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ความเป็นมาและความสาคัญ
ความเป็นมา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา
๑๓ กาหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของ
คณะรัฐมนตรี และมาตรา ๑๖ ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทาเป็นแผนสี่ปี
ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินดังกล่าว ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทา
แผนปฏิบั ติราชการประจ าปี โดยให้ ระบุ สาระส าคั ญเกี่ ยวกับนโยบายการปฏิ บั ติราชการของส่ วนราชการ
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ เสนอต่อ
รัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ สานักงานตารวจแห่งชาติ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘
เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่กากับดูแลสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบแล้ว และเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดทาคาของบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ความสาคัญ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
โดยได้นานโยบายการบริหารราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ มากาหนดเป็นแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมี ความ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) สานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์และหน่วยรับผิดชอบนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

วิสัยทัศน์
“เป็นตารวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน”
ตารวจมืออาชีพ ต้องเป็นข้าราชการตารวจที่มี ความรู้ ความสามารถ รู้ลึก รู้รอบ รู้จริง
ในงานที่ทาและต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน เสียสละ ต้องขยัน และมีการพัฒนาตนเอง
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สิ่ ง ส าคั ญ ที่สุ ด ต้ องตระหนั กเสมอว่ า นายที่แ ท้ จริ ง ของข้ าราชการตารวจ คื อ ประชาชน
ทั้งประเทศ

ค่านิยมสานักงานตารวจแห่งชาติ
ค่านิยม (Core Values) หมายถึง ความคิ ด หรือความเชื่อร่วมกันขององค์การ
ซึ่งได้รับการพิจารณาแล้วว่า มีคุณค่า มีประโยชน์ ถูกต้องเหมาะสม ดีงาม สมควรประกาศไว้เพื่อกากับ
ให้บุคลากรในองค์การยึดถือและประพฤติปฏิบัติตาม อันได้แก่
-สมรรถนะ
(Competency)
-สุจริต เป็นธรรม
(Overall Fairness)
-ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented)
-บริการด้วยใจ
(Service Mind)

๔

สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะ และพฤตินิสัยที่จาเป็นต่อการทางานของ
บุคคลให้ประสบผลสาเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป
สุจริตเป็นธรรม (Overall Fairness) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เสมอภาค
เที่ยงธรรม สามารถตรวจสอบได้
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจ
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ทั้งอานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
บริการด้วยใจ (Service Mind) หมายถึง การมีจิตสานึกและให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
อย่างเท่าเทียมกัน
พันธกิจ
๑) ถวายความปลอดภัยสาหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สาเร็จราชการแทน
พระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒) บังคับใช้กฎหมาย อานวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตาม
หลักธรรมาภิบาล
๓) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน และรักษาความ
มัน่ คงของราชอาณาจักร ให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา
๔) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาของสังคม
๕) พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ
๖) ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔
แนวทางที่สานักงานตารวจแห่งชาติใช้ ในการบริหารจั ดการให้มีประสิทธิ ภาพ เกิดจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อมขององค์ การ โดยผ่ านกระบวนการวิเคราะห์ จุดแข็ ง จุดอ่อน โอกาส และปัจจั ยคุ กคามจาก
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของสานักงานตารวจแห่งชาติ จนได้ซึ่งยุทธศาสตร์ทั้ง 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 ปกปูอง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
๑.๑.๑.๒ ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
1.๑.๑.๓ แก้ไขปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.๑.๑.๔ รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
๑.๑.๑.๕ ควบคุมปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
๑.๑.๑.๖ ปูองกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีลักษณะเฉพาะทาง
๑.๑.๑.๗ ปฏิบัติการด้านต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคง

๕

๑.๑.๑.๘ เตรียมความพร้อมขององค์การเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
1.1.๑.๙ รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สินของประชาชน
1.1.1.๑0 การรักษาความปลอดภัยและอานวยความสะดวกด้านการจราจร
เป้าประสงค์ : ๑.๒ ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ์
- เพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อน
แก่ประชาชน 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
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 พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทั้งจากภายใน
และภายนอกองค์การ
๒.๑.๒ นามาตรการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมา
บังคับใช้กับข้าราชการตารวจที่ประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง
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
เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
๒.๒.๒ เพิ่มขีดความสามารถของสถานีตารวจในทุกมิติ

๖

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
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 ที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการ มีความเข้มแข็ง
กลยุทธ์
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
เป้าประสงค์ : ๓.๒ การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามา
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการ มีความพึงพอใจ
กลยุทธ์
๓.๒.๑ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและ/หรือให้รางวัลตอบแทนคุณความดีแก่
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ประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจการตารวจ
๓.๒.๒ สนับสนุนเงินค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับประชาชนและเครือข่าย
ภาครัฐและภาคเอกชนตามความเหมาะสม
๓.๒.๓ ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางการ
ประเมินผลการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ให้มีความชัดเจน สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่
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 เครือข่าย
ภาครัฐและภาคเอกชน มาใช้ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการ
ประชาชน
กลยุทธ์
๓.๔.๑ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการตารวจและเปูาหมายการ
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
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เป้าประสงค์ : ๔.๒ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ
การบริหารงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ
กลยุทธ์
๔.๒.๑ สร้างบรรยากาศแวดล้อมให้จูงใจต่อการปฏิบัติงาน
๔.๒.๒ สร้างวัฒนธรรมขององค์การให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
๔.๒.๓ วางระบบการจัดการด้านสวัสดิการ ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
๔.๒.๔ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่
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 โดยคานึงถึง
ความคุ้มค่าและต้นทุนในการทางาน เพื่อให้ผลงานมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์ : ๔.๓ กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
๔.๓.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการตรวจ
ราชการ
๔.๓.๒ กาหนดแผนการจัดหาและทดแทนสถานที่ทาการ บ้านพัก ยุทโธปกรณ์
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะที่จาเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติ
หน้าที่
๔.๓.๓ สร้างจิตสานึกของบุคลากรในการใช้งบประมาณ ทรัพย์สินและ
สิ่งของหลวง
เป้าประสงค์ : ๔.๔ ข้าราชการตารวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่และนาระบบเทคโนโลยี
มาใช้ในการบริหารจัดการ
กลยุทธ์
๔.๔.๑ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมทุกระดับให้สอดคล้อง
สนับสนุนยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
๔.๔.๒ พัฒนารูปแบบ วิธีการและวางระบบในการพัฒนาบุคลากรให้มีความ
ครอบคลุมและต่อเนื่องภายใต้ข้อจากัดด้านงบประมาณ
๔.๔.๓ ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานอื่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรม
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นโยบายของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
วิสัยทัศน์ : พิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นที่รกั ของประชาชน
๑. ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
๑ . ๑ ร ณ ร ง ค์ เ ทิ ด ทู น แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม ส า นึ ก ใ น พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ
ให้คนในชาติมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๑.๒ เฝูาระวัง ตรวจสอบ ดาเนินการเกี่ยวกับการกระทาความผิดในการละเมิดสถาบัน
ทุกด้าน และดาเนินคดีโดยเด็ดขาด
๑.๓ พัฒนากลไกการถวายความปลอดภัยของสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้มีมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๔ กาหนดมาตรการเชิงรุก เพื่อปูองกันการนาเสนอข้อมูลข่าวสารผ่ านช่องทางต่าง ๆ
โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีลักษณะเนื้อหาไม่เหมาะสมและส่งผลกระทบต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๒. รักษาความมั่นคงของชาติและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๑ เร่ ง รั ด ติ ด ตามจั บ กุ ม ด าเนิ น คดี ผู้ ก ระท าความผิ ด ต่ อ สถาบั น ความมั่ น คงแห่ ง
ราชอาณาจักร ตลอดจนความผิดที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งการสืบสวนขยายผลกลุ่มเครือข่ายในคดีความผิดที่มีการ
ใช้อาวุธปืนสงคราม วัตถุระเบิดอย่างเฉียบขาดและจริงจัง
๒.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารสถานการณ์ในภาวะวิกฤติ การรักษาความสงบเรียบร้อย
การชุมนุมเรียกร้องหรือต่อต้านการบริหารงานของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยผลักดันให้มี
กฎหมายที่เกี่ยวกับการชุมนุมในที่สาธารณะ เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น
๒.๓ รณรงค์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ร่วมกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการ
ปฏิรูป ให้เกิดขึ้นทั่วทุกพื้นที่ และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อประเทศเพื่อนบ้านทุกระดับ เพื่อสร้างพันธมิตร
ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
๒.๔ เร่ งน าสั น ติสุ ขและความปลอดภัยกลั บมาสู่ พื้ นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อ ม
นากระแสพระราชดารัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พื้นที่ ขยายกลุ่มพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ผู้นาศาสนา ผู้นาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
๒.๕ ควบคุมสถานการณ์ความไม่ส งบในพื้ นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ กระทบต่อการ
ดารงชีวิตตามปกติของประชาชนน้อยที่สุด
๓. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกระดับ
๓.๑ ก าหนดมาตรการแนว ทางปู อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต ประพฤติ
มิชอบในทุกหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
๓.๒ ปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มให้ แ ก่ ข้ า ราชการต ารวจทุ ก ระดั บ ด าเนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญา
“เศรษฐกิจพอเพียง” โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาจักต้องเป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต
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๓.๓ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับติดตามเอาใจใส่ มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยสังเกตการณ์ขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทาผิดซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะดาเนินการปูองกันตามควรแก่กรณี
และต้องกวดขัน ควบคุม กากับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพเป็นผลดีต่อทางราชการ
๓.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมความประพฤติและวินัยข้าราชการตารวจทั้งในระดับ
สานักงานตารวจแห่งชาติ กองบัญชาการ กองบังคับการ และกองกากับการ เพื่อให้ทาหน้าที่ในการตรวจสอบ
ติดตามความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานตามลาดับชั้น
๓.๕ ดาเนินการทางวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ตารวจที่แสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
๔. ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔.๑ ดาเนินการปราบปรามจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ลาเลียงยาเสพติดในทุ กระดับอย่างจริงจัง
โดยเน้นการสกัดกั้นที่จุดเสี่ยงและจุดผ่านตามแนวชายแดน เพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นปูองกันมิให้เข้าสู่
พื้นที่ชั้นใน รวมทั้งการสืบสวนปราบปรามเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนยกระดับ
มาตรฐานด้านการข่าวในการเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายยาเสพติดต่างประเทศกับกลุ่มผู้ค้าภายในประเทศ
๔.๒ เร่งรัดดาเนินมาตรการยึดทรัพย์ มาตรการสมคบ และการฟอกเงินกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดตามกฎหมาย โดยรวดเร็วและเป็นธรรม เพื่อทาลายสถานภาพทางเศรษฐกิจของผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้ที่
เกี่ยวข้อง
๔.๓ แสวงหาความร่ ว มมือกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องในการปูองกันแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติดในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการต่างๆ และ กาหนดมาตรการในการปูองกัน
กลุ่มเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยง โดยการจัดระเบียบสังคมตามอานาจหน้าที่ และเข้มงวดกวดขันอบายมุขในพื้นที่
อย่างจริงจังไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุมและแพร่ระบาดของยาเสพติด
๔.๔ เร่งรัดสืบสวนติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับยาเสพติดมาดาเนินคดีตามกฎหมาย
และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดรายงานตัวเข้ารับการบาบัดโดยสมัครใจเพื่อลดความต้องการ
ยาเสพติดในพื้นที่ลง พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ
๔.๕ ควบคุม ดูแลความประพฤติของเจ้าหน้าที่ตารวจทุกระดับชั้นและปูองกันไม่ให้เข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อขบวนการค้ายาเสพติดหรือเป็นผู้กระทา
ผิดเสียเอง
๕. พิทักษ์รับใช้ให้บริการประชาชนในทุกมิติ ทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และการอานวยความยุติธรรมเพื่อให้ตารวจเป็นที่พึ่งพาของประชาชนได้อย่างแท้จริง
๕.๑ ระดมสรรพกาลังให้สถานีตารวจเพิ่มมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการบริการ
รับใช้ประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว โปร่ งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ทาให้ประชาชนรู้สึก
ว่าตารวจเป็นมิตร มีความพึงพอใจ รักและศรัทธาตารวจ
๕.๒ ยกระดั บ มาตรฐานการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยและการปู อ งกั น ปราบปราม
อาชญากรรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการ
ปราบปรามการกระทาความผิดอาชญากรรมเฉพาะทาง เช่น การโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ การ
ค้ามนุษย์ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง โดยการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้
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ในการปฏิบัติงาน เช่น กล้องวงจรปิด (CCTV) ระบบบอกตาแหน่งพิกัด (GPS) กล้องติดรถยนต์ สายตรวจ
ฯลฯ
๕.๓ บังคับใช้กฎหมาย และการอานวยความยุติธรรมทางคดีอาญาด้วยความเสมอภาค เป็น
กลางไม่เลือกปฏิบั ติ พนั กงานสอบสวนต้องทาสานวนโดยยึดหลั กนิติรัฐ และนิติธ รรม สร้างความเชื่อมั่น
ศรัทธาในกระบวนการสอบสวนดาเนินคดีอาญาโดยกาหนดมาตรฐานการสอบสวน ให้เป็นที่ยอมรั บของ
ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ
๕.๔ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสายตรวจให้มีความพร้อมในการระงับเหตุและเพิ่มความถี่
การตรวจเขตพื้น ที่รั บผิ ดชอบทาให้ ประชาชนรู้สึกปลอดภัย ทั้งนี้ต้องพัฒ นาระบบศูนย์รับแจ้งเหตุ ให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด รับแจ้งเหตุได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแจ้งต่อสายตรวจซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบให้ไปถึงที่
เกิดเหตุอย่างรวดเร็วที่สุด สถานีตารวจต้องปรับปรุงภูมิทัศน์และที่พักสายตรวจหรือหน่วยบริการประชาชน
(ปูอมตารวจ) ให้มีคุณลักษณะที่เอื้อต่อการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service)
๕.๕ ส่ งเสริมสนั บสนุน ให้ประชาชน เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญา การรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่น
และชุมชน โดยสถานีตารวจต้ องพร้อมรับฟังความคิดเห็นและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่
๖. อานวยการจัดการจราจรอย่างเป็นระบบ ทันสมัย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
๖.๑ บริหารจัดการจราจรอย่างเป็นระบบ ให้ครอบคลุมทุกโครงข่ายจราจร และบังคับใช้
กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน
๖.๒ ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนในการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจรใน
พื้นที่อย่างเป็นระบบ
๖.๓ ยกระดับมาตรฐานการจัดการจราจร โดยการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เช่น
กล้องตรวจจับการฝุาฝืนสัญญาณไฟ หรือสัญญาณจราจรต่างๆ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบใบสั่งจราจร
ออนไลน์ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวสาหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
๖.๔ ปลูกจิตสานึกให้เจ้าหน้าที่ตารวจจราจรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสุภาพและ
ยิ้มแย้มแจ่มใส แต่ยังคงบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่เรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ
๖.๕ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร เมื่อกระทาผิดต้องยอมรับ
การดาเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย ไม่เสนอสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตารวจ
จราจรละเว้นการดาเนินคดี
๗. บริหารจัดการให้ตารวจดารงชีพได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเป็นที่รักของประชาชน
๗.๑ ยกระดับสวัสดิการด้านความเป็นอยู่ของข้าราชการตารวจให้อยู่ดีมีสุขแบบพอเพียง
ตลอดจนสร้ า งที่ พั ก อาศั ย ให้ กั บ ข้ า ราชการต ารวจและครอบครั ว อย่ า งเพี ย งพอเหมาะสมตามแนวทาง
“อยู่พอดี มีพอใช้ ใจเป็นสุข”
๗.๒ จั ดหาอุป กรณ์ อาวุธ ยุท โธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่อ งมือ เครื่องใช้ ที่จาเป็ นในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจ ให้เพียงพอและเหมาะสมกับจานวนกาลังพลตามสัดส่วนความหนาแน่นของ
ประชากรและสภาพปัญหาอาชญากรรม
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๗.๓ บริหารงานกาลังพลทั้งการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน การปูนบาเหน็จความชอบ
ตลอดจนการลงโทษทางวินัย โดยยึดหลักคุณธรรม โปร่งใส สร้างหลักเกณฑ์เป็นที่ยอมรับของข้าราชการ
ตารวจทุกระดับ
๗.๔ ส่งเสริม แนะนา ฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะทางด้านวิชาชีพและการดารงชีวิตเพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการตารวจก่อนเกษียณอายุราชการ
๗.๕ ส่ ง เสริ มภ าพลั ก ษณ์ กระบวนงาน มาตรการในการด าเนิ น งานบริ ก าร
รั บ ใช้ ป ระชาชน และผลการปฏิ บั ติ ง านให้ ป ระชาชนได้ รั บ รู้ ต ามช่ อ งทางสื่ อ ต่ า ง ๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อเสริมสร้างศรัทธาของประชาชนที่มีต่อองค์กรตารวจ
๘. เตรียมความพร้อมสูงสุดเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๘.๑ เร่งรั ด ติดตาม การปฏิบัติของทุกหน่ว ยงานภายในสานักงานตารวจแห่ งชาติ และ
ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้สานักงานตารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๘.๒ พั ฒ นาหน่ ว ยฝึ ก อบรมต่ า ง ๆ ของส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ให้ มี ค วามพร้ อ ม
มีมาตรฐาน มีขีดความสามารถรองรับการฝึกอบรมตารวจให้มีความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
๘.๓ ส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจทุกระดับ มีความรู้ ทักษะโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น
ภาษาสากลในการสื่อสาร รวมทั้งภาษาของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๘.๔ ปรับปรุงสถานีตารวจที่รับผิดชอบเส้นทางหลวงแผ่นดินซึ่งเชื่อมโยงโครงข่ายประเทศ
อาเซียน (Asian Highway Route) ให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชากรอาเซียน
๘.๕ เตรียมความพร้อมการบังคับใช้กฎหมาย การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายระหว่างประเทศ
อาเซีย น เพื่อทาความตกลงในการปฏิบัติร่ว มกันของเจ้าหน้าที่ตารวจ รวมทั้งประชาชนของทุกประเทศ
สมาชิก

๑๓

กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
เป้าประสงค์ : ๑.๑ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

- เพิ่มขีดความสามารถของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ตอบสนองต่อภารกิจตาม
นโยบายรัฐบาลโดยมุ่งเน้น
ภารกิจสาคัญ
1. ปกปูอง เทิดทูน พิทักษ์รักษา 1.1 พัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการ
สถาบันพระมหากษัตริย์
ถวายความปลอดภัย
1.2 สร้างระบบการบูรณาการทรัพยากร
ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งหน่วยหลักและหน่วยสนับสนุน
ในการถวายความปลอดภัยเขตพระราชฐาน
ที่ประทับ การเสด็จพระราชดาเนิน ที่หมายเสด็จ
และเหตุพิเศษ (สง.นรป.)
1.3 การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านการถวายความปลอดภัย (สง.นรป.)
1.4 เสริมสมรรถนะทรัพยากรระบบการถวาย
ความปลอดภัย (สง.นรป.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1) โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
กาลังพลด้านการถวายความปลอดภัย
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ (สง.นรป.)
2) จัดทากรอบครุภัณฑ์ในการถวาย
ความปลอดภัย (สง.นรป.)
3) การอบรมเสริมศักยภาพนายตารวจ
ราชสานักทุกประเภท (สง.นรป.)
4) โครงการฝึกอบรมข้าราชการตารวจ
ผู้ทาหน้าที่เป็นสารถีในการเสด็จ
พระราชดาเนินโดยรถยนต์ (สง.นรป.)

ตัวชี้วัด

- ถวายความปลอดภัย
เป็นไปอย่างสมพระ
เกียรติ ต้องตามพระราช
ประสงค์ โดยไม่มีเหตุ
ระคายเคืองเบื้องพระ
ยุคลบาท ร้อยละ 100
(สง.นรป.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

สง.นรป.

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

๑๔

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน
1.5 การปราบปรามการกระทาความผิด
ที่เกี่ยวกับการละเมิดสถาบัน
(บช.น. ภ.1-9 ศชต. บช.ก. บช.ส. และ บช.ตชด.)
1.6 การตอบสนองตามโครงการพระราชดาริ
(บช.ตชด. และ บช.น.)
1.7 การเทิดพระเกียรติ (อบรมสร้างจิตสานึก)
(บช.ส. บช.ตชด. บช.น. และ สท.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
5) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ชุดอาวุธ
และอุปกรณ์พิเศษ ประจาขบวนเสด็จ
พระราชดาเนินโดยรถยนต์ (สง.นรป.)
6) การจัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน (สกบ.)
7) โครงการสร้างจิตสานึกต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ (บช.ส.)

ตัวชี้วัด

- จานวนครั้งในการ
รณรงค์ผ่านสื่อเพื่อ
เสริมสร้างจิตสานึกของ
ประชาชนให้มีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ไม่น้อย
กว่า 3,650 ครั้ง
(บช.ส.)
- การรณรงค์สร้าง
จิตสานึกและค่านิยมโดย
ชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์เพื่อสร้างความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 696
ครั้ง /448 หมู่บ้าน
(บช.ส.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
สง.นรป. สง.นรป.
บช.น.
ภ.1-9
ศชต.
บช.ก.
บช.ส.
บช.ตชด.
สกบ.
และ สท.

๑๕

กลยุทธ์

2. ปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติด (บช.ปส.)

แนวทางการดาเนินงาน

2.1 ปราบปราม จับกุม ผู้ผลิต ผู้ค้าผู้ลาเลียง
เครือข่าย และขยายผลการจับกุมทุกราย (บช.ปส.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

8) โครงการสืบสวนหาข่าวบุคคล
กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่ละเมิดสถาบัน
(บข.ส.)

- ความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ตามโครงการสร้าง
จิตสานึกต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 (บช.ส.)

1) โครงการสืบสวนปราบปราม
เครือข่ายการค้ายาเสพติดระดับประเทศ/
การต่างประเทศ โดยมีการกาหนดเปูาหมาย
ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงเวลา
พร้อมทั้งกาหนดผู้รับผิดชอบการดาเนินการ
ต่อเปูาหมายที่ชัดเจน (บช.ปส.)

- การดาเนินคดีกับ
ผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ไม่น้อยกว่า
131,900 ราย (บช.ปส.
บช.น. บช.ก. ภ.1-9
สตม. และ บช.ตชด.)
- ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
ดาเนินงานปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดของ
เจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
(สยศ.ตร.(วจ.))

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

บช.ปส.

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

๑๖

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2) โครงการซักถามเพื่อตัดวงจร
ยาเสพติด (ศูนย์ซักถาม) (บช.ปส.)

ตัวชี้วัด
- ระยะเวลาการ
สอบสวนคดียาเสพติด
รายสาคัญเสร็จสิ้น
สามารถส่งอัยการได้
ภายใน 60 วัน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 (บช.ปส.)
- ทุกคดีที่รับ
คาร้องทุกข์เข้าสู่โครงการ
ซักถามเพื่อตัดวงจร
ยาเสพติด (บช.ปส.)

3) โครงการสืบสวนเส้นทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (บช.ปส.)
4) โครงการจับกุมผู้ค้ายาเสพติด
- จานวนคาร้องเรียน
ในชุมชนตามคาร้องเรียนและประชาสัมพันธ์ ที่ได้รับการดาเนินการ
ให้ประชาชนทราบ (บช.ปส.)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(บช.ปส.)
5) โครงการทีมสืบสวนพิเศษเฉพาะด้าน
- สกัดกั้นยาเสพติด
การสกัดกั้น การลาเลียงยาเสพติด
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ให้สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ล่วงหน้า
ของปริมาณยาเสพติด
และ ชี้เปูาให้ฝุายปฏิบัติการเข้าสกัดจับกุม ที่จับกุมได้ทั้งประเทศ
(บช.ปส.)
(บช.ปส.)

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

๑๗

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

2.2 ยึดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตาม
กฎหมาย (บช.ปส.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

6) โครงการควบคุมและยับยั้งการแพร่
ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
ในเขต กทม. ปริมณฑล และเมืองใหญ่ที่เป็น
แหล่งแพร่ระบาด โดยเพิ่มความเข้มการ
ปิดล้อมตรวจค้นชุมชนที่มีการแพร่ระบาด
หรือเป็นแหล่งซุกซ่อนยาเสพติด (บช.ปส.)
7) โครงการเงินรางวัลตามหมายจับคดี
ยาเสพติด (บช.ปส.)

- จานวนครั้งในการ
ปิดล้อม ตรวจค้น อย่าง
น้อย 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง
(บช.ปส.)

1) โครงการสืบสวนเส้นทางทางการเงิน
(บช.ปส.)

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

- มีการเบิกเงินรางวัล
ตามโครงการอย่างน้อย
1 ครั้ง (บช.ปส.)

- ระยะเวลาการ
สอบสวนคดียาเสพติด
รายสาคัญเสร็จสิ้น
สามารถส่งอัยการได้
ภายใน 60 วัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
(กมค.)
2)โครงการด้ านมาตรการทางภาษี และ - ดาเนินการกับ
กฎหมายฟอกเงิ น ด าเนิ น การกั บ ผู้ ก ระท า ผู้กระทาความผิดทุกคดี
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (บช.ปส.)
(บช.ปส.)

บช.ปส.

บช.น.
ภ.๑-๙
ศชต. และ
บช.ตชด.

๑๘

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน
2.3 ปูองกันกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นและ
พื้นที่เสี่ยง โดยส่งเสริมการใช้โครงการครู D.A.R.E.
(บช.ปส.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) โครงการครูตารวจ D.A.R.E.
(บช.ปส. บช.น. ภ.๑-๙ ศชต. และ
บช.ตชด.)

- จานวนข้าราชการ
ตารวจที่เข้ารับการอบรม
ครูตารวจ D.A.R.E.
จานวน 3 รุ่น (บช.ปส.)
2) โครงการส่งเสริมการสร้างวินัยและ
- จานวนโรงเรียนที่
ปูองกันภัยยาเสพติด (บช.ปส. บช.น. ภ.๑-๙ เข้าร่วมโครงการ สน./
ศชต. และ บช.ตชด.)
สภ.ละ 1 โรงเรียน
(บช.ปส.)

2.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่จะใช้สกัดกั้น
1) โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปูองกันการลาเลียงยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง (บช.ปส.) สกัดกั้นการลาเลียงยาเสพติด
ณ จุดตรวจ/ด่านตรวจ ในเส้นทางหลัก
และเส้นทางรอง เช่น ระบบอ่านแผ่นปูาย
ทะเบียนรถอัตโนมัติ (บช.ปส. บช.น. ภ.๑-๙
ศชต. และ บช.ตชด.)
2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
จุดตรวจอัจฉริยะ โดยจัดหาเครื่อง x-ray
สาหรับใช้ตรวจรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ผ่าน
มาจากแนวชายแดนเข้าสู่ตอนในของ
ประเทศ (บช.ปส.)

- จานวนสถิติการเข้า
ใช้งานในระบบกลองอ่าน
แผ่นปูายทะเบียน
อัตโนมัติ (License
Plate) ในการปูองกัน
และปราบปราม
ยาเสพติด (บช.ปส.)
- ตรวจรถทุกคันที่ผ่าน
อุโมงค์ X-ray เพื่อการ
ปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติด (บช.ปส.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
บช.ปส.
บช.น.
ภ.๑-๙
ศชต. และ
บช.ตชด.

บช.ปส.

บช.ปส.

บช.ปส.

บช.ปส.

๑๙

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2.5 แลกเปลี่ยนข่าวสารและประสานความร่วมมือ 1) โครงการพัฒนาความร่วมมือ
กับหน่วยงานอื่น ๆ และประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะ
ระหว่างประเทศด้านยาเสพติด (บช.ปส.)
ประเทศเพื่อนบ้าน (บช.ปส.)
2) โครงการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม
ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการข่าว
และการสืบสวนขยายผล (บช.ปส.)
2.6 ดาเนินการทางวินัยกับข้าราชการตารวจ
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด (วน.)

1) การดาเนินการกับข้าราชการตารวจที่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
รวมทั้งผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบ
ตามคาสั่งกรมตารวจ ที่ 1212/2537
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2537
(ทุกหน่วยในสังกัด ตร.)

ตัวชี้วัด
- การส่งผู้แทนเข้าร่วม
ประชุมเพื่อแสวงหาความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ
ในการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
ครบทุกการประชุม
(บช.ปส.)
- บูรณาการร่วมกับ
หน่ ว ยงานอื่ น อย่ า งน้ อ ย
2 เดือนต่อครั้ง (บช.ปส.)
- ดาเนินการกับ
ข้าราชการตารวจที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ร้อยละ 100 (บช.ปส.)

2.7 กาชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับ สอดส่อง ดูแล
1) การมอบรางวัลดีเด่นในด้านต่าง ๆ
- เสนอรายชื่อ
สังเกต ผู้ใต้บังคับบัญชา ถึงพฤติกรรมทางราชการ
เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ครอบครัวดีเด่น ฯลฯ ข้าราชการตารวจ
และส่วนตัว ความเปลี่ยนแปลงฐานะการใช้จ่ายอย่าง (ทุกหน่วยในสังกัด ตร.)
ในสังกัดเพื่อเข้ารับรางวัล
ผิดวิสัย เพื่อปูองกันการใช้อานาจหน้าที่อย่างมิชอบ
(ทุกหน่วยในสังกัด ตร.)
และเป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
(วน. และ จต.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
บช.ปส.
บช.น.
ภ.๑-๙
ศชต. และ
บช.ตชด.

วน.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

วน. และ
จต.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

๒๐

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน
2.8 ผลักดันการปฏิบัติตามแผนปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ให้
บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม (บช.ปส.)

3. แก้ไขปัญหาความมั่นคงใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) จัดทาแผนปฏิบัติด้านยาเสพติดของ
- หน่วยในสังกัดมีการ
สานักงานตารวจแห่งชาติ จนถึงระดับหน่วย ดาเนินการจัดทา
ปฏิบัติ (บช.ปส.)
แผนปฏิบัติด้านยาเสพติด
รองรับ (บช.ปส.)

ดาเนินการตามนโยบายหลักของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ (ศชต.)
3.1 เสริมสร้างอานาจรัฐให้เข้มแข็ง
1) ฝึกอบรมยุทธวิธีตารวจ (จู่โจม) (ศชต.)
3.2 อานวยความยุติธรรมด้วยความเสมอภาค
2) พัฒนาและแลกเปลี่ยนด้านการข่าว ทั้ง
และเป็นธรรม
ภายในและต่างประเทศ
(ศชต. บช.ส. และ บช.ตชด.)
3) จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องมือ
พิเศษ (ศชต. และ สกบ.)
4) อบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุ
ระเบิด (EOD) (ศชต.)
5) อบรมพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับคดี
ความมั่นคง (ศชต. และ กมค.(สบส.))
6) อบรมการรักษาสถานที่เกิดเหตุและ
เก็บรวบรวมวัตถุพยาน
(ศชต. สพฐ.ตร. และ สกบ.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
บช.ปส.
บช.ปส.



- เหตุการณ์การก่อเหตุ
รุนแรงที่มีผลกระทบต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินบริเวณ
พื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ลดลง เมื่อ
เปรียบเทียบกับจานวน
เหตุการณ์ฯ ในปี
ที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 (ศชต.)

ศชต.

ศชต.
บช.ส. และ
บช.ตชด.
ศชต.และ
สกบ.

กมค.
(สบส.)
สพฐ.ตร.
และ สกบ.

๒๑

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน
3.3 การทางานมวลชน (ศชต.)

4. รั ก ษาความปลอดภั ย ให้ กั บ 4.1 จัดทาข้อมูลผู้ประกอบการท่องเที่ยว สินค้า
นักท่องเที่ยว (บช.ก.)
และบริการ (เครื่องประดับจิวเวอรี่ และอื่น ๆ)
(บช.ก.(บก.ทท.))
4.2 จัดทาฐานข้อมูลมัคคุเทศก์ (บช.ก.(บก.ทท.))
4.3 จัดทาฐานข้อมูลผู้ให้บริการรถรับจ้าง
สาธารณะ บริเวณสนามบิน และสถานที่ท่องเที่ยว
รวมถึงแท็กซี่ปูายดา (บช.ก.(บก.ทท.))
4.4 กาหนดมาตรการประชาสัมพันธ์โดยบูรณาการ
จากทุกหน่วยงานของรัฐ (บช.ก.(บก.ทท.))

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) แสวงหาความร่วมมือจากประชาชน
เช่น กิจกรรมจิบน้าชายามเช้า โดยให้ตารวจ
ไปพบปะกับประชาชน (ศชต.)
2) สานสัมพันธ์ผู้นาชุมชน ศาสนา ผู้นา
ท้องถิ่น (ศชต.)
3) จัดตั้งชุมชนเข้มแข็งเพื่อให้ประชาชน
สามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
ในการดูแลชุมชน และตนเอง (ศชต.)
4) การสนับสนุนการปฏิบัติภาคพื้นดินโดย
ใช้อากาศยาน (บ.ตร.)

ตัวชี้วัด

- ประชาชนในพื้นที่
มีความสงบสุขและ
พึงพอใจจากการเฝูาระวัง
และแก้ไขปัญหา
สถานการณ์เกี่ยวกับ
ความมั่นคงของรัฐ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(สยศ.ตร.(วจ.))
- ความสามารถในการ
สนับสนุนอากาศยาน
(บ.ตร.)
1) โครงการเชื่อมโยงข้อมูล ฐานข้อมูล
- ควบคุมคดีเกี่ยวกับ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ ความปลอดภัยในชีวิต
(บช.ก.(บก.ทท.))
และทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับ
1) โครงการอบรมให้ ค วามรู้ มั ค คุ เ ทศก์ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
(บช.ก.(บก.ทท.))
ไม่เกิน 10 คดี/
1) โครงการอบรมให้ความรู้ฝุายสืบสวน นักท่องเที่ยวแสนคน
ในการติดตามผู้กระทาผิดหรือ
(บช.ก.(บก.ทท.))
ผู้ต้องสงสัยหรือกลุ่มเสี่ยงการกระทาผิด
- นักท่องเที่ยวมีความ
ต่อนักท่องเที่ยว (บช.ก.(บก.ทท.))
เชื่อมั่นและพึงพอใจ
2) โครงการจัดทาสารบบรถรับจ้าง
ในด้านความปลอดภัย

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
สยศ.ตร.
ศชต.
(วจ.)

บ.ตร.

บ.ตร.

บช.ก.

บช.น.
ภ.1-9
ศชต. และ
บช.ก.

๒๒

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

บริเวณสถานที่ท่องเที่ยว (บช.ก.(บก.ทท.))
3) โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
นักท่องเที่ยว ปูองกันการถูกหลอกลวง
(บช.ก.(บก.ทท.))

ในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละ 80
(บช.ก.(บก.ทท.))
- เจ้าหน้าที่ตารวจ
ไปถึงที่เกิดเหตุในแหล่ง
ท่องเที่ยวสาคัญตาม
เปูาหมาย ภายใน
15 นาที/นอกแหล่ง
ท่องเที่ยวสาคัญตาม
เปูาหมาย ภายใน 30
นาที (บช.ก.(บก.ทท.))
- ระดับความสาเร็จของ
โครงการพัฒนา
Application
เพิ่มเติมภาษาจีน ภาษา
เมียนมา และภาษา
เวียดนาม (บช.ศ.)

4) โครงการพัฒนา Application
เพิ่มเติมภาษาจีน ภาษาเมียนมา และภาษา
เวียดนาม (บช.ศ.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

บช.ศ.

บช.ศ.

๒๓

กลยุทธ์
5. ควบคุมปราบปราม จับกุม
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
หลบหนีเข้าเมือง (สตม.)

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5.1 สกัดกั้นสืบสวนปราบปรามจับกุมแรงงาน
1) โครงการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ต่างด้าวผิดกฎหมาย หลบหนีเข้าเมือง หรือ
ลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติทั่วประเทศ
ผิดเงื่อนไขการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (สพฐ.ตร และ สตม.)
ผลักดันส่งกลับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
2) โครงการระบบสารสนเทศตรวจคนเข้า
ออกนอกราชอาณาจักร (สตม. บช.น. ภ.1-9 ศชต. เมืองระยะที่ 3 (PIBICS) (สตม.)
และ บช.ตชด.)
3) ตรวจอนุญาตเข้า- ออก (สตม.)
5.2 แรงงานต่างด้าวจาแนก เป็น 2 ประเภท
4) ตรวจบัญชีบุคคลต้องห้าม (สตม.)
1) กลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย (หลบหนี 5) ควบคุมการพานัก/ที่พัก (สตม.)
เข้าเมืองหรือผิดเงื่อนไขการได้รับอนุญาตให้อยู่
ในราชอาณาจักร) (สตม.)
2) กลุ่มแรงงานนาเข้าตามบันทึกความร่วมมือ
ด้านการจ้างงาน (MOU) (สตม.)

ตัวชี้วัด
- คนต่างด้าวเข้าเมือง
ผิดกฎหมายที่จับกุม
และผลักดันออกนอก
ราชอาณาจักร
ไม่น้อยกว่า 300,000
คน (สตม.)
- ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการปูองกัน
ปราบปรามผลักดันคน
ต่างด้าวและการรับ
บริการตรวจอนุญาต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(สยศ.(วจ.))
- ระยะเวลาผลักดันคน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
โดยคดีถึงที่สุดแล้วและ
สานักงานตรวจ
คนเข้าเมือง ได้รับตัวเพื่อ
ดาเนินการผลักดันออก
นอกราชอาณาจักร
ภาย ใน 7 วัน (สตม.)

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

๒๔

กลยุทธ์
6. ปูองกันปราบปราม
อาชญากรรมที่มีลักษณะ
เฉพาะทาง (บช.ก.)

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

6.1 จัดทาฐานข้อมูลของหน่วยเฉพาะทาง
(ทุกหน่วยในสังกัด บช.ก.)
(ดูรายละเอียดข้อมูลในกลยุทธ์ ข้อ 6.1 และ 6.2)
6.2 พัฒนาระบบงานปูองกันและปราบปรามของ
หน่วยเฉพาะทาง (ทุกหน่วยในสังกัด บช.ก.)

1) จัดทาและรวบรวมฐานข้อมูลของงาน
ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมเฉพาะ
ทาง (บช.ก.)
1) โครงการจัดซื้อรถยนต์ขับเคลื่อน
4 ล้อ (บช.ก.)
2) โครงการจัดซื้อเครื่องหาค่าพิกัด (GPS)
(บช.ก.)
3) โครงการจัดหาแผนที่ภาพถ่ายทาง
อากาศ (บช.ก.) การพานัก/ที่พัก (สตม.)
1)จัดทาโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตารวจ
ด้านการปราบปรามอาชญากรรมเฉพาะทาง
(บช.ก.)

- ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินงานปูองกัน
และปราบปราม
อาชญากรรมเฉพาะทาง
(บช.ก.)

6.3 พัฒนาขีดความสามารถเจ้าพนักงาน
ผู้บังคับใช้กฎหมายเฉพาะทาง
(ทุกหน่วยในสังกัด บช.ก.)
(ดูรายละเอียดข้อมูลในกลยุทธ์ ข้อ 6.1 และ 6.2)
6.4 สร้างเครือข่ายภาคประชาชน
(ทุกหน่วยในสังกัด บช.ก.)

1) สร้างเครือข่ายภาคประชาชน
ในการแจ้งเบาะแส (บช.ก.)
2) สร้างอาสาสมัครดูแลรักษาปุาไม้
เช่น ร่มบิน สายตรวจออฟโร้ด
(บช.ก. (บก.ปทส.))

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
บช.ก.
ทุกหน่วย
ในสังกัด
บช.ก.และ
สตม.

๒๕
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แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

6.1 ปราบปรามการกระทา 6.1.1 จัดทาแผนปูองกันปราบปรามการกระทาผิด 1) แผนปูองกันปราบปรามการกระทาผิด - ระดับความสาเร็จของ
ผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มของ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดทาแผนปูองกัน
และสิ่งแวดล้อม (บช.ก.)
สานักงานตารวจแห่งชาติ (สยศ.ตร.(ผอ.))
สานักงานตารวจแห่งชาติ (สยศ.ตร.(ผอ.)) ปราบปรามการกระทาผิด
เกี่ยวกับทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(สยศ.ตร.(ผอ.))
6.1.2 จัดทาฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (บช.ก.(บก.ปทส.))
1) การปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทาลายปุา
(บช.ก.(บก.ปทส.) ภ.1-9 ศชต. และ บช.ตชด.)
2) การปูองกันการบุกรุกตัดไม้ทาลายปุา
(บช.ก.(บก.ปทส.) ภ.1-9 ศชต. และ บช.ตชด.)

1) โครงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ
ดาวเทียมสารวจทรัพยากรของไทย (Cisda)
(บช.ก.(บก.ปทส.))
2) โครงการจัดทาคดีที่ดินในระบบ Polis
(บช.ก.(บก.ปทส.) สทส. ภ.1-9 ศชต. และ
บช.ตชด.)

6.1.3 การเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่
ตารวจด้านการปราบปรามการกระทาผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(บช.ก.(บก.ปทส.))

1) โครงการฝึกอบรมหน่วยปฏิบัติการ
พิเศษในด้านปุาไม้ (บช.ก.(บก.ปทส.))
2) โครงการฝึกอบรมพนักงานสอบสวน
เฉพาะทางด้านปุาไม้ (บช.ก.(บก.ปทส.))

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
บช.ก.
บช.ก.
(บก.ปทส.)
ปทส.
สทส.
ภ.1-9
ศชต.
และ
บช.ตชด.

๒๖
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แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

6.1.4 การปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับ  ปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) การตัดไม้ทาลายปุา
2) การบุกรุกปุาและที่สาธารณะ
3) การค้าสัตว์ปุาและพันธุ์พืช
4) การทาลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5) การยึดพื้นที่ปุา
(บช.ก.(บก.ปทส.))
6.2 ปราบปรามการกระท า 6.2.1 จัดทาแผนปราบปรามการกระทาผิด
1) แผนปูองกันปราบปรามการค้ามนุษย์
ผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (สยศ.(ผอ.))
สานักงานตารวจแห่งชาติ
(บช.ก. (บก.ปคม.))
(บช.ก.(บก.ปคม.))
6.2.2 จัดทาคาสั่งศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี และ
1) คาสั่งศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรีและ
ครอบครัว และปูองกันปราบปรามการค้ามนุษย์ของ ครอบครัว และปูองกันปราบปรามการค้า
สานักงานตารวจแห่งชาติ (สยศ.(ผอ.))
มนุษย์ สานักงานตารวจแห่งชาติ
(สยศ.ผอ.(ศพดส.))
6.2.3 จัดทาบัญชีผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่าง
ด้าวให้ครอบคลุมเป็นปัจจุบัน (บช.ก.(บก.ปคม.))
6.2.4 ให้ ค วามรู้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการถึ ง โทษการ
กระทาผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (บช.ก.(บก.ปคม.))

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

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

- ระดับความสาเร็จใน
การจัดทาแผนปูองกัน
ปราบปรามการค้ามนุษย์

บช.ก.
(บก.ปทส.)

บช.ก.
ปทส.
สทส.
ภ.1-9
ศชต. และ
บช.ตชด.

บช.ก.
(บก.ปคม.)

บช.ก.
(บก.ปคม.)

- จานวนครั้งในการ
ประชุมเร่งรัดติดตาม ไม่
น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี

๒๗

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

6.2.5 การประชาสัมพันธ์ในภาคท้องถิ่น แรงงาน
ต่างด้าว เพื่อปูองกันการหลอกลวงและบังคับใช้
แรงงานโดยให้ปรากฏช่องทางการติดต่อ
(บช.ก.(บก.ปคม.))
6.2.6 จัดสร้างเครือข่ายการประสานงานในการ
ดูแลเหยื่อที่เกิดจากการกระทาผิดเกี่ยวกับการค้า
มนุษย์โดยให้กาหนดช่องทางติดต่อประสานงานและ
ขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน (บช.ก.(บก.ปคม.))
6.2.7 ให้ความรู้พนักงานสอบสวนให้เข้าใจถึง
1) อบรมพนักงานสอบสวนคดีความผิด
ความเสียหายของการตกเป็น เหยื่อดาเนินการ
การค้ามนุษย์ (บช.ก.(บก.ปคม.))
สอบสวนขยายผลจับกุมผู้เกี่ยวข้องทุกราย รวมทั้ง
การใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดย
กาหนดวิธีเช่นเดียวกับการดาเนินการด้านยาเสพติด
(การยึดทรัพย์) และกาหนดหน่วยงานในการขยายผล
(บช.ก.(บก.ปคม.))
6.2.8 จัดทาคู่มือการสอบสวนคดีการค้ามนุษย์
1) จั ด ท าคู่ มื อ การด าเนิ น คดี เ กี่ ย วกั บ
(บช.ก.(บก.ปคม.))
ความผิดการค้ามนุษย์ (บช.ก.(บก.ปคม.))
2) จัดทาคู่มือการประสานงานการ
ช่วยเหลือเหยื่อที่ได้รับความเสียหายจาก
การค้ามนุษย์ (บช.ก.(บก.ปคม.))

ตัวชี้วัด

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

บช.ก.
บช.ก.
(บก.ปคม.) (บก.ปคม.)

บช.ก.
บช.ก.
(บก.ปคม.) (บก.ปคม.)

บช.ก.
บช.ก.
(บก.ปคม.) (บก.ปคม.)

๒๘
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7. ปฏิบัติการด้านต่าง ๆ
ที่กระทบต่อความมั่นคง
7.1 ด้านการข่าว (บช.ส.)

ตัวชี้วัด

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

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

6.2.9 การปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวเนื่องตาม พ.ร.บ.
ปูองกันปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
(บช.ก.(บก.ปคม.))
6.2.10 ตรวจปูองกันปราบปรามอาชญากรรม
และการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในกรณีการกระทาผิด
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในเขตน่านน้า
(บช.ก.(บก.รน.))

1) จับกุมการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวเนื่องตาม
พ.ร.บ. ปูองกันปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551 (บช.ก.(บก.ปคม.))
1) ออกตรวจเพื่อปูองกันปราบปราม
อาชญากรรมและการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในเขตน่านน้า (บช.ก.(บก.รน.))

- จานวนคดีความผิด
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ที่
สืบสวนจับกุมได้ 100
คดี (บช.ก.(บก.ปคม.))
- จานวนการออกตรวจ บช.ก.
ในเขตน่านน้า 70,900 (บก.รน.)
ครั้ง/ปี (บช.ก.(บก.รน.))

7.1.1 ปูองกันและเฝูาระวังสังเกตการณ์ติดตาม
การดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการกระทาที่มี
ผลต่อสถาบัน (บช.ส.)
7.1.2 เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการข่าวครอบคลุมทุกอาเภอ ตาบล และ
หมู่บ้าน (บช.ส.)
7.1.3 เสริมสร้างการข่าวภาคประชาชนเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการตอบสนองต่อภัยคุกคาม
(บช.ส.)

1) เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน
ชุมชนและกองกาลังฝุายตรงข้าม
2) การปฏิบัติการพิเศษและกิจการพิเศษ
- การต่อต้านการก่อการร้าย
- การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการ
ต่อต้านการก่อการร้าย
- การควบคุมฝูงชน

- หมู่บ้านเปูาหมายที่
ดาเนินกิจกรรมเฝูาระวัง
และแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ชายแดนเพื่อ
ความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคงของรัฐ
ไม่น้อยกว่า 2,470
หมู่บ้าน (บช.ตชด.)
- ผลิตข่าวกรองที่
เกี่ยวกับความมั่นคง

บช.ส.

บช.ก.
(บก.รน.)

บช.ส.
บช.น.
และ
บช.ตชด.

๒๙
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แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

7.1.4 เสริมสร้างระบบงานข่าวกรองให้เป็น
มาตรฐานเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ โปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ (บช.ส.)
7.1.5 เสริมสร้างบูรณาการความร่วมมือด้านข่าว
กรองระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (บช.ส.)

7.2 ด้านแนวชายแดน
(บช.ตชด.)

ของประเทศ การรักษา
ความปลอดภัยของบุคคล
และสถานที่ที่ส่งให้กับ
ผู้ใช้ข่าวและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่า 3,000 เรื่อง/ปี
7.1.6 เสริมสร้างจิตสานึกและสร้างการมีส่วนร่วม
(บช.ส.)
ของประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
- การออกตรวจดูแล
สถาบันพระมหากษัตริย์ (บช.ส.)
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยในเขตน่านน้า
70,900 ครั้ง/ปี (บช.ก.
(บก.รน.))
7.2.1 เฝูาระวังการรุกล้าอธิปไตย รักษาความสงบ 1) การปูองกันและรักษาสถานการณ์
- เหตุการณ์การก่อเหตุ บช.ตชด.
เรียบร้อย และพัฒนาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
ชายแดนและพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคง รุนแรงที่มีผลกระทบต่อ
แนวชายแดนเพื่อความมั่นคงของรัฐ (บช.ตชด.)
(บช.ตชด.)
ชีวิตและทรัพย์สินบริเวณ
- พัฒนาระบบเฝูาตรวจชายแดนให้มี พื้นที่จังหวัดชายแดน
ประสิทธิภาพ
ภาคใต้ลดลงไม่น้อยกว่า
- จัดระเบียบพื้นที่ชายแดน
ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับ
- เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศ จานวนเหตุการณ์ฯ ในปี
เพื่อนบ้าน
ที่ผ่านมา (ศชต.)

ศชต.
บช.ส.
บช.ตชด.
และ
บก.รน.

๓๐

กลยุทธ์

8. เตรียมความพร้อมของ
องค์การเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(สยศ.ตร. (ยศ.)) และ (ตท.)

แนวทางการดาเนินงาน

8.1 จัดตั้งศูนย์อานวยการเตรียม
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ (สยศ.ตร.(ยศ.))

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2) รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
ชายแดน (บช.ตชด.)
- ปูองกันอาชญากรรมสาคัญในพื้นที่
ชายแดน
- สนับสนุนการปฏิบัติในการปูองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ร่วมกับตารวจ
3) เสริมสร้างความมั่นคงให้กับหมู่บ้าน/
ชุมชนตามแนวชายแดนและพื้นที่ตอนในที่มี
ปัญหาด้านความมั่นคง
(บช.ตชด.)
- งานกิจการพลเรือน
- โครงการพระราชดาริต่าง ๆ
1) โครงการเปิดศูนย์อานวยการ การ
เตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ (สยศ.ตร.(ยศ.))
2) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการ (สยศ.ตร.(ยศ.))
3) การเตรียมความพร้อมของประเทศไทย
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในภาพรวมของสานักงานตารวจแห่งชาติ
(สยศ.ตร.(ยศ.))

- ประชาชนในพื้นที่
เปูาหมายมีความสงบสุข
และพึงพอใจจากการเฝูา
ระวังและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ที่เกี่ยวกับ
ความมัน่ คงของรัฐไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80
(สยศ.ตร.(วจ.))

- ระดับความสาเร็จใน
การดาเนินการจัดตั้ง
ศูนย์ฯ (สยศ.ตร.(ยศ.))

- ระดับความสาเร็จของ
การขออนุมัติโครงการ
เปิดศูนย์อานวยการการ
เตรียมการเข้าสู่

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
บช.ตชด.
ศชต.
บช.ส.
บช.ตชด.
และ
บก.รน.

สยศ.ตร.
(ยศ.)

สยศ.ตร.
(ยศ.)
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ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

ประชาคมอาเซียนของ
ตร. (สยศ.ตร.(ยศ.))
8.2 บริหารจัดการชายแดนและแก้ไขปัญหาภัย
คุกคามทุกรูปแบบเพื่อความมั่นคงของประเทศ
(บช.ตชด.)

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของตารวจตระเวนชายแดน ใน
พื้นที่รอยต่อเขตชายแดน (บช.ตชด.)

8.3 การสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวกับ
การบริการและการลงทุนกับประเทศในสมาชิก
อาเซียน (สยศ.ตร.(ยศ.))

1) โครงการเพิ่มพูนทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรภาครัฐใน
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e – learning)
(บช.ศ.)
1)โครงการพัฒนากลไกความร่วมมือกับ
หน่วยงานตารวจในอาเซียนและหน่วยงาน
ความมั่นคงอื่น ๆ (สยศ.ตร.(ยศ.))
2) โครงการจัดส่งทูตตารวจประสาน
กิจการตารวจ จีน กัมพูชา เมียนมา (ตท.)
3) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล (ตท.)

8.4 การสร้างความร่วมมือด้านการปูองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งในและนอก
อาเซียน (สยศ.ตร.(ยศ.))

(สยศ.ตร. (สยศ.ตร.
(ยศ.)) (ยศ.)) และ
และ ตท.
ตท.
- จานวนข้าราชการ
ตารวจที่เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75

บช.ศ.

- จานวนคดีอาญา ซึ่งมี สยศ.ตร.
ผลต่อความปลอดภัยใน และ ตท.
ชีวิต ร่างกายและเพศ
บริเวณจังหวัด ซึ่งมีเขต
ติดต่อกับประเทศใน
ตท.
ภูมิภาคอาเซียน ไม่เกิน
21.6 คดี/ประชากรแสน
คน (สยศ.ตร.(ผอ.))

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.
บช.น.
ภ.1-9
ศชต.
สยศ.ตร.
และ ตท.
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9. รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อ 9.1 พัฒนาระบบสายตรวจให้มีความพร้อม มี
1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบงาน
คว าม ป ลอ ด ภั ย ใ นชี วิ ตแ ล ะ ประสิทธิภาพในการระงับเหตุ และบริการประชาชน สายตรวจและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่
ทรัพย์สินของประชาชน
ด้วยความรวดเร็ว รวมถึงการเพิ่มจานวนบุคลากรใน เพื่อทดแทน (บช.น. ภ.1-9 และ ศชต.)
(สยศ.ตร.(ผอ.))
การปฏิบัติหน้าที่ (บช.น. ภ.1-9 และ ศชต.)
2) โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีเพื่อความ
ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตารวจ (บช.น.
ภ.1-9 ศชต. บช.ศ. และ สยศ.ตร.(ผอ.)
3) โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีตารวจ
(บช.น. ภ.1-9 ศชต. และ สยศ.ตร.(ผอ))
4) โครงการพัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการ
9.2 การเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ตารวจ เคลื่อนที่เร็วเพื่อปูองกันและปราบปรามคดี
โดยการฝึกอบรมยุทธวิธีตารวจ
ที่เกี่ยวกับทรัพย์และร่างกาย(บช.น. ภ.1-9
(บช.น. ภ.1-9 ศชต. บช.ศ. และ รร.นรต.)
ศชต. และ สทส.)
5) โครงการรับแจ้งเหตุ 191 ให้มี
ประสิทธิภาพในการรับแจ้งเหตุ
(บช.น.ภ.1-9 ศชต. และ สยศ.ตร.(ผอ.)
6) โครงการสถานีตารวจชุมชน (Koban)
9.3 การพัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ให้สามารถ (บช.น. ภ.1-9 ศชต. และ สยศ.ตร.(ผอ.)
ใช้ได้ทั้งระบบ สามารถรับแจ้งเหตุได้จริง และบริหาร 7) การจัดซื้อ จัดหา ยานพาหนะ อาวุธ
สถานการณ์สาคัญในระดับจังหวัดและสถานีตารวจ เสื้อเกราะกันกระสุน วิทยุสื่อสาร และ
(บช.น. ภ.1-9 ศชต. และ สทส.)
อุปกรณ์ประจากาย
(บช.น. ภ.1-9 ศชต. และ สยศ.ตร.(ผอ.)

ตัวชี้วัด
- ควบคุมคดีอาญาซึ่งมี
ผลต่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน กลุ่มคดี
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ไม่เกิน 6.24 คดี/
ประชากรหนึ่งแสนคน
(สยศ.ตร.(ผอ.))
- อัตราส่วนของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมที่ทาหน้าที่
วิทยากรหรือครูฝึก
ประจาหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30

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

บช.ศ.

- ควบคุมคดีอาญาที่มีผล สยศ.ตร.
ต่อความปลอดภั ยในชี วิ ต (ผอ.)
แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
ประชาชน กลุ่มคดีความผิด
เกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและ

บช.น. ภ.1-9
ศชต. สทส.
รร.นรต. บช.
ศ. และ
สยศ.ตร.(ผอ.)

บช.น. ภ.
1-9 ศชต.
และ สทส.
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ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

เพศ ไม่เกิน 24.24 คดี/
ประชากรหนึ่งแสนคน
(สยศ.ตร.(ผอ.))
9.4 การพัฒนาระบบตู้ยาม (koban) ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
คือ ให้มี 1 ตู้ยาม/1 สน. และเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
(บช.น. ภ.1-9 ศชต. และ สยศ.ตร.(ผอ.)
9.5 การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องของ
ยานพาหนะ อาวุธยุทโธปกรณ์ เสื้อกันกระสุน
วิทยุสื่อสาร และอุปกรณ์ประจากาย เช่น ไฟฉาย
กุญแจมือ เสื้อกันฝน เสื้อสะท้อนแสง เป็นต้น
(บช.น. ภ.1-9 ศชต. สกบ. และ สยศ.ตร.(ผอ.)
๑0. การรักษาความปลอดภัย
และอานวยความสะดวกด้าน
การจราจร (สยศ.ตร. (ผก.))

10.1 การพัฒนาระบบการจัดการจราจรให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ให้แก่ผู้ใช้เส้นทาง
การจราจร (สยศ.ตร.(ผก.))
10.2 การบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง เพื่อสร้างวินัยจราจรให้กับประชาชนผู้ใช้
เส้นทางจราจร รวมไปถึงผู้ขับขับขี่รถยนต์สาธารณะ
รถรับจ้าง ให้มีความชานาญในเส้นทางร่วมกัน
(สยศ.ตร.(ผก.))

บช.น. ภ.1-9
ศชต. และ
สยศ.ตร.(ผอ)
บช.น.
ภ.1-9
ศชต.และ
สยศ.ตร.
(ผอ.)
1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
จัดการจราจรให้ทันสมัยมีความสะดวก
ปลอดภัย (สยศ.ตร.(ผก.))
2) การอบรมชี้แจงข้อกฎหมายให้
ประชาชน และผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะ
เพื่อสร้างวินัยการจราจร มีจรรยาบรรณ
หรือสามัญสานึก ต่อประชาชนผู้ใช้บริการ
และเส้นทางจราจร (สยศ.ตร.(ผก.))

- อัตราส่วนจานวน
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนน 13.51 ราย/
ประชากรหนึ่งแสนคน
(สยศ.ตร.(ผก.))
- ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อความ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

สยศ.ตร.
(ผก.)

บช.น.
ภ.1-9 ศชต.
และ
สยศ.ตร.
(ผก.)
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3) โครงการสุภาพบุรุษจราจร การอบรม
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์สุจริต
(สยศ.ตร.(ผก.))

10.3 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องหมั่นอบรม
ทาความเข้าใจให้ข้าราชการตารวจจราจรที่ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์สุจริตและ
บริการประชาชนอย่างสุภาพ เท่าเทียม เช่น
โครงการสุภาพบุรุษจราจร รวมถึงให้รางวัลประกาศ
เกียรติคุณให้แก่ประชาชนหรือผู้แจ้งข่าวการกระทา
ผิดด้านการจราจรเป็นประจา (สยศ.ตร.(ผก.))
10.4 ดาเนินการศึกษาวิเคราะห์ วางแผน และ
อานวยการในการปูองกันและลดอุบัติเหตุในแต่ละ
พื้นที่อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุ
(สยศ.ตร.(ผก.))

ตัวชี้วัด
จราจร ทางบก ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
(สยศ.ตร.(วจ.))

- การแจ้งเหตุให้
เจ้าหน้าที่ตารวจไปถึง
ที่เกิดเหตุในเขต กทม.เทศบาล ภายใน 15
นาที/นอกเขต กทม.เทศบาล
ภายใน 30 นาที
(สยศ.ตร. (ผก.))

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

๓๕

กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
เป้าประสงค์ : 1.2 ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ์
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แผนงาน/โครงการ

1. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ 1.1 มีมาตรการในการสนองต่อ
1) จัดทาแผน/มาตรการให้เหมาะสมกับ
ปูองกันและปราบปราม
อาชญากรรมที่ชัดเจน ได้แก่
สถานการณ์และสภาวะอาชญากรรม
- อาชญากรรมพื้นฐาน
(สยศ.ตร.(ผอ.))
อาชญากรรมที่สร้างความ
- อาชญากรรมสะเทือนขวัญ
เดือดร้อนแก่ประชาชน
- อาชญากรรมที่มีผลต่อประชาชนใน
ชุมชน และที่มีผลกระทบต่อ
สังคมในทุกระดับ (สยศ.ตร. วงกว้าง เช่น Call center/แชร์ลูกโซ่/
ฉ้อโกง/ลงทุนในต่างประเทศ/ยักยอก
(ผอ.))
- อาชญากรรมที่ก่อความเดือดร้อน
ราคาญ เช่น วัย รุ่น แข่งรถจักรยานยนต์/
รถยนต์บนทางหลวง/นักเรียนตีกัน/ขว้าง
ปาก้อนหิน
1.2 มีมาตรการในการปูองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ
อย่างชัดเจน ควบคุมสถิติการเกิดและ
จับกุมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
1.3 กาหนดยุทธวิธีหรือมาตรการในการ
สร้างความอบอุ่นใจ ในการปูองกัน
ปราบปรามอาชญากรรม ให้ประชาชน

ตัวชี้วัด
- จานวนแผน/มาตรการไม่
น้อยกว่า 24 ครั้ง/ปี
(สยศ.ตร.(ผอ.))
- ควบคุมคดีอาญาซึ่งมีผล
ต่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์ไม่เกิน 6.24 คดีต่อ
ประชาการหนึ่งแสนคน
(สยศ.ตร.(ผอ.))
- ควบคุมคดีอาญาซึ่งมีผล
ต่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับ
ชีวิตร่างกายและเพศ ไม่เกิน
24020 คดีต่อประชาการ
หนึ่งแสนคน (สยศ.(ผอ.))
- ร้อยละความหวาดกลัว

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
สยศ.ตร.
(ผอ.)

ปฏิบัติ
บช.น.
ภ.1-9 และ
ศชต.

๓๖

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน
ได้รับทราบหรือรับรู้
- สายตรวจเดิ น เท้ า ในพื้ น ที่ ที่ เ ป็ น ที่ มี
อาชญากรรม
เกิดขึ้น หรือเกิดอาชญากรรมบ่อยครั้ง
หรือชุมชน ศูนย์การค้า
- การปรับเขตตรวจของสายตรวจ
รถจักรยานยนต์/รถยนต์ ในพื้นที่ชุมชน
เมือง/ที่มีประชากรหนาแน่น
- การจัดระบบสายตรวจ
รถจักรยานยนต์/รถยนต์ ที่มุ่งเน้นการ
ตรวจตามเปูาหมายทางยุทธวิธี (ที่มี
อาชญากรรมสูง/พื้นที่เปูาหมาย) และให้มี
เปูาหมายในการสร้างปฏิสัมพันธ์ พูดคุย
กับประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด (ไม่
มุ่งเน้นการเซ็นตู้แดง)
1.4 จัดระบบสายตรวจให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ตามอาชญากรรม
เน้นการปรากฏกายและพบปะพูดคุยกับ
ประชาชน
1.5 การพัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุ/
การเข้าถึงที่
เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว/การรักษาสถานที่
เกิดเหตุ/การรักษาพยานหลักฐานในที่เกิด

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด
ภัยอาชญากรรมของ
ประชาชน
(สยศ.ตร.(ผอ.))

- การแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่
ตารวจไปถึงที่เกิดเหตุในเขต
กทม./เทศบาล ภายใน 10
นาที และ นอกเขต กทม./

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

๓๗

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน
เหตุ/ทักษะการพูดคุยกับผู้เสียหาย เหยื่อ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการสืบสวนหาข่าว
รวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้งการแสดง
ความเห็นใจ ให้ข้อมูลข่าวสารและแนะนา
ในสิ่งที่เกี่ยวข้อง (เน้นการเข้าถึงที่เกิดเหตุ
และปฏิสัมพันธ์ระหว่างตารวจกับ
ประชาชน
1.6 เจ้าหน้าที่ตารวจไปถึงที่เกิดเหตุ
อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับสภาพภูมิ
ประเทศในแต่ละพื้นที่

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด
เทศบาล ภายใน 20 นาที
(สยศ.(ผอ.))

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

๓๘

กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
เป้าประสงค์ : 1.3 มีระบบและกระบวนงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

1. ปรับปรุง พัฒนา
 พัฒนาระบบงานและกระบวนงานที่
ระบบงานและกระบวนงาน ให้บริการประชาชนในระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงานรับผิดชอบให้มี ของหน่วยงาน
ประสิทธิภาพ (สยศ.ตร.(ยศ.)) 1.1 กาหนดผู้รับผิดชอบในระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติการให้มีความชัดเจนของ
กระบวนงานในคู่มือสาหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558
1.2 มีกระบวนงานขับเคลื่อน รวบรวม
ติดตามและวัดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น
รูปธรรม
1.3 การวิเคราะห์สรุปผลการปฏิบัติ
เพื่อปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
- การพัฒนาองค์กรตารวจให้จัดทา
แผน Action Plan เป็นแผนทุกระยะ
3 เดือน ในระยะยาว 5– 20 ปี เพื่อ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยตาม
นโยบายการบริการราชการสานักงานตารวจ
แห่งชาติ (สยศ.ตร.(ยศ.))
2) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดทา ยุทธศาสตร์องค์การ
และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (สยศ.ตร.(ยศ.))

- ระดับความสาเร็จของการ
จัดโครงการสัมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดทา
ยุทธศาสตร์องค์การและการ
ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
ประจาปี 2558
- ระดับความสาเร็จของ
จานวนกระบวนงานที่ให้
บริการประชาชนได้แล้ว
เสร็จตามพระราชบัญญัติ
การอานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

สยศ.ตร.
(ยศ.)

ทุกหน่วยใน
สังกัด ตร.

๓๙

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน
พิจารณาทิศทางต่อไปขององค์กรตารวจ
ทั้งโครงสร้าง เงินเดือน ค่านิยมขององค์กร

1.4 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านอานวยความยุติธรรม (กมค.)
1) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ
ระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการ
อานวยความยุติธรรม

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด
จากการปรับปรุงพัฒนา
ระบบงานของหน่วยงาน
(สยศ.ตร.(ยศ.))
- ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาหรือปรับปรุง
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวกับอาเซียนและ
ใบอนุญาต (กมค.)

1) การจัดทาหรือปรับปรุงกฎหมาย
กฎระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการอานวย
ความยุติธรรม (กมค.)
- ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ........
- ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.........
- ร่างพระราชบัญญัติ ธุรกิจรักษาความ
ปลอดภัย พ.ศ........
2) โครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์พยาน
- ระดับความสาเร็จของ
หลักฐานทางชีววิทยาและดีเอ็นเอ เพื่อรองรับ การประเมินและผลการ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (สพฐ.(ศพฐ.))
ตรวจสอบการตรวจพิสูจน์
3) โครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์สารเคมีที่
ใช้ทาวัตถุระเบิด เพื่อรองรับ ASIAN FORENSIC
(สพฐ.(พฐก.))

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

กมค.

กมค.

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.

๔๐

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

2. ประชาสัมพันธ์ระบวนงาน 2.1 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และมาตรการในการ
กระบวนการ มาตรการ
ดาเนินงานให้แก่ประชาชน
และผลการปฏิบัติให้ประชาชน และสังคม
ได้รับรู้ (สท.)
ได้รับรู้เกี่ยวกับงานด้านอานวยความ
ยุติธรรมผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
เปูาหมาย (สท.)

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

1) ผลิตสื่อและพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของสื่อ
ต่าง ๆ เพื่อผลแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้
ข่าวสารของตารวจให้ประชาชนรับทราบ (สท.)
2) วางแผนและแสวงหาความร่วมมือจาก
สื่อมวลชนภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ในการเข้ามามีส่วนร่วมกับ ตร.
(สท.)

- ระดับความสาเร็จของ
การประชาสัมพันธ์
กระบวนงานในการ
ดาเนินงานให้แก่ประชาชน
ได้รับรู้ (สท.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
สท.

ปฏิบัติ
สท.

๔๑

กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
เป้าประสงค์ : 1.๔ มีเทคโนโลยี อุปกรณ์และเครื่องมือพิเศษ รวมทั้งระบบสารสนเทศอัจฉริยะ
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

1. นาระบบเทคโนโลยีที่
1.1 เพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจคนเข้า
ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ใน เมืองโดยการนาเอาข้อมูลชีวภาพมา
การปฏิบัติงาน (สตม.)
ประยุกต์ใช้ร่วมกับการตรวจหนังสือ
เดินทางเพื่อเพิ่มมาตรการการรักษาความ
ปลอดภัย (สตม.)

1) โครงการตรวจหนังสือเดินทางโดยใช้ข้อมูล
ชีวภาพ ระยะที่ 1 ของบค่าธรรมเนียมประจาปี
2558 (สทส. และ สตม.)
2) โครงการตรวจหนังสือเดินทางโดยใช้ข้อมูล
ชีวภาพ ระยะที่ 2 ของบประมาณประจาปี
2559 (สทส. และ สตม.)
- โครงการจัดทาระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหาร
จัดการแบบทั้งองค์กร (Enterprise
DataWarehouse) (สทส. และ สตม.)

- ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาแผนแม่บทว่าด้วย
การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศงานตรวจคนเข้า
เมืองทั้งระบบ (สตม)

2. พัฒนาคุณภาพของระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศให้
ครบถ้วนทันสมัย มีการ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก (สทส.)

1) จัดทาข้อตกลงการแลกเปลี่ยนข้อมูล
(MOU) ในลักษณะดังกล่าวมาแล้วกับ 2
หน่วยงาน คือสานักทะเบียนราษฏร์
กระทรวงมหาดไทยและกรมการขนส่งทางบก
กระทรวงคมนาคม ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ได้ทาการเชื่อมโยงข้อมูล
สารสนเทศกับ 3 หน่วยงานของรัฐ
ได้แก่ สานักงานอัยการสูงสุด กรมพัฒนาธุรกิจ

- ระดับความสาเร็จในการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ภายนอก (สทส.)

2.1 การพัฒนาและบูรณาการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศสานักงานตรวจคนเข้า
เมือง PIBICS กับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
แรงงาน ฯลฯ ให้สามารถเรียกใช้ประโยชน์
จากฐานข้อมูลที่หน่วยต่าง ๆ ได้จัดเก็บไว้
เพื่อให้สามารถขยายผลกรณีแรงงานต่างด้าว
มีความเกี่ยวข้องทางคดีหรือความสงบ

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
สตม.

ปฏิบัติ
สทส. และ
สตม.

สทส.

สทส. และ
สตม.

๔๒

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน
เรียบร้อยภายในประเทศ (สตม.)

แผนงาน/โครงการ
การค้า และกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ซึ่งได้ข้อมูลมาดาเนินการในดับหนึ่งแต่ยังต้อง
มีการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันต่อไป และสาหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีแผนที่จะทาการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก
อีก 2-3 หน่วยงาน (เบื้องต้นจากการประสาน
คาดว่าจะทาการเชื่อมโยงข้อมูล
กับกรมราชทัณฑ์ กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ หรือกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน) (สทส.)

หมายเหตุ : หน่วยรับผิดชอบหลัก เป็นหน่วยรับผิดชอบการจัดทาแผน/โครงการในภาพรวมของ ตร.

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

๔๓

กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ
เป้าประสงค์ : 2.1 สังคมและประชาชนเชื่อมั่นต่อองค์การตารวจ
กลยุทธ์
๑. พัฒนาระบบการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ทั้งจากภายในและภายนอก
องค์การ (สตส.)

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

1.1 หน่วยที่ทาหน้าที่ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน ปรับปรุง พัฒนาระบบการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน (สตส.)
- วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค
ในกระบวนการตรวจสอบ และให้
ข้อเสนอแนะพร้อมติดตามการดาเนินการ
แก้ไข และรายงานผลการดาเนินการ
ให้ทราบ เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนการ
ตรวจสอบในปีต่อไป
- กาหนดมาตรการแนวทางปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของทุกหน่วย
- ประเมินผลและติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (สตส.)

1) วิเคราะห์ ประเมิน และสรุปผลการ
ตรวจสอบตามแผนตรวจสอบราชการประจาปี
(จต. และ สตส.)
2) จัดทาระบบการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ ตามแนวทางการดาเนินการ
ที่กาหนด (สตส.)
3) โครงการพัฒนาระบบงานการรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ (จต.)

- ระดับความสาเร็จของ
การพัฒนาระบบการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ทั้งจากภายในและภายนอก
องค์การ (สตส.)

4) แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมความ
ประพฤติและวินัยข้าราชการตารวจ ในระดับ
สานักงานตารวจแห่งชาติ กองบัญชาการ
กองบังคับการ และกองกากับการ (วน.)
5) สรุปผลการตรวจราชการ สน./สภ.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (จต.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
สตส.

ปฏิบัติ
สตส.

- ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินการรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ (จต.)

จต.

- ร้อยละของสถานีตารวจ
ที่ได้รับการตรวจราชการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(จต.)

จต.

วน.

๔๔

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน
1.2 พัฒนาบุคลากรและกระบวนงาน
ของหน่วยงาน โดยการนาบุคลากรที่เป็น
แบบอย่างที่ดีในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็น
ต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้เป็นคนดี (จต.)
1.3 การพัฒนาระบบงานในเรื่อง
การร้องเรียนร้องทุกข์ (จต.)
- กาหนดช่องทางการร้องเรียน และ
เผยแพร่ให้แก่ประชาชนและสาธารณชน
รับรู้ โดยมีขั้นตอน กระบวนการทางานที่
คานึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ร้องเรียน
- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน
หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน
ตลอดจนข้าราชการตารวจให้ได้ข้อยุติ
- มีกระบวนการสื่อสาร เผยแพร่
ผลการดาเนินการไปยังผู้ร้องเรียน
สื่อมวลชน ที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบ
ได้

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

๔๕

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๒. นามาตรการปูองกัน
2.1 มีการนาปัญหาที่เกิดจากการ
ปราบปรามการทุจริตและ
ร้องเรียนร้องทุกข์ในลักษณะต่างๆ ไป
ประพฤติมิชอบมาบังคับใช้
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
กับข้าราชการตารวจที่ประพฤติ ๑) การบ่งชี้ปัญหาการทุจริตของ
มิชอบอย่างจริงจัง
ข้าราชการตารวจ (บช.ก.(บก.ปปป.))
(บช.ก.(บก.ปปป.))
2) การกาหนดมาตรการในการแก้ไข
ปัญหา และการดาเนินการต่อผู้กระทา
ผิด (บช.ก.(บก.ปปป))
3) ให้พิจารณาช่องทางการร้องเรียน
ร้องทุกข์ (จต.)

1) จัดทาแผนปูองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ(จต.)
2) แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดจัดตั้งศูนย์
ปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (ตั้งแต่ระดับ บก. หรือเทียบเท่าขึ้นไป)
(จต.)

๓. มุ่งทางานเพื่อภาพลักษณ์
ของตารวจให้เป็นที่ยอมรับ
ของสังคมและประชาชน (จต.)

1) การตรวจราชการของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(จต.)

3.1 กาหนดภาพลักษณ์ คุณลักษณะ
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดย
พิจารณาจาก (จต.)
-พฤติกรรมที่ประชาชนพึงพอใจ
-ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์

2) สุ่มตรวจการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(สยศ.ตร.(ผอ.) (จต.))

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

- ร้อยละของสถานีตารวจ
ที่ได้รับการตรวจราชการ
ไม่น้อยกว่าร้อย 80 (จต.)
- ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาแผนปูองกัน
ปราบปรามการทุจริตฯ
- ร้อยละของหน่วย(ระดับ
บก. หรือเทียบเท่าขึ้นไป)
ที่มีการจัดตั้งศูนย์ปูองกัน
ปราบปรามการทุจริตฯ (จต.)

จต.

ทุกหน่วยใน
สังกัด ตร.

- ระดับความสาเร็จของ
การตวจราชการตาม
แผนการตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
- ระดับความสาเร็จของ
การสุ่มตรวจการตั้งด่าน
ตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558

จต.

ทุกหน่วยใน
สังกัด ตร.

บช.น.
ภ.1-9
(บช.ก.
(บก.ทล.))

๔๖

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3.2 ก าหนดวิ ธี ก ารสื่ อ สารให้ แ ก่
บุคลากรในองค์กร ได้ตระหนักถึงปัญหา
ความเสื่ อ มศรั ท ธา ความเชื่ อมั่ นของ
ประชาชนในลักษณะต่าง ๆ เพื่อยอมรับ
และสร้างการเปลี่ยนแปลง (สท.)
-สร้างและนาเสนอต้นแบบ
ของภาพลักษณ์ คุณลักษณะ
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
-ตอกย้าภาพลักษณ์คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของระดับหน่วยงานและ
บุคคลอย่างต่อเนื่อง
-สื่อสารและเผยแพร่ให้ข้าราชการ
ตารวจ ประชาชน และสาธารณชน
ได้รับรู้ถึงความเหนื่อยยาก ตรากตรา
เสี่ยงภัย การอุทิศตนในการปฏิบัติหน้า
ที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของ
หน่วยงานตารวจและบุคลากรตัวอย่าง
-สื่อสารให้ข้าราชการตารวจ
ประชาชนและสาธารณชน ได้รับรู้ถึง
ภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับค่านิยม
ขององค์การ ได้แก่ การมีสมรรถนะที่ดี
สุจริตเป็นธรรม ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
และการให้บริการด้วยใจของทั้ง

1) โครงการสารนิเทศสัมพันธ์สัญจร (สท.)

- ระดั บความเข้ าใจในการ
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของ
ผู้เข้ารับการอบรม (สท.)

2) เผยแพร่กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ของตารวจทางสถานีโทรทัศน์
เว็บไซต์สารนิเทศ facebook ปูาย LED
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
และ www.thaipr.net (สท.)
3) การประชาสัมพันธ์ภาพการปฏิบัติหน้าที่
อานวยความสะดวกและดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้อง
ประชาชน โดยการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ
Social Media ได้แก่ facebook : สารวัตร
แก้มมาแล้วคร๊า สาวิตรี สว่างลาภวงศ์
Thaipr.net และงานประชาสัมพันธ์
www.wordpress.com (Blog : PR' police)
Twitter : ประสานสื่อโทรทัศน์ (สท.)
4) จัดดาเนินการบันทึกภาพนิ่งภารกิจ
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ พร้อมส่งข่าวสั้น
ให้สื่อมวลชน และห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองสารนิเทศ เพื่อนาไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

- จานวนครั้งในการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ (สท.)

- จานวนครั้งในการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ (สท.)

- จานวนครั้งของการ
บันทึกภาพนิ่งและส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์ (สท.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

สท.

ทุกหน่วยใน
สังกัด ตร.

๔๗

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน
หน่วยงานและบุคคล

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

5) การผลิตและออกอากาศรายการ
วิทยุกระจายเสียงจากศูนย์ผลิตรายการ
และข่าวสานักงานตารวจแห่งชาติออกอากาศ
เผยแพร่ทางสถานีวิทยุฯ ในเครือ สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ 44 สถานี ทั่วประเทศทุกวัน
ในรายการภาคบังคับ 5 ช่วงเวลาของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ (สท.)

- จานวนครั้งในการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ (สท.)

6) จัดเจ้าหน้าที่นาชมให้ความรู้กับประชาชน
ที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตารวจ วังปารุสกวัน
(สท.)
7) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน
รับทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนผ่านทางเว็บไซด์ของ บช.ปส.
www.thaidrugpolice.com (สท.)
8) โครงการกิจกรรมตารวจ สีขาว (ตรวจ
ปัสสาวะของข้าราชการตารวจในสังกัดเพื่อหา
สารเสพติด) (ทุกหน่วยในสังกัด ตร.)

- จานวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
ตารวจวังปารุสกวัน (สท.)
- จานวนครั้งในการ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
ของตารวจผ่านสื่อ (บช.ปส.)
- ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน (ภ.8)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

สท.

ทุกหน่วยใน
สังกัด ตร.

๔๘

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

9) โครงการ police eye โดยการรณรงค์ให้
ประชาชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนบนพื้นที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด หรือมีการติดตั้งอยู่ก่อนแล้ว ให้ปรับมุม
กล้องไปในพื้นที่สาธารณะ จัดทาผังที่ตั้ง
กล้องโทรทัศน์จากกล้องที่ติดตั้งไปยังศูนย์
ควบคุมและสั่งการของตารวจเพื่อระวังปูองกัน
การสืบสวนติดตามผู้กระทาผิดได้อย่าง
ทันท่วงทีตลอดจนสามารถใช้เป็น
พยานหลักฐานประกอบการดาเนินคดีกับ
ผู้กระทาความผิดจากการสารวจมีการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของส่วนราชการ
(ทุกหน่วยในสังกัด ตร.)
12) โครงการ Police Volunteer เป็นการ
ประสานเครือข่ายเชิญชวนประชาชนเข้าร่วม
เป็นสมาชิกอาสาสมัครในด้านต่างๆเช่น อาสา
จราจร, อาสาตารวจบ้านและเชิญมาปฏิบัติ
ร่วมกับตารวจ อาสาสมัครตารวจนานาชาติ
(ทุกหน่วยในสังกัด ตร.)

- ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการและ
ปฏิบัติงานของตารวจ (ภ.5)

- ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการและ
ปฏิบัติงานของตารวจ (ภ.5)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

สท.

ทุกหน่วยใน
สังกัด ตร.

๔๙

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

13) โครงการ Police Sign ให้รถตารวจทุก
ชนิดที่มีการติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบ ในขณะ
ปฏิบัติหน้าที่จะต้องเปิดไฟตลอดเวลา เพื่อเป็น
การปูองปรามการกระทาผิดของคนร้าย และ
ให้ประชาชนสังเกตเห็น และแจ้งเหตุได้ทันที
(ทุกหน่วยในสังกัด ตร.)
14) โครงการ Police Digital ให้ตารวจนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถ
ติดตามข่าวสารได้อย่างรวดเร็วเข่น ระบบไลน์
เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ (ทุกหน่วยในสังกัด ตร.)

- ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการและ
ปฏิบัติงานของตารวจ (ภ.5)

- ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการและ
ปฏิบัติงานของตารวจ (ภ.5)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

สท.

ทุกหน่วยใน
สังกัด ตร.

๕๐

กลยุทธ์
4. เสริมสร้างและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการตารวจในทุกระดับ
(บช.ศ.)

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

4.1 รณรงค์ เชิญชวน ปรับเปลี่ยน
1) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ
พฤติกรรมตามแนวทาง
คณะกรรมการข้าราชการตารวจ (สง.ก.ตร.)
4.2 ส่งเสริม ผลักดันระเบียบประมวล
จริ ย ธรรมต ารวจให้ มี ผ ลในทางปฏิ บั ติ
อย่างเป็นรูปธรรม
2) โครงการตารวจสีขาว ดาวคุณธรรม (จต.)
4.3 การให้รางวัลให้แก่ข้าราชการ
ตารวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตารวจเพื่อส่งเสริมยกย่องและเป็นขวัญ
กาลังใจ
3) การประเมินเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติ
หน่วยงานและข้าราชการตารวจที่ประพฤติ
ปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตารวจ (บช.ศ.)

ตัวชี้วัด
- จานวนข้าราชการตารวจ
ที่เข้ารับการอบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 (บช.ศ.)
- ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินการเสริมสร้าง
และพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของข้าราชการ
ตารวจในทุกระดับ
- ระดับความสาเร็จของ
จานวนการประกาศเชิดชู
เกียรติหน่วยงานและ
ข้าราชการตารวจตาม
หลักเกณฑ์การประเมินการ
ประกาศเชิดชูเกียรติฯ
(บช.ศ.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

บช.ศ.

ทุกหน่วยใน
สังกัด ตร.

๕๑

กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ
เป้าประสงค์ : ๒.2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของตารวจ
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและการปฏิบัติงานของตารวจ
-ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

1. เพิ่มขีดความสามารถของ
สถานีตารวจและหน่วยบริการ
ประชาชนในทุกมิติ (สยศ.ตร.
(ผอ.))

1.1 ยกระดับและจัดสถานีตารวจให้
เป็นสถานีตารวจมาตรฐาน (สยศ.ตร.
(ยศ. และ ผอ.))

2. ปรับทัศนคติ วิธีการทางาน
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยยึด
ประชาชนและชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง (สยศ.ตร.)
3. นาประชาชนเข้ามามีส่ ว น
ร่วมในกิจการตารวจ
(สง.ก.ต.ช.)

2.1 การฝึกอบรมหรือการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ในการปฏิบัติงาน
ด้านชุมชนสัมพันธ์ (บช.ศ.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
บช.น. ภ.1-9 ศชต. และ สยศ.ตร.(ผอ.)

ตัวชี้วัด
- ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการและการปฏิบัติงาน
ของตารวจ (สยศ.ตร.(ยศ.
และ ผอ.))

1) บรรจุเนื้อหาด้านชุมชนสัมพันธ์ในหลักสูตร - จานวนหลักสูตรที่มีการ
ต่าง ๆ ของ ตร. (บช.ศ.)
บรรจุเนื้อหาด้านชุมชน
สัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 (บช.ศ.)
3.1 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 1) โครงการ กต.ตร. พบประชาชน
- ระดับความสาเร็จของ
ในการตรวจสอบกิจกรรมการทางานของ (สง.ก.ต.ช.)
การดาเนินการตามโครงการ
ตารวจ (ในส่วนของ กต.ตร.)(สง.ก.ต.ช.)
กต.ตร. พบประชาชน
(สง.ก.ต.ช.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
สยศ.ตร.
(ผอ.)

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

สยศ.ตร.
(ผอ.)

สยศ.ตร.
(ผอ.)

สง.ก.ต.ช.

บช.น. ภ.19 ศชต.
และ
สง.ก.ต.ช.

๕๒

กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ
เป้าประสงค์ : 2.๓ มีกระบวนงานที่โปร่งใสมีมาตรฐาน
- มีกระบวนงานมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ
- มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

๑. กาหนดกรอบมาตรฐาน
และปรับปรุงแก้ไขขั้นตอน
กระบวนงานและระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานของสถานี
ตารวจและงานบริการ
ประชาชน
(สยศ.ตร.(ยศ. และ ผอ.))

1.1 มาตรฐานในการให้บริการ
(สยศ.ตร.(ยศ. และ ผอ.))
1.2 มาตรฐานด้านตัวข้าราชการตารวจ
ผู้ให้บริการ
(สยศ.ตร.(ยศ. และ ผอ.))
1.3 มาตรฐานด้านการปูองกัน
อาชญากรรม (สยศ.ตร.(ยศ. และ ผอ.))
1.4 มาตรฐานด้านอานวยความยุติธรรม
(สยศ.ตร.(ยศ. และ ผอ.))

1) ขยายขีดความสามารถในการตรวจพิสูจน์
หลักฐานให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานของ
พนักงานสอบสวนในพื้นที่รับผิดชอบหลักและ
พื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างรวดเร็ว (สพฐ.ตร.)

- จานวนคดีอาญาที่
พนักงานสอบสวน
ดาเนินการเสร็จสิ้นเทียบกับ
ค่ามาตรฐาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

2) โครงการขยายฐานข้อมูลระบบตรวจสอบ
ลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ AFIS (สพฐ.ตร.)
3) โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพงาน
ตรวจ (สพฐ.ตร.)
4) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและระบบ
สารองข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ (สพฐ.ตร.)
- โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ (สพฐ.ตร.)
- พัฒนาคุณภาพของระบบฐานข้อมูลการ

- ระดับความสาเร็จขยาย
ขีดความสามารถในการ
ตรวจพิสูจน์หลักฐาน
(สพฐ.ตร.)

1.5 ปรับปรุง พัฒนาระบบงานและ
กระบวนงานของหน่วยให้มีประสิทธิภาพ
(สยศ.ตร.(ยศ. และ ผอ.))
- นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เร่งรัด
การดาเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว เกิด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
(สยศ.ตร.
(ยศ. และ
ผอ.))

ปฏิบัติ
บช.น. ภ.19 ศชต.
สทส.
สพฐ.ตร.
และ
สยศ.ตร.
(ผอ.)

๕๓

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน
ความเป็นธรรมและมีระบบขั้นตอนที่
เชื่อมโยงกัน (สทส.)

แผนงาน/โครงการ
ตรวจพิสูจน์ให้ครบถ้วน และครอบคลุมทุกหน้า
งานสามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
(สพฐ.ตร.)
5) โครงการปรับปรุงฐานข้อมูล DNA
(สพฐ.ตร.)
6) โครงการจัดทาฐานข้อมูลอาวุธปืน
(สพฐ.ตร.)
- พัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม (สพฐ.ตร.)
7) เสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริม
ระบบการเขื่อมโยงกับการทางานประจา
ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM)
(สพฐ.ตร.)
8) ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบและ
กฎหมายต่อการนางานวิจัยและพัฒนาต่อยอด
หรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดทา
แผนพัฒนากรรวิจัย ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ
อื่น ๆ และภาคเอกชน (สพฐ.ตร.)

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

๕๔

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ
9) ปรับปรุงและจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิจัยและ
พัฒนาให้มีความพร้อม ทันสมัย (สพฐ.ตร.)
10) จัดทาโครงการตรวจสอบและประเมินผล
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
(สพฐ.ตร.)
- โครงการจัดทาและแจกจ่ายคู่มือบริการ
ประชาชน (สพฐ.ตร.)
- โครงการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน
- อบรม และสัมมนางานด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมใน
การเป็นผู้ชานาญในแต่ละระดับ (สพฐ.ตร.)

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

๕๕

กลยุทธ์
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กรอบมาตรฐานขั้นตอน
กระบวนงานและระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานให้
ประชาชน
รับรู้โดยใช้สื่อต่าง ๆ (สท.)
๓. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจ ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตาม
มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน
ที่กาหนด (บช.ศ.)

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ

2.1 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในทุก
1) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ ผลิตและ
รูปแบบ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบ ออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงจากศูนย์
การปฏิบัติหน้าที่ของตารวจ (สท.)
ผลิตรายการและข่าว ตร. เว็บไซต์กองสารนิเทศ
สื่อ Social Media เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ทราบการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจ (สท.)

3.1 แผนการให้ความรู้ ทบทวนการ
ปฏิบัติตามคู่มือแก่บุคลากรประจาปี
งบประมาณ (บช.ศ.)
3.2 มีกิจกรรมการฝึกอบรมภายใน
หน่วยงาน เกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติ
อย่างสม่าเสมอ (บช.ศ.)
๔. เสริมสร้างและพัฒนา
4.1 การสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม
ข้าราชการตารวจให้มีวินัยและ จริยธรรมและวินัยตารวจไว้ในหลักสูตร
เคร่งครัดต่อคุณธรรม
การฝึกอบรมต่าง ๆ (บช.ศ.)
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของตารวจ (บช.ศ.)

1) โครงการอบรมพนักงานสอบสวน (กมค.
(สบส.))

ตัวชี้วัด
- ร้อยละของจานวนครั้ง
ในการทาสื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
(สท.)

- พนักงานสอบสวนผ่าน
การอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ
78 (กมค.)
1) การประชุมเตรียมความพร้อมกับการ
- จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
อบรมของ ตร. (บช.ศ.)
(บช.ศ.)
1) บรรจุเนื้อหาวิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณ - เนื้อหาวิชาจริยธรรมและ
ของตารวจ วิชาการเสริมสร้างและพัฒนาให้
จรรยาบรรณของตารวจ
ข้าราชการตารวจมีวินัยและปูองกัน
วิชาการเสริมสร้างและ
มิให้ข้าราชการตารวจกระทาผิดวินัย
พัฒนาให้ข้าราชการตารวจ
ในหลักสูตรการฝึกอบรมของข้าราชการตารวจ มีวินัยและปูองกันมิให้
ทุกหลักสูตรของ ตร. (บช.ศ.)
ข้าราชการตารวจกระทาผิด
วินัย บรรจุไว้ในหลักสูตร
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ (บช.ศ.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
สท.

ปฏิบัติ
บช.น.
ภ.1-9 ศชต.
สตม. บช.ส.
และ สพฐ.ตร.

กมค.(คด.)

กมค.(สบส.)

บช.ศ.

หน่วย
ฝึกอบรมใน
สังกัด ตร.
ทุกหน่วยใน
สังกัด ตร.

บช.ศ.

๕๖

กลยุทธ์

๕. พัฒนางานตรวจสอบ
ภายใน ให้เป็นไปตาม
แนวทางประกันคุณภาพการ
ตรวจสอบภายในภาครัฐ
(สตส.)

๖. ดาเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้น
การแก้ปัญหาของชุมชนและ
สังคม (สยศ.ตร.(ผอ.))

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ

4.2 กาหนดมาตรการในการแก้ปัญหาการ 1) โครงการตารวจไทยใจสะอาด (จต.)
ทุจริตที่ประชาชนร้องทุกข์ตามลาดับ
ความสาคัญและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม (จต.)
5.1 กาหนดให้ มีการอบรมพัฒ นาด้าน 1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทาแผน
การตรวจสอบภายใน ในหลั ก สู ต รการ ตรวจสอบประจาปี (สตส.)
อบรมทุกระดับ (สตส.)
5.2 หน่ ว ยงานในสั ง กั ด มี ก ารทบทวน 1) โครงการจัดทาคู่มือการตรวจสอบกิจกรรม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม (สตส.)
อย่างสม่าเสมอ(สตส.)
6.1 สถานีตารวจจัดทาข้อมูล
การวิเคราะห์ปัญหาภายในพื้นที่ร่วมกับ
กต.ตร.สน./หน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน
พื้นที่ และจัดลาดับความสาคัญของวิธีการ
และการแก้ไขปัญหา (สยศ.ตร.(ผอ.))

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

ตัวชี้วัด
- ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาโครงการตารวจ
ไทยใจสะอาด (จต.)
- ระดับความสาเร็จของการ
ตรวจสอบภายในตามแผน
ตรวจสอบประจาปี (สตส.)
- ระดับความสาเร็จของ
การตรวจสอบภายใน
ตามแผนตรวจสอบประจาปี
(สตส.)
- จานวนสถานีตารวจที่ได้
ทาการวิเคราะห์ปัญหา
ภายในพื้นที่ (สยส.ตร.(ผอ.))

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
จต.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วยใน
สังกัดตร.

สตส.

ทุกหน่วยใน
สังกัด ตร.

สตส.

สตส.

สยศ.ตร.
(ผอ.)

บช.น. ภ.19 ศชต.

๕๗

กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ
เป้าประสงค์ : 2.๔ บุคลากรและหน่วยงานมีครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

๑. ตรวจสอบ ควบคุม เพื่อวาง 1.1 จัดทาแผนจัดหา รักษา ทดแทน
แผนการขอรับการสนับสนุน
ครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
ครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์
(สกบ.)
ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้
ให้แก่ทุกหน่วยตามกรอบอัตรา
ครุภัณฑ์ (สกบ.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1) แผนจัดหาครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์
ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย มีความเหมาะสมตาม
มาตรฐานที่กาหนด ให้เป็นไปตามกรอบอัตรา
ครุภัณฑ์ (สกบ.)
2) จั ด หาเครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ ที่ จ าเป็ น
พื้ น ฐาน ส าหรั บ หน่ ว ยงาน าร่ อ งที่ ง านพิ สู จ น์
หลักฐานตารวจ รวมทั้งอาคารสถานที่ เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงาน (สพฐ.ตร.)
๒. พัฒนาระบบฐานข้อมูลพัสดุ ให้ 2.1 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1) โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพัสดุใน
มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อ เพื่อการวิเคราะห์ (สทส. และ สกบ.)
ระบบ POLIS (สกบ.)
การใช้ประโยชน์มีความสะดวก
2) โครงการคลังพัสดุอัจฉริยะ (สกบ.)
ง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูลและ
สามารถพัฒนาให้เชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใน
และภายนอก (สกบ.)
หมายเหตุ : หน่วยรับผิดชอบหลัก เป็นหน่วยรับผิดชอบการจัดทาแผน/โครงการในภาพรวมของ ตร.

ตัวชี้วัด
- จานวนหน่วยงานที่ได้
จัดส่งแผนการจัดหาครุภัณฑ์
(สกบ.)

- ระดับความสาเร็จของ
การพัฒนาฐานข้อมูลพัสดุให้
มีความถูกต้อง (สกบ.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
สกบ.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วยใน
สังกัด ตร.

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.

สกบ.

(สทส. และ
สกบ.)

๕๘

กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตารวจ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : จานวนคดีอาญาที่มีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อจานวนประชากร
เป้าประสงค์ : 3.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการ มีความเข้มแข็ง
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชน องค์กรส่วนท้องถิ่น
เครือข่ายภาครัฐ และ
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
งานปูองกันปราบปราม
อาชญากรรม และการ
ให้บริการประชาชน ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
(สยศ.ตร.(ผอ.))

1.1 สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ฝึกอบรม ให้ความรู้ เพิ่มพูนทักษะในการ
ปฏิบัติงาน (สยศ.ตร.(ผอ.))
1.2 จัดการความขัดแย้งในชุมชน
(สยศ.ตร.(ผอ.))
1.3 จัดการปัญหาอาชญากรรมและ
ปัญหาอื่น ๆ ตามข้อเสนอของชุมชน
(สยศ.ตร.(ผอ.))
1.4 กาหนดพื้นที่เปูาหมายในการ
ดาเนินงานร่วมกัน (สยศ.ตร.(ผอ.))
1.5 ทบทวนการปฏิบัติงานของงาน
ชุมชนสัมพันธ์ที่ผ่านมา (สยศ.ตร.(ผอ.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการแจ้งข่าวอาชญากรรม เช่น
- สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม
(สยศ.ตร.(ผอ.))

ตัวชี้วัด

- ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินการโครงการ
“ชุมชนรวมใจสร้างเกราะ
คุ้มภัย” (สยศ.ตร.(ผอ.))
2) โครงการอาสาสมัครตารวจบ้าน/ชุมชน
- จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่
อปพร. และอื่น ๆ (สยศ.ตร.(ผอ.))
เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมฯ
3) โครงการตรวจร่ ว ม/บริ ก ารร่ ว มของ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
เครือข่ายประชาชนกับตารวจ (สยศ.ตร.(ผอ.)) 10 ของหมู่บ้าน/ชุมชน
4) โครงการฝากบ้านไว้กับตารวจ (บช.น.)
ในท้องที่นั้น ในแต่ละปี
(สยศ.ตร.(ผอ.))
1) จัดประชุม สัมมนาระดมสมองเพื่อกาหนด - ระดับความสาเร็จของ
แนวทางในการปฏิบัติ (สยศ.ตร.(ผอ.))
การพัฒนารูปแบบของ
2) จัดทาร่างแผนปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์
การมีส่วนร่วมของประชาชน
และการมีส่วนร่วมของประชาชนของสานักงาน (สยศ.ตร.(ผอ.))
ตารวจแห่งชาติ เพื่อขออนุมัติ สานักงานตารวจ
แห่งชาติ (สยศ.ตร.(ผอ.))

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

สยศ.ตร.
(ผอ.)

บช.น.
ภ.1-9
และ
ศชต.

(สยศ.ตร.
(ผอ.)

(สยศ.ตร.
(ผอ.)

๕๙

กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตารวจ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : จานวนคดีอาญาที่มีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อจานวนประชากร
เป้าประสงค์ : 3.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการ มีความพึงพอใจ

กลยุทธ์
๑. ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู
เกียรติและ/หรือให้รางวัลตอบ
แทนคุณความดีแก่ประชาชน
องค์กรส่วนท้องถิ่น เครือข่าย
ภาครัฐ และภาคเอกชนที่เข้า
มามีส่วนร่วมในกิจการตารวจ
(สยส.ตร(.ผอ.))

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.1 การช่วยเหลืองานปูองกันโดยการ 1) สรุปผลการดาเนินการในการดาเนินการให้ - จานวนหน่วยงาน/ผู้ช่วย
ให้รางวัลกับผู้ช่วยเหลืองานตารวจ
รางวั ล กั บ ผู้ ช่ ว ยเหลื อ งานต ารวจ (สยศ.ตร. เหลื อ งานต ารวจที่ ไ ด้ รั บ
(สยส.ตร(.ผอ.))
(ผอ.))
รางวัล
2) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบรางวัล
เชิดชูเกียรติให้แก่เครือข่ายหรือบุคคล
ที่เข้ามามีส่วนร่วม (สยศ.ตร.(ผอ.) และ
สง.ก.ต.ช.)

๒. สนับสนุนเงินค่าตอบแทน 2.1 สานักงานตารวจแห่งชาติ จัดสรร 1) จัดสรรคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี - ระดับความสาเร็จของ
และสวัสดิการให้กับประชาชน งบประมาณให้เพียงพอ (สงป.)
การจัดทาคาของบประมาณ
(สงป.)
และเครือข่ายภาครัฐและ
รายจ่ายประจาปี
ภาคเอกชนตามความเหมาะสม
งบประมาณ พ.ศ.2558
(สงป. และ สยศ.ตร.(ผอ.))

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

สยศ.ตร.
(ผอ.)

สงป.

สงป.

๖๐

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

๓. ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ
3.1 สร้างรูปแบบ เช่น สร้างหลักสูตร
วิธีการปฏิบัติ ตลอดจน
การจัดทาคู่มือ ให้ความรู้กับหน่วย
แนวทางการประเมินผล
ปฏิบัตใิ ห้เข้าใจ (สยศ.ตร.(ผอ.))
การเข้ามามีส่วนร่วมของ
3.2 ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ
ประชาชน องค์กรส่วนท้องถิ่น แก้ไขปัญหา (สยศ.ตร.(ผอ.))
เครือข่ายภาครัฐและ
ภาคเอกชนให้มีความชัดเจน
สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม มีความเหมาะสม
กับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่
(สยศ.ตร.(ผอ.))

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) จัดกลุ่มประชาคมหมู่บ้าน เป็นศูนย์กลางใน
การประชุมพบปะแกนนาชุมชน (สยศ.ตร.(ผอ.))
2) กาหนดนโยบายและแนวทางในการเปิด
โอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วนในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจการตารวจ (สยศ.ตร.(ผอ.))

- ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนารูปแบบของการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
(สยศ.ตร.(ผอ.))

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

สยศ.ตร.
(ผอ.)

ทุกหน่วยใน
สังกัด ตร.

๖๑

กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตารวจ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : จานวนคดีอาญาที่มีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อจานวนประชากร
เป้าประสงค์ : 3.3 กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเอื้อต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๑. บูรณาการกลไกที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกองค์การ
ให้มีการเชื่อมโยงการ
ดาเนินงานการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน องค์กรส่วนท้องถิ่น
เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนให้
มีเอกภาพ ลดความซ้าซ้อนใน
การปฏิบัติงาน (สยศ.ตร.(ผอ.))
๒. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
กฎ ระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
เปิดโอกาสให้ประชาชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่าย
ภาครัฐ และภาคเอกชน
(กมค. และ สยศ.ตร.((ผอ.))

1.1 ทบทวน/ศึกษา/ปรับปรุงบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของเครือข่าย
ภาคประชาชน เช่น กต.ตร. อาสาสมัคร
ต่าง ๆ เพื่อร่วมมือกันในการทางานอย่าง
ใกล้ชิด (สยศ.ตร.(ผอ.) และ สง.ก.ต.ช.)
1.2 กาหนดให้เครือข่ายต่าง ๆ มี
หน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาความ
สงบเรียบร้อย (สยศ.ตร.(ผอ.))
2.1 ผลักดันให้เกิดกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับในการให้ค่าตอบแทนหรือ
สวัสดิการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัคร (กมค.)
2.2 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็น
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน เช่น อานาจ
หน้าที่การจับกุม (กมค.)
2.3 เร่งรัดให้มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ
คาสั่ง เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ภาคเอกชน (รปภ.) (กมค.)

1) จัดประชุม สัมมนาระดมสมองเพื่อกาหนด
แนวทางในการปฏิบัติ (สยศ.ตร.(ผอ.))
2) จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
(สยศ.ตร.(ผอ.))
3) ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการเปิดโอกาสให้ประชาชน
องค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาครัฐ
และภาคเอกชน (สง.ก.ต.ช.)

- ระดั บ ของความส าเร็ จ
ของการจัดท าเอกสารคู่มื อ
การปฏิบัติงานตามกฎหมาย
(สยศ.ตร.(ผอ.))
- ระดับความสาเร็จของ
การปรับปรุงระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
เปิดโอกาสให้ประชาชน
องค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่น
เครือข่ายภาครัฐ และ
ภาคเอกชน (สง.ก.ต.ช.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
สยศ.ตร.
(ผอ.)

ปฏิบัติ
บช.น.
ภ.1-9 ศชต.
และ กมค.

สง.ก.ต.ช.

บช.น.
ภ.1-9 ศชต.
กมค.
และ
สง.ก.ต.ช.

๖๒

กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตารวจ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : จานวนคดีอาญาที่มีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อจานวนประชากร
เป้าประสงค์ : 3.๔ หน่วยงานและบุคลากรนาแนวคิดการมีส่วนร่วมขอประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและ
ให้บริการประชาชน
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

๑. ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ของข้าราชการตารวจและ
เปูาหมายการทางานของ
หน่วยงานทุกระดับให้ยึดถือ
การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การทางานตามแนวคิด
Community Policing
(บช.ศ.)

1.1 การฝึกอบรมบุคลากรหรือการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการทางาน
ตามแนวคิด Community Policing
(บช.ศ.)
1.2 นาแนวคิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมากาหนดไว้เป็นเปูาหมาย/
ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของหน่วย
ทุกระดับ (สยศ.ตร.(ผอ.))
1.3 นาแนวคิดการบริการด้วยใจ
(Service mind) (สยศ.ตร.(ผอ.))

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
- ระดับความสาเร็จของ
ประชาชนในการทางานตามแนวคิด
การบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับ
Community Policing ทั้งนี้ให้ บช.ศ. กาหนด การมีส่วนร่วมของประชาชน
(บช.ศ.)
ในการทางานตามแนวคิด
Community Policing ใน
หลักสูตรของ ตร. (บช.ศ.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
บช.ศ.

ปฏิบัติ
หน่วย
ฝึกอบรมใน
สังกัด ตร.

๖๓

กลยุทธ์
๒. จัดทาฐานข้อมูลในเรื่อง
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ได้แก่ ทะเบียนอาสาสมัคร
องค์กรส่วนท้องถิ่น เครือข่าย
ภาครัฐ และภาคเอกชน
ประเภทและชนิดของกิจกรรม
ที่ดาเนินการและให้สามารถ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมและ
หน่วยงานอื่น ๆ
(สยศ.ตร.(ผอ.))
3. ปรับโครงสร้างหน่วยงาน
และระบบตาแหน่งให้
สอดคล้องกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (สกพ.(อต.))

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

2.1 รวบรวมจัดทาฐานข้อมูล ให้เป็น 1) โครงการจัดทาทะเบียนสมาชิกอาสาสมัคร - ระดับความสาเร็จของ
ระบบและเป็นปัจจุบัน (สยศ.ตร.(ผอ.)) (สยศ.ตร.(ผอ.))
การจัดทาฐานข้อมูลการมี
2.2 นาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บ 2) จัดทาโครงการอบรมให้ความรู้แก่
ส่วนร่วมของประชาชน
ข้ อ มู ล และเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล (สทส.และ เจ้าหน้าที่ในการจัดทาฐานข้อมูล
(สยศ.ตร.(ผอ.))
สยศ.ตร.(ผอ.))
(สยศ.ตร.(ผอ.))
2.3ให้มีการประสานงานของ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและ
หน่วยงานอื่น ๆ (กมค.)

สยศ.ตร.
(ผอ.)

บช.น. ภ.19 และ
ศชต.

3.1 กาหนดตาแหน่ง/ลักษณะงานของ 1) การกาหนดตาแหน่งข้าราชการตารวจทา
ผู้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติ หน่วยงานที่
หน้าที่จราจรในสถานีตารวจ
รับผิดชอบด้านการมีส่วนร่วมในระดับ
2) การกาหนดตาแหน่งข้าราชการตารวจ
กองบัญชาการ/ตารวจภูธรจังหวัด/สถานี ให้กับ กก.2 บก.จร.
ตารวจ ให้สอดคล้องกัน (สกพ.(อต.))

สกพ.(อต.)

สกพ.(อต.)

หมายเหตุ : หน่วยรับผิดชอบหลัก เป็นหน่วยรับผิดชอบการจัดทาแผน/โครงการในภาพรวมของ ตร.

- ระดับความสาเร็จของ
การกาหนดตาแหน่ง/
ลักษณะงานให้สอดคล้องกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
(สกพ.(อต.))
- ก.ตร.หรือ อ.ก.ตร.
บริหารทรัพยากรบุคคลมีมติ
อนุมัติหรือไม่อนุมัติ
ตามที่เสนอ (ก.ตร.)

๖๔

กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความพึงพอใจของข้าราชการตารวจต่อการบริหารงานภายในองค์การ
เป้าประสงค์ : 4.1 การบริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

1. การบริหารที่มุ่งเน้นผลงาน 1.1 จัดทายุทธศาสตร์ และ
ตามแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการประจาปี สอดคล้องตาม
สยศ.ตร.(ยศ.))
พันธกิจของ แต่ละหน่วย (สยส.ตร.
(ยศ.))

1.2 บริหารจัดการระบบงบประมาณ
และพัสดุ โดยมุ่งเน้นผลงานเชิง
ยุทธศาสตร์ (สงป. สกบ. และ สยศ.ตร.
(ยศ.))

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) จัดทาแผนยุทธศาสตร์สานักงานตารวจ
- ระดับความสาเร็จของ
แห่งชาติ และแผนปฏิบัติการประจาปี
การจัดทาแผนปฏิบัติ
สอดคล้องตามพันธกิจของแต่ละหน่วย
ราชการประจาปีของหน่วย
(สยศ.ตร.(ยศ.))
(สยศ.ตร.(ยศ.))
2) ถ่ายทอดและขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การ
ปฏิบัติ (สยศ.ตร.(ยศ.))
3) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
แผนฯ (สยศ.ตร.(ยศ.))
1) พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและ
พัสดุให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการ (สงป. สกบ. และ สยศ.ตร.
(ยศ.))
2) ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ (สงป.)
3) โครงการฝึกอบรมทางด้านกระบวนการ
งบประมาณ (สงป.)
4) จัดทากรอบอัตราครุภัณฑ์ ประจาหน่วย
(สกบ.)

- ระดับความสาเร็จของ
การบริหารจัดการระบบ
งบประมาณและพัสดุ
(สงป. และ สกบ.)
- ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณสะสมตาม
เปูาหมายมติ ครม.ในแต่ละ
ไตรมาส (สงป.)
- ระดับความสาเร็จของการ
จัดให้มีการฝึกอบรมตาม

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

สยศ.ตร.
ยศ.

ทุกหน่วยใน
สังกัด ตร.

สงป.

ทุกหน่วยใน
สังกัด ตร.

๖๕

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

สกพ.

ทุกหน่วยใน
สังกัด ตร.

บช.ศ.

ทุกหน่วยใน
สังกัด ตร.

บช.ศ.

บช.ศ.

จต.

ทุกหน่วยใน
สังกัด ตร.

บช.ศ.

ทุกหน่วยใน
สังกัด ตร.

สกพ.

สกพ.

โครงการที่ สงป. กาหนด
(สงป.)
1.3 พัฒนาองค์การและบุคลากรให้มี
ศักยภาพ คุณธรรมและจริยธรรมให้มี
ความสอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลง

1) จัดทาแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ ตร. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 (สกพ.)
2) ปรับปรุงการฝึกอบรมทางยุทธวิธีตารวจ
แต่ละสายงานให้มีความรู้ ทักษะและความ
ชานาญเฉพาะด้านอย่างเป็นมาตรฐาน (บช.ศ.
และ รร.นรต.)
3) โครงการตารวจไทยใจสะอาด (บช.ศ.)

- ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาแผนปฏิบัติการฯ
(สกพ.)
- จานวนข้าราชการตารวจ
ที่ผ่านการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาความรู้และ
บุคลิกภาพไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80
- ระดับความสาเร็จของ
จานวนกิจกรรมตามโครงการ
ตารวจไทยใจสะอาด (บช.ศ.)
- ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ (จต.)

1.4 ขับเคลื่อน ติดตามและ
1) โครงการตารวจสีขาวดาวคุณธรรม (จต.)
ประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การ
และบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้
2) โครงการปลูกจิตสานึกสร้างความตระหนักใน - ระดับความสาเร็จของ
(สยศ.ตร.(ยศ.))
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของตารวจ (บช.ศ.) ผู้ผ่านการฝึกอบรม (บช.ศ.)
3) การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ
บุคคล (สกพ.)

- ผลการปฏิบัติราชการ
และความสามารถเชิง
สมรรถนะ (สกพ.)

๖๖

กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความพึงพอใจของข้าราชการตารวจต่อการบริหารงานภายในองค์การ
เป้าประสงค์ : 4.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

๑. สร้างบรรยากาศแวดล้อมที่ 1.1 พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่
ดีแก่ผู้รับบริการ (สกบ.)
สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม
สะดวก เหมาะสม (สกบ.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) โครงการก่อสร้างอาคารสถานที่ (สกบ.) - ระดับความสาเร็จของการ
2) โครงการปรับปรุงสถานที่ ภูมิทัศน์
พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่
(สกบ.)
ปฏิบัติราชการ (สกบ.)
3) ดาเนินการตามกิจกรรม ๕ ส (สลก.ตร.) - ร้อยละของจานวนครั้ง
การจัดกิจกรรม
5 ส (สลก.ตร.)

๒. พัฒนาระบบการให้บริการ
2.1 ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ 1) จัดทาแผนภูมิ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ - มีการปรับปรุงอาคาร
ของทุกหน่วยงานในสานักงาน ให้บริการ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
ผู้รับบริการทราบ
สถานที่ของ สน./สภ. ไม่น้อย
ตารวจแห่งชาติให้ตอบสนอง เป็นธรรม
2) จัดตั้งศูนย์บริการงานแบบเบ็ดเสร็จ
กว่าร้อยละ 80
ความต้องการของประชาชน
2.2 การให้บริการเบ็ดเสร็จ
ณ จุดเดียว (One Stop Service)
(สกบ.) (สยศ.ตร.(ยศ.))
(สยศ.ตร.(ยศ.))
ณ จุดเดียว (One Stop Service)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
สกบ.
ทุกหน่วยใน
สังกัด ตร.

สยศ.ตร.
(ยศ.)

บช.น.
ภ.1-9 และ
ศชต.

๖๗

กลยุทธ์
๓. สร้างวัฒนธรรมของ
องค์การโดยให้มีจิตสานึกต่อ
การให้บริการประชาชน
(สยศ.ตร. (ผอ.))

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3.1 ปลูกฝังและสร้างแรงจูงใจในการ 1) โครงการสร้างภาพลักษณ์ตารวจ
มีจิตสานึกในการให้บริการประชาชน
(เชิดชูเกียรติ) คัดเลือกหน่วยงานและ
3.2 ส่งเสริม ยกย่องและเชิดชูเกียรติ ข้าราชการตารวจ เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติ
แก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
ให้เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (จต.)

๔. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 4.1 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ข้อมูลข่าวสารให้ผู้รับบริการ รับทราบช่องทางการให้บริการ
ได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง และรับเรื่องร้องเรียน (สท.)
(สท.)

1) จัดทาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
การสื่อสารทุกช่องทาง สายด่วนรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ต่าง ๆ (จต. และ สท.)

ตัวชี้วัด
- ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการสรรหาและคัดเลือก
ข้าราชการตารวจเพื่อยกย่อง
เชิดชูเกียรติประจาปี พ.ศ.
2558 (จต.)
- จานวนช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์การให้บริการ
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
(สท.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
(สยศ.ตร
ทุกหน่วยใน
(ผอ.))
สังกัด ตร.

สท.

ทุกหน่วยใน
สังกัด ตร.

๖๘

กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความพึงพอใจของข้าราชการตารวจต่อการบริหารงานภายในองค์การ
เป้าประสงค์ : 4.3 กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

๑. พัฒนากระบวนการจัดการ
ด้านยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและด้าน
การตรวจราชการ ให้มีความ
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
(สยศ.ตร.)

1.1 การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์
ด้านงบประมาณ ด้านทรัพยากร
บุคคล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และด้านการตรวจราชการ ให้มี
ความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
(จต. สงป. สกพ. สทส. และ
สยศ.ตร.(ยศ.))

๒. กาหนดแผนการจัดหาและ
ทดแทนสถานที่ทาการ บ้านพัก
ยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ ยานพาหนะที่จาเป็น
เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ (สกบ.)

2.1 สารวจความต้องการสถาน
ที่ทาการ บ้านพัก ยุทโธปกรณ์
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
ยานพาหนะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ (สกบ.)
2.2 จัดหาสถานที่ทาการ
บ้านพัก ยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ
ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) ฝึกอบรมการจัดทา
- ยุทธศาสตร์ (สยศ.ตร.(ยศ.))
- งบประมาณ (สงป.)
- การบริหารทรัพยากรบุคคล (สกพ.)
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (สทส.)
- วิธีการตรวจราชการ (จต.)
2) นาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
มาใช้ในการปฏิบัติงาน (สทส.)

ตัวชี้วัด
- ระดับความสาเร็จของ
การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการฯ (สยศ.ตร.
(ยศ.))

- หน่วยงานมีการนาระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1
ระบบ
1) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่ทาการ
- ระดับความสาเร็จของ
บ้านพัก และจัดหายุทโธปกรณ์ อุปกรณ์
การก่อสร้าง ปรับปรุง
เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะที่จาเป็นต่อการ สถานที่ทาการและบ้านพัก
ปฏิบัติหน้าที่ (สกบ.)
(สกบ.)
2) โครงการพลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคง
- ระดับความสาเร็จของ
ประเภทผลิตกระแสไฟฟูาจากพลังงาน (บช.น.) โครงการพลังงานทดแทน
แสงอาทิตย์ แบ่งระยะเวลาการดาเนินการเป็น 3 เพื่อความมั่นคงฯ ระยะสั้น
ระยะ ได้แก่ แผนงานระยะสั้น (ปี2557-2558) (ปี2557 - 2558) (บช.น.)
แผนงานระยะปานกลาง (ปี2559-2563) และ
แผนระยะยาว (ปี 2564-2568) (บช.น.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
สยศ.ตร.
สงป. สกพ.
สทส. จต.
และ สยศ.ตร.

สกบ.

สกบ. และ
บช.น.

๖๙

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/หน่วยรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ

2.3 ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนที่สามารถนามา
ประยุกต์ใช้กับภารกิจของตารวจ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม (สกบ.)
3. สร้างมาตรฐานและคู่มือการ
ปฏิบัติงาน (สยศ.ตร.(ยศ.))

3.1 สร้างมาตรฐานและคู่มือการ 1) จัดทาและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานตาม
ปฏิบัติงาน (สยศ.ตร.(ยศ.))
พันธกิจของหน่วย (ทุกหน่วยในสังกัด ตร.)

- ข้าราชการตารวจใน
สังกัดสามารถปฏิบัติงาน
ตามคู่มือได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80
(สยศ.ตร.(ยศ.)

สยศ.ตร.
(ยศ.)

ทุกหน่วยใน
สังกัด ตร.

๗๐

กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความพึงพอใจของข้าราชการตารวจต่อการบริหารงานภายในองค์การ
เป้าประสงค์ : 4.4 ข้าราชการตารวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่และนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

๑. จัดทาแผนการศึกษาและ
ฝึกอบรมให้ตรงกับความจาเป็น
และความต้องการของแต่ละสาย
งานให้สอดรับกับพันธกิจของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ (บช.ศ.)

1.1 การจัดทาแผนการศึกษา
และฝึกให้ตรงกับความจาเป็นและ
ความต้องการของแต่ละสายงาน
ให้สอดรับกับพันธกิจของสานักงาน
ตารวจ (บช.ศ.)
1.2 พัฒนาหลักสูตรการศึกษา
และฝึกอบรมทุกระดับให้สอดคล้อง
สนับสนุนพันธกิจสานักงานตารวจ
แห่งชาติ
(บช.ศ.)
2.1 พัฒนาองค์ความรู้เชิง
วิชาการด้านองค์การแห่งการเรียนรู้
(บช.ศ)

๒. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้
และสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้
(บช.ศ.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) แผนการฝึกอบรมหลักสูตรหลักของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 (บช.ศ.)

- ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาแผนการฝึกอบรม
หลักสูตรหลักของ ตร.(บช.ศ.)

2) ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม (บช.ศ.)

- ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการปรับปรุงเนื้อหา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับ
พันธกิจของ ตร.(บช.ศ.)

1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม
- จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
ความพร้อมรับการดาเนินการประกันคุณภาพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
การศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรม (บช.ศ.)
ของเปูาหมาย) (บช.ศ.)
2) จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในหน่วยศึกษาอบรมปี 2558 เพื่อให้หน่วย
-ทุกหน่วยมีคู่มือการประกันคุณภาพฯ ใช้เป็นแนวทางการดาเนินการประกั
ศึกษาอบรมใช้
นคุณภาพภายใน(..........
เป็นแนวทาง
ในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน (บช.ศ.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
บช.ศ.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วยใน
สังกัด ตร.

บช.ศ.

ทุกหน่วยใน
สังกัด ตร.

๗๑

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3 .พัฒนาระบบความ
3.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
1) ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม (บช.ศ.)
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่โดยยึดหลัก พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง (บช.ศ.)
สมรรถนะความรู้ความสามารถ
3.2 ส่งเสริมการสร้างความ
ความโปร่งใสและเป็นธรรม
ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน
(บช.ศ.)
การศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ
(บช.ศ.)
2) โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ
3.3 สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ
(สกพ.)
(บช.ศ.)
3.4 พัฒนาระบบความ
3) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสมรรถนะ
เจริญก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
บุคลากรให้ตรงกับสายงาน (รร.นรต.)
(สกพ.)
4) โครงการจัดทาเกณฑ์การเติบโตในสายอาชีพ
ให้มีความชัดเจนและโปร่งใส (สกพ.)
๔. ส่งเสริมข้าราชการตารวจมี
4.1 กาหนดแนวทางการตรวจ
สุขภาพร่างกายและจิตใจให้
รักษา ส่งเสริม สร้างเสริม
แข็งแรงพร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง ข้าราชการตารวจให้มีสุขภาพ
มีประสิทธิภาพ (รพ.ตร.)
แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ
(รพ.ตร.)

1) โครงการตรวจสุขภาพประจาปี (รพ.ตร.)
2) โครงการส่งเสริมสุขภาพ (รักษาโรค)
(รพ.ตร.)
3) โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
(ปูองกันโรค) (รพ.ตร.)

ตัวชี้วัด
- ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินการปรับปรุง
เนื้อหาของหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับพันธกิจ
ของ ตร. (บช.ศ.)
- ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินการตามบันทึก
ข้อตกลงสถาบันการศึกษา
ให้บรรลุผลสาเร็จ (บช.ศ.)
- ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาเกณฑ์การเติบโต
ในสายอาชีพ (สกพ.)
- ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินโครงการ
- ผู้มารับบริการสุขภาพ
(เฉพาะบุคคลภายนอก)
370,000 ราย (รพ.ตร.)
- ระดั บ ความส าเร็ จ ของ
การส่ ง เสริ ม ข้ า ราช กา ร
ตารวจให้ มีสุ ขภาพแข็งแรง
(รพ.ตร.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

บช.ศ.

ทุกหน่วยใน
สังกัด ตร.

รพ.ตร.

ทุกหน่วยใน
สังกัด ตร.

๗๒

กลยุทธ์

๕. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ให้ทันสมัยและเหมาะสมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
(สทส.)

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4) โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย(รพ.ตร.)

- ข้าราชการตารวจผ่าน
เกณฑ์การประเมินทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 (รพ.ตร.)

5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศ
1) โครงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและใช้ข้อมูล
และฐานข้อมูล โดยนาเทคโนโลยี ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
สารสนเทศมาใช้งานทุกด้าน
ภายนอก ตร. (สทส.)
และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
อื่นได้ (สทส.)

5.2 นาระบบเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและเหมาะสม
มาใช้ในการปฏิบัติงาน (สทส.)

1) การพัฒนาระบบการประชุมทางไกลผ่าน
จอภาพ (Video Conference)
ให้ครอบคลุมทุกหน่วยในสังกัด ตร. (สทส.)
2) พัฒนาการให้บริการข้อมูลผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์พกพารูปแบบอื่น ๆ (สทส.)
3) บูรณาการการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (สทส.)
หมายเหตุ : หน่วยรับผิดชอบหลัก เป็นหน่วยรับผิดชอบการจัดทาแผน/โครงการในภาพรวมของ ตร.

- ให้บริการได้ไม่น้อยกว่า
80 ช่อง (พร้อมกัน)
- ผู้มารับบริการ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
มีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(สทส.)
- ระดับความสาเร็จ
ในการพัฒนาปรับปรุงระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติ

สทส.

ทุกหน่วยใน
สังกัด ตร.

สทส.

ทุกหน่วยใน
สังกัด ตร.

๗๓

แบบฟอร์ม 1 : ภาพรวมประมาณการการเบิกจ่ายรายไตรมาส (เฉพาะหน่วยงานที่ใช้งบประมาณ)
สรุปความต้องการใช้เงินตามนโยบายของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประมาณการเบิกจ่ายรายไตรมาส
รายการ

รวมวงเงิน
ปีงบประมาณ
ก.ค.-ก.ย. 58
2558

ต.ค.-ธ.ค. 57

ม.ค.-มี.ค. 58

เม.ย.-มิ.ย. 58

176.41

115.21

115.30

94.17

501.09

5,296.89

3,525.76

3,638.47

2,989.74

15,450.86

62.38

41.89

41.77

36.34

182.38

-

-

-

-

-

นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน

1,977.93

1,401.80

1,176.05

1,003.47

5,559.25

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

19,106.52

12,398.24

12,591.01

10,467.17

54,562.94

-

-

-

-

-

3.43

2.04

2.43

1.69

9.59

-

-

-

-

-

8.19

2.16

2.09

1.86

14.30

4,974.58

3,232.72

3,204.86

2,795.79

14,207.95

1,606.33

20,719.82 20,771.98

17,390.23

90,488.36

นโยบายที่ 1 การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
นโยบายที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
รวม นโยบายที่ 1 ถึง 11

๗๔

รายการค่าใช้จ่ายดาเนินงานภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น (รวม นโยบายที่ 1 ถึง 11 + รายการค่าใช้จ่ายดาเนินงานภาครัฐ)
หมายเหตุ รายการค่าใช้จ่ายดาเนินงานภาครัฐ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็น ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐในงบกลาง รายการชาระหนี้เงินกู้ รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคง
คลัง และค่าใช้จ่ายงบกลางรายการสาคัญอื่น ๆ

31,606.33

20,719.82

20,771.98

17,390.23

90,488.36

๗๕

แบบฟอร์ม 2 : ประมาณการเบิกจ่ายรายไตรมาส (เฉพาะหน่วยงานที่ใช้งบประมาณ)
นโยบายที่ 1. การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ประมาณการเบิกจ่ายรายไตรมาส
ประเด็นนโยบาย

แผนงาน/โครงการ

วงเงินรวม
แผนงาน/
โครงการ1

(1)
(2)
1.1 สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสาคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของ แผนงานเทิดทูน พิทักษ์
ไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าทีส่ าคัญยิ่งยวดในอันทีจ่ ะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ดว้ ยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเด และรักษาสถาบั น
ชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยี พระมหากษัตริย์
สารสนเทศในการดาเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์รา้ ย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่คานึงถึง
ความรูส้ านึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจานวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ ูกต้องและเป็นจริง
เกีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทัง้ จะสนับสนุนโครงการทัง้ หลายอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทัง้ หลายของรัฐเรียนรูเ้ ข้าใจหลักการทรงงาน
สามารถนาหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ริ าชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและ
แบบอย่างทีท่ รงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นทีป่ ระจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูน
สุขแก่ประชาชนในทีส่ ุด

รวมนโยบาย ที่ 1
หมายเหตุ:

1. วงเงินรวมแผนงาน/โครงการ หมายถึง วงเงินรวมทัง้ หมดของแผนงาน/โครงการ

ต.ค.-ธ.ค. 57

ม.ค.-มี.ค. 58

เม.ย.-มิ.ย. 58

(3)
501.09

(4)
176.41

(5)
115.21

(6)
115.30

501.09

176.41

115.21

115.30

ก.ค.-ก.ย. 58
(7)

รวมวงเงินปีงบประมาณ 2558

(8)
94.17

94.17

501.09

501.09

หน่วยงานรับผิดชอบ (ระดับ
กรม)
(9)
สตช.

๗๖

นโยบายที่ 2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

ประเด็นนโยบาย

แผนงาน/โครงการ

วงเงินรวม
แผนงาน/
โครงการ1

(1)
2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสาคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5
ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้าง
ความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบตั กิ ารทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้น
ความร่วมมือเพื่อป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกทัง้ ระดับทวิภาคีและพหุภาคี
ทัง้ จะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพื้นทีช่ ายแดนทัง้ ทางบกและ
ทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจทีม่ ีเทคโนโลยีทนั สมัย กาหนดให้
ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระทาอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ
เป็นปัญหาเฉพาะหน้าทีต่ อ้ งได้รบั การป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายทีเ่ ข้มงวด และจัดการปัญหาอืน่ ๆ ที่
เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบ
แรงงานต่างด้าว เป็นต้น

(2)

แผนงานดาเนินการ
ตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน
แผนงานรักษาความ
สงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ
ป้องกัน ปราบปราม
และบาบัดรักษาผู้ติดยา
เสพติด

2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตาม
แผนงานแก้ไขปัญหา
แนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นใน
และพัฒนาจังหวัด
กระบวนการยุตธิ รรมตามหลักนิตธิ รรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ควบคูก่ บั การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ชายแดนภาคใต้
สังคมทีส่ อดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นทีซ่ ึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน
เพื่อซ้าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอทิ ธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายบ้านเมือง ทัง้ จะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กบั ต่างประเทศ
และองค์การระหว่างประเทศทีอ่ าจช่วยคลี่คลายปัญหาได้

รวมนโยบาย ที่ 2
หมายเหตุ:

1. วงเงินรวมแผนงาน/โครงการ หมายถึง วงเงินรวมทัง้ หมดของแผนงาน/โครงการ

(3)
319.67

(ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)

รวมวงเงินปีงบประมาณ 2558

หน่วยงานรับผิดชอบ (ระดับ
กรม)

ประมาณการเบิกจ่ายรายไตรมาส
ต.ค.-ธ.ค. 57

ม.ค.-มี.ค. 58

เม.ย.-มิ.ย. 58

ก.ค.-ก.ย. 58

(4)

(5)

(6)

(7)

74.04

(9)
สตช.

2,188.52

11,429.10

สตช.

540.42

446.10

2,066.06

สตช.

440.46

355.12

1,881.66

สตช.

27.40

24.43

22.21

11,429.10

4,003.24

2,601.96

2,635.38

2,066.05

607.67

471.87

1,881.67

658.58

427.50

15,696.49

หน่วย: ล้านบาท

5,296.89

3,525.76

3,638.47

(8)

2,989.74

15,450.86

๗๗

นโยบายที่ 3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
หน่วย: ล้านบาท

(ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)

รวมวงเงินปีงบประมาณ 2558

หน่วยงานรับผิดชอบ (ระดับ
กรม)

ประมาณการเบิกจ่ายรายไตรมาส
ประเด็นนโยบาย

แผนงาน/โครงการ

วงเงินรวม
แผนงาน/
โครงการ1

(1)
(2)
3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การ
1, แผนงานป้องกันและ
ท่องเทีย่ วทีเ่ น้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับทีจ่ าเป็นและเพิ่มความ แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
เข้มงวดในการระวังตรวจสอบ

รวมนโยบาย ที่ 3
หมายเหตุ:

1. วงเงินรวมแผนงาน/โครงการ หมายถึง วงเงินรวมทัง้ หมดของแผนงาน/โครงการ

(3)
182.38

182.38

ต.ค.-ธ.ค. 57

ม.ค.-มี.ค. 58

เม.ย.-มิ.ย. 58

ก.ค.-ก.ย. 58

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

62.38

41.89

41.77

36.34

182.38

62.38

41.89

41.77

36.34

182.38

(9)
สตช.

๗๘

นโยบายที่ 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
ประมาณการเบิกจ่ายรายไตรมาส
ประเด็นนโยบาย

(1)
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ปว่ ยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไกการจัดการสุขภาพใน
ระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ทสี่ ่วนกลางปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้
เหมาะสมกับท้องถิ่น และให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการจ้างบุคลากรเพื่อจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเป็นผู้
กากับดูแล สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดย
ส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกันโดยมีข้อตกลง
ทีร่ ดั กุมและเป็นประโยชน์ตอ่ ทุกฝ่าย
5.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบตั เิ หตุในการจราจรอันนาไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยการร่วมมือระหว่างฝ่าย
ต่าง ๆ ในการตรวจจับเพื่อป้องกัน การรายงาน และการดูแลผู้บาดเจ็บ

รวมนโยบาย ที่ 5
หมายเหตุ:

1. วงเงินรวมแผนงาน/โครงการ หมายถึง วงเงินรวมทัง้ หมดของแผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ

(2)

แผนงาน: พัฒนาด้าน
สาธารณสุข

แผนงาน: ฟื้นฟู ป้องกัน
และจัดการภัยพิบัติ

วงเงินรวม
แผนงาน/
โครงการ1

ต.ค.-ธ.ค. 57

ม.ค.-มี.ค. 58

เม.ย.-มิ.ย. 58

ก.ค.-ก.ย. 58

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1,345.81

4,213.44

5,559.25

รวมวงเงินปีงบประมาณ 2558

หน่วยงานรับผิดชอบ (ระดับ
กรม)

(8)

(9)

503.07

446.74

220.99

175.01

1,345.81

สตช.

1,474.86

955.06

955.06

828.46

4,213.44

สตช.

1,977.93

1,401.80

1,176.05

1,003.47

5,559.25

๗๙

นโยบายที่ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
หน่วย: ล้านบาท

(ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)

รวมวงเงินปีงบประมาณ 2558

หน่วยงานรับผิดชอบ (ระดับ
กรม)

ประมาณการเบิกจ่ายรายไตรมาส
ประเด็นนโยบาย

แผนงาน/โครงการ

วงเงินรวม
แผนงาน/
โครงการ1

(1)
6.6 ชักจูงให้นักท่องเทีย่ วต่างชาติเข้ามาเทีย่ วในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎ
อัยการศึกในบางพื้นทีท่ มี่ ีตอ่ การท่องเทีย่ วในโอกาสแรกทีจ่ ะทาได้ และสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอานวยความสะดวกทีเ่ กือ้ กูล
ต่อบรรยากาศการท่องเทีย่ ว ส่งเสริมการท่องเทีย่ วทีค่ รอบคลุมแหล่งท่องเทีย่ วอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็น
กลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัตศิ าสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น น้าพุรอ้ นธรรมชาติ ทัง้ จะ
ให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ทพี่ ัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทัง้ พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วในประเทศทัง้ ทีเ่ ป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
เดิมและแหล่งท่องเทีย่ วใหม่ โดยเน้นการให้ความรูแ้ ละเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุม
สินค้าและบริการให้มีคณ
ุ ภาพราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเทีย่ ว

รวมนโยบาย ที่ 6
หมายเหตุ:

1. วงเงินรวมแผนงาน/โครงการ หมายถึง วงเงินรวมทัง้ หมดของแผนงาน/โครงการ

(2)

1, แผนงานพัฒนาและ
เพิ่ มรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและบริการ
2, แผนงานปฏิรูป
กฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม

ต.ค.-ธ.ค. 57

ม.ค.-มี.ค. 58

เม.ย.-มิ.ย. 58

ก.ค.-ก.ย. 58

(3)
54,337.92

(4)
19,070.02

(5)
12,374.88

(6)
12,445.80

(7)
10,447.22

225.02

36.50

23.36

145.21

19.95

54,562.94

19,106.52

12,398.24

12,591.01

10,467.17

(8)
54,337.92

(9)
สตช.

225.02

สตช.

54,562.94

๘๐

นโยบายที่ 8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
หน่วย: ล้านบาท

(ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)

รวมวงเงินปีงบประมาณ 2558

หน่วยงานรับผิดชอบ (ระดับ
กรม)

ประมาณการเบิกจ่ายรายไตรมาส
ประเด็นนโยบาย

แผนงาน/โครงการ

วงเงินรวม
แผนงาน/
โครงการ1

(1)
(2)
8.3 ปฏิรปู ระบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการนางานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ แผนงานส่งเสริมการ
รวมทัง้ ส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ วิจยั และพัฒนา
ท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
หน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน

รวมนโยบาย ที่ 8
หมายเหตุ:

1. วงเงินรวมแผนงาน/โครงการ หมายถึง วงเงินรวมทัง้ หมดของแผนงาน/โครงการ

ต.ค.-ธ.ค. 57

ม.ค.-มี.ค. 58

เม.ย.-มิ.ย. 58

ก.ค.-ก.ย. 58

(3)
21.53

(4)
3.43

(5)
2.04

(6)
2.43

(7)
1.69

(8)
9.59

21.53

3.43

2.04

2.43

1.69

9.59

(9)
สตช.

๘๑

นโยบายที่ 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
หน่วย: ล้านบาท

(ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)

รวมวงเงินปีงบประมาณ 2558

หน่วยงานรับผิดชอบ (ระดับ
กรม)

ประมาณการเบิกจ่ายรายไตรมาส
ประเด็นนโยบาย

แผนงาน/โครงการ

วงเงินรวม
แผนงาน/
โครงการ1

(1)
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิศ์ รีของความเป็น
ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคูก่ บั การบริหารจัดการภาครัฐทีม่ ีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ทีไ่ ม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การ
อนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทัง้ ของภาครัฐ
และประชาชน

รวมนโยบาย ที่ 10
หมายเหตุ:

1. วงเงินรวมแผนงาน/โครงการ หมายถึง วงเงินรวมทัง้ หมดของแผนงาน/โครงการ

(2)
1, แผนงานป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ

(3)
14.30

14.30

ต.ค.-ธ.ค. 57

ม.ค.-มี.ค. 58

เม.ย.-มิ.ย. 58

ก.ค.-ก.ย. 58

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

8.19

2.16

2.09

1.86

14.30

8.19

2.16

2.09

1.86

14.30

(9)
สตช.

๘๒

นโยบายที่ 11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
หน่วย: ล้านบาท

(ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)

รวมวงเงินปีงบประมาณ 2558

หน่วยงานรับผิดชอบ (ระดับ
กรม)

ประมาณการเบิกจ่ายรายไตรมาส
ประเด็นนโยบาย

แผนงาน/โครงการ

วงเงินรวม
แผนงาน/
โครงการ1

(1)
11.2 เพิ่มศักยภาพหน่วยงานทีม่ ีหน้าทีใ่ ห้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทากฎหมายให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างรวดเร็ว
สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ทจี่ ะเปิดกว้างขึ้น และให้บคุ ลากรของ
หน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรูเ้ สริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน การดาเนินคดีปกครอง การยกร่าง
กฎหมาย และการตีความกฎหมายแก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกือ้ กูลการปฏิบตั ิ
ราชการเพื่อประชาชน
รวมนโยบาย ที่ 11
หมายเหตุ:

1. วงเงินรวมแผนงาน/โครงการ หมายถึง วงเงินรวมทัง้ หมดของแผนงาน/โครงการ

(2)

แผนงาน: ปฏิรูป
กฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม

(3)
14,207.96

14,207.96

ต.ค.-ธ.ค. 57

ม.ค.-มี.ค. 58

เม.ย.-มิ.ย. 58

ก.ค.-ก.ย. 58

(4)
4,974.58

(5)
3,232.72

(6)
3,204.86

(7)
2,795.79

4,974.58

3,232.72

3,204.86

2,795.79

(8)
14,207.95

14,207.95

(9)
สตช.

๘๓

แบบฟอร์ม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวง+หน่วยงานในสังกัด ที่สนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบาย)
นโยบายที่ 1. การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
หน่วย: ล้านบาท
1

แหล่งเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินการ

ผลผลิต (Output) เป็นรายไตรมาสที่คาดว่าจะเกิด
ประเด็นนโยบาย

(1)
1.1 สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสาคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม
ประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าทีส่ าคัญยิ่งยวดในอันทีจ่ ะเชิดชูสถาบันนี้ไว้
ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย
มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ดาเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์รา้ ย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่
คานึงถึงความรูส้ านึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจานวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจทีถ่ ูกต้องและเป็นจริงเกีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อ
ประชาชน ทัง้ จะสนับสนุนโครงการทัง้ หลายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทัง้ หลายของรัฐเรียนรูเ้ ข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนาหลัก
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ริ าชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการ
และแบบอย่างทีท่ รงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นทีป่ ระจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะ
ช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในทีส่ ุด

แผนงาน/โครงการ

(2)

1, แผนงานเทิดทูน
พิทักษ์ และรักษา
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

รวมนโยบาย ที่ 1
หมายเหตุ:

1. ผลผลิต (Output) ของแต่ละแผนงาน/โครงการ ขึ้นอยู่กบั ผลการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการ นั้นๆ

ระยะเวลาและวัน
สิ้นสุด แผนงาน/
เม.ย.-มิ.ย.
ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-มี.ค. 58
ก.ค.-ก.ย. 58
โครงการ
58
(3)

(4)

(5)

(6)

(ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)

(7)
30 ก.ย.2558

หน่วยงานรับผิดชอบ
(ระดับกรม)
(8)
สตช.

งบประมาณ
แผ่นดิน
(9)
501.09

501.09

รายได้
(10)

เงินกู้
เงินกู้
อื่นๆ (โปรดระบุ)
ภายในประเทศ ต่างประเทศ
(11)

(12)

(13)

(14)

๘๔

นโยบายที่ 2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
หน่วย: ล้านบาท
1

แหล่งเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินการ

ผลผลิต (Output) เป็นรายไตรมาสที่คาดว่าจะเกิด
ประเด็นนโยบาย

(1)
2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสาคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคง
ทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน
และการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบตั กิ ารทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความ
ร่วมมือเพื่อป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกทัง้
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทัง้ จะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และการบริหารจัดการพื้นทีช่ ายแดนทัง้ ทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจทีม่ ีเทคโนโลยีทนั สมัย กาหนดให้ปญ
ั หายาเสพ
ติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระทาอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและ
อาชญากรรมข้ามชาติ เป็นปัญหาเฉพาะหน้าทีต่ อ้ งได้รบั การป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้
กฎหมายทีเ่ ข้มงวด และจัดการปัญหาอืน่ ๆ ทีเ่ ชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหา
สถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
เป็นต้น

แผนงาน/โครงการ

(2)

แผนงานดาเนินการ
ตามกรอบข้อตกลง
ของประชาคม
อาเซียน
แผนงานรักษาความ
สงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ
แผนงานป้ องกัน
ปราบปรามและ
บาบั ดรักษาผู้ ติดยา
เสพติด

2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง แผนงานแก้ไข
และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความ ปั ญหาและพัฒนาจีง
คิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุตธิ รรมตามหลักนิตธิ รรมและหลักสิทธิ หวัดชายแดนภาคใต้
มนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ควบคูก่ บั การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทีส่ อดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในพื้นทีซ่ ึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน
เพื่อซ้าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอทิ ธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายบ้านเมือง ทัง้ จะเพิ่มระดับ
ปฏิสัมพันธ์กบั ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศทีอ่ าจช่วยคลี่คลายปัญหาได้
รวมนโยบาย ที่ 2
หมายเหตุ:

1. ผลผลิต (Output) ของแต่ละแผนงาน/โครงการ ขึ้นอยู่กบั ผลการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการ นั้นๆ

ระยะเวลาและวัน
สิ้นสุด แผนงาน/
เม.ย.-มิ.ย.
ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-มี.ค. 58
ก.ค.-ก.ย. 58
โครงการ
58
(3)

(4)

(5)

(6)

(ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)

(7)
2ปี (ปี2557-ปี
2558)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(ระดับกรม)

งบประมาณ
แผ่นดิน

(8)
สตช.

(9)
319.67

สตช.

11,429.10

สตช.

2,066.06

สตช.

1,881.66

15,696.49

รายได้
(10)

เงินกู้
เงินกู้
ภายในประเทศ ต่างประเทศ
(11)

(12)

อื่นๆ (โปรด
ระบุ)
(13)

(14)

๘๕

นโยบายที่ 3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
หน่วย: ล้านบาท
1

แหล่งเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินการ

ผลผลิต (Output) เป็นรายไตรมาสที่คาดว่าจะเกิด

ประเด็นนโยบาย

แผนงาน/โครงการ

(1)
(2)
3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การ
1, แผนงานป้องกันและ
ท่องเทีย่ วทีเ่ น้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับทีจ่ าเป็นและเพิ่มความ แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
เข้มงวดในการระวังตรวจสอบ
รวมนโยบาย ที่ 3
หมายเหตุ:

1. ผลผลิต (Output) ของแต่ละแผนงาน/โครงการ ขึ้นอยู่กบั ผลการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการ นั้นๆ

ระยะเวลาและ
หน่วยงาน
วันสิ้นสุด
รับผิดชอบ
เม.ย.-มิ.ย.
ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-มี.ค. 58
ก.ค.-ก.ย. 58 แผนงาน/
(ระดั
บกรม)
58
โครงการ
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
สตช.

(ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)

เงินกู้
งบประมาณ
เงินกู้ อื่นๆ (โปรด
รายได้ ภายในประเท
แผ่นดิน
ต่างประเทศ ระบุ)
ศ
(9)
182.38

182.38

(10)

(11)

(12)

(13) (14)

๘๖

นโยบายที่ 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
หน่วย: ล้านบาท
1

ประเด็นนโยบาย

(1)
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ปว่ ยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไกการจัดการสุขภาพใน
ระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ทสี่ ่วนกลางปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้
เหมาะสมกับท้องถิ่น และให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการจ้างบุคลากรเพื่อจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเป็นผู้
กากับดูแล สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดย
ส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกันโดยมีข้อตกลง
ทีร่ ดั กุมและเป็นประโยชน์ตอ่ ทุกฝ่าย
5.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบตั เิ หตุในการจราจรอันนาไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยการร่วมมือระหว่างฝ่าย
ต่าง ๆ ในการตรวจจับเพื่อป้องกัน การรายงาน และการดูแลผู้บาดเจ็บ
รวมนโยบาย ที่ 5
หมายเหตุ:

1. ผลผลิต (Output) ของแต่ละแผนงาน/โครงการ ขึ้นอยู่กบั ผลการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการ นั้นๆ

แผนงาน/โครงการ

(2)

แผนงาน: พัฒนาด้าน
สุขภาพ

แผนงาน: ฟื้นฟู
ป้องกันและจัดการภัย
พิบัติ

ต.ค.-ธ.ค. 57

ม.ค.-มี.ค. 58

(3)

(4)

ระยะเวลาและวัน
สิ้นสุด แผนงาน/
เม.ย.-มิ.ย. 58 ก.ค.-ก.ย. 58
โครงการ
(5)

(6)

(ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)

แหล่งเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินการ

ผลผลิต (Output) เป็นรายไตรมาสที่คาดว่าจะเกิด

(7)
30 ก.ย.2558

30 ก.ย.2559

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(ระดับกรม)

งบประมาณ
แผ่นดิน

(8)
สตช.

(9)
1,345.81

สตช.

4,213.44

5,559.25

รายได้
(10)

เงินกู้
เงินกู้
อื่นๆ (โปรด
ภายในประเทศ ต่างประเทศ
ระบุ)
(11)

(12)

(13)

(14)

๘๗

นโยบายที่ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
หน่วย: ล้านบาท
1

ผลผลิต (Output) เป็นรายไตรมาสที่คาดว่าจะเกิด ระยะเวลาและ
ประเด็นนโยบาย

แผนงาน/โครงการ

(1)

(2)

6.6 ชักจูงให้นกั ท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการ

ประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพืน้ ที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทาได้ และสร้างสิง่ จูงใจและสิง่
อานวยความสะดวกที่เกือ้ กูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยว
อันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุม่ ได้ เช่น กลุม่ ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ และสุขภาพ เช่น น้าพุร้อนธรรมชาติ ทั้งจะให้เชือ่ มโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พฒั นาจากวิถีชีวิต
ชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้น
การให้ความรูแ้ ละเพิม่ มาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มี
คุณภาพราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่นกั ท่องเที่ยว
รวมนโยบาย ที่ 6
หมายเหตุ:

1. ผลผลิต (Output) ของแต่ละแผนงาน/โครงการ ขึ้นอยู่กบั ผลการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการ นั้นๆ

1, แผนงานพัฒนาและ
เพิ่มรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและบริการ
2, แผนงานปฏิรูป
กฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม

ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-มี.ค. 58 เม.ย.-มิ.ย. 58 ก.ค.-ก.ย. 58
(3)

(4)

(5)

(6)

วันสิ้นสุด
แผนงาน/
โครงการ
(7)

(ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)

แหล่งเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(ระดับกรม)

งบประมาณ
แผ่นดิน

(8)
สตช.

(9)
54,337.92

สตช.

225.02

54,562.94

รายได้
(10)

เงินกู้
เงินกู้
อื่นๆ (โปรด
ภายในประเทศ ต่างประเทศ
ระบุ)
(11)

(12)

(13)

(14)

๘๘

นโยบายที่ 8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
หน่วย: ล้านบาท
1

แหล่งเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินการ

ผลผลิต (Output) เป็นรายไตรมาสที่คาดว่าจะเกิด
ประเด็นนโยบาย

แผนงาน/โครงการ

(1)
(2)
8.3 ปฏิรปู ระบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการนางานวิจัยและ แผนงาน: ส่งเสริมการ
พัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทัง้ ส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาการวิจัยและ
วิจยั และพัฒนา
พัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน
รวมนโยบาย ที่ 8
หมายเหตุ:

1. ผลผลิต (Output) ของแต่ละแผนงาน/โครงการ ขึ้นอยู่กบั ผลการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการ นั้นๆ

ระยะเวลาและวัน หน่วยงาน
สิ้นสุด แผนงาน/ รับผิดชอบ
ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-มี.ค. 58 เม.ย.-มิ.ย. 58 ก.ค.-ก.ย. 58
โครงการ
(ระดับกรม)
(3)

(4)

(5)

(6)

(ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)

(7)
4 ปี (ปี
2558-2561)

(8)
สตช.

งบประมา
ณแผ่นดิน
(9)
21.53

21.53

เงินกู้
เงินกู้ อื่นๆ (โปรด
รายได้ ภายในประเท
ต่างประเทศ ระบุ)
ศ
(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

๘๙

นโยบายที่ 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
หน่วย: ล้านบาท
1

แหล่งเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินการ

ผลผลิต (Output) เป็นรายไตรมาสที่คาดว่าจะเกิด

ประเด็นนโยบาย

แผนงาน/โครงการ

(1)
(2)
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษา 1, แผนงานป้องกัน
ศักดิศ์ รีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคูก่ บั การบริหารจัดการภาครัฐที่ ปราบปรามการทุจริตและ
มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ทีไ่ ม่จาเป็น
สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้าซ้อน
และเสียค่าใช้จ่ายทัง้ ของภาครัฐและประชาชน

รวมนโยบาย ที่ 10
หมายเหตุ:

1. ผลผลิต (Output) ของแต่ละแผนงาน/โครงการ ขึ้นอยู่กบั ผลการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการ นั้นๆ

ระยะเวลาและ
วันสิ้นสุด
ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-มี.ค. 58 เม.ย.-มิ.ย. 58 ก.ค.-ก.ย. 58 แผนงาน/
โครงการ
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(ระดับกรม)
(8)
สตช.

งบประมาณ
รายได้
แผ่นดิน
(9)
14.30

(10)

เงินกู้
เงินกู้ อื่นๆ (โปรด
ภายในประเทศ ต่างประเทศ ระบุ)
(11)

(12)

(13)

(14)

๙๐

นโยบายที่ 11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
หน่วย: ล้านบาท

แหล่งเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินการ

ผลผลิต1 (Output) เป็นรายไตรมาสที่คาดว่าจะเกิด
ประเด็นนโยบาย

(1)
11.2 เพิ่มศักยภาพหน่วยงานทีม่ ีหน้าทีใ่ ห้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทากฎหมายให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างรวดเร็ว
สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ทจี่ ะเปิดกว้างขึ้น และให้บคุ ลากรของ
หน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรูเ้ สริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน การดาเนินคดีปกครอง การยกร่าง
กฎหมาย และการตีความกฎหมายแก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกือ้ กูลการปฏิบตั ิ
ราชการเพื่อประชาชน

แผนงาน/โครงการ

(2)
แผนงาน: ปฏิรปู กฎหมาย
และพัฒนากระบวนการ
ยุตธิ รรม
ผลผลิต
การอานวยความยุตธิ รรม

ระยะเวลาและวัน
หน่วยงานรับผิดชอบ
สิ้นสุด แผนงาน/
เม.ย.-มิ.ย.
(ระดับกรม)
ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-มี.ค. 58
ก.ค.-ก.ย. 58
โครงการ
58
(3)

(4)

(5)

(6)

(ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)

(7)

(8)
สตช.

งบประมาณ
แผ่นดิน
(9)
14,207.96

รายได้
(10)

เงินกู้
เงินกู้ อื่นๆ (โปรด
ภายในประเท
ต่างประเทศ ระบุ)
ศ
(11)

(12)

(13) (14)

0

รวมนโยบาย ที่ 11
หมายเหตุ:

1. ผลผลิต (Output) ของแต่ละแผนงาน/โครงการ ขึ้นอยู่กบั ผลการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการ นั้นๆ

14,207.96

๙๑

แบบฟอร์ม 4 : ภาพรวมแหล่งเงินตามนโยบายทั้งราชการและหน่วยงานในสังกัด
หน่วยงาน (กระทรวง) ........สานักงานตารวจแห่งชาติ............................................
ประเด็นนโยบาย
1. ราชการ
นโยบาย 1
นโยบาย 2
นโยบาย 3
นโยบาย 4
นโยบาย 5
นโยบาย 6
นโยบาย 7
นโยบาย 8
นโยบาย 9
นโยบาย 10
นโยบาย 11
1.1 รวม (นโยบาย 1 ถึง 11)
1.2 ค่าใช้จ่ายดาเนินการภาครัฐ1
1.3 รวม (ข้อ 1.1+1.2)
2. รัฐวิสาหกิจ
นโยบาย 1
นโยบาย 2
นโยบาย 3
นโยบาย 4
นโยบาย 5
นโยบาย 6
นโยบาย 7
นโยบาย 8
นโยบาย 9
นโยบาย 10
นโยบาย 11
2.1 รวม (นโยบาย 1 ถึง 11)
2.2 ค่าใช้จ่ายดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
2.3 รวม (ข้อ 2.1 + 2.2 )
รวม (ข้อ 1.1+2.1)
รวมทัง้ สิน
้
(ข้อ 1.3+2.3)

วงเงิน2

งบประมาณแผ่นดิน

501.09
15,696.49
182.38
0.00
5,559.25
54,562.94
0.00
21.53
0.00
14.30
14,207.96

176.41
5,296.89
62.38

รายได้

หน่วย: ล้านบาท (ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)
ต.ค.-ธ.ค. 57
เงินกูภ
้ ายในประเทศ
เงินกูต
้ า่ งประเทศ
อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

รวม ต.ค.-ธ.ค.
57

76,523.68
-

8.19
4,974.58
26,623.56
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

176.41
5,296.89
62.38
0.00
1,977.93
19,106.52
0.00
3.43
0.00
8.19
31,598.14
26,623.56
0.00

76,523.68

26,623.56

0.00

0.00

0.00

0.00

26,623.56

1,977.93
19,106.52
3.43

0.00
0.00

14,207.95
19,788.73

4,974.58
4,978.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.43
0.00
0.00
4,974.58
5,478.01

96,312.41
96,312.41

31,601.57
31,601.57

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

32,101.57
32,101.57

0.00
5,559.25
0.00
0.00
21.53
0.00
0.00

3.43

หมายเหตุ :
1. ค่ าใช้จา่ ยดาเนินการภาครัฐตามคานิยามของสานัก งบประมาณ หมายถึง ค่ าใช้จา่ ยเพื่ อ รองรับกรณีฉกุ เฉินหรือ จาเป็น ค่ าใช้จา่ ยด้ านบุคลากรภาครัฐในงบกลาง รายการ
ชาระหนี้เงินกู้ รายจ่ายเพื่ อ ชดใช้เงินคงคลัง และค่ าใช้จา่ ยงบกลางรายการสาคั ญอื่ น ๆ
2. วงเงิน หมายถึง วงเงินรวมตลอดอายุทงั้ โครงการ (ซึ่ งอาจไม่เท่ากั บวงเงินรวม ทัง้ ปีได้)

๙๒

ประเด็นนโยบาย
1. ราชการ
นโยบาย 1
นโยบาย 2
นโยบาย 3
นโยบาย 4
นโยบาย 5
นโยบาย 6
นโยบาย 7
นโยบาย 8
นโยบาย 9
นโยบาย 10
นโยบาย 11
1.1 รวม (นโยบาย 1 ถึง 11)

วงเงิน2

งบประมาณแผ่นดิน

501.09
15,696.49
182.38
0.00
5,559.25
54,562.94
0.00
21.53
0.00
14.30
14,207.96

115.21
3,525.76
41.89

1.2 ค่าใช้จ่ายดาเนินการภาครัฐ
1.3 รวม (ข้อ 1.1+1.2)
2. รัฐวิสาหกิจ
นโยบาย 1
นโยบาย 2
นโยบาย 3
นโยบาย 4
นโยบาย 5
นโยบาย 6
นโยบาย 7
นโยบาย 8
นโยบาย 9
นโยบาย 10
นโยบาย 11
2.1 รวม (นโยบาย 1 ถึง 11)
2.2 ค่าใช้จ่ายดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
2.3 รวม (ข้อ 2.1 + 2.2 )
รวม (ข้อ 1.1+2.1)
รวมทัง้ สิน้ (ข้อ 1.3+2.3)

2.04

76,523.68

2.16
3,232.72
17,484.94
17,484.94

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2.16
3,232.72
17,484.94
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17,484.94

0.00
0.00

0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.04

0.00
5,559.25
0.00
0.00
21.53
0.00
0.00

รวม ม.ค.-มี.ค.
58
115.21
3,525.76
41.89
0.00
1,401.80
12,398.24
0.00
2.04

1,401.80
12,398.24

76,523.68
-

1

รายได้

หน่วย: ล้านบาท (ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)
ม.ค.-มี.ค. 58
เงินกูภ้ ายในประเทศ
เงินกูต้ า่ งประเทศ
อืน่ ๆ (โปรดระบุ)

2.04

14,207.95
19,788.73

3,232.72
3,234.76

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

3,232.72
3,734.76

96,312.41
96,312.41

20,719.70
20,719.70

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

21,219.70
21,219.70

หมายเหตุ :
1. ค่ าใช้จา่ ยดาเนินการภาครัฐตามคานิยามของสานักงบประมาณ หมายถึง ค่ าใช้จา่ ยเพื่ อรองรับกรณีฉกุ เฉินหรือจาเป็น ค่ าใช้จา่ ยด้ านบุคลากรภาครัฐในงบกลาง รายการ
ชาระหนี้เงินกู้ รายจ่ายเพื่ อชดใช้เงินคงคลัง และค่ าใช้จา่ ยงบกลางรายการสาคั ญอื่ น ๆ
2. วงเงิน หมายถึง วงเงินรวมตลอดอายุทงั้ โครงการ (ซึ่ งอาจไม่เท่ากั บวงเงินรวม ทัง้ ปีได้)

๙๓

ประเด็นนโยบาย
1. ราชการ
นโยบาย 1
นโยบาย 2
นโยบาย 3
นโยบาย 4
นโยบาย 5
นโยบาย 6
นโยบาย 7
นโยบาย 8
นโยบาย 9
นโยบาย 10
นโยบาย 11
1.1 รวม (นโยบาย 1 ถึง 11)
1.2 ค่าใช้จ่ายดาเนินการภาครัฐ1
1.3 รวม (ข้อ 1.1+1.2)
2. รัฐวิสาหกิจ
นโยบาย 1
นโยบาย 2
นโยบาย 3
นโยบาย 4
นโยบาย 5
นโยบาย 6
นโยบาย 7
นโยบาย 8
นโยบาย 9
นโยบาย 10
นโยบาย 11
2.1 รวม (นโยบาย 1 ถึง 11)
2.2 ค่าใช้จ่ายดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
2.3 รวม (ข้อ 2.1 + 2.2 )
รวม (ข้อ 1.1+2.1)
รวมทัง้ สิน้ (ข้อ 1.3+2.3)

วงเงิน2

งบประมาณแผ่นดิน

501.09
15,696.49
182.38
0.00
5,559.25
54,562.94
0.00
21.53
0.00
14.30
14,207.96

115.30
3,638.47
41.77

รายได้

หน่วย: ล้านบาท (ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)
เม.ย.-มิ.ย. 58
เงินกูภ้ ายในประเทศ
เงินกูต้ า่ งประเทศ
อืน่ ๆ (โปรดระบุ)

115.30
3,638.47
41.77
0.00
1,176.05
12,591.01
0.00
2.43

1,176.05
12,591.01
2.43

76,523.68
76,523.68

2.09
3,204.86
17,565.03
17,565.03

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2.09
3,204.86
17,565.03
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17,565.03

0.00
0.00

0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.43

0.00
5,559.25
0.00
0.00
21.53
0.00
0.00

รวม เม.ย.มิ.ย. 58

2.43

14,207.95
19,788.73

3,204.86
3,207.29

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

3,204.86
3,707.29

96,312.41
96,312.41

20,772.32
20,772.32

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

21,272.32
21,272.32

หมายเหตุ :
1. ค่ าใช้จา่ ยดาเนินการภาครัฐตามคานิยามของสานักงบประมาณ หมายถึง ค่ าใช้จา่ ยเพื่ อรองรับกรณีฉกุ เฉินหรือจาเป็น ค่ าใช้จา่ ยด้ านบุคลากรภาครัฐในงบกลาง รายการ
ชาระหนี้เงินกู้ รายจ่ายเพื่ อชดใช้เงินคงคลัง และค่ าใช้จา่ ยงบกลางรายการสาคั ญอื่ น ๆ
2. วงเงิน หมายถึง วงเงินรวมตลอดอายุทงั้ โครงการ (ซึ่ งอาจไม่เท่ากั บวงเงินรวม ทัง้ ปีได้)

๙๔
หน่วย: ล้านบาท (ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)
ประเด็นนโยบาย
1. ราชการ
นโยบาย 1
นโยบาย 2
นโยบาย 3
นโยบาย 4
นโยบาย 5
นโยบาย 6
นโยบาย 7
นโยบาย 8
นโยบาย 9
นโยบาย 10
นโยบาย 11
1.1 รวม (นโยบาย 1 ถึง 11)

วงเงิน2

งบประมาณแผ่นดิน

501.09
15,696.49
182.38
0.00
5,559.25
54,562.94
0.00
21.53
0.00
14.30
14,207.96

94.17
2,989.74
36.34

1.2 ค่าใช้จ่ายดาเนินการภาครัฐ
1.3 รวม (ข้อ 1.1+1.2)
2. รัฐวิสาหกิจ
นโยบาย 1
นโยบาย 2
นโยบาย 3
นโยบาย 4
นโยบาย 5
นโยบาย 6
นโยบาย 7
นโยบาย 8
นโยบาย 9
นโยบาย 10
นโยบาย 11
2.1 รวม (นโยบาย 1 ถึง 11)
2.2 ค่าใช้จ่ายดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
2.3 รวม (ข้อ 2.1 + 2.2 )
รวม (ข้อ 1.1+2.1)
รวมทัง้ สิน้ (ข้อ 1.3+2.3)

ก.ค.-ก.ย. 58
เงินกูภ้ ายในประเทศ
เงินกูต้ า่ งประเทศ

อืน่ ๆ (โปรดระบุ)

1,003.47
10,467.17
1.69

76,523.68
-

1

รายได้

76,523.68

1.86
2,795.79
14,592.58
14,592.58

รวม ก.ค.-ก.ย.
58

รวมงบประมาณ
ทัง้ สิน้

94.17
2,989.74
36.34
0.00
1,003.47
10,467.17
0.00
1.69

501.09
15,450.86
182.38
0.00
5,559.25
54,562.94
0.00
9.59
14.30
14,207.96
76,266.11
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1.86
2,795.79
14,592.58
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,592.58

76,266.11

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
1.69

0.00
0.00
0.00
0.00
9.59

0.00
0.00
0.00
5,559.25
0.00
0.00
21.53
0.00
0.00

1.69

14,207.95
19,788.73

2,795.79
2,797.48

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2,795.79
2,797.48

14,207.95
14,217.54

96,312.41
96,312.41

17,390.06
17,390.06

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

17,390.06
17,390.06

90,483.65
90,483.65

หมายเหตุ :
1. ค่ าใช้จา่ ยดาเนินการภาครัฐตามคานิยามของสานักงบประมาณ หมายถึง ค่ าใช้จา่ ยเพื่ อรองรับกรณีฉกุ เฉินหรือจาเป็น ค่ าใช้จา่ ยด้ านบุคลากรภาครัฐในงบกลาง รายการ
ชาระหนี้เงินกู้ รายจ่ายเพื่ อชดใช้เงินคงคลัง และค่ าใช้จา่ ยงบกลางรายการสาคั ญอื่ น ๆ
2. วงเงิน หมายถึง วงเงินรวมตลอดอายุทงั้ โครงการ (ซึ่ งอาจไม่เท่ากั บวงเงินรวม ทัง้ ปีได้)

๙๕

จุดเน้นและการดาเนินการประกอบการจัดทา
คาของบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
เป็นการดาเนินการต่อเนื่องจากการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 และให้มีความสอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) สานักงานตารวจแห่งชาติ และนโยบายการบริหารราชการ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมีจุดเน้น ดังนี้
จุดเน้นของสานักงานตารวจแห่งชาติที่ปรากฏในคาของบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕8 มีแนวทางที่สาคัญ สรุปได้ดังนี้
๑. ปกปูอง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. รักษาความมัน่ คงของชาติและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
๓. ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกระดับ
๔. ปูองกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๕. พิทักษ์รบั ใช้ให้บริการประชาชนในทุกมิติทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการอานวยความยุติธรรม เพือ่ ให้ตารวจเป็นที่
พึ่งพาของประชาชนได้อย่างแท้จริง
๖. อานวยการจัดการจราจรอย่างเป็นระบบ ทันสมัย ปฏิบัติหน้าทีด่ ้วยความซื่อสัตย์สุจริต
๗. บริหารจัดการให้ตารวจดารงชีพได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเป็นทีร่ ักของประชาชน
๘. เตรียมความพร้อมสูงสุด เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

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

๙๖

การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ
สานักงานตารวจแห่งชาติประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
การประเมินผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ให้หน่วยรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ พร้อมทั้งสรุปผลการ
ดาเนินการตามตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณ/คุณภาพ/ความสาเร็จ ที่หน่วยรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลักหรือเป็นหน่วย
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเปูาประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจ
แห่งชาติ พ.ศ.2555 – 2564 แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
และผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วย ประจาปี พ.ศ.2558 โดยหน่วยต้อง
รายงานผลให้สานักงานตารวจแห่งชาติ ผ่านสานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (สยศ.ตร) 2 ครั้ง ได้แก่
1.

ครั้งที่ 1 รายงานรอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 9 เมษายน 2558
ครั้งที่ 2 รายงานรอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2558
การรายงานสถิติทางการสาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
แผนพัฒนาสถิตริ ายสาขาการรายงานสถิติทางการสาขายุติธรรม ความมัน่ คง การเมือง
และการปกครอง เป็นแผนที่คณะอนุ กรรมการสถิติสาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
กระทรวงยุติธรรม ได้ขอให้สานักงานตารวจแห่งชาติ รายงานสถิติทางการสาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมือง
และการปกครองในส่วนของสานักงานตารวจแห่งชาติและกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ สานักงานตารวจ
แห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีหน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองบัญชาการตารวจสอบสวน
กลาง (บก.ปทส. ปก.ปอท. บก.ปอส. บก.ปคม. บก.ปคบ. บก.ปปป.) กองบัญชาการตารวจปราบปราม
ยาเสพติด สานักงานตรวจคนเข้าเมือง และ สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (ผอ. ผก.) ที่ต้องนาการรายงานสถิติ
ทางการสาขายุติธรรมฯ บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พร้อมทั้ง
รายงานผลการดาเนินการให้สานักงานตารวจแห่งชาติ (ผ่านสานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ) ตามวงรอบการ
รายงานผล 6 เดือน (16 เม.ย. 58) 9 เดือน (22 ก.ค. 58) และ 12 เดือน (14 ต.ค. 58) ตามหัวข้อ ดังนี้
2.1 อาชญากรรม
2.1.1 จานวนการรับแจ้งคดีอาญา และ พ.ร.บ. ที่มีโทษทางอาญาในความ
รับผิดชอบของสานักงานตารวจแห่งชาติ
2.1.2 อัตราคดีที่มีการรับแจ้งต่อประชากรจาแนกตามประเภทความผิด
2.
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2.1.3 จานวนการรับแจ้งคดีตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก และจานวนอุบัติเหตุ
จราจร มูลค่าความเสียหาย
2.1.4 จานวนคดีอุบัติเหตุจราจรจาแนกตามผู้ขับขี่ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
ลักษณะสภาพที่เกิดเหตุ
2.1.5 ร้อยละคดีอุบัติเหตุจราจรจาแนกตามผู้ขับขี่ สาเหตุการเกิดอุบัติ เหตุ
ลักษณะสภาพที่เกิดเหตุ
2.1.6 จานวนการจับกุมคดีอาชญากรรมของสานักงานตารวจแห่งชาติจาแนก
ตามประเภทคดี (ประเภทคดีอาญา และคดีสาคัญตาม พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา)
2.1.7 ร้อยละจานวนคดีที่จับกุมได้เทียบกับคดีที่รับแจ้ง
2.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม
จานวนอาสาสมั ค รปู อ งกั น ปราบปรามอาชญากรรมของส านั ก งานต ารวจ
แห่งชาติ จาแนกตามประเภทเครือข่าย
2.3 คดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.3.1 จานวนการจับกุมคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติจาแนกตามประเภทความผิด
2.3.2 จ านวนคดี ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มของส านั ก งานต ารวจ
แห่งชาติที่ผู้ต้องหาถูกพนักงานสอบสวนสั่งฟูองไปยังอัยการ
2.4 คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและทางานโดยไม่ได้รับอนุญาต
2.4.1 จานวนการจับกุมคดีความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง จาแนกตาม
ประเภทความผิด
2.4.2 จานวนคดีความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง ที่ผู้ต้องหาถูกพนักงาน
สอบสวนสั่งฟูองไปยังอัยการ จาแนกตามประเภทความผิด
2.4.3 จานวนการจับกุมและผลักดันคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว
กัมพูชา
2.5 อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
2.5.1 จานวนการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ จาแนกตามประเภทความผิด
2.5.2 จานวนคดีความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ที่ผู้ต้องหาถูกพนักงานสอบสวนสั่งฟูองไปยังอัยการ จาแนกตามประเภทความผิด
2.6 คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาจานวนการจับกุมคดีการละเมิด
2.6.1 ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ จาแนกตามประเภท
ความผิดอาญาและการค้าระหว่างประเทศ
2.6.2 จานวนคดีการละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
ทีผ่ ู้ต้องหาถูกพนักงานสอบสวนสั่งฟูองไปยังอัยการ จาแนกตามประเภทความผิด
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2.7 การฟอกเงิน
จานวนคดีที่สืบสวนสอบสวน/จานวนผู้ต้องหา/มูลค่าทรัพย์สินในคดีอาญา
ฟอกเงินแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน
2.8 การค้ามนุษย์
2.8.1 จานวนการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ของตารวจจาแนกตาม
ประเภทความผิด
2.8.2 จานวนคดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ของตารวจที่ผู้ต้องหาถูกพนักงาน
สอบสวนสั่งฟูองไปยังอัยการ จาแนกตามประเภทความผิด
2.9 คดีแรงงาน
2.9.1 จานวนการจับกุมคดีแรงงานจาแนกตามประเภทความผิด
2.9.2 จานวนคดีแรงงานที่ผู้ต้องหาถูกพนักงานสอบสวนสั่งฟูองไปยังอัยการ
จาแนกตามประเภทความผิด
2.10 คดีความผิดเกี่ยวกับภาษีอากร
2.10.1 จานวนการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับภาษีอากรของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ จาแนกตามประเภทความผิด
2.10.2 จานวนคดีความผิดเกี่ยวกับภาษีอากรของสานักงานตารวจแห่งชาติที่
ผู้ต้องหาถูกพนักงานสอบสวนสั่งฟูองไปยังอัยการ จาแนกตามประเภทความผิด
2.11 คดีคุ้มครองผู้บริโภค
2.11.1 จานวนการจับกุมคดีอาญาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจาแนกตาม
ประเภทความผิด
2.11.2 จานวนคดีอาญาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ผู้ต้องหาถูกพนั กงาน
สอบสวนสั่งฟูองไปยังอัยการ จาแนกตามประเภทความผิด
2.12 การอานวยความยุติธรรมทางอาญา
2.12.1 จานวนคดีรับใหม่ของสานักงานตารวจแห่งชาติจาแนกตามประเภทคดี
2.12.2 จานวนคดีที่เสร็จสิ้นของสานักงานตารวจแห่งชาติจาแนกตามประเภทคดี
และผลการดาเนินคดีในชั้นสอบสวน (สั่งฟูอง สั่งไม่ฟูอง งดการสอบสวน)
2.12.3 ระยะเวลาเฉลี่ยในการดาเนินคดีในชั้นสอบสวน
2.12.4 จานวนผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในคดีอาญา
2.13 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
จานวนเครือข่ายอาสาสมัครผู้ช่วยเหลืองานของหน่วยงานและจานวนการ
ดาเนินการช่วยเหลือแยกตามผลปฏิบัติงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ
หมายเหตุ การรายงานผลดังกล่าว ให้ร ายงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยสามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กองยุทธศาสตร์ www.strategypolice.com และสามารถติดต่อได้ที่กลุ่ม
งานประเมินผลยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์ 0 2205 3368
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รายงานการกรอกสถิติทางการสาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ในส่วนของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
โครงสร้างสถิติ
ชื่อสถิติทางการ
รายการสถิติทางการ
ทางการ
1. อาชญากรรมและความผิดที่มีโทษทางอาญา
1.1 อาชญากรรม การรับแจ้งคดีอาญาของ จานวนการรับแจ้งคดีอาญาและ พ.ร.บ.
ตารวจ
ทีม่ ีโทษทางอาญา ในความรับผิดชอบ
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
อัตราคดีที่มีการรับแจ้ง
ต่อประชากร
คดีจราจร

ร้อยละคดีอุบัติเหตุ
จราจร

อัตราคดีที่มีการรับแจ้งต่อประชากร
จาแนกตามประเภทความผิด
จานวนการรับแจ้งคดีตาม พ.ร.บ.จราจร
ทางบก และจานวนอุบัติเหตุจราจร
มูลค่าความเสียหาย
จานวนคดีอุบัติเหตุจราจรจาแนกตาม
ผู้ขับขี่ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุลักษณะ
สภาพที่เกิดเหตุ
ร้อยละคดีอุบัติเหตุจราจรจาแนก
ตามผู้ขับขี่ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
ลักษณะสภาพที่เกิดเหตุ

หมายเหตุ ในคดีที่ผู้ต้องหาถูกฟูองศาล หมายถึง คดีที่ พงส. มีความเห็นสั่งฟูองไปยังอัยการ

การรายงานสถิติทางการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รายงานคดีอาญา ๔ กลุ่ม

ผอ.

√

ผอ.

√

ผก.

√

ผก.

√

ผก.

หมายเหตุ
แยก 3 ประเภท
1. คดี ๔ กลุ่ม
2. ป.อาญา
3. คดีสาคัญตาม พ.ร.บ.

๑๐๐

รายงานการกรอกสถิติทางการสาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ในส่วนของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
โครงสร้างสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ

การจับกุมคดีอาญาของ
สานักงานตารวจ
แห่งชาติ

จานวนการจับกุมคดีอาชญากรรมของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ จาแนกตาม
ประเภทคดี (ประเภทคดีอาญาและคดี
สาคัญตาม พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา)
ร้อยละจานวนคดีที่จับกุมได้เทียบกับคดี
ที่รับแจ้ง
1.2 การมีส่วนร่วม อาสาสมัครปูองกัน
จานวนอาสาสมัครปูองกันปราบปราม
ของประชาชนในการ ปราบปรามอาชญากรรม อาชญากรรมของสานักงานตารวจ
ปูองกันอาชญากรรม ของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ จาแนกตามประเภทเครือข่าย
แห่งชาติ
(เช่น ตารวจอาสา )
1.4 คดีเกี่ยวกับ
คดีทรัพยากรธรรมชาติ จานวนการจับกุมคดีทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของ
และสิ่งแวดล้อมของสานักงานตารวจ
และสิ่งแวดล้อม
สานักงานตารวจ
แห่งชาติจาแนกตามประเภทความผิด
แห่งชาติ
จานวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ที่ผู้ต้องหาถูกฟูองศาลจาแนกตาม
ประเภทความผิด
หมายเหตุ ในคดีทผี่ ู้ต้องหาถูกฟูองศาล หมายถึง คดีที่ พงส. มีความเห็นสั่งฟูองไปยังอัยการ

การรายงานสถิติทางการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

√

ผอ.

√
√

ผอ.

√

ปทส.

จานวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของสานักงานตารวจ
แห่งชาติที่ผู้ต้องหาถูกสั่งฟูองไปยัง
อัยการ

ปทส.

หมายเหตุ

๑๐๑

รายงานการกรอกสถิติทางการสาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ในส่วนของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
โครงสร้างสถิติ
ชื่อสถิติทางการ
ทางการ
1.5 คนต่างด้าว
คดีความผิดตาม พ.ร.บ.
หลบหนีเข้าเมืองและ คนเข้าเมือง
ทางานโดยไม่ได้รับ
อนุญาต

1.6 อาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี

รายการสถิติทางการ

การรายงานสถิติทางการ

จานวนการจับกุมคดีความผิดตาม พ.ร.บ.
√
คนเข้าเมือง จาแนกตามประเภท
ความผิด
จานวนคดีความผิดตาม พ.ร.บ.
จานวนคดีความผิดตาม พ.ร.บ.
คนเข้าเมืองที่ผู้ต้องหาถูกฟูองศาล
คนเข้าเมืองที่ผู้ต้องหาถูกพนักงาน
จาแนกตามประเภทความผิด
สอบสวนสั่งฟูองไปยังอัยการ
จาแนกตามประเภทความผิด
คนต่างด้าวหลบหนีเข้า จานวนการจับกุมและผลักดันคนต่างด้าว
√
เมือง
หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว
กัมพูชา
คดีความผิดเกี่ยวกับ
จานวนการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับ
√
เทคโนโลยีของสานักงาน เทคโนโลยีของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ตารวจแห่งชาติ
จาแนกตามประเภทความผิด
จานวนคดีความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี จานวนคดีความผิดเกี่ยวกับ
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ผู้ต้องหา เทคโนโลยีของสานักงานตารวจ
ถูกฟูองศาลจาแนกตามประเภทความผิด แห่งชาติที่ผู้ต้องหาถูกพนักงาน
สอบสวนสั่งฟูองไปยังอัยการ
จาแนกตามประเภทความผิด

หมายเหตุ ในคดีที่ผู้ต้องหาถูกฟูองศาล หมายถึง คดีที่ พงส. มีความเห็นสั่งฟูองไปยังอัยการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สตม.

ปอท.

ปอท.

หมายเหตุ

๑๐๒

รายงานการกรอกสถิติทางการสาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ในส่วนของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ

การรายงานสถิติทางการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.7 คดีความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญาและ
การค้าระหว่าง
ประเทศ

คดีการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ

√

ปอศ.

1.8 การฟอกเงิน

คดีอาญาฟอกเงิน

จานวนการจับกุมคดีการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
จาแนกตามประเภทความผิด
จานวนคดีการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศที่
ผู้ต้องหาถูกฟูองศาลจาแนกตามประเภท
ความผิด
จานวนคดีที่สืบสวนสอบสวน/จานวน
ผู้ต้องหา/มูลค่าทรัพย์สิน ในคดีอาญา
ฟอกเงินแยกตามประเภทความผิด
มูลฐาน
จานวนการจับกุมคดีในฐานความผิดมูล
ฐานตามกฎหมายฟอกเงิน
จานวนคดีที่สั่งฟูอง/มูลค่าทรัพย์สินตาม
ฟูองในคดีอาญา
จานวนคดีที่ศาลตัดสินลงโทษ/
ยกฟูองแยกตามประเภทความผิด

โครงสร้างสถิติทางการ

คดีฟอกเงิน

หมายเหตุ ในคดีที่ผู้ต้องหาถูกฟูองศาล หมายถึง คดีที่ พงส. มีความเห็นสั่งฟูองไปยังอัยการ

จานวนคดีการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
ที่ผู้ต้องหาถูกฟูองอัยการจาแนก
ตามประเภท
√ รายงานสถิติผลการจับกุมคดีใน
ฐานความผิดมูลฐานเกี่ยวกับ
ยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน

ปส.
ปปป.

หมายเหตุ

เพิ่มเติมตามข้อเสนอ ปปง.

๑๐๓

รายงานการกรอกสถิติทางการสาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ในส่วนของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
โครงสร้างสถิติ
ทางการ
1.9 การค้ามนุษย์

1.10 คดีแรงงาน

1.11 คดีความผิด
เกี่ยวกับภาษีอากร

ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ

การรายงานสถิติทางการ

คดีความผิดเกี่ยวกับ
จานวนการจับกุมคดีความผิด
√
การค้ามนุษย์ ของตารวจ เกีย่ วกับการค้ามนุษย์ ของตารวจ
จาแนกตามประเภทความผิด
จานวนคดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ จานวนคดีความผิดเกี่ยวกับการค้า
ของตารวจที่ผู้ต้องหาถูกฟูองศาล จาแนก มนุษย์ของตารวจที่ผู้ต้องหาถูก
ตามประเภทความผิด
พนักงานสอบสวนสั่งฟูองไปยัง
อัยการ
คดีแรงงาน
จานวนการจับกุมคดีแรงงานจาแนกตาม
√
ประเภทความผิด
จานวนคดีแรงงานที่ผู้ต้องหาถูกฟูองศาล
√
จาแนกตามประเภทความผิด
√
คดีความผิดเกี่ยวกับภาษี จานวนการจับกุมคดีความผิด
เกี่ยวกับภาษีอากรของสานักงาน
อากรของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ จาแนกตาม
ตารวจแห่งชาติ
ประเภทความผิด
จานวนคดีความผิดเกี่ยวกับภาษี
อากรของสานักงานตารวจแห่งชาติที่ผู้ต้องหา
ถูกฟูองศาลจาแนกตามประเภทความผิด

หมายเหตุ ในคดีที่ผู้ต้องหาถูกฟูองศาล หมายถึง คดีที่ พงส. มีความเห็นสั่งฟูองไปยังอัยการ

√ จานวนคดีความผิดเกีย่ วกับภาษี
อากรของสานักงานตารวจแห่งชาติที่
ผู้ต้องหาถูกพนักงานสอบสวนสั่งฟูอง
ไปยังอัยการจาแนกตามประเภท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ปคม.

ผก.

ปอศ.

หมายเหตุ

๑๐๔

รายงานการกรอกสถิติทางการสาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ในส่วนของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
โครงสร้างสถิติ
ทางการ
1.12 คดีคุ้มครอง
ผู้บริโภค

ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ

การดาเนินคดีอาญาเกี่ยวกับ จานวนการจับกุมคดีอาญาเกี่ยวกับการ
การคุ้มครองผู้บริโภค
คุม้ ครองผู้บริโภคจาแนกตามประเภทความผิด
จานวนคดีอาญาเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่ผู้ต้องหาถูกฟูองศาล จาแนก
ตามประเภทความผิด

2. การอานวยความยุติธรรมทางอาญา
2.1 การดาเนิน
การสอบสวนดาเนินคดี
คดีอาญา
อาญาของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

จานวนคดีรับใหม่ของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติจาแนกตามประเภทคดี

จานวนคดีที่เสร็จสิ้นของสานักงานตารวจ
แห่งชาติจาแนกตามประเภทคดีและผล
การดาเนินคดีในชั้นสอบสวน (สั่งฟูอง
สั่งไม่ฟูอง งดการสอบสวน)
ระยะเวลาเฉลี่ยในการ ระยะเวลาเฉลี่ยในการดาเนินคดีในชั้น
ดาเนินคดีในชัน้ สอบสวนของ สอบสวน
สานักงานตารวจแห่งชาติ
การปล่อยตัวชั่วคราวใน จานวนผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัว
ชั้นพนักงานสอบสวน
ชั่วคราวในคดีอาญา
หมายเหตุ ในคดีที่ผู้ต้องหาถูกฟูองศาล หมายถึง คดีที่ พงส. มีความเห็นสั่งฟูองไปยังอัยการ

การรายงานสถิติทางการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

√

ปคบ.

√ จานวนคดีอาญาเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ผู้ต้องหาถูก
พนักงานสอบสวนสั่งฟูองไปยัง
อัยการ จาแนกตามประเภทความผิด
√
√

√
√

คด.

หมายเหตุ

๑๐๕

รายงานการกรอกสถิติทางการสาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ในส่วนของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
โครงสร้างสถิติ
ชื่อสถิติทางการ
รายการสถิติทางการ
การรายงานสถิติทางการ
ทางการ
6. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
6.4 เครือข่าย
อาสาสมัครและผลการ
จานวนเครือข่ายอาสาสมัครผู้ช่วยเหลือ
√
อาสาสมัคร
ดาเนินงานของ
งานของหน่วยงานและจานวนการ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ดาเนินการช่วยเหลือแยกตามผล
ปฏิบัติงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ
9. การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
9.1 การปูองกันการ ผลการปราบปรามจับกุม จานวนคดีทุจริตที่มีการจับกุม
จานวนข้าราชการตารวจที่ถูก
ทุจริตในวงราชการ คดีทุจริตและประพฤติมิ ดาเนินคดีของสานักงานตารวจ
ร้องเรียนในกรณีที่ทุจริตและ
ชอบของสานักงานตารวจ แห่งชาติจาแนกตามประเภท
ประพฤติมิชอบที่ถูกดาเนินคดี
แห่งชาติ
หมายเหตุ ในคดีที่ผู้ต้องหาถูกฟูองศาล หมายถึง คดีที่ พงส. มีความเห็นสั่งฟูองไปยังอัยการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ผอ.

ปปป.

หมายเหตุ

๑๐๖

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงนโยบายคณะรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณผลผลิต/โครงการ งบประมาณ
และยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ

๑๐๗
แผนภาพเชื่อมโยง ปี 2558 ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ไม่รวมกองทุน (๙0,488,393,600 บาท) // กองทุนฯ 450,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 90,938,393,600 บาท
ยุทธ
ศาสตร์การ
จัดสรร

ประเด็น
ยุทธ
ศาสตร์

(แผนงาน)

นโยบาย
จัดสรร

ผลผลิต/
โครงการ

ที่ 1 การฟื้นฟูเชื่อมั่นและวางรากฐานที่ดี
ของประเทศ

(1,970,011,300)

1.4 การ
ป้องกัน
ปราบ
ปรามการ
ทุจริต...ใน
ภาครัฐ

1.5 การ
ดาเนิน
ตาม
กรอบ
...AEC

1.8 การ
แก้ไข
ปัญหา...
ภาคใต้

1.4.3
ปฏิรูป
ระเบียบ
ตรวจสอบ
และการ
บังคับใช้
กฎหมายใน
กระบวน
การป้องกัน
...การทุจริต

1.5.3
สนับสนุน
นักลงทุน
ไทยในด้าน
สิ่งอานวย
ความ
สะดวกขั้น
พื้นฐาน

1.8.3
อานวย
ความเป็น
ธรรมและ
ความ
ยุติธรรม
อย่างเท่า
เทียม...

2.1.1
เทิดทูน
พิทักษ์
รักษา
ถวาย
พระ
เกียรติ....

ค.เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การควบคุม
สถานการณ์
ความไม่สงบ
ในเขต
จังหวัด
ชายแดน
ภาคใต้

ผ.การ
ถวาย
ความ
ปลอดภัย
พระมหา
กษัตริย์
และพระ
บรมวงศา
นุวงศ์
(สง.นรป.)

ค.การ
ป้องกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต
และ
ประพฤติ
มิชอบใน
วงราชการ
(ปปป.)

ค.
เสริมสร้าง
ความสัมพัน
ธ์และความ
ร่วมมือใน
การ
แก้ปัญหา
ความมั่นคง
และความ
ปลอดภัยใน
ภูมิภาค
อาเซียน
(ตท.)

ที่ 3 การสร้างความ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
และเป็นรูปธรรม

ที่ 2 ความมั่นคงแห่งรัฐ
(11,930,202,700)

2.1 การเทิดทูน
พิทักษ์และรักษา
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวติ

(3,594,206,300)

(4,213,431,100)

(225,015,000)

2.3 การรักษาความ
สงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ
(11,429,100,300)

3.5 การพัฒนา
และเพิ่มรายได้
จากการท่องเที่ยว
และบริการ

ที่ 5 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม

(9,588,600)

4.3 การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข

4.8 การป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์

4.9 การป้องกัน
ปราบปราม และ
บาบัดรักษาผู้ตดิ
ยาเสพติด

5.5 การฟื้นฟู
ป้องกัน และ
จัดการภัยพิบัติ

2.3.1 พัฒนาศักยภาพ...ใน
ด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายใน ความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไข
อาชญากรรมข้ามชาติ การ
ก่อการร้ายและการฟอกเงิน
รวมทั้งงานด้านข่าวกรอง...

3.5.5
สนับสนุนการ
ดาเนินงานตาม
ภารกิจพื้นฐาน
ของหน่วยงาน

4.3.5 สนับสนุน
การดาเนิน
งานตามภารกิจ
พื้นฐานของ
หน่วยงาน

4.8.2 สนับสนุน
การขจัด
กระบวนการค้า
มนุษย์

4.9.2 ปราบ
ปรามผูผ้ ลิต ผูค้ ้า
และผู้นาเข้ายา
เสพติด...

....

ที่ 8 การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

(68,555,473,300)

6.1 การ
ส่งเสริม
การวิจัย
และ
พัฒนา

8.1 การปฏิรูป
กฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม

5.5.1 สนับสนุน
ฟื้นฟู ป้องกัน
เยียวยา และเตรียม
ความพร้อมเพือ่
รองรับการเกิดภัย
พิบตั ิ...รวมทั้ง
อุบตั ิภัยทางถนน

6.1.5
สนับสนุน
การ
ดาเนินงาน
ตามภารกิจ
พื้นฐานของ
หน่วยงาน

8.1.3 พัฒนาระบบ
อานวยความยุติธรรม
ป้องกัน ปราบปราม
อาชญากรรมและการ
บังคับใช้กฎหมาย...

ผ.การอานวยการ
จราจร
(สยศ.ตร.(ผก.))

ค.การวิจัย
เพื่อเพิ่มประ
สิทธิ
ภาพของ
สานักงาน
ตารวจ
แห่งชาติ
(สยศ.ตร.
(วจ.))

(501,102,400)

2.1.2
ส่งเสริม
กระบวน
การ
เรียนรู้
และ
เผยแพร่

ที่ 6 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรม

(68,555,473,300)

ผ. การป้องกันและ
ปราบปราม
ยาเสพติด(บช.ปส.)
ค. สร้าง
จิตสานึ
กต่อ
สถาบัน
พระ
มหา
กษัตริย์
(บช.ส.)

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

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

ผ.การรักษา
ความ
ปลอดภัยและ
ให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว
(บช.ก.
บก.ทท.))

ผ.การให้
บริการสุขภาพ
(รพ.ตร.)

ค.ปราบปราม
การกระทา
ความผิด
เกี่ยวกับการค้า
มนุษย์(ปคม.)

1,345,807,600

182,400,800

2,066,051,800

4,213,431,100

9,588,600

ยุทธ์ ที่ 1

ยุทธ์ ที่ 1

ยุทธ์ ที่ 1

ยุทธ์ ที่ 1

ยุทธ์ที่
4

ผ. การ
รักษาความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ของ
ประชาชน
(สยศ.ตร.
(ผอ.))

ผ.
อานวย
ความ
ยุติ
ธรรม
(กมค.)

225,015,000

งปม.
ยุทธ
ศาสตร์
ตร.

14,308,000 74,038,200

ยุทธ์ที่
1,2

ยุทธ์
ที่ 1

9,856,024,200

1,881,665,100 451,878,000 49,224,400

ยุทธ์
ที่ 1

ยุทธ์
ที่ 1

ยุทธ์
ที่ 1

ยุทธ์
ที่ 1

1,573,076,100

ยุทธ์
ที่ 1

ยุทธ์ ที่ 1

54,337,929,100 14,207,955,600

ยุทธ์ที่ 1

ยุทธ์ที่ 2

๑๐๘

