(สกพ.)

สกพ.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

- ผลการปฏิบัติ ปีละ
2 ครั้ง
- ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ (จต.)

สกพ.

สกพ.

จต.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

๑๑๑

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน
1.5 วางระบบการควบคุมภายใน และการ
ประเมินผลการควบคุมภายในให้กับหน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ
(สยศ.ตร.(ยศ.))

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1) ทบทวนระบบควบคุมภายใน
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ การบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายในเชิงบูรณาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
(สยศ.ตร.(ยศ.))
1.6 วิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง 1) กาหนดแนวทางการบริหารความ
เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ เสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
เกิดขึ้นจากการดาเนินแผนงาน/โครงการ/
(สยศ.ตร.(ยศ.))
กิจกรรมที่สาคัญ ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้าน 2) วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/
ธรรมาภิบาล (สยศ.ตร.(ยศ.))
โครงการ/กิจกรรม (สยศ.ตร.(ยศ.))
3) จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สาคัญ
ของ ตร.(สยศ.ตร.(ยศ.))
4) มีการดาเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่กาหนดไว้ (สยศ.ตร.(ยศ.))
5) โครงการจัดหาระบบควบคุม
ติดตาม สั่งการ (บช.ตชด.)

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

- ระดับความสาเร็จของ
สยศ.ตร. ทุกหน่วย
การทบทวนระบบการ
(ยศ.) ในสังกัด
ควบคุมภายในและจัดทา
ตร.
รายงานตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกาหนด
มาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544
- ระดับความสาเร็จของ
สยศ.ตร. ทุกหน่วย
การวิเคราะห์และจัดทา
(ยศ.) ในสังกัด
แผนบริหารความเสี่ยงของ
ตร.
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม (สยศ.ตร.(ยศ.))

- ระดับความสาเร็จในการ บช.ตชด. บช.ตชด.
จัดหาครุภัณฑ์ สนับสนุน

๑๑๒

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

1.7 การตรวจสุขภาพประจาปี (รพ.ตร.)

2. จัดทาแผนการ
ศึกษาและฝึกอบรม
ให้ตรงกับความ
จาเป็นและความ
ต้องการของแต่ละ
สายงานให้สอดรับ

- ระดับความสาเร็จ
ของการจัดทา
ยุทธศาสตร์การศึกษา
สานักงานตารวจ
แห่งชาติ
(พ.ศ.2560-2564)

2.1 ระดมและรวบรวมแนวความคิด เพื่อหา
จุดอ่อน จุดแข็งด้านการจัดการศึกษาและ
ฝึกอบรมของสานักงานตารวจแห่งชาติเพื่อนา
ข้อมูลมากาหนดยุทธศาสตร์ (บช.ศ.)
2.2 เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถด้าน
การจัดทายุทธศาสตร์มาให้ความรู้เพื่อกาหนด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

การปฏิบัติของข้าราชการ
ตารวจ เพื่อความมั่นคง
ของประเทศ (บช.ตชด.)
6) โครงการจัดหาระบบโทรคมนาคม - ระดับความสาเร็จในการ บช.ตชด. บช.ตชด.
ระยะที่ 2 ที่บังคับการทางยุทธวิธี
จัดหาครุภัณฑ์สนับสนุน
เคลื่อนที่พร้อมรถยนต์เพื่อบริหาร
การปฏิบัติของข้าราชการ
จัดการชายแดน รองรับการเข้าสู่
ตารวจ เพื่อความมั่นคง
ประชาคมอาเซียน (บช.ตชด.)
ของประเทศ (บช.ตชด.)
1) โครงการตรวจสุขภาพของหน่วยที่ - ระดับความสาเร็จของ
รพ.ตร. รพ.ตร.
ได้รับการตรวจในสังกัดกองบัญชาการ การตรวจสุขภาพของ
และ
ตารวจนครบาล
หน่วยที่ได้รับการตรวจใน
บช.น.
สังกัดกองบัญชาการ
ตารวจนครบาล (รพ.ตร.)
1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดทายุทธศาสตร์การศึกษาของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
(พ.ศ. 2560 - 2564) (บช.ศ.)

- ระดับความสาเร็จของ
การจัดทายุทธศาสตร์
การศึกษาของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
(พ.ศ. 2560 -2564)
(บช.ศ.)

บช.ศ.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

๑๑๓

กลยุทธ์
กับพันธกิจของ
สานักงานตารวจ
แห่งชาติ
(บช.ศ.)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

- จานวนผู้เข้าร่วม
สัมมนาตามโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 (บช.ศ.)

ยุทธศาสตร์ (บช.ศ.)
2.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความ
จาเป็นในการฝึกอบรมกับข้าราชการตารวจที่มี
หน้าที่ในการจัดทาแผนการฝึกอบรม (บช.ศ.)

- ข้าราชการตารวจ
ได้รับการพัฒนาใน
การสร้างหลักสูตรที่มี
ประสิทธิภาพตามตัว
แบบสมรรถนะ
(Competency)
ข้าราชการตารวจ
(บช.ศ.)
4. พัฒนาภาวะผู้นา - ระดับความสาเร็จ
ของการปรับปรุง
และสร้างผู้นาที่
หลักสูตร บตส. เพื่อ
พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง (บช.ศ.) พัฒนาภาวะผู้นาและ
สร้างผู้นาที่พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง (บช.ศ.)
3. พัฒนาทรัพยากร
บุคคลตามแบบ
สมรรถนะ
(Competency)
ข้าราชการตารวจ
(บช.ศ.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

1) โครงการสัมมนาการวิเคราะห์ความ - จานวนผู้เข้าร่วมสัมมนา
จาเป็นในการฝึกอบรม (Training
ตามโครงการไม่น้อยกว่า
Need) ในการจัดแผนการฝึกอบรม
ร้อยละ 80 (บช.ศ.)
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (บช.ศ.)

บช.ศ.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

3.1 นาตัวแบบสมรรถนะ (Competency)
มาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลและหลักสูตร (บช.ศ.)

1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง - จานวนผู้เข้าร่วมสัมมนา
“การสร้างหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ” ได้รับความรู้ไม่น้อยกว่า
(บช.ศ.)
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
(บช.ศ.)

บช.ศ.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

4.1 จัดทาหลักสูตรและองค์ความรู้ที่สามารถ
พัฒนาภาวะผู้นาอย่างต่อเนื่อง (บช.ศ.)

1) ปรับปรุงหลักสูตร บตส. (บช.ศ.)

บช.ศ.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

- ระดับความสาเร็จของ
การปรับปรุงหลักสูตร
บตส.(บช.ศ.)

๑๑๔

กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความพึงพอใจของข้าราชการตารวจต่อการบริหารงานภายในองค์การ
เป้าประสงค์ : 4.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

๑. สร้างบรรยากาศ
แวดล้อมที่ดีแก่
ผู้รับบริการ (สกบ.)

- ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนา
ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ปฏิบัติ
ราชการ(สกบ.)
- ร้อยละของจานวน
ครั้งการจัดกิจกรรม
5 ส (สลก.ตร.)
- มีการปรับปรุง
อาคารสถานที่ของ
สน./สภ. ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 (สกบ.
และ สยศ.ตร.(ยศ.))

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1.1 พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม 1) โครงการก่อสร้างอาคารสถานที่
ภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม สะดวก เหมาะสม (สกบ.)
(สกบ.)
2) โครงการปรับปรุงสถานที่ ภูมิทัศน์
(สกบ.)
3) ดาเนินการตามกิจกรรม ๕ ส.
(สลก.ตร.)

1.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตารวจให้มีความสุข
ในการปฏิบัติงาน (สกบ.)

1) ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน (สกบ.)
2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานให้เพียงพอโดยไม่ให้เป็น
ภาระของข้าราชการตารวจต้องนาเงิน
ส่วนตัวไปจัดซื้อจัดหามาใช้ในราชการ
กันเอง (สกบ.)

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
สกบ. ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

- ระดับความสาเร็จของ
การพัฒนาปรับปรุงอาคาร
สถานที่ปฏิบัติราชการ
(สกบ.)
- ร้อยละของจานวนครั้ง
การจัดกิจกรรม
5 ส (สลก.ตร.)
- มีการปรับปรุงอาคาร
สยศ.ตร.
สถานที่ของ สน./สภ.
(ยศ.)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(สกบ. และ สยศ.ตร.(ยศ.))
- ระดับความสาเร็จของ
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
(สกบ.)

สกบ.

บช.น.
ภ.1-9
และ
ศชต.
ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

๑๑๕

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๒. พัฒนาระบบการ
ให้บริการของทุก
หน่วยงานใน
สานักงานตารวจ
แห่งชาติให้
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชน
(สยศ.ตร.(ยศ.))

- ร้อยละของจานวน
สถานีตารวจที่ได้รับ
การพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชน
(สยศ.ตร.(ยศ.))

2.1 ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ
สะดวกรวดเร็วถูกต้องเป็นธรรม
2.2 การให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
(One Stop Service) (สยศ.ตร.(ยศ.))

1) จัดทาแผนภูมิขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้ผู้รับบริการทราบ
2) จัดตั้งศูนย์บริการงานแบบเบ็ดเสร็จ
ณ จุดเดียว (One Stop Service)
3) โครงการพัฒนาช่องตรวจหนังสือ
เดินทางเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 40 ช่องตรวจ
(สตม.)
4) โครงการทดแทนระบบตรวจ
หนังสือเดินทางผ่านแดน (สตม.)
5) โครงการจัดหาระบบสารสนเทศ
ตรวจคนเข้าเมือง (PIBICS) (สตม.)
6) โครงการรื้อถอนพร้อมติดตั้งระบบ
(PIBICS) และระบบ 8 ล้าน (ชั่วคราว
ระหว่างก่อสร้าง) (สตม.)
7) โครงการจัดสร้างอาคารผู้โดยสาร
ขาเข้า-ขาออก พร้อมห้องน้าและ
อาคารที่ทาการแพทย์ ตม. (สตม.)

ตัวชี้วัด
- ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 (สตม.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
(สยศ.ตร. สยศ.ตร.
(ยศ.))
(ยศ.)
และ
สตม.

๑๑๖

กลยุทธ์
๓. สร้างวัฒนธรรม
ขององค์การโดยให้มี
จิตสานึกต่อการ
ให้บริการประชาชน
(สยศ.ตร.(ยศ.))

๔. ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้
ผู้รับบริการได้รับ
ทราบข้อมูล
อย่างทั่วถึง (สท.)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

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

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

- ระดับความสาเร็จ 3.1 มาตรฐานด้านการให้บริการ
ในการดาเนิน
(สยศ.ตร.(ยศ.))
กิจกรรมตามแนวทาง
สร้างจิตสานึกต่อการ
ให้บริการประชาชน
(สยศ.ตร.(ยศ.))
3.2 ปลูกฝังและสร้างแรงจูงใจในการมีจิต
สานึกในการให้บริการประชาชน (จต.)
3.3 ส่งเสริม ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น (จต.)

1) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของสถานีตารวจ
ทุกระดับให้มีจิตใจในการให้บริการ
ด้วยความเต็มใจและใส่ใจ
(สยศ.ตร.(ยศ.))

- จานวนการจัดการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของ
สถานีตารวจเพื่อให้มีจิตใจ
ในการให้บริการ

1) โครงการสร้างภาพลักษณ์ตารวจ
(เชิดชูเกียรติ) คัดเลือกหน่วยงานและ
ข้าราชการตารวจ เพื่อประกาศเชิดชู
เกียรติให้เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
ตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตารวจ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (จต.)

- ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการสรรหาและ
คัดเลือกข้าราชการตารวจ
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจาปี พ.ศ.2559 (จต.)

จต.

จต.

- จานวนช่องทางการ 4.1 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ
ประชาสัมพันธ์การ ช่องทางการให้บริการ และรับเรื่องร้องเรียน
ให้บริการของ
(สท.)
สานักงานตารวจ
แห่งชาติ (สท.)

1) จัดทาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน การสื่อสารทุกช่องทางสาย
ด่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่าง ๆ
(จต. และ สท.)

- จานวนช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์การ
ให้บริการของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ (สท.)

สท.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

๑๑๗

กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความพึงพอใจของข้าราชการตารวจต่อการบริหารงานภายในองค์การ
เป้าประสงค์ : 4.3 กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
สยศ.ตร. สงป. สกพ.
สทส. จต.
และ
สยศ.ตร.

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๑. พัฒนากระบวนการ
จัดการด้านยุทธศาสตร์
ด้านงบประมาณ
ด้านทรัพยากรมนุษย์
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ด้านการตรวจราชการ
ให้มีความคุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพ
(สยศ.ตร.)

- ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนา
กระบวนการบริหาร
จัดการฯ
(สยศ.ตร.(ยศ.))

1) ฝึกอบรมการจัดทา
- ยุทธศาสตร์ (สยศ.ตร.(ยศ.))
- งบประมาณ (สงป.)
- การบริหารทรัพยากรบุคคล
(สกพ.)
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(สทส.)
- วิธีการตรวจราชการ (จต.)
2) นาเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
(สทส.)

- ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการฯ (สยศ.ตร.(ยศ.))

- หน่วยงานมีการนาระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า
1 ระบบ (สทส.)

สทส.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

๒. กาหนดแผนการ
จัดหาและทดแทน
สถานที่ทาการ
บ้านพัก ยุทโธปกรณ์
อุปกรณ์ เครื่องมือ

- ระดับความสาเร็จ
ของการก่อสร้าง
ปรับปรุงสถานที่
ทาการและบ้านพัก
(สกบ.)

1.1 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
ด้านยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณ ด้าน
ทรัพยากรบุคคล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และด้านการตรวจราชการ ให้มีความคุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงสวัสดิการของตารวจ
- เงินเดือน ค่าตอบแทน
- โครงการอาหารกลางวัน
- การรักษาพยาบาล
- สถานที่พักอาศัย
เพื่อให้ข้าราชการตารวจมีชีวิตที่ดีขึ้น
สามารถอยู่ได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี
(จต. สงป. สกพ. สทส. และ สยศ.ตร.(ยศ.))
2.1 สารวจความต้องการสถานที่ทาการ
บ้านพัก ยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ ยานพาหนะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ (สกบ.) (ทุกหน่วยในสังกัด ตร.)
2.2 จัดหาสถานที่ทาการ บ้านพัก อาวุธ
ยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้

1) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง
สถานที่ทาการ บ้านพัก และ
จัดหายุทโธปกรณ์ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ
ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
(สกบ.)

- ระดับความสาเร็จของ
การก่อสร้างปรับปรุงสถานที่
(สกบ.)

สกบ.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

๑๑๘

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

เครื่องใช้ ยานพาหนะ
ที่จาเป็น เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ (สกบ.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
ตัวชี้วัด
หน่วยรับผิดชอบ
ยานพาหนะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
2) โครงการจัดหาอาวุธปืนให้กับ - ระดับความสาเร็จของ
2.3 ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน
ผู้สาเร็จการศึกษาใหม่ (นรต. และ กระบวนการจัดซื้อจัดหา
ทดแทนที่สามารถนามาประยุกต์ใช้กับภารกิจ นสต.) (สกบ.)
ตามโครงการฯ (สกบ.)
ของตารวจได้อย่างเป็นรูปธรรม (สกบ.)
แนวทางการดาเนินงาน

- ระดับความสาเร็จ
ของโครงการพลังงาน
ทดแทนเพื่อความ
มั่นคงฯ ระยะ
ปานกลาง
(ปี2559 – 2563)
(บช.น.)

3. สร้างมาตรฐานและ - ข้าราชการตารวจ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ในสังกัดสามารถ
(กมค.)
ปฏิบัตงิ านตามคู่มือ
ได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

3.1 สร้างมาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงาน
(กมค.)

3) โครงการพลังงานทดแทนเพื่อ
ความมั่นคง ประเภทผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบ่งระยะเวลาการ
ดาเนินการเป็น 3 ระยะได้แก่
แผนงานระยะสั้น (ปี 2557 2558) แผนงานระยะปานกลาง
(ปี 2559 - 2563) และแผน
ระยะยาว (ปี 2564 - 2568)
(บช.น.)
1) จัดทาและพัฒนาคู่มือการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจของหน่วย
(ทุกหน่วยในสังกัด ตร.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
สกบ.

สกบ. นรต.
ศฝร.ภ.1 9 และ
ศชต.

- ระดับความสาเร็จของ
โครงการพลังงานทดแทน
เพื่อความมั่นคง ประเภท
ผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์

บช.น.

บช.น.

- ข้าราชการตารวจในสังกัด
สามารถปฏิบัติงานตามคู่มือ
ได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
(กมค.)

กมค.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

๑๑๙

กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความพึงพอใจของข้าราชการตารวจต่อการบริหารงานภายในองค์การ
เป้าประสงค์ : 4.4 ข้าราชการตารวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่และนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจ รรม

ตัวชี้วัด

๑. จัดทาแผนการ
ศึกษาและฝึกอบรมให้
ตรงกับความจาเป็น
และความต้องการของ
แต่ละสายงานให้สอด
รับกับพันธกิจของ
สานักงานตารวจ
แห่งชาติ (บช.ศ.)

- ทุกหน่วยงานได้รับ
การพัฒนา
แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้เชิงวิชาการ
(สบร.)

1.1 ประสานฝ่ายสหรัฐอเมริกาในเรื่องแผน/
หลักสูตรการฝึกอบรม อาจารย์ผู้สอน และ
คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับ
หลักสูตรแต่ละหลักสูตรอย่างแท้จริง (สบร.)

1) จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับด้านการบังคับ
ใช้กฎหมายของสถาบันฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 (ตามโครงการฝึกอบรมฯ
ประจาปี ค.ศ.2016) (สบร.)

- ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมต่อหลักสูตร
การฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 (สบร.)

๒. ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนความรู้และ
สร้างองค์การแห่งการ
เรียนรู้ (บช.ศ.)

- ทุกหน่วยได้รับการ
พัฒนาแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้เชิง
วิชาการ (บช.ศ.)

2.1 ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้
(Knowledge Management) (บช.ศ.)

1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในหน่วย
ศึกษาอบรมของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ (บช.ศ.)
2) จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในหน่วยศึกษา
อบรมปี 2559 เพื่อให้หน่วย

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
สบร.

ปฏิบัติ
สบร.

- จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ของเป้าหมาย (บช.ศ.)

บช.ศ.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

- ทุกหน่วยมีคู่มือการ
ประกันคุณภาพฯ ใช้เป็น
แนวทางการดาเนินการ

บช.ศ.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

๑๒๐

กลยุทธ์

3. พัฒนาระบบความ
เจริญก้าวหน้า
ในหน้าที่โดยยึดหลัก
สมรรถนะความรู้
ความสามารถ
ความโปร่งใส
และเป็นธรรม (สกพ.)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

- ระดับความสาเร็จ
ของการจัดทา
แผนปฏิบัติการ
บริหารและพัฒนา
บุคคลของ ตร.
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (สกพ.)

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจ รรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

บช.ศ.

กมค.(สบส.)
บช.ส.(สพข.)
สพฐ.ตร.
(สฝจ.)
บก.อก.สตม.
(ฝ.9)
สกบ.(สพ.2)
สทส.(สส.)
และ บช.ก.
(กก.2-3
บก.รน.)

ศึกษาอบรมใช้เป็นแนวทาง
ในการดาเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน (บช.ศ.)
3) โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา
มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ (บช.ศ.)

ประกันคุณภาพภายใน
(บช.ศ.)

3.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้
อย่างต่อเนื่อง (สกพ.)

1) จัดทาแผนปฏิบัติการบริหาร
และพัฒนาบุคคลของ ตร.
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (สกพ.)

3.2 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
อื่น ๆ (สกพ.)

1) โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
สมรรถนะบุคลากรให้ตรงกับ
สายงาน (รร.นรต.)

- ระดับความสาเร็จของการ สกพ.
จัดทาแผนปฏิบัติการบริหาร
ปละพัฒนาบุคคลของ ตร.
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (สกพ.)
- ร้อยละของจานวนผู้เข้ารับ รร.นรต.
การฝึกอบรมตามโครงการ
(รร.นรต.)

- จานวนผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(บช.ศ.)

สกพ.

รร.นรต.

๑๒๑

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
- ระดับความสาเร็จ
ของการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมิน
ข้าราชการตารวจ
เพื่อแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งควรปรับ
เพิ่ม-ลด ในตัวเอง
(สกพ.)
- ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
ความเจริญก้าวหน้า
ในหน้าที่ของ
ข้าราชการตารวจ
(สกพ.)

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจ รรม

ตัวชี้วัด

3.3 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง เพื่อให้เป็นไปตาม
ระบบคุณธรรม (สกพ.)

- ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การ
แต่งตั้งข้าราชการตารวจ เพื่อ
ปรับระบบการแต่งตั้งให้
ข้าราชการตารวจที่มีความรู้
ความสามารถ ตรงกับงานระบบ
คุณธรรม (สกพ.)

- ระดับความสาเร็จของการ
ปรับกฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การแต่งตั้ง (สกพ.)

3.4 จัดทาระบบเส้นทางการเติบโตทางสาย
อาชีพ (Career Path) (สกพ.)

1) การปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินข้าราชการตารวจ
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งควบ
ปรับเพิ่ม-ลดในตัวเอง (สกพ.)

3.5 ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
กับตาแหน่งผู้ทาหน้าที่ล่ามแปลภาษาต่าง ๆ
(ไทย กัมพูชา เมียนมา อินโดนีเซีย เวียดนาม
และจีน) โดยยึดหลักการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ (สบร.)
3.6 ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ล่ามแปลอย่างใกล้ชิด โดยกาหนด

1) ดาเนินการรับสมัครและ
คัดเลือกสอบแข่งขัน
บุคคลภายนอกที่มีความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
ทางด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อ
เข้ามาทาหน้าที่ล่ามแปลภาษา
ต่าง ๆ ของสถาบันฯ (สบร.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
สกพ.

ปฏิบัติ
สกพ.

- ระดับความสาเร็จในการ
ปรับปรุงกฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การแต่งตั้ง (สกพ.)

สกพ.

สกพ.

- ระดับความสาเร็จของการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมิน ข้าราชการ
ตารวจ เพื่อแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งควรปรับเพิ่ม-ลด
ในตัวเอง (สกพ.)

สบร.

สบร.

- ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินโครงการ

๑๒๒

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจ รรม

ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของล่าม
ปีละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา
บุคลากรผู้ทาหน้าที่ล่ามแปลต่อไป (สบร.)
๔. ส่งเสริมข้าราชการ
ตารวจมีสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจให้
แข็งแรงพร้อมปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (รพ.ตร.)

๕. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ให้ทันสมัยและ
เหมาะสมเพื่อเพิ่ม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

รพ.ตร.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

สทส.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

- ผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ล่าม
แปลของสถาบันฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 (สบร.)

- ข้าราชการตารวจ 4.1 กาหนดแนวทางการตรวจรักษา ส่งเสริม
บุคลากร ของ
สร้างเสริมข้าราชการตารวจให้มีสุขภาพ
หน่วยงานต่างๆ ใน แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ (รพ.ตร.)
สังกัดสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
สามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองได้มากขึ้น
มากกว่าร้อยละ 80
(รพ.ตร.)

1) โครงการตรวจสุขภาพ
ประจาปี (รพ.ตร.)

- จานวนผู้เข้ารับการ 5.1 นาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และเหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงาน (สทส.)
ฝึกอบรม ได้รับ
ใบรับรองตาม
หลักสูตร
(สทส.)

1) โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ
การบริหารความต่อเนื่องและกู้
คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Business Continuity
Management Masterclass)

2) โครงการส่งเสริมสุขภาพ
(รักษาโรค) (รพ.ตร.)
3) โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
(ป้องกันโรค) (รพ.ตร.)
4) โครงการทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย (รพ.ตร.)

- ผู้มารับบริการสุขภาพ
(เฉพาะบุคคลภายนอก)
370,000 ราย (รพ.ตร.)
- ระดับความสาเร็จของการ
ส่งเสริมข้าราชการตารวจให้
มีสุขภาพแข็งแรง (รพ.ตร.)
- ข้าราชการตารวจผ่าน
เกณฑ์การประเมินทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 (รพ.ตร.)
- จานวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ได้รับใบรับรอง
ตามหลักสูตร (สทส.)

๑๒๓

กลยุทธ์
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน (สทส.)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจ รรม

ตัวชี้วัด

(สทส.)
2) โครงการวิจัยพัฒนา
- ดาเนินการได้สาเร็จตาม
ประสิทธิภาพโครงข่ายศูนยรับแจ้ง วัตถุประสงค์ของโครงการ
เหตุฉุกเฉิน 191 เพื่อการเป็นศูนย์ ที่ต้งั ไว้ (สทส.)
รับแจ้งเหตุแห่งชาติ (สทส.)
5.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้เข้ารับการ
1) โครงการปรับปรุงระบบ
ฝึกอบรม ให้สามารถรองรับฐานข้อมูลเพิ่มเติม ฐานข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มากขึ้น มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อการ ILEA (สบร.)
ใช้ประโยชน์ มีความสะดวก ง่ายต่อการ
จัดเก็บข้อมูลและสามารถพัฒนาให้เชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
(สบร.)

หมายเหตุ : หน่วยรับผิดชอบหลัก เป็นหน่วยรับผิดชอบการจัดทาแผน/โครงการในภาพรวมของสานักงานตารวจแห่งชาติ

- จานวนระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้นอย่างน้อย 1
ระบบ (สบร.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

สทส.

สทส.

สบร.

สบร.

๑๒๔

จุดเน้นและการดาเนินการประกอบการจัดทา
คาของบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
เป็นการดาเนินการต่อเนื่องจากการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 และให้มีความสอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารราชการ สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีจุดเน้น
ดังนี้
จุดเน้นของสานักงานตารวจแห่งชาติที่ปรากฏในคาของบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9 มีแนวทางที่สาคัญ สรุปได้ดังนี้
1. การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
3. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม
4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
5. การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตารวจในยุคประชาคมอาเซียน
6. การเสริมสร้างความสามัคคดี และการบารุงขวัญข้าราชการตารวจ

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

๑๒๕

การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ
สานักงานตารวจแห่งชาติประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
1. การประเมินผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1.1 ให้หน่วยปฏิบัติตามกลยุทธ์/แนวทางการดาเนินการ โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ รายงานผลการดาเนินการไปยังหน่วยงานรับผิดชอบหลักระดับ
สานักงานตารวจแห่งชาติ 2 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 รายงานรอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 7 เมษายน 2559
ครั้งที่ 2 รายงานรอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2559
1.2 ให้หน่วยรับผิดชอบหลักตามแผนปฏิบัติราชการาสานักงานตารวจแห่งชาติ
รายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ พร้อมทั้งสรุปผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดทั้งเชิง
ปริมาณ/คุณภาพ/ความสาเร็จ ที่หน่วยรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลักหรือเป็นหน่วยรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์/แนวทางการดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานัก งานตารวจแห่งชาติ พ.ศ.
2555 - 2564 แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ผ่านสานักงานยุทธศาสตร์ ตารวจ (สยศ.ตร.)
2 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 รายงานรอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 22 เมษายน 2559
ครั้งที่ 2 รายงานรอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559
2. การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วย (30 บช. และ
7 บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ให้หน่วยงานระดับ บช. ทั้ง 30 บช. และ 7 บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. รายงานผล
ให้สานักงานตารวจแห่งชาติ ผ่านสานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (สยศ.ตร.) 2 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 รายงานรอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 22 เมษายน 2559
ครั้งที่ 2 รายงานรอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559
3. การรายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการตั ว ชี้ วั ด ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (มิติภายนอก) ให้หน่วยรายงานให้สานักงานตารวจแห่งชาติ ผ่านสานักงาน
ยุทธศาสตร์ตารวจ (สยศ.ตร.) 2 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 รายงานรอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 7 เมษายน 2559
ครั้งที่ 2 รายงานรอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2559

๑๒๖

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงนโยบายคณะรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณผลผลิต/โครงการ งบประมาณ
และยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนภาพเชื่อมโยงร่าง พ.ร.บ.ฯ กับยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสานักงานตารวจแห่งชาติ(103,912.6076 ล้านบาท)

๑๒๗
นโยบาย
รัฐบาล

น. 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

น. 1.การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

น. 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ

น. 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

น. 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข

ด้านสาธารณสุข และ

และสุขภาพของประชาชน

การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ยุทธศาสต
ร์การ
จัดสรร

ที่ 1เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

1.๑๐การ
แก้ไข
ปัญหาและ
พัฒนา
จังหวัด
ภาคใต้

1.๑๑ การ
ส่งเสริมบทบาท
และการใช้
โอกาสในการ
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

แผนงาน
ยุทธศาสต
ร์การ
จัดสรร

๑.๔.๔สร้าง
ความเชื่อมั่น
แก่
นักท่องเที่ยว
และฟื้นฟู
ภาพลักษณ์
ของประเทศ
อย่างต่อเนือ่ ง

1.๑๐.3
ฟื้นฟูความ
เชื่อมั่น...
อานวย
ความเป็น
ธรรมและ
ความ
ยุติธรรม
อย่างเท่า
เทียม

1.๑๑.๗
ส่งเสริมความ
ร่วมมือ...ใน
การแก้ไข
ปัญหาความ
มั่นคงและ
ปัญหา
อาชญากรรม
ข้ามชาติ

1.๑๒.๔ปฏิรปู
ระบบการ
ตรวจสอบ
และการบังคับ
ใช้กฎหมายใน
กระบวน

ผลผลิต/
โครงการ

ผ.การรักษา
ความ
ปลอดภัย
และ
ให้บริการแก่
นักท่องเทีย่ ว

ค.เพิ่ม
ประสิทธิภา
พการ
ควบคุม
สถานการ
ณ์ความไม่
สงบในเขต
จังหวัด
ชายแดน
ภาคใต้
(ศชต.)

ค. เสริมสร้าง

ค.การ
ป้องกันและ

(บช.ก.(บก.
ทท.))

งปม.

สุขภาพของประชาชน

ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม

๑.๔การ
พัฒนาและ
เพิ่มรายได้
จากการ
ท่องเที่ยว
และบริการ

นโยบาย
จัดสรร

๖๖๙.๓๙๐๖
ลบ.

๒,๑๖๒.๙๔
z
๙๑ ลบ.

ความสัมพันธ์
และความ
ร่วมมือในการ
แก้ปัญหาความ
มั่นคงและความ
ปลอดภัยใน
ภูมิภาคอาเซียน

(สยศ.ตร.)

๓๖๔.๓๑๐๐
ลบ.

1.๑๒การ
ป้องกัน
ปราบ
ปรามการ
ทุจริตและ
ประพฤติ
มิชอบใน
ภาครัฐ

การป้องกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต
อย่างเข้มงวด
ต่อเนื่อง

ปราบปราม
การทุจริต
และ
ประพฤติ
มิชอบในวง
ราชการ
(บช.ก
(บก.ปปป.))

ที่ 2 ความมั่นคงแห่งรัฐ

2.1 การเทิดทูน
พิทกั ษ์ และรักษา
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

และคุณภาพชีวิต

2.๔การรักษา

ความสงบ
เรียบร้อย
ภายในประเทศ

2.1.1
เทิดทูน
พิทักษ์
รักษา ถวาย
พระเกียรติ
และถวาย
ความ
ปลอดภัย
พระมหา
กษัตริย์...

2.1.2
ส่งเสริม
กระบว
นการ
เรียนรู้
และ
เผยแพ
ร่....

2.๔.1 พัฒนาศักยภาพ...
ในด้านการรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายใน
ความพร้อมในการ
ป้องกันและแก้ไข
อาชญากรรมข้ามชาติ
การก่อการร้ายและการ
ฟอกเงิน รวมทั้งงานด้าน
ข่าวกรองทั้งในและนอก
ประเทศ

ผ.การ
ถวายความ
ปลอดภัย
พระมหาก
ษัตริยแ์ ละ
พระบรม
วงศานุวงศ์

ค. สร้าง
จิตสานึ
กต่อ
สถาบัน
พระ

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

มหา
กษัตริย์

(สง.นรป.)
(บช.ส.)

ผ. การ
ป้องกันและ
การ
ปราบปราม
การลักลอบ
หลบหนีเข้า
เมืองและคน
ต่างด้าวทีไ่ ม่
พึงปรารถนา
...(สตม.)

ศาสตร์ ตร.

ยุทธ์ ที่
1, 2

ยุทธ์ ที่ 1

ยุทธ์ ที่ 1

4.๗การจัด
การปัญหา
แรงงานต่างด้าว
และการค้า
มนุษย์

4.๘การ
ป้องกัน
ปราบปราม
และ
บาบัดรักษาผู้
ติดยาเสพติด

5.2 การรักษา
ความมั่นคง
ของฐาน
ทรัพยากร

4.3.๗
สนับสนุนการ
ดาเนินงาน
ตามภารกิจ
พื้นฐานของ
หน่วยงาน

4.๗.๑ สนับสนุน
การดาเนินงาน
และการบังคับคับ
ใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวดในการ
ขจัดกระบวนการ
ค้ามนุษย์ทุก
รูปแบบ

4.๘.2 ปราบ

5.2.1 สนับสนุน
การป้องกัน
ปราบปรามการ
ทาลาย
ทรัพยากรธรรมชา
ติ ทั้งพื้นที่ป่า
พื้นที่ป่าชายเลน
พื้นที่ชายฝังทะเล
และการลักลอบใช้
ทรัพยากรธรรมชา
ติและทรัพยากร
ทางทะเลอย่างผิด
กฎหมาย

ผ.การให้

ค. ป้องกัน
ปราบปราม
และแก้ไข
ปัญหาการค้า
มนุษย์(บช.ก.
(บก.ปคม.))

บริการ
สุขภาพ
(รพ.ตร.)

๑๙.๓๔๕๒

๕๑๕.๑๘

๕๒.๗๒

๑๐,๙๘๒.

๒,๐๔๒.๘๔

๑,๐๐๖.๒

ลบ.

๒๕ ลบ.

๒๘ ลบ.

๓๒๒๕

๒๘ ลบ.

๖๕๒ ลบ.

ยุทธ์ ที่
[KM2

ยุทธ์
ที่ 1

ยุทธ์
ที่ 1

บลลลบล

ยุทธ์
ที่ 1

ที่ 5 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

4.3 การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุ
ข

๑๙๑.๔๖๑๔ ลบ.

ปรามผูผ้ ลิต
ผูค้ ้าและผู้
นาเข้า
ยา
เสพติด...

ผ. การ
ป้องกันและ
ปราบปราม
ยาเสพติด
(บช.ปส.)

ธรรมชาติและ
แก้ปัญหาที่ดนิ
ทากิน

ค. การ
ปราบปราม
การกระทา
ผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม

น.8 การพัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม

๒,๕๗๘.๘๒๗๕

๖๒.๙๖๑๑ ลบ.

น. 11 การปรับปรุงกฎหมาย
และกระบวนการ
ยุติธรรม

ที่ 6 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัย
และนวัตกรรม

ที่ 8 การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

5.๔การ
ฟื้นฟู
ป้องกัน
และจัดการ
ภัยพิบัติ

6.1 การ
ส่งเสริมการวิจยั
และพัฒนา

8.1 การปฏิรูปกฎหมายและ
พัฒนากระบวนการยุติธรรม

5.๔.๒พัฒนา
ระบบการ
เตรียมความ
พร้อม การ
ป้องกัน...
ภายหลังการ
เกิดภัยพิบัติ.
รวมทั้ง
อุบัติภัย

6.1.5 สนับสนุน
การดาเนินงาน
ตามภารกิจ
พื้นฐานของ
หน่วยงาน

8.1.3 พัฒนาระบบอานวยความ
ยุติธรรม ป้องกัน ปราบปราม
อาชญากรรมและการบังคับใช้
กฎหมาย...

ค.การวิจัยเพื่อ
เพิ่มประสิทธิ
ภาพของ
สานักงานตารวจ
แห่งชาติ

ผ. การรักษา
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ของ

(สยศ.ตร.(วจ.))

ประชาชน

ทางถนน

ผ.การ
อานวยการ
จราจร
(สยศ.
ตร.(ผก.))

ผ.อานวย
ความยุติ
ธรรม
(กมค.)

(สยศ.ตร.
(ผอ.))

(บช.ก.
(บก.ปทส.))
ลบ.

ลบ.

ยุทธ

น. 5 การยกระดับคุณภาพบริการ

๔,๓๒๑.๓๑
๙๓ ลบ.

๙.๙๘๔
๖ ลบ.

๖๓,๘๕

๑๕,๐๖๓.

๑๕.๐๐

๓.๘ ลบ.

๙๑๗๑

๕๙ ลบ.

ลบ.ลบ.

ยุทธ์ที่ 1

][]

ยุทธ์
ที่ 1

ยุทธ์ ที่
1

ยุทธ์ ที่ 1

ยุทธ์ ที่1

ยุทธ์ ที่1

ยุทธ์
ที่ 1

ยุทธ์ที่
4

ยุทธ์ ที่
1,3

ยุทธ์ ที่
2

๑๒๘

