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คานา
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ นดิ น (ฉบั บที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1
กาหนดให้การบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่ ว ยงานที่ไม่ จ าเป็ น การกระจายภารกิ จ และทรัพยากรให้ แก่ ท้องถิ่ น การกระจายอานาจการตั ดสิ นใจ
การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน
ประกอบกั บ พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 9 ได้ ก าหนดให้ ส่ ว นราชการต้ อ งจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการไว้ เ ป็ น การล่ ว งหน้ า และมาตรา 16
ให้ ส่ ว นราชการจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ราชการของส่ วนราชการนั้ น ประกอบกั บ คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่
29 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบแนวทางการจัดทางบประมาณ และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกาหนดแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องปฏิทินงบประมาณ โดยให้ทุกส่วนราชการ
จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 เบื้ อ งต้ น
(Pre-Ceiling) ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564)
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) นโยบายผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ รวมถึงบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สานักงานตารวจแห่งชาติ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน
การจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และให้หน่วยในสังกัดจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณรองรับ โดยมีสาระสาคัญ ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 สาระสาคัญภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ส่วนที่ 3 รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561
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ส่วนที่ 1
สรุปสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บทนา
ความเป็นมา
ตามเป้าหมายหลักของการบริหารราชการที่ดี ซึ่งกาหนดไว้ใน มาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ.2545 ต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน
เกิ ดผลสั มฤทธิ์ ต่อ ภารกิ จ ภาครั ฐ ความมีป ระสิ ท ธิภ าพ ความคุ้ มค่ าในเชิ งภารกิจ แห่ งรั ฐ การลดขั้ นตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แ ก่ท้องถิ่น
การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
โดยมีผู้ รั บ ผิ ด ชอบต่อ ผลของงาน และตามพระราชกฤษฎีก าว่ าด้ว ยหลั กเกณฑ์แ ละวิธีก ารบริห ารกิจ การ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 ได้กาหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสั มฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังนี้ (1) ก่อนจะดาเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า (2) การกาหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลา
และงบประมาณ ที่จะต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
และตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ และมาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น
ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่ วนราชการจั ดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ ระบุส าระสาคัญเกี่ยวกับ
นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้ และ
รายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดแล้ว ให้สานักงบประมาณดาเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติ งาน
ให้บรรลุผลสาเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติ
ราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ
สาหรับภารกิจนั้น ประกอบกับ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบแนวทางการจัดทา
งบประมาณ และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่สานักงบประมาณ
เสนอ เพื่ อให้ ส่ วนราชการเตรี ยมความพร้ อมในการจั ดท างบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
และกาหนดแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องปฏิทินงบประมาณ โดยให้ทุกส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ตามยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 เป้าหมาย
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (SDGs) นโยบายความมั่ น คงแห่ ง ชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) ประเทศไทย 4.0
และนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ซึ่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ได้จัดทาแผนการปฏิบัติงานเบื้องต้น....... เสนอ พลเอก ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี ที่กากับดูแลการบริหารราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบแล้ว

เพื่อให้การบริหารราชการของสานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นไปตามมาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 รวมถึ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ร่ า งกรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 เป้าหมาย
แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) ประเทศไทย 4.0 นโยบาย
รัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) นโยบายผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ รวมถึงบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สานักงานตารวจแห่งชาติ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ ขึ้ น โดยได้ รั บความเห็ นชอบจาก พลเอกประวิ ตร
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เพื่อให้หน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ
จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณรองรั บ ให้ เ ป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั น เพื่ อ น าไปสู่
การปฏิบัติราชการตามหน้าที่รับผิดชอบ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกาหนดเป้าหมายและกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. เพื่ อ เป็ น กรอบทิ ศ ทางในการจั ด ท าค าของบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561
3. เพื่อให้หน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ สามารถแปลงแผนการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
4. เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยในสั ง กั ด ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ใช้ เ ป็ น กรอบแนวทางในการจั ด ท า
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วย ให้มีความสอดคล้องรองรับ
5. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
วิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษาร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) นโยบายผู้บัญชาการตารวจ
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ของสานักงานตารวจแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และบริบทที่เกี่ยวข้องกับสานักงานตารวจแห่งชาติ
2. กาหนดกรอบเค้าโครง แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจของหน่วยงาน และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาข้อมูลรายละเอียดแผนงาน/งาน/
โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัดความสาเร็จ ที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ภารกิจ อานาจหน้าที่และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ยกร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
5. แจ้งเวียนร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ ให้หน่วยงานในสังกัดพิจารณารายละเอียด ปรับปรุง/แก้ไข และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนามาปรับปรุง/
แก้ไข ให้มีความครบถ้วนเหมาะสมตามนโยบาย ภารกิจ อานาจหน้าที่และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. เสนอขอรั บ ความเห็ น ชอบและประกาศใช้ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
7. เผยแพร่ ทั้ ง ในรู ป แบบเอกสารและเว็ บ ไซต์ ข องส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ แ ละเว็ บ ไซต์
ของกองยุทธศาสตร์ สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ
แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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กรอบแนวคิดการจัดทาแผนการปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี แถลงนโยบายต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
โดยการนายุทธศาสตร์การพัฒนา ว่าด้วยความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชดาริของพระบาท
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว พร้ อ มใช้ ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และความต้ อ งการของประชาชน มาก าหนด
แนวนโยบายในการบริหารพัฒนาประเทศ ซึ่งสัมฤทธิ์ผลต่อเมื่อมีการจัดทาแผนปฏิบัติราชการรองรับอย่างเป็น
รูปธรรม โดยกาหนดหน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติ ระยะเวลา วิธีการและงบประมาณที่ชัดเจน สามารถใช้ติดตาม
ความก้ า วหน้ า ของการด าเนิ นงานและตรวจราชการได้ และรั ฐบาลได้ มอบหมายให้ ทุ กส่ วนราชการจั ดท า
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ดังกล่าว ซึ่งจากัดกรอบระยะเวลา 1 ปี ตามปีงบประมาณ ประกอบด้วย
นโยบาย 11 ด้าน ดังนี้
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพประชาชน
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง การอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ ป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564
นโยบายความมั่นคงแห่ งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 เป็นนโยบายระดับชาติ ที่สภาความมั่นคง
แห่งชาติกาหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ รวมนโยบายที่บรรจุ
ในนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 ทั้งสิ้น 16 นโยบาย ซึ่งสานักงานตารวจแห่งชาติ
มีส่วนเกี่ยวข้อง 15 นโยบาย ดังนี้
ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ
นโยบายที่ 1 ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
นโยบายที่ 2 ด้านการสร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
นโยบายที่ 3 ด้านการป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ส่วนที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป
นโยบายที่ 4 ด้านจัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน
นโยบายที่ 5 ด้านการสร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
นโยบายที่ 6 ด้านการปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
นโยบายที่ 7 ด้านการจัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
นโยบายที่ 8 ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
นโยบายที่ 9 ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน
นโยบายที่ 10 ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์
นโยบายที่ 11 ด้านการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 13 ด้านการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
นโยบายที่ 14 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
นโยบายที่ 15 ด้านการพัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 16 ด้านการเสริมสร้างดุลยภาพในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ มีอ านาจหน้ า ที่ใ นการจั ดท าร่า งยุท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ ๒๐ ปี เพื่ อ ใช้ ใ นการขั บ เคลื่ อ น
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้มีการนาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติ จากหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึง
ได้พิจารณานาข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูล ในการ
ยกร่างยุทธศาสตร์ชาติ มาใช้เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางในการบริหารประเทศ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการ
ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. 2560 - 2564 นอกจากนี้ หน่วยงาน
ต่าง ๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับ
กระทรวงและแผนพั ฒ นารายสาขา ทั้ ง นี้ ก รอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยสานักงานตารวจแห่งชาติ มีส่วนเกี่ยวข้อง 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
1. การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
3. การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
4. การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุ กระดับ และรักษา
ดุล ยภาพความสั มพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
รูปแบบใหม่
5. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
6. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริการจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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7. การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
2. การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุ มชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
4. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
5. การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา
6. การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
2. การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
3. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
4. การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
5. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1. การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม
2. การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
5. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
6. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
7. การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
การพั ฒ นาภายใต้ แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 เป็ น 5 ปี แรกของการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สู่การปฏิบัติ โดยที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแผน
แม่บทหลักของการพัฒนาประเทศไทย ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้กาหนดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทยในระยะ 20 ปี พร้ อมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางหลักที่จะขับเคลื่อนไปสู่ เป้าหมาย
ระยะยาวของประเทศที่ได้กาหนดไว้ โดยมีแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นเครื่องมือส าคัญที่สุ ดที่ถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สู่การปฏิบัติ ซึ่งกระทรวง/กรม ต้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี และนายุทธศาสตร์การพัฒนา ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มาวิเคราะห์ความ
เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวง กรม เพื่อนาไปสู่การกาหนดแนวทางการพัฒนาในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
และการจัดทาแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ โดยสานักงานตารวจแห่งชาติ มีส่วนเกี่ยวข้อง 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ ง
และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
องค์การสหประชาชาติ ได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนา โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนา
เป็ น มิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม ให้ มีความเชื่อมโยงกัน เรี ยกว่า เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนา ตั้งแต่
เดือนกันยายน 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย
ซึ่งสานักงานตารวจแห่งชาติ มีส่วนเกี่ยวข้อง จานวน 5 เป้าหมาย ดังนี้
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคน
ในทุกวัย
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึง
ความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบและครอบคลุม
ในทุกระดับ
กรอบแนวทางและยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุ ทธศาสตร์ การจั ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ จัดทาขึ้น โดยให้
ความสาคัญกับความสอดคล้องและการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของร่า งกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 –
2564 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) นโยบาย
ของรั ฐ บาล และแผนแม่ บ ทอื่ น ๆ มาเป็ น กรอบการด าเนิ น งานของงบประมาณ รายจ่ า ยประจ าปี
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งได้น้อมนา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช มาเป็นแนวทางในการจัดทายุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ
1. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้กาหนด
ไว้จานวน 6 ยุทธศาสตร์ 1 รายการค่าดาเนินการภาครัฐ ดังนี้
แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้าและสร้างการ
เติบโตจากภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการน้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
2. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda)
ประกอบด้วย 29 แผนงานบูรณาการ ซึ่งสานักงานตารวจแห่งชาติ มีส่วนเกี่ยวข้อง 10 แผนงาน
ได้แก่
แผนงานที่ 1 การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
แผนงานที่ 2 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงานที่ 3 การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
แผนงานที่ 4 การป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
แผนงานที่ 7 การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนงานที่ 8 การพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก
แผนงานที่ 11 การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงานที่ 16 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แผนงานที่ 24 การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนงานที่ 25 การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
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นโยบายของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
วิสัยทัศน์
“เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ที่มีมาตรฐานสากล”
นโยบายการบริหารราชการ
ภายใต้ ก ารด าเนิ น การตามนโยบายของรั ฐ บาล และกรอบแนวทางการปฏิ บั ติ ง าน
ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2564 ซึ่งคณะกรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติ
(ก.ต.ช.) มีมติเห็นชอบในการประชุม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 สานักงานตารวจแห่งชาติ จึงได้กาหนด
นโยบายการบริการราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้ถือเป็นนโยบายสาคัญและเร่งด่ว น
ที่จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้ปรากฏผลชัดเจน เป็นรูปธรรม ดังนี้
1. การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
1.1 ให้ ถื อ ว่ า การถวายความปลอดภั ย เป็ น ภารกิ จ ส าคั ญ สู ง สุ ด โดยให้ ด าเนิ น การ
ตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2557 และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
1.2 รณรงค์ เสริมสร้าง และปลูกฝังจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์อย่างทั่วถึงและเป็นรูปธรรม
1.3 พัฒนาการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการกระทาที่เข้าข่ายเป็นความผิดต่อสถาบัน รวมถึงการ
น าเสนอข้ อ มู ล ข่ า วสารผ่ า นช่ อ งทางต่ า ง ๆ โดยเฉพาะสื่ อ สั ง คมออนไลน์ สื่ อ อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ ที่ มี ลั ก ษณะ
ไม่เหมาะสมส่งผลกระทบต่อสถาบันและให้มีการดาเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกราย
1.4 กาหนดให้มีการซักซ้อมแผนการปฏิบัติ แผนเผชิญเหตุในการปฏิบั ติภารกิจ ด้านการ
ถวายความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
1.5 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และปฏิ บั ติ ต ามโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ แ ละ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มกาลังความสามารถ
2. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
2.1 พัฒนาระบบด้านการข่าว ให้มีการบูรณาการและประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงาน
ด้านการข่าวทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างใกล้ชิดและนาข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้ประกอบการกาหนด
แผนการปฏิบัติและมาตรการต่าง ๆ
2.2 พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของชุดปฏิบัติการพิเศษ ให้ กับหน่วยปฏิบัติระดับ
กองบัญชาการทุกแห่ง รวมตลอดไปถึงหน่วยงานระดับกองบังคับการ
2.3 กาหนดมาตรการและขั้นตอนการบริหารเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ชัดเจนเป็นระบบ
และมีเอกภาพในการบังคับบัญชา โดยให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
2.4 บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 รวมตลอดถึง
ประกาศ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
2.5 พัฒนาระบบการตรวจสอบบุคคลเข้า – ออกราชอาณาจักรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันภัย
คุกคามต่อความมั่นคง การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่าง ๆ
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2.6 ก าหนดมาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการรั ก ษาความปลอดภั ย ให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
โดยเฉพาะในพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยว
ถูกฉ้อโกง เอารัดเอาเปรียบ และเกิดความเชื่อมั่นปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.7 การแก้ ปั ญ หาในพื้ น ที่ จั ง หวัด ชายแดนภาคใต้ ให้ น้ อ มน ายุ ทธศาสตร์ พระราชทาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
เป็ น แนวทางการปฏิ บั ติง าน มุ่ ง เน้ น การเสริม สร้ างความเข้า ใจและแสวงหาความร่ ว มมื อ จากประชาชน
ผู้นาท้องถิ่น และผู้นาศาสนาในพื้นที่
2.8 การแก้ ไขปั ญหาการจราจร มุ่ งเน้ นการให้ บริ การ เพื่ อกอบกู้ ภาพลั กษณ์ ขององค์ กร
สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน และจัดให้มีการควบคุมและสั่งการจราจรในภาพรวมของพื้นที่ที่มีปัญหา
การจราจรติดขัดให้เป็นแบบบูรณาการสอดประสานกันแต่ละพื้นที่
3. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม
3.1 มุ่งเน้นการป้องกัน อาชญากรรมเป็นเป้าประสงค์ห ลัก ด้วยการควบคุมอาชญากรรม
ทั้งในมิติของอัตราการเกิดเหตุและระดับความรุนแรงของการเกิดเหตุ เพื่อให้ประชาชนรู้ สึกหวาดกลัวภัย
อาชญากรรมน้อยลง และหากเกิดคดีขึ้น ต้องเร่งจับกุมให้ได้โดยเร็ว
3.2 การปฏิบัติของตารวจ ต้องทาให้เป็นหลักประกันด้านความปลอดภัยและความยุติธรรม
ที่มีมาตรฐานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และ
ประชาชนที่ส่วนร่วมในกิจการตารวจ
3.3 การควบคุ มสถานที่ เสี่ ยง แหล่ งมั่ ว สุ ม รวมทั้ งแหล่ งอบายมุ ขต่ าง ๆ ให้ ด าเนิ นการ
ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม การปราบปรามการซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายอย่างจริงจังและให้มีการ
ระดมกวาดล้างอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง
3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบงานของงานสืบสวน งานสอบสวน งานนิติวิทยาศาสตร์
และงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และส่งเสริมสนับสนุนให้นาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานทั้งระบบ
3.5 จัดทาฐานข้อมูลด้านการสืบสวน เช่น แผนประทุษกรรม ประวัติผู้ต้องหา หมายจับ
เป็นต้น ให้เชื่อมโยงกันทั้งประเทศ และให้ทุกหน่วยสร้างเครื่องมือสืบสวนล่วงหน้าไว้ให้ครบถ้วน เช่น จุดติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด การเชื่อมสัญญาณกล้อง และข้อมูลท้องถิ่นอื่น ๆ เป็นต้น
3.6 จั ด ตั้ง ศูน ย์ ป ระสานงานและแก้ไ ขปั ญหาคนหาย/เด็ก หายพลั ด หลงและศพนิร นาม
เพื่อให้มีการตรวจสอบ ติดตามคนหาย เด็กพลัดหลง หรือศพนิรนาม และมีการประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง
อย่างเป็นระบบ
3.7 ขั บ เคลื่ อนนโยบายส าคัญ ต่าง ๆ ของรัฐ บาลให้ ปรากฏผลชั ดเจนเป็นรู ปธรรม เช่ น
การปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การค้ามนุษย์ การทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยผิดกฎหมาย เป็นต้น
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4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
4.1 มุ่ งเน้ น การปราบปรามจั บกุ มผู้ ผ ลิ ต ผู้ ค้ า ผู้ ล าเลี ย งยาเสพติ ดในทุ กระดั บ โดยให้ มี
การซักถาม สื บสวนขยายผลจั บกุมเครื อข่ายผู้ ร่ วมขบวนการดาเนิ นคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกราย
ตามมาตรา 100/2 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
4.2 ดาเนินการตามมาตรการสมคบ มาตรการทางทรัพย์สิน ทั้งการยึดทรัพย์ และการฟอกเงิน
กับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อทาลายเส้นทางทางการเงินของเครือข่ายขบวนการ
ลักลอบผลิตและค้ายาเสพติด
4.3 จัดระบบการเร่งรัดสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับในคดียาเสพติด โดยให้
มอบหมายข้าราชการตารวจสืบสวนติดตามจับกุมตามหมายจับแต่ละหมายให้ชัดเจน และให้ผู้บังคับบัญชา
ควบคุม กากับดูแลและติดตามความคืบหน้าทุกระยะ
4.4 มุ่ งเน้ น การสกั ดกั้ น การลั ก ลอบล าเลี ยงขนส่ ง ยาเสพติด จากพื้ นที่ต ามแนวชายแดน
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลาเลียงยาเสพติดเข้าไปในพื้นที่ชั้นใน หรือแหล่งชุมชน รวมทั้งสถานศึกษาต่าง ๆ
4.5 ส่งเสริ ม สนั บสนุ น และร่วมกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม โครงการด้านการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อตัดวงจรการค้า
ยาเสพติด และไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่เกิดขึ้น
4.6 เสริ มสร้ างความร่ ว มมือกั บนานาประเทศในการแก้ ไขปั ญหายาเสพติ ด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศไทย
4.7 ดาเนินการทั้งทางอาญา ทางวินัย และทางปกครองกับข้าราชการตารวจที่เข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องพัวพันกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
5. การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตารวจในยุคประชาคมอาเซียน
5.1 ปรั บรื้ อระบบงานของตารวจทั้งระบบให้สอดคล้ องกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทั้งใน
ระดับประเทศ และระดับสากล โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารงานทั้งระบบ
5.2 พัฒนาศักยภาพของข้าราชการตารวจให้มีความรู้ ทักษะทางภาษาอังกฤษ ภาษาอื่น ๆ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ป้ายอาคาร สถานที่ทาการ รวมตลอดถึงยานพาหนะต่าง ๆ
ของตารวจให้มีรูปแบบเดียวกัน เป็นมาตรฐานสากล
5.3 สร้างเครือข่ายในทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบั ติ รวมถึงเครื่ องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของตารวจ
5.4 จัดระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและกาหนดช่องทางในการประสานความร่ว มมือ
กับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานด้านความมั่นคงของต่างประเทศ เพื่อร่วมกันหยุดยั้งภัยคุกคาม
จากอาชญากรรมทุกรูปแบบ
5.5 ผลักดันให้จั ดส่งข้าราชการตารวจไปทาหน้าที่ผู้ประสานงานประจาสถานทูตต่าง ๆ
ให้ครอบคลุมประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศอื่น ๆ
5.6 การให้บริการประชาชน ต้องเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม
เพื่อสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
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5.7 ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคประชาคม
อาเซียนตามนโยบายของรัฐบาล
6. การเสริมสร้างความสามัคคี และการบารุงขวัญข้าราชการตารวจ
6.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตตารวจให้มีความสุขในการปฏิบัติงาน ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เพียงพอ โดยไม่ให้เป็นภาระของข้าราชการ
ตารวจต้องนาเงินส่วนตัวไปจัดซื้อจัดหามาใช้ในราชการกันเอง
6.2 ปรับปรุงสวัสดิการของตารวจ เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน โครงการอาหารกลางวัน
การรั ก ษาพยาบาล และสถานที่ พั ก อาศั ย เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการต ารวจมี ชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น สามารถอยู่ ไ ด้
อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี
6.3 ให้มีการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง
6.4 จัดให้มีศูนย์ให้คาปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือข้าราชการตารวจที่ถูกฟ้องร้องดาเนินคดี
ทั้งทางอาญา ทางแพ่ง ทางปกครอง และทางวินัย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่
ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา
สรุปผลการดาเนินงานที่สาคัญ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา โดยสังเขป ดังนี้
1. ด้านการถวายความปลอดภัยและสร้างจิตสานึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ผลการด าเนินงาน : การดาเนินการถวายความปลอดภัยในการเสด็จของพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์ ในเส้นทางและที่หมายเสด็จที่เป็นทางการ จานวน 4,367 ครั้ง และไม่เป็นทางการ
จานวน 4,067 ครั้ง สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเฝ้าระวัง ตรวจสอบการกระทา
ที่เข้าข่ายเป็ นความผิ ดต่อสถาบั น สามารถปิดเว็บไซต์หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ จานวน 5,037 URL
ติดตามตรวจสอบการกระทาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิด
จานวน 694 คดี สอบสวนเสร็จสิ้น 554 คดี ส่งอัยการสูงสุด 52 คดีส่ง DSI 22 คดี อยู่ระหว่างการสอบสวน
140 คดี การด าเนิ น โครงการตามหลั ก ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ได้ ด าเนิ น กิจ กรรมเกษตรทฤษฎี ใ หม่
กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ ของกองบังคับการตารวจตระเวนชายแดนภาค 1 – 4 และหน่วยในสังกัด
พัฒนาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ในภาคการศึกษาเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 64 แห่ ง
ในปัจจุบันมีการดาเนินการแล้วทั้งสิ้น 160 แห่ง
2. ด้ า นการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ประชาชน
มีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงและการวิจัยพัฒนา
ผลการดาเนินงาน : การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม สามารถควบคุมคดี
ไม่ให้ เกิดขึ้น เกิน ค่าเป้ าหมายที่ว างไว้ โดยมีผ ลการปฏิบัติในรอบไตรมาสที่ 1 และ 2 ได้แก่ ควบคุมคดี
ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ 2.99 และ 3.08 คดีต่ อประชากรหนึ่งแสนคน และคดีความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ 0.76 และ 0.75 คดีต่อประชากรหนึ่งแสนคนตามลาดับ และการแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตารวจ
ไปถึงที่เกิดเหตุในเขตกรุงเทพฯ – เทศบาล/นอกเขต กรุงเทพฯ – เทศบาล ทั้งไตรมาสที่ 1 และ 2 สามารถ
ดาเนินการได้ภายในเวลา 10/20 นาที สาหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ อยู่ระหว่างการดาเนินการตามโครงการ
แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ประเมินระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย Third Party
3. ด้ า นการป้ อ งกั น ปราบปรามการกระท าความผิ ด ตามกฎหมายภั ย คุ ก คามเพื่ อ รั ก ษา
ผลประโยชน์ของชาติ
ผลการดาเนินงาน : การป้องกันปราบปรามยาเสพติด สามารถดาเนินการจับกุมผู้กระทา
ความผิดคดียาเสพติด รายสาคัญได้ จานวน 41,475 คดี ดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดเกี่ยว กับยาเสพติด
จานวน 136,520 ราย การจับกุมผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถ
จั บ กุ ม ผู้ ก ระท าผิ ด ได้ จ านวน 2,468 คดี การปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ จั ด ท าคู่ มื อ การปราบปราม
การค้ามนุษย์และคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และดาเนินการจับกุม โดยมีผลการดาเนินการจับกุม
ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 จานวน 81 คน ความผิดเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี จานวน 12,215 คน (ข้อมูลจากกองแผนงานอาชญากรรม)
สามารถควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ได้เท่ากับ
1.73 คดีต่อนักท่องเที่ยวแสนคน โดยมีคดีที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว จานวน 293 คดี และนักท่องเที่ยวเข้ามา
ในราชอาณาจักร จานวน 15,871,577 คน (293*100/100,000= 1.73) สาหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
อยู่ ร ะหว่ า งการด าเนิ น การตามโครงการประเมิ น ระดั บ ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น งานจากการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ (PART) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย Third Party
4. ด้านการเตรียมพร้อมการปกป้องและความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ผลการดาเนินงาน : ดาเนินการกิจกรรมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดน
ในหมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐ ด้วยการจัดระเบียบชายแดน ตามแผน
ป้องกันชายแดนตามแนวทางที่หน่วยควบคุมทางยุทธการ การเฝ้าตรวจชายแดนเพื่อป้องกันการรุกล้าอธิปไตย
และรักษาผลประโยชน์ของชาติตามแนวชายแดน โดยออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจ/ตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่
หมู่ บ้ า นเป้ า หมาย ร่ ว มกั บ จั ด สายตรวจจั ก รยานยนต์ ซึ่ ง หน่ ว ยในพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น อุ ป กรณ์
จากโครงการ (C4I) สามารถใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยในปี พ.ศ. 2560 มีหมู่บ้าน
เป้าหมายหลักตามแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน จานวน 5,390 หมู่บ้าน ผลการ
ดาเนินการ สามารถปฏิบัติไม่น้อยกว่า 3,500 หมู่บ้าน อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง/ 1 หมู่บ้าน ซึ่งในแต่ละ
เดือนต้องมีผลการปฏิบัติ จานวนครั้งของการลาดตระเวนจากหน่วยปฏิบัติ กองร้อยปฏิบัติการ 64 กองร้อย
รวมอย่างน้อย 7,000 ครั้ง / 1 เดือน ผลิตข่าวกรองที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ รักษาความปลอดภัย
บุคคลและสถานที่ที่ส่งให้กับผู้ให้ข่าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 3,000 เรื่องต่อปี
ออกตรวจดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตน่านน้า ไม่น้อยกว่า 44,719 ครั้งต่อปี ให้บริการด้านสุขภาพ
ขั้น พื้น ฐานของนั ก เรี ย นและประชาชนในถิ่นทุรกันดารอย่างทั่ว ถึงและเท่าเทียมในสุ ขศาลาพระราชทาน
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จานวน 17 แห่ง ให้บริการประชาชนรวมทั้งสิ้น 22,574 ราย การให้บริการ
รั ก ษาสุ ขภาพ มี ผู้ มารั บบริ การสุ ขภาพ จ านวน 388,169 ราย ส าหรั บตั วชี้ วั ดเชิ งคุ ณภาพอยู่ ระหว่ าง
การดาเนินการ ตามโครงการประเมินระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย Third Party
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5. ด้านการการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
ผลการดาเนิน งาน : การออกกฎหมายที่สาคัญ เพื่อให้ การบังคับใช้กฎหมายและการ
อานวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม ได้แก่ 1. พระราชบัญญัติ
ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 กฎหมายลาดับรอง กฎกระทรวง จานวน 4 ฉบับ (1) กฎกระทรวง
การอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2560 (2) กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นพนักงานรักษา
ความปลอดภั ย รั บ อนุ ญ าต พ.ศ. 2560 (3) กฎกระทรวงการรับ รองสถานฝึ ก อบรมหลั กสู ตรการรั กษา
ความปลอดภัย พ.ศ. 2560 (4) ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรักษา
ความปลอดภัยและการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุ ญาต พ.ศ. 2560 2. พระราชบัญญัติจราจร
ทางบก (ฉบั บ ที่ 9) พ.ศ. 2557 (ส่ ง ใบสั่ ง ทางไปรษณี ย์ ) กฎหมายล าดั บ รอง ได้ แ ก่ (1) ข้ อ ก าหนด
เจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร เรื่อง กาหนดแบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
และใบรับใบอนุญาตขับขี่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2559 (2) ข้อกาหนดสานักงานตารวจแห่งชาติ เรื่อง กาหนด
ระยะเวลาการส่ ง ใบสั่ ง ทางไปรษณี ย์ 3. พระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบก (ฉบั บ ที่ 10) พ.ศ. 2557
(การใช้อุปกรณ์เรืองแสง และการสันนิษฐานเมา) 4. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559
(เพิ่มช่องทางชาระค่าปรั บ) กฎหมายลาดับรอง ได้แก่ (1) ข้อกาหนดสานักงานตารวจแห่งชาติ เรื่องสถานที่
ในการชาระค่าปรับโดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต หรือวิธีการอื่นตามพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2559 (2) ข้อกาหนดสานักงานตารวจแห่งชาติ เรื่อง การชาระค่าปรั บ
ทางไปรษณีย์ และวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต หรือวิธีการอื่น โดยผ่านธนาคารหรือหน่วย
บริการรับชาระเงิน และกาหนดจานวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสาหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจร
ทางบกพ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2559 5. ร่ างกฎกระทรวง ฉบั บที่ 21 (พ.ศ. 2560) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ. 2522 (การกาหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่เหมาะสม) อยู่ระหว่าง
เสนอผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติลงนาม เพื่อส่งสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดาเนินการประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมาย จานวนผู้เสียชีวิตจากอุบั ติเหตุทางถนน จะทราบผลดาเนินการ
รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) คานวณตัวเลขจากจานวนผู้เสียชีวิตและจานวน
ประชากร ซึ่งเป็นตัวเลขที่ได้จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และกรณีเจ้าหน้าที่ตารวจรับแจ้งเหตุ
สามารถไปถึงสถานที่เกิดเหตุภายในเวลาที่กาหนด
อานาจหน้าที่ตามกฎหมายของสานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานตารวจแห่งชาติจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ประกาศ
เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2547 ลักษณะ 1 บททั่วไป
มาตรา 6 สานักงานตารวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการ มีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบั ญชา
ของนายกรัฐมนตรีและมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) รั กษาความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัต ริย์ พระราชินี พระรัช ทายาท
ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราช
อาคันตุกะ
(2) ดูแลควบคุมและกากับการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจ ซึ่งปฏิบัติการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(3) ป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญา
(4) รั กษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของ
ราชอาณาจักร
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(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของข้าราชการตารวจ
หรือสานักงานตารวจแห่งชาติ
(6) ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
(7) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่
ตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดความผิดทางอาญาขึ้นสาหรับการกระทาใดเป็นการเฉพาะ และตกอยู่
ภายใต้อานาจหน้าที่ของข้าราชการตารวจหรือสานักงานตารวจแห่งชาติตาม (3) (4) หรือ (5) จะตราพระราช
กฤษฎีกาโอนอานาจหน้าที่ตาม (3) (4) หรือ (5) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดทางอาญาดังกล่าวทั้งหมด
หรื อ บางส่ ว น ให้ เ ป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงาน หรื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ อื่ น ใดก็ ไ ด้ ในกรณี เ ช่ น นั้ น
ให้ข้าราชการตารวจและสานักงานตารวจแห่งชาติพ้นจากอานาจหน้าที่ดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน และให้ถือ
ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เป็นพนักงานฝ่ายปกครอง หรือ
ต ารวจ พนั ก งานสอบสวนหรื อ พนั ก งานฝ่ า ยปกครองหรื อ ต ารวจชั้ น ผู้ ใ หญ่ ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
โครงสร้างหน่วยงาน

หมายเหตุ
1. สานักงานนายตารวจราชสานักประจา อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการไปสังกัดในพระองค์
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560
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ส่วนที่ 2
สาระสาคัญภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้น าผลการทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ
กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสาเร็จ และแผนงานบูรณาการ ในปีงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี เมื่อ วันที่ 11 ตุ ล าคม 2559 มาทบทวน/ปรับ ปรุ งเป้ าหมายฯ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 นโยบายรัฐบาล เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และยุทธศาสตร์
สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2564 และนโยบายผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
วิสัยทัศน์ : “เป็นตารวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน”
“ตารวจมืออาชีพ” คือ ต้องเป็นข้าราชการตารวจที่มีความรู้ ความสามารถ รู้ลึก รู้รอบ รู้จริง
ในงานที่ ทา และต้องเป็ นคนดีมีคุณธรรม ซื่อสั ตย์ ซื่ อตรง อดทน เสี ยสละ ต้องขยัน และมี การพั ฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
ค่านิยมสานักงานตารวจแห่งชาติ : ได้แก่ สมรรถนะCompetency) สุจริตเป็นธรรม (Overall Fairness)
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented) และบริการด้วยใจ Service Mind)
สมรรถนะ (Competency) หมายถึ ง ความรู้ ทั กษะ และพฤติ นิ สั ยที่ จ าเป็ นต่ อการท างาน
ของบุคคลให้ประสบผลสาเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป
สุจริตเป็นธรรม (Overall Fairness) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เสมอภาค
เที่ยงธรรม สามารถตรวจสอบได้
ประชาชนเป็ นศู นย์ กลาง (People Oriented) หมายถึง การปฏิ บั ติ หน้าที่ ของข้าราชการ
ตารวจต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์ สุ ขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ทั้งอานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
บริการด้วยใจ (Service Mind) หมายถึง การมีจิตสานึกและให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
อย่างเท่าเทียมกัน
พันธกิจ
๑) ถวายความปลอดภัยสาหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สาเร็จราชการแทน
พระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒) บั งคั บ ใช้ กฎหมาย อานวยความยุ ติธ รรม ให้ บริ การประชาชนด้ว ยความเสมอภาคเป็นธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล
๓) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน และรักษา
ความมั่นคงของราชอาณาจักร ให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2564
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนอง
นโยบายรัฐบาล
เป้าประสงค์ : ๑.๑ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์
๑.๑.๑ เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ตอบสนองต่อภารกิจตามนโยบายรัฐบาล โดยมุ่งเน้น
ภารกิจสาคัญ ดังนี้
๑) ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
๒) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๓) แก้ไขปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4) รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
5) ควบคุมปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
6) ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีลักษณะเฉพาะทาง
7) ปฏิบัติการด้านต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคง
8) ขับเคลื่อนการปฏิบัติการเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของสานักงานตารวจแห่งชาติ
9) รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
10) การรักษาความปลอดภัยและอานวยความสะดวก
ด้านการจราจร
เป้าประสงค์ : ๑.๒ ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ์
- เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สร้าง
ความเดือดร้อนแก่ประชาชน ชุมชน และที่มีผลกระทบต่อสังคม
ในทุกระดับ
เป้าประสงค์ : ๑.๓ มีระบบและกระบวนงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
๑.๓.๑ ปรับปรุง พัฒนาระบบงานและกระบวนงานของ
หน่วยงานรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ
๑.๓.๒ ประชาสัมพันธ์กระบวนงานและมาตรการในการดาเนินงาน
ให้แก่ประชาชนได้รับรู้
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เป้าประสงค์ : ๑.๔ มีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมือพิเศษ รวมทั้งระบบสารสนเทศ
อัจฉริยะ
กลยุทธ์
๑.๔.๑ นาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
๑.๔.๒ พัฒนาคุณภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้
ครบถ้วน ทันสมัย มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก
๑.๔.๓ กาหนดกรอบอัตราและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
พิเศษที่ทันสมัยให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
๑.๔.๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้พิเศษ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
เป้าประสงค์ : ๒.๑ สังคมและประชาชนเชื่อมั่นต่อองค์การตารวจ
กลยุทธ์
๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์การ
๒.๑.๒ นามาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาบังคับใช้กับข้าราชการตารวจที่ประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง
๒.๑.๓ มุ่งมั่นทางานเพื่อภาพลักษณ์ของตารวจให้เป็นที่ยอมรับ
ของสังคมและประชาชน
๒.๑.๔ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ โดยยึดถือศักดิ์ศรี จริยธรรม
และหลักภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม
๒.๑.๕ เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการตารวจ
ในทุกระดับ
เป้าประสงค์ : ๒.๒ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของตารวจ
- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและการปฏิบัติงาน
ของตารวจ
- ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ์
๒.๒.๑ ให้ความสาคัญกับการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
๒.๒.๒ เพิ่มขีดความสามารถของสถานีตารวจในทุกมิติ
๒.๒.๓ ปรับทัศนคติและวิธีการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
โดยยึดประชาชนและชุมชนเป็นศูนย์กลาง
๒.๒.๔ นาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตารวจ
๒.๒.๕ ดาเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาของชุมชนและ
สังคม
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เป้าประสงค์ : ๒.๓ มีกระบวนงานที่โปร่งใสมีมาตรฐาน
- มีกระบวนงานที่มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ
- มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
๒.๓.๑ กาหนดกรอบมาตรฐาน และปรับปรุงแก้ไขขั้นตอน
กระบวนงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของสถานี
ตารวจและงานบริการประชาชน
๒.๓.๒ ปรับปรุง พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานของสถานีตารวจและ
งานบริการประชาชน
๒.๓.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรอบมาตรฐานขั้นตอนกระบวนงาน
และระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ประชาชนรับรู้ โดยใช้
สื่อต่าง ๆ
๒.๓.๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานที่กาหนด
๒.๓.๕ เสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการตารวจให้มีวินัยและ
เคร่งครัดต่อคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของตารวจ
๒.๓.๖ พัฒนางานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามแนวทาง
ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ
เป้าประสงค์ : ๒.๔ บุคลากรและหน่วยงานมีครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ
เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงพอ
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์
๒.๔.๑ กาหนดกรอบอัตราครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ
เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
มีความเหมาะสมตามมาตรฐานที่กาหนด
๒.๔.๒ จัดหา ปรับเกลี่ย และแจกจ่ายครุภัณฑ์ฯ ตามข้อ 2.4.1
ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติ
๒.๔.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงต่อการใช้ประโยชน์มีความสะดวกง่ายต่อการจัดเก็บ
ข้อมูลและสามารถพัฒนาให้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภายในและภายนอก
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงาน
ของตารวจ
เป้าประสงค์ : ๓.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน
ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการ
มีความเข้มแข็ง
กลยุทธ์
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
เป้าประสงค์ : ๓.๒ การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน
ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการ
มีความพึงพอใจ
กลยุทธ์
๓.๒.๑ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและ/หรือให้รางวัลตอบแทนคุณ
ความดีแก่ประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้า
มามีส่วนร่วมในกิจการตารวจ
๓.๒.๒ สนับสนุนเงินค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับประชาชน
และเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนตามความเหมาะสม
๓.๒.๓ ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบัติ ตลอดจนแนวทาง
การประเมินผลการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนเครือข่าย
ภาครัฐ และภาคเอกชนให้มีความชัดเจน สามารถนาไป
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความเหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
เป้าประสงค์ : ๓.๓ กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เอื้อต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและ
ภาคเอกชน
กลยุทธ์
๓.๓.๑ บูรณาการกลไกที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
องค์การให้มีการเชื่อมโยงการดาเนินงานการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนให้มี
เอกภาพ ลดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน
๓.๓.๒ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่งและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน
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เป้าประสงค์ : ๓.๔ หน่วยงานและบุคลากรนาแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน มาใช้ในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและให้บริการประชาชน
กลยุทธ์
๓.๔.๑ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการตารวจและ
เป้าหมายการทางานของหน่วยงานทุกระดับให้ยึดถือ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการทางานตามแนวคิด
Community Policing
๓.๔.๒ จัดทาฐานข้อมูลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน
ได้แก่ ทะเบียนอาสาสมัครเครือข่ายภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ประเภทและชนิดของกิจกรรมที่ดาเนินการ
และให้สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมและหน่วยงานอื่น ๆ
๓.๔.๓ ปรับโครงสร้างหน่วยงานและระบบตาแหน่งให้สอดคล้อง
กับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
เป้าประสงค์ : ๔.๑ การบริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์
๔.๑.๑ การบริหารที่มุ่งเน้นผลงานตามแผนยุทธศาสตร์
๔.๑.๒ พัฒนาระบบการจัดทาแผนงานงบประมาณ ขับเคลื่อน
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับ
องค์การและระดับบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
๔.๑.๓ พัฒนาองค์การและโครงสร้างองค์การให้มีความ
สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์ : ๔.๒ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ
การบริหารงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ
กลยุทธ์
๔.๒.๑ สร้างบรรยากาศแวดล้อมให้จูงใจต่อการปฏิบัติงาน
๔.๒.๒ สร้างวัฒนธรรมขององค์การให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
๔.๒.๓ วางระบบการจัดการด้านสวัสดิการ ให้เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
๔.๒.๔ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มี
ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ ยึดหลักสมรรถนะ
ความรู้ความสามารถ ความโปร่งใสและเป็นธรรม
๔.๒.๕ ปรับปรุงเงินเดือนและค่าตอบแทน ให้เหมาะสมกับ
วิชาชีพ สายงานและความเสี่ยงภัย เพื่อให้ดารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี
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๔.๒.๖ จัดทาและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานภายในองค์การ
๔.๒.๗ พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความ
สามารถสูงเพื่อให้คนดีและคนเก่งได้รับการส่งเสริม
อย่างต่อเนื่อง
๔.๒.๘ ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
๔.๒.๙ ส่งเสริม แนะนา ฝึกอบรม ให้ความรู้ทักษะทาง
ด้านวิชาชีพ และการดารงชีวิต เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้แก่บุคลากรก่อนเกษียณอายุราชการ
๔.๒.๑๐ สร้างจิตสานึกของบุคลากรให้ทุ่มเทและอุทิศตน
ในการทางาน โดยคานึงถึงความคุ้มค่าและต้นทุน
ในการทางาน เพื่อให้ผลงานมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์ : ๔.๓ กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
๔.๓.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์
ด้านงบประมาณด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและด้านการตรวจราชการ
๔.๓.๒ กาหนดแผนการจัดหาและทดแทนสถานที่ทาการ
บ้านพัก ยุทโธปกรณ์อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
ยานพาหนะที่จาเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
๔.๓.๓ สร้างจิตสานึกของบุคลากรในการใช้งบประมาณ
ทรัพย์สินและสิ่งของหลวง
เป้าประสงค์ : ๔.๔ ข้าราชการตารวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่และนาระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
กลยุทธ์
๔.๔.๑ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมทุกระดับให้
สอดคล้อง สนับสนุนยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
๔.๔.๒ พัฒนารูปแบบ วิธีการและวางระบบในการพัฒนา
บุคลากรให้มีความครอบคลุมและต่อเนื่องภายใต้ข้อจากัด
ด้านงบประมาณ
๔.๔.๓ ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน
การศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรม
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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๒๙
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40
เป้าประสงค์ : ๑.๑ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

-เพิ่มขีดความสามารถของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ตอบสนองต่อภารกิจตาม
นโยบายรัฐบาลโดยมุ่งเน้น
ภารกิจสาคัญ
1. ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์ 1.1 ถวายความปลอดภัยสาหรับองค์พระมหา 1) แผนงานถวายความปลอดภัย
รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ กษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สาเร็จ
ราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์
ผู้แทนพระองค์ พระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังตรวจสอบ
การกระทาที่เข้าข่ายเป็นความผิดต่อสถาบัน
1.3 ปราบปรามการกระทาความผิด
ที่เกี่ยวกับการละเมิดสถาบัน

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้า
ระวัง เพื่อตรวจสอบติดตามและดาเนินคดี
เกี่ยวกับการกระทาความผิดที่เข้าข่าย
เป็นความผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
รวมถึงการนาเสนอข้อมูลที่มีลักษณะเนื้อหา
ไม่เหมาะสมผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะ
สื่อสังคมออนไลน์ และกาหนดให้มีมาตรการ
ลงโทษทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

-ถวายความปลอดภัยเป็นไป
อย่างสมพระเกียรติต้องตาม
พระราชประสงค์
ร้อยละ 100

สยศ.ตร.

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

-จานวนของการปิดเว็บไซต์
ที่มีเนื้อหาเข้าข่ายความผิด
ต่อสถาบันฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา

บช.ก.
(บก.ปอท.)

บช.น.
ภ.1-9
บช.ก.
บช.ส.
และ
บช.ตชด.

๓๐
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2) รับแจ้งข้อมูล/เบาะแสเกี่ยวกับการ
กระทาผิดหรือการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์
1.4 รณรงค์สร้างจิตสานึกและค่านิยมให้
1) โครงการสร้างจิตสานึกต่อสถาบัน
ข้าราชการตารวจและประชาชนมีความเคารพ พระมหากษัตริย์
รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

1.4.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงในเครือข่าย สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ 44 สถานีทั่วประเทศ

1) ผลิตสปอตวิทยุฯ เทิดพระเกียรติ
2) ผลิตสารคดีวิทยุฯ พระราชกรณียกิจ
3) ผลิตรายการวิทยุฯ เนื้อหาเสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลักและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ
บช.น. ภ.1-9
บช.ก.
(บก.ปอท.) บช.ก. บช.ส.
และ
บช.ตชด.

-จานวนครั้งในการรณรงค์
ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้าง
จิตสานึกของประชาชนให้มี
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า
3,650 ครั้ง
-รณรงค์สร้างจิตสานึกและ
ค่านิยมโดยชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ เพื่อสร้าง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 696 ครั้ง/
448 หมู่บ้าน
-การออกอากาศเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงใน
เครือข่ายสานักงานตารวจ
แห่งชาติ จานวน 44 สถานี
ทั่วประเทศ

บช.ส.
สท.

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

บช.ส.
บช.น.
บช.ตชด.

บช.น.
บช.ตชด.

สท.

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

๓๑
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

บช.ศ.

บช.ศ.

4) ถ่ายทอดเสียงพระราชพิธี รัฐพิธี
และภารกิจสานักงานตารวจแห่งชาติ
1.4.2 อบรมข้าราชการตารวจ
ให้มีจิตสานึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

1) ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาอบรม
-จานวนหลักสูตรการฝึก
ทุกระดับของสานักงานตารวจแห่งชาติ
อบรมที่บรรจุเนื้อหาบทบาท
เพื่อสร้างจิตสานึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และความสาคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย
ร้อยละ 100

1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ
พระราชดาริและอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สถาบันพระมหากษัตริย์

1) ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ
พระราชดาริและอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริเพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
2) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

-ร้อยละความสาเร็จของการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริเพื่อ
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

บช.ตชด.

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

3) โครงการพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร

-ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินการโครงการ
พระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

บช.ตชด.

บช.ตชด.
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๓๒
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

ราชกุมารี ตามแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชน ในถิ่น
ทุรกันดาร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

2. ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด

2.1 ปราบปรามการค้ายาเสพติด

4) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน

-จานวนครู ตชด. ที่มีการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้
(DLTV) ไม่น้อยกว่าร้อยละ80
ของจานวนครู ตชด. ทั้งหมด
-จานวนห้องเรียนที่มีการ
ศึกษาทางไกล (DLTV)
ไม่น้อยกว่า 155 ห้องเรียน

บช.ตชด.

บช.ตชด.

1) โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด
1.1) ปราบปรามจับกุมผู้ผลิตยาเสพติด
ผู้ค้า ผู้ลาเลียงยาเสพติดทุกระดับ
1.2) สกัดกั้นการลักลอบ ลาเลียง
ยาเสพติด
1.3) สืบสวนสอบสวนขยายผลคดี
ยาเสพติดตามมาตรการสมคบ มาตรการ
ทางทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ทั้งระบบ

-จับกุมผู้กระทาความผิดคดี
ยาเสพติดรายสาคัญ
ไม่น้อยกว่า 62,000 คดี

บช.ปส.
สยศ.ตร.
(วจ.)

บช.น.
ภ.1-9
และ
บช.ปส.
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-การดาเนินคดีกับผู้กระทา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ไม่น้อยกว่า 152,500 ราย

๓๓
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.4) เสริมสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยน
ข่าวสารกับนานาประเทศในการแก้ปัญหา
ยาเสพติด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในเรื่องทางอาญา และดาเนินการ
ตามคาร้องขอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
1.5) ตรวจสอบเพื่อยึดอายัดทรัพย์สินคดี
ยาเสพติดทุกราย และสืบสวนเส้นทาง
การเงินเพื่อหาความเชื่อมโยงเครือข่าย
ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ต่อไป โดยบูรณาการ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
เพื่อทาลายเส้นทางการเงินของเครือข่าย
ผู้ค้ายาเสพติด
1.6) ดาเนินการตรวจค้น จับกุม
ผู้ค้ายาเสพติดทุกระดับให้ถึงระดับหมู่บ้าน/
ชุมชนและให้มีการสืบสวนขยายผลการ
จับกุมเครือข่ายนักค้ายาเสพติด
ทั้งระบบ
1.7) สกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน
ทุกด้านทั้งทางบก ทางอากาศยาน ทางน้า
ชายฝั่งทะเล เกาะแก่ง ที่ปรากฏมีการ
ลักลอบนาเข้ายาเสพติด โดยบูรณาการ
การดาเนินการร่วมกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง
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ตัวชีว้ ัด
-ความพึงพอใจและความ
เชื่อมั่นของประชาชนต่อ
การดาเนินงานป้องกัน
ปราบปรามยาเสพติด
ของเจ้าหน้าที่ตารวจ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

-สกัดกั้นปริมาณยาเสพติด
ให้ได้ร้อยละ 50 ของ
ปริมาณยาเสพติด (ยาบ้า)
ที่จับกุมได้ทั้งประเทศ

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ปส.
สยศ.ตร.
(วจ.)

ปฏิบัติ
บช.น.
ภ.1-9
และ
บช.ปส.

บช.ปส.

บช.ปส.

บช.ปส.

บช.ปส.

๓๔
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.8) สกัดกั้นการเดินทางเข้า
และหลบหนีออกนอกราชอาณาจักร
ของกลุ่มขบวนการและอาชญากรต่างชาติ
ที่จะเป็นภัย

2.2 สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

1) ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านการป้องกัน
การแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษา
และชุมชน
1.1) โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย

1.2) โครงการตารวจประสานโรงเรียน

1.3) โครงการจัดระเบียบสังคม
รอบสถาบันการศึกษาต่อความสงบ
เรียบร้อยภายใน
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ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สตม.

ปฏิบัติ
บช.ปส.
บช.น.
ภ.1-9
และ
บช.ตชด.

-จานวนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
388,470 คน

บช.ปส.

บช.ปส.
บช.น. และ
ภ.1-9

-จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 2,961
โรงเรียน

บช.ปส.

-จานวนสถาบันการศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่า 119 สถาบัน

บช.ปส.

-จับกุมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
คดียาเสพติดที่เดินทาง
ออกไปหรือกลับเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20

๓๕
กลยุทธ์

3. แก้ไขปัญหาความมั่นคง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2.3 แก้ไขปรับปรุงด้านการเสริมสร้างและ
พัฒนาวินัยข้าราชการตารวจ

1) ตรวจสอบประวัติบุคคลก่อนเข้ารับ
-ระดับความสาเร็จของการ
ราชการตารวจ ด้านยาเสพติดอย่างละเอียด ตรวจสอบประวัติบุคคล
ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ก่อนเข้ารับราชการตารวจ
ร้อยละ 100

3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
3.2 รักษาความปลอดภัยจากเหตุความรุนแรง
และขจัดภัยแทรกซ้อน ตลอดจนการบังคับใช้
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
ความปลอดภัยในการดาเนินคดีความมั่นคง
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
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- สถิติการก่อเหตุที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคง ในภาพรวม
ลดลงร้อยละ 10
- จับกุมผู้กระทาความผิด
ต่อการออกหมายจับในคดี
ความมั่นคงในพื้นที่ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ป.วิอาญา)
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
-เหตุการณ์การก่อเหตุ
รุนแรงที่มีกระทบต่อชีวิต
และทรัพย์สินบริเวณพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับจานวน
เหตุการณ์ฯ 3 ปี ย้อนหลัง
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- 2560) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
วน.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

ภ.๙

ภ.๙
และ
บช.ตชด.

๓๖
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ทท.

ปฏิบัติ
บช.ทท.
บช.น.
และ ภ.1-9

4. รักษาความปลอดภัย
ให้กับนักท่องเที่ยว

4.1 พัฒนามาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถ 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
ในการรักษาความปลอดภัยและให้บริการ
ความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
แก่นักท่องเที่ยว

-ควบคุมคดีเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ไม่เกิน 10 คดี/นักท่องเที่ยว
หนึ่งแสนคน

5. การควบคุมคนเข้าเมือง
ทั้งระบบ

5.1 พัฒนาศักยภาพงานตรวจคนเข้าเมือง
ให้มีมาตรฐานสากล

1) ป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
หลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึง
ปรารถนา

-คนต่างด้าวเข้าเมืองผิด
กฎหมายดาเนินการจับกุม
ผลักดัน ออกนอก
ราชอาณาจักร ไม่น้อยกว่า
300,000 คน

สตม.

สตม.

2) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และความมั่นคง

-ระดับความสาเร็จใน
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานรองรับเขตพัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

สตม.

สตม.

1) ตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออก -สกัดกั้นเป็นไปอย่างมี
ราชอาณาจักรและการอนุญาตให้
ประสิทธิภาพตรวจพบ
คนต่างด้าวพานักอยู่ในราชอาณาจักร
คนต่างด้าวไม่พึงประสงค์
ไม่เกินร้อยละ 1

สตม.

สตม.

5.2 นาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการควบคุมคนเข้าเมือง
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๓๗

กลยุทธ์
6. ป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมที่มี
ลักษณะเฉพาะทาง
6.1 ปราบปรามการ
กระทาผิดเกี่ยวกับการ
ค้ามนุษย์

แนวทางการดาเนินงาน

6.1.1 เสริมสร้างประสิทธิภาพและ
ขีดความสามารถในการป้องกันปราบปราม
และดาเนินคดีเกี่ยวกับการกระทา
ความผิดการค้ามนุษย์

6.1.2 ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายในการ
คุ้มครองปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเลเกี่ยวกับการกระทาความผิด
การค้ามนุษย์และการทาประมงผิดกฎหมาย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
ปราบปรามและดาเนินคดีเกี่ยวกับการ
กระทาความผิดการค้ามนุษย์

-การดาเนินคดีความผิดฐาน
ค้ามนุษย์และคดีที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่า 200 คดี

2) ป้องกันปราบปรามและดาเนินคดี
การค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง

-จานวนผู้กระทาความผิด
การค้ามนุษย์และความผิดที่
เกี่ยวข้องที่สืบสวนจับกุมได้
ไม่น้อยกว่า 330 คน

1) อาสาสมัครแจ้งข่าวอาชญากรรมเกี่ยวกับ
ความผิดการค้ามนุษย์และการทาประมง
ผิดกฎหมาย
2) โครงการออกตรวจเรือประมงในเขต
น่านน้า

-จานวนอาสาสมัครที่รับการ
อบรมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5
-จานวนการออกตรวจ
เรือประมงเพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5
-ออกตรวจดูแลและรักษา
ความสงบเรียบร้อยในเขต
น่านน้า 70,900 ครั้ง/ปี

3) รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในเขตน่านน้าและ
การรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล
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หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

บช.ก.
(บก.ปคม.)

บช.น.
ภ.1 – 9
และ
บช.ก.
(บก.ปคม.)

บช.ก.
(บก.รน.)

บช.ก.
(บก.รน.)

บช.ก.
(บก.รน.)

บช.ก.
(บก.รน.)

บช.ก.
(บก.รน.)

บช.ก.
(บก.รน.)

๓๘
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

6.2 ปราบปรามการ
กระทาผิดเกี่ยวกับทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติด้านสัตว์ป่า
พันธุ์พืชป่าและไม้หวงห้าม ตามสนธิสัญญา
ไซเตส (CITES) และตามข้อตกลง (SOMTC)

1) ป้องกันปราบปรามการค้าพืชป่าและสัตว์
ป่าหวงห้ามข้ามชาติตามสนธิสัญญา
ไซเตส (CITES)
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
ปราบปราม หยุดยั้ง การบุกรุก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่า

-การจับกุมผู้กระทาความผิด
เกีย่ วกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้
ไม่น้อยกว่า 3,150 คดี

3) โครงการป้องกันปราบปรามการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ
ด้านสัตว์ป่า พันธุ์พืชป่า และไม้หวงห้าม
ตามสนธิสัญญาไซเตส (CITES)
และตามข้อตกลง (SOMTC)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ก
(บก.ปทส.)

ปฏิบัติ
บช.ก
(บก.ปทส.)

-จานวนผลการจับกุม
ผู้กระทาความผิดฯ
ลดลง 25 คดี ต่อปี

บช.ก
(บก.ปทส.)

บช.ก
(บก.ปทส.)

4) โครงการปราบปรามการลักลอบ
ค้างาช้าง

-พื้นที่เสี่ยงได้รับการ
ตรวจสอบไม่น้อยกว่า 500
ครั้ง

บช.ก
(บก.ปทส.)

บช.ก
(บก.ปทส.)

5) แผนป้องกันปราบปรามการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สานักงานตารวจแห่งชาติ

-ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาแผนป้องกัน
ปราบปรามการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

บช.ก
(บก.ปทส.)

บช.น.
บช.ก.
และ ภ.1-9

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

๓๙

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

6.3 ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ไซเบอร์

6.3.1 สร้างมาตรการป้องกันภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการกาหนด
กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น
ตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับบุคคล

1) โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนออนไลน์
ปลอดจากภัยเทคโนโลยี
1.1) โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับข้าราชการตารวจด้านสืบสวน
สอบสวนและปราบปรามอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี
1.2) โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพ
เยาวชนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันภัยไซเบอร์

7. ปฏิบัติการด้าน ต่าง ๆ
ที่กระทบต่อความมั่นคง
7.1 ด้านการข่าว

7.1 ผลิตข่าวกรองที่เกี่ยวกับความมั่นคงของ
ประเทศ การรักษาความปลอดภัยของบุคคล
และสถานที่ที่ส่งให้กับผู้ใช้ข่าวและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์

1) รวบรวมข่าวที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ของประเทศ การรักษาความปลอดภัย
ของบุคคลและสถานที่ที่ส่งให้กับผู้ใช้ข่าว
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์
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ตัวชี้วัด

-ข้าราชการตารวจเข้าร่วม
โครงการอบรมฯ จานวน
900 คน

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

บช.ก.
(บก.ปอท.)

บช.ก.
(บก.ปอท.)

บช.ส.

บช.ส.

- เยาวชนเข้าร่วมโครงการ
อบรมฯ จานวน 5,000 คน

-ระดับความสาเร็จของการ
ผลิตข่าวกรองที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคงของประเทศ การ
รักษาความปลอดภัยบุคคล
และสถานที่ที่นามาใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า
3,500 เรื่อง/ปี

๔๐
กลยุทธ์
7.2 ด้านแนวชายแดน

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

7.2.1 เฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง
ชายแดนและรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณ และการรักษาความสงบเรียบร้อย
พื้นที่แนวชายแดนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
สถานการณ์ชายแดน
2) ฝึกร่วมกับเหล่าทัพ (หน่วยควบคุม
ทางยุทธการ) เพื่อทดสอบแผนเผชิญเหตุ
3) โครงการพัฒนาระบบการแจ้งเตือน
และการเฝ้าระวังสถานการณ์ชายแดน
20 กองร้อย/ปี
4) โครงการเตรียมความพร้อม
ด้านการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด
-หมู่บ้านเป้าหมายที่ดาเนิน
กิจกรรมเฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหา สถานการณ์ชายแดน
เพื่อความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคงของรัฐ
ไม่น้อยกว่า 4,000 หมู่บ้าน
-ความพึงพอใจและความ
เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของ
ตารวจในการเฝ้าระวังแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์และความ
มั่นคงของรัฐ

7.2.2 เตรียมความพร้อมด้านแผนปฏิบัติการ 1) ตรวจความพร้อมของกาลังพลและอาวุธ -จานวนครั้งในการตรวจ
และการฝึกทดสอบการปฏิบัติตามแผน
ยุทโธปกรณ์ (ตรวจสอบ ซักซ้อมการปฏิบัติ) ความพร้อมของกาลังพลและ
อาวุธยุทโธปกรณ์ ไม่ต่ากว่า
ปีละ 2 ครั้ง
7.3 ด้านการก่อการร้าย 7.3.1 ประสานความร่วมมือเผยแพร่ความรู้
ด้านการก่อการร้ายสากลและอาชญากรรม
ข้ามชาติให้ภาคประชาชน

1) โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้
เกี่ยวกับการก่อการร้ายสากลประจาปี
พ.ศ. 2561
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-จานวนครั้งของการจัด
สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้
เกี่ยวกับการก่อการร้ายสากล
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง/ปี

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ตชด.
สยศ.ตร.
(วจ.)

ปฏิบัติ
บช.ตชด.

บช.ตชด.

บช.ตชด.

บช.ส.

บช.ส.
สตม.
และ ตท.

๔๑
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

7.4 ด้านการแก้ไขปัญหา 7.4.1 บริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะ
ความมั่นคง
อย่างเป็นระบบ

8. ขับเคลื่อนการปฏิบัติการ 8.1 สร้างและกระชับความสัมพันธ์และ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ ความไว้วางใจระหว่างผู้นาตารวจของไทยกับ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ประเทศเพื่อนบ้าน ในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน เพื่อความร่วมมือในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความมั่นคง และภัยคุกคาม
ข้ามชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) ปรับปรุง ระเบียบ คาสั่ง และแผนการ
ปฏิบัติ (แผนกรกฎ แผนสันติรัฐ)

-ระดับความสาเร็จของการ
ปรับปรุงระเบียบคาสั่งและ
แผนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลสาธารณะ
2) โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแล
-ข้าราชการตารวจ
การชุมนุมสาธารณะของสานักงาน
ที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม
ตารวจแห่งชาติ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
3) โครงการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ตาม -ระดับความสาเร็จของ
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่องเครื่องมือ การจัดซื้อจัดจ้าง
ควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.
(ผก.)
และ วจ.

สยศ.ตร.
(ผก.)

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

1) ผลักดันให้ผู้แทนตารวจไทย มีบทบาท
สาคัญในทุกระดับชั้นของความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงในอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในระดับนโยบาย (ASEAN SUMMIT)

-ระดับความสาเร็จของการ
ผลักดันผู้แทนตารวจไทยให้มี
บทบาทสาคัญในทุกระดับชั้น
ของความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงในอาเซียน

ตท.

ตท.

2) จัดส่งข้าราชการตารวจไปประจา
สถานทูตในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
และนานาประเทศ

-ระดับความสาเร็จในการ
ผลักดันผู้ช่วยทูต
อย่างน้อย 1 ประเทศ

ตท.

ตท.

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

๔๒
กลยุทธ์

9. รักษาความสงบ
เรียบร้อยเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
ตท.

ปฏิบัติ
ตท.

8.2 ส่งเสริมและผลักดันให้มีข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างตารวจไทยและตารวจนานาประเทศ
ให้มากยิ่งขึ้น

1) โครงการฝึกอบรมข้าราชการตารวจไทย -ฝึกอบรมอย่างน้อย
และเจ้าหน้าที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ปีละ 10 รุ่น
ในประเทศให้สามารถใช้ช่องทางการสื่อสาร
ระบบฐานข้อมูลตารวจสากล (I-24/7)

8.3 ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษาในประชาคม
อาเซียน

1) โครงการความร่วมมือทางวิชาการของ
สถาบันการศึกษากับประเทศในประชาคม
อาเซียน

-จานวนกิจกรรม/โครงการ
ที่มีความร่วมมือแลกเปลี่ยน
20 ครั้ง/ปี

รร.นรต.

รร.นรต.

9.1 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

1) ดาเนินการตามแผนป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 “พิ ทั ก ษ์ ภั ย
ให้ประชาชน”

-กลุ่มความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ไม่เกิน 4.85 คดี/ประชากร
หนึ่งแสนคน
-กลุ่มความผิดเกี่ยวกับชีวิต
ร่างกายและเพศ
ไม่เกิน 17.24 คดี
ต่อประชากรหนึ่งแสนคน

สยศ.ตร.
(ผอ.)

บช.น. บช.ก.
บช.ทท.
และ
ภ.1-9

9.2 พัฒนาระบบงานและบุคลากรในการ
พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้มีความเป็น
มาตรฐานสากลและน่าเชื่อถือเพื่อเตรียม
ความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ

1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล/
-ระดับความพร้อมของระบบ
เครือข่ายพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้ทันสมัย ฐานข้อมูลและสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.
และ รพ.ตร.
(นต.)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

๔๓
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

9.3 ขยายขีดความสามารถในการตรวจพิสูจน์ 1) พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการตรวจ
หลักฐานของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้
พิสจู น์หลักฐานของทุกหน่วยงาน ให้มี
สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน มาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ
สอบสวนในพื้นที่รับผิดชอบ

9.4 ผลิตและฝึกอบรมตารวจ

ตัวชี้วัด
-ยื่นขอตรวจสอบรับรอง
ระบบงานหน่วยตรวจ
มาตรฐานสากล ISO17020
และมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ISO17025 อย่างน้อย
ปีละ 1 กลุ่มงาน

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สพฐ.ตร.

ปฏิบัติ
สพฐ.ตร.

2) กระจายหน่วยงานพิสูจน์หลักฐาน
นิติวิทยาศาสตร์ในส่วนภูมิภาคให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐาน
และปรับให้เป็น “งานนิติวิทยาศาสตร์
เชิงรุก”

-ความเชื่อมั่นและความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่งานตรวจพิสูจน์
หลักฐานและงานทะเบียน
ประวัติอาชญากร
ร้อยละ 80

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.
และ รพ.ตร.
(นต.)

1) ผลิตข้าราชการตารวจชั้นประทวนและ
สัญญาบัตร Pre-service training

-ผลิตและฝึกอบรม
ข้าราชการตารวจชั้น
ประทวนและสัญญาบัตร
Pre-service training
ได้จานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของแผน
การฝึกอบรม

บช.ศ.

รร.นรต.
บก.ฝรก.
ศฝร.ภ.1-9
และ
กก.1-9
บก.กฝ.
บช.ตชด.

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

๔๔
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2) โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้าน
การศึกษาและฝึกอบรม

-ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรมทุก
หลักสูตร/ทุกระดับ ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 50
ของหลักสูตร
-หน่วยด้านการศึกษา
อบรม มีการพัฒนา
บุคลากรด้านการศึกษา
และฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

3) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีบริหาร
การเรียนรู้ของกองบัญชาการศึกษา (LMS)

4) โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรทุกระดับชั้น

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ศ.

ปฏิบัติ
รร.นรต.
บก.ฝรก.
ศฝร.ภ.1-9
และ กก.1-9
บก.กฝ.
บช.ตชด.

-ระดับความสาเร็จของ
การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีบริการการ
เรียนรู้ (LMS)

บช.ศ.

หน่วย
ฝึกอบรมใน
สังกัด ตร.
ทุกหน่วย

-ฝึกอบรมข้าราชการ
ตารวจในทุกสายงาน/ทุก
ระดับอย่างต่อเนื่องทุกปี
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ตามแผนที่กาหนดไว้ใน
Training Road Map

บช.ศ.

รร.นรต.
บก.ฝรก.
ศฝร.ภ.1-9
และ กก.1-9
บก.กฝ.
บช.ตชด.

๔๕
กลยุทธ์

10. การรักษาความ
ปลอดภัยและอานวย
ความสะดวกด้าน
การจราจร

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

9.5 สร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกันของ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมต่าง ๆ

1) จัดทาข้อมูลผู้เข้ารับบริการฝึกอบรมจาก
ประเทศต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการ
สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเป็น
ประโยชน์ในการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม

10.1 บังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องและ
1) กาหนดหรือแก้ไขปรับปรุงมาตรการ
จริงจัง เพื่อสร้างวินัยจราจรให้กับประชาชนและ แนวทาง หรือการกาชับการปฏิบัติในการ
ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัย
บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจร
ทางบก

ตัวชี้วัด
-ระดับความสาเร็จ
ของการจัดทาข้อมูล
การฝึกอบรมฯ

-ร้อยละของจานวนคดีรับ
แจ้งการเกิดอุบัติเหตุ
จราจรทางบกต่อจานวน
จับกุมได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 46.23
10.2 อานวยการจราจร
1) โครงการหมอรถ หมอคน หมอถนน เพื่อ -จานวนครั้งของการ
แก้ไขปัญหาจราจรตามแนวทางพระราชดาริ กาหนดมาตรการแนวทาง
-อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
และการกาชับการปฏิบัติ
การช่วยคลอดฉุกเฉิน
เข้าช่วยเหลือประชาชน
-ฝึกอบรมวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไข
จนสาเร็จตามมาตรฐาน
รถยนต์เบื้องต้น เพื่อลดปัญหาการจราจร
ขั้นตอนการช่วยเหลือ
ติดขัดบนท้องถนน
-ข้าราชการตารวจในสังกัด
-ฝึกอบรมขับขี่ รถจักรยานยนต์
ผ่านการอบรมทุกนาย
อย่างปลอดภัย
-จานวนสถานศึกษา
-จราจรสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน ที่เข้าให้ความรู้ 10
ตามสถานศึกษา
โรงเรียน/ปี
หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วม ที่มีชื่อลาดับแรก เป็นหน่วยงานหลัก
2. หน่วยรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหน่วยงานสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม โดยให้เสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)
แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สบร.

ปฏิบัติ
สบร.

สยศ.ตร.
(ผก.)

บช.น. บช.ก.
และ ภ.1-9

บช.น.
(บก.จร.)

บช.น.
(บก.จร.)

๔๖
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40
เป้าประสงค์ : 1.2 ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. เพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกันและ
ปราบปราม
อาชญากรรมที่สร้าง
ความเดือดร้อนแก่
ประชาชน ชุมชน
และที่มีผลกระทบ
ต่อสังคมในทุกระดับ

1.1 มีมาตรการในการสนองต่ออาชญากรรม
ที่ชัดเจน ได้แก่
- อาชญากรรมพื้นฐาน
- อาชญากรรมสะเทือนขวัญ
- อาชญากรรมที่มีผลต่อประชาชนใน
วงกว้าง เช่น Call center/แชร์ลูกโซ่/ฉ้อโกง/
ลงทุนในต่างประเทศ/ยักยอก เป็นต้น
- อาชญากรรมที่ก่อความเดือดร้อนราคาญ
เช่น วัยรุ่นแข่งรถจักรยานยนต์/รถยนต์บนทาง
หลวง/นักเรียนตีกัน/ขว้างปาก้อนหิน

1) จัดทาแนวทาง/มาตรการในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมเฉพาะเรื่อง
ในวันสาคัญและเทศกาลต่าง ๆ

ตัวชี้วัด
- จัดทาแนวทาง/
มาตรการฯ ไม่น้อยกว่า
15 มาตรการ/ปี

2) คาสั่งศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี และครอบครัว -ระดับความสาเร็จของ
และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
การจัดทาคาสั่งศูนย์
สานักงานตารวจแห่งชาติ
พิทักษ์เด็ก สตรี และ
ครอบครัวและป้องกัน
ปราบปรามการค้ามนุษย์
ของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ
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หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

สยศ.ตร.
(ผอ.)

บช.น.
บช.ก.
บช.ทท.
และ ภ.1-9

บช.ก.
(บก.ปคม.)

บช.น.
บช.ก.
และ ภ.1-9

๔๗
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน
1.2 การพัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุ/
การเข้าถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว/การรักษา
สถานที่เกิดเหตุ/การรักษาพยานหลักฐาน
ในที่เกิดเหตุ/ทักษะการพูดคุยกับผู้เสียหาย
เหยื่อ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการสืบสวนหาข่าว
รวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้งการแสดง
ความเห็นใจ ให้ข้อมูลข่าวสารและแนะนา
ในสิ่งที่เกี่ยวข้อง (เน้นการเข้าถึงที่เกิดเหตุ
และปฏิสัมพันธ์ระหว่างตารวจกับประชาชน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) ฝึกอบรมเกี่ยวกับการเผชิญเหตุเบื้องต้น -อบรม/ให้ความรู้กับ
ประกอบการใช้กาลังสาหรับเจ้าหน้าที่ตารวจ ผู้ปฏิบัติงานสายงาน
สายตรวจและเจ้าหน้าที่ตารวจผู้ประสบเหตุ ป้องกันปราบปราม
ไม่น้อยกว่า 3,000 นาย

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วม ที่มีชื่อลาดับแรก เป็นหน่วยงานหลัก
2. หน่วยรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหน่วยงานสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม โดยให้เสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)
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หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ศ.
สยศ.ตร.
(ผอ.)

ปฏิบัติ
บช.น.
บช.ก.
บช.ทท.
และ ภ.1-9

๔๘
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40
เป้าประสงค์ : 1.3 มีระบบและกระบวนงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. ปรับปรุง พัฒนา
ระบบงานและ
กระบวนงานของ
หน่วยงานรับผิดชอบ
ให้มีประสิทธิภาพ

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) ดาเนินการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการตามแนวทางการประเมินผลของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ

1) นากระบวนการประเมินผลไปดาเนินการ
ตามกรอบแนวทางที่สานักงานตารวจ
แห่งชาติกาหนด

-ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินการตาม
กระบวนการประเมินผลฯ

2) แผนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตารวจ

1) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง

-ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ
มีการนาไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อนา
ส่งผลเชิงชุมชน/สังคม/
คุณภาพชีวิตประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
-จานวนงานวิจัย
ที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
-จานวนผลงานวิจัยที่มี
การเผยแพร่หรือนาไปใช้
ประโยชน์
จานวน 11 เรื่อง

2) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
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หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.
(ยศ.)

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

สยศ.ตร.
(วจ.)

รร.นรต.
และ
บช.ตชด.

สยศ.ตร.
(วจ.)

รร.นรต.
ภ.3 และ
สง.ก.ตร.

๔๙

กลยุทธ์

2. ประชาสัมพันธ์
กระบวนงานและ
มาตรการในการ
ดาเนินงานให้แก่
ประชาชนได้รับรู้

แนวทางการดาเนินงาน

2.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กระบวนการ
มาตรการและผลการปฏิบัติให้ประชาชน
และสังคมได้รับรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ
รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3) โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
โดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

-รายการสินค้าในรายการ
บัญชีนวัตกรรมเกิดจาก
การจัดซื้อจัดจ้างจาก
ภาครัฐ ร้อยละ 100

1) ผลิตสื่อและพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของ
สื่อต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ความรู้ข่าวสารของตารวจให้ประชาชน
รับทราบ
2) วางแผนและแสวงหาความร่วมมือ
จากสื่อมวลชนภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการเข้ามา
มีส่วนร่วมกับสานักงานตารวจแห่งชาติ

-ช่องทางที่ใช้
ในการประชาสัมพันธ์
กระบวนงานและผลการ
ปฏิบัติของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ จานวน
ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วม ที่มีชื่อลาดับแรก เป็นหน่วยงานหลัก
2. หน่วยรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหน่วยงานสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม โดยให้เสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)
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หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.
(วจ.)

ปฏิบัติ
สยศ.ตร.
(วจ.)

สท.

สท.

๕๐
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40
เป้าประสงค์ : 1.๔ มีเทคโนโลยี อุปกรณ์และเครื่องมือพิเศษ รวมทั้งระบบสารสนเทศอัจฉริยะ
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. นาระบบเทคโนโลยี 1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ที่ทันสมัยและ
โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เหมาะสมมาใช้ในการ ในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน

1) โครงการจัดหาระบบป้องกันการบุกรุก
เว็บไซต์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(Web Firewall and Email Security)

2. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้
ทันสมัยและเหมาะสม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

2.1 เพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจคนเข้าเมือง
โดยการนาเอาข้อมูลชีวภาพมาประยุกต์ใช้
ร่วมกับการตรวจหนังสือเดินทางเพื่อเพิ่ม
มาตรการการรักษาความปลอดภัย

1) ดาเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผน
-ระดับความสาเร็จ
แม่บทว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของการดาเนินกิจกรรม
งานตรวจคนเข้าเมืองทั้งระบบ
ตามโครงการ
พ.ศ. 2559 - 2563

2.2 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุน
การดาเนินการ และลดความหวาดกลัวภัย
ของประชาชน

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ
พิสูจน์บุคคลโดยเทคโนโลยี Biometrics
(ลายพิมพ์นิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้า)
ระยะที่ 1 สานักงานตารวจแห่งชาติ
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-ระดับความสาเร็จของ
การจัดหาระบบป้องกัน
การบุกรุกเว็บไซต์และ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(Web Firewall and
Email Security)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สทส.

ปฏิบัติ
สทส.

สตม.

สตม.

๕๑

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

-จัดหาและติดตั้งระบบงานตรวจคน
-ระดับความสาเร็จของ
เข้าเมือง
การจัดทาระบบงาน
-ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงานด่าน ตรวจคนเข้าเมือง
ตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานบริการ
ตรวจคนเข้าเมือง
2.3 นาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม 2) จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ
รวมทั้งระบบสารสนเทศอัจฉริยะมาใช้ในการ
(Thailand Emergency Command
ปฏิบัติงาน
Center: TECC)
1) โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุ
สื่อสารดิจิตัล ระยะที่ 2

-ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินการตาม
ขั้นตอนการจัดหา
-ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินการจัดหาและ
ติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร
ดิจิทัล ระยะที่ 2

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วม ที่มีชื่อลาดับแรก เป็นหน่วยงานหลัก
2. หน่วยรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหน่วยงานสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม โดยให้เสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)
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หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สตม.
สทส.

ปฏิบัติ
สกบ.
สทส.

สกบ.

สทส.

๕๒
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความเชื่อมัน่ ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าประสงค์ : 2.1 สังคมและประชาชนเชื่อมั่นต่อองค์การตารวจ
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๑. พัฒนาระบบการ
ติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติงานทั้งจาก
ภายในและภายนอก
องค์การ

1.1 พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบ
ภายในและตรวจติดตามผลการตรวจสอบกรณี
พบพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต หรือพบทุจริต
ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ

1) รวบรวมฐานข้อมูลการตรวจสอบภายใน
2) จัดทาเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลตรวจสอบ
ภายในให้เป็นระบบ
3) โครงการสร้างระบบฐานข้อมูล
การตรวจสอบภายใน
4) บริการให้คาปรึกษาด้านการเงิน
การบัญชี และพัสดุ

-ระดับความสาเร็จของ
การพัฒนาฐานข้อมูลการ
ตรวจสอบภายใน
-จานวนครั้งที่ให้บริการ
ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง

1.2 นาระบบเทคโนโลยี (GFMIS) มาเป็น
ส่วนหนึ่งของการตรวจสอบรายได้ และรายจ่าย
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ

1) ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรสานักงาน
ตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เกี่ยวกับการใช้บริการ (GFMIS)
ผ่านระบบ KTB Corporate Online
2) โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติการด้านการเงิน
การบัญชี และการพัสดุ ให้แก่ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานของหน่วยในสังกัด
สานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สตส.

ปฏิบัติ
สตส.
บช.ก.
(บก.ปปป.)
วน. และ
จต.

-ร้อยละของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ร้อยละ 100

สตส.

สตส.

-ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรม ร้อยละ 80

สตส.

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

๕๓
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

2. นามาตรการ
2.1 สืบสวนและสอบสวนการกระทาความผิด
ป้องกันปราบปราม
เกี่ยวกับการกระทาความผิดประพฤติมิชอบ
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
มาบังคับใช้กับ
ข้าราชการตารวจ
ที่ประพฤติมิชอบอย่าง
จริงจัง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

บช.ก.
(บก.ปปป.)

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

1) ร่วมปราบปรามคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
บังคับใช้กฎหมายด้านการปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

-จัดชุดสืบสวนและ
สอบสวนการกระทา
ความผิดฯ ไม่น้อยกว่า
360 แห่ง

2) โครงการป้องกันปราบปรามการทุจริต
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ

-จานวนหลักสูตร/โครงการ
อย่างน้อย ปีละ 1
หลักสูตร/โครงการ

บช.ศ.

3) รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานราชการ
ไม่น้อยกว่า 360 แห่งต่อปี โดยนาร่อง
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-ตรวจสอบข้อมูลการจัด
ซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 100

จต.

4) สืบสวนและสอบสวนการกระทาความผิด -สืบสวนและสอบสวนคดี
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่สามารถทาสานวนส่ง
ในวงราชการ
ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท.
ให้ดาเนินการตาม
กฎหมาย 50 คดี/ปี

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ทุกหน่วย
(ศูนย์ปฏิบัติ ในสังกัด ตร.
การต่อต้าน
การทุจริต
(ศปท.))

บช.ก.
(บก.ปปป.)

บช.ก.
(บก.ปปป.)

๕๔
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

3. มุ่งทางานเพื่อ
3.1 ดาเนินการตามแผนการสร้างความรู้
ภาพลักษณ์ของตารวจ ความเข้าใจแก่ประชาชน
ให้เป็นที่ยอมรับของ
สังคมและประชาชน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) จัดทาแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน

ตัวชี้วัด
-ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินการ
ตามแผนการสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน
(ร้อยละ 100)

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วม ที่มีชื่อลาดับแรก เป็นหน่วยงานหลัก
2. หน่วยรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหน่วยงานสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม โดยให้เสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สท.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

๕๕
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าประสงค์ : ๒.2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของตารวจ
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและการปฏิบัติงานของตารวจ
-ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. เพิ่มขีด
ความสามารถของ
สถานีตารวจและ
หน่วยบริการ
ประชาชนในทุกมิติ

1.1 การพัฒนาสถานีตารวจชุมชน (Koban)
1) จัดให้มีสถานีตารวจชุมชน (Koban)
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสานักงานตารวจ เพิม่ ขึ้นในทุก บก./ภ.จว.ละ 1 สถานี
แห่งชาติ
เว้น บก./ภ.จว. จานวน 82 สถานี

-จานวนสถานีตารวจ
ชุมชนที่จัดตั้งทุก บก./
ภ.จว. ยกเว้น ภ.จว.
จานวน 82 แห่ง
ร้อยละ 100

2. ปรับทัศนคติ
วิธีการทางานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ โดยยึด
ประชาชนและชุมชน
เป็นศูนย์กลาง

2.1 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการ
ตารวจและเป้าหมายการทางานของหน่วยงาน
ทุกระดับให้ยึดถือ “การมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นปรัชญาในการทางาน”

-หน่วยปฏิบัติระดับ
บช./ภ. จัดให้มีการอบรม
ครบทุกหน่วย

1) อบรมสร้างจิตสานึก ให้ความรู้
ความเข้าใจ ปรับทัศนคติและบูรณาการ
เกี่ยวกับงานชุมชนสัมพันธ์และงานการมี
ส่วนร่วมของประชาชนแก่ข้าราชการตารวจ
ทุกระดับของสานักงานตารวจแห่งชาติ

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วม ที่มีชื่อลาดับแรก เป็นหน่วยงานหลัก
2. หน่วยรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหน่วยงานสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม โดยให้เสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

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

ปฏิบัติ
บช.น. และ
ภ.1-9

สยศ.ตร.
(ผอ.)

บช.น.
บช.ก.
(บก.รฟ)
และ ภ.1-9

๕๖
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าประสงค์ : 2.๓ มีกระบวนงานที่โปร่งใสมีมาตรฐาน
- มีกระบวนงานมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ
- มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. กาหนดกรอบ
มาตรฐานและปรับปรุง
แก้ไขขั้นตอนกระบวนงาน
และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานของสถานี
ตารวจและงานบริการ
ประชาชน
๒. เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กรอบ
มาตรฐานขั้นตอน
กระบวนงาน
และระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานให้
ประชาชนรับรู้
โดยใช้สื่อต่าง ๆ

1.1 ปฏิรูประบบงานตารวจให้สามารถอานวย
ความยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส

1) ปฏิรูประบบงานงบประมาณ

-ระดับความสาเร็จ
ของการปฏิรูประบบงาน
งบประมาณของสถานี
ตารวจ

2.1 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผ่านสื่อวิทยุหลักสานักงานตารวจแห่งชาติ
(44 สถานี) เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
การปฏิบัติหน้าที่ของตารวจ

1) ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่
ของตารวจผ่านสื่อวิทยุหลัก สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ (44 สถานี)
เพื่อให้ประชาชนได้ รับรู้

2.2 เพิ่มขยายเครือข่าย ช่องทางในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
(Social Media) (เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์
ไลน์ อินสตาแกรม)

2) ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของ
ตารวจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social
Media) (เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ ไลน์
อินสตาแกรม) เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ

-ผลิตและเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
วิทยุหลัก สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
(44 สถานี) ไม่น้อยกว่า
32 ครั้ง/วัน
-จานวนในการเข้าชม
ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ไม่น้อย
กว่า 5,260 ครั้ง/ปี

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สงป.

ปฏิบัติ
สงป.

สท.

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

สท.

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

๕๗
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

3. เสริมสร้างและ
พัฒนาข้าราชการ
ตารวจให้มีวินัยและ
เคร่งครัดต่อคุณธรรม
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของ
ตารวจ

3.1 เสริมสร้างและพัฒนาจิตสานึกของ
ข้าราชการตารวจ

4. ดาเนินกิจกรรมที่
มุ่งเน้นการแก้ปัญหา
ของชุมชนและสังคม

4.1 ส่งเสริมให้ กต.ตร.สน. มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) จัดทาและแจกจ่ายคู่มือประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ

-แจกจ่ายคู่มือประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตารวจได้ครบทุก
หน่วย ร้อยละ 100

2) โครงการตารวจไทยใจสะอาด

-ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
ดาเนินการตามกิจกรรม
ที่กาหนด

1) โครงการส่งเสริมให้ กต.ตร.สน. มีบทบาท -ระดับความสาเร็จ
และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ของการดาเนินการ
อาชญากรรม
ตามโครงการส่งเสริมให้
กต.ตร.สน. มีบทบาทและ
มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วม ที่มีชื่อลาดับแรก เป็นหน่วยงานหลัก
2. หน่วยรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหน่วยงานสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม โดยให้เสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
จต.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

บช.ศ.

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

สง.ก.ต.ช.

บช.น.
และ
ภ.1–9

๕๘
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าประสงค์ : 2.๔ บุคลากรและหน่วยงานมีครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมศักยภาพ
บุคลากร และ
ระบบงานของงาน
สืบสวน งานสอบสวน
งานนิติวทิ ยาศาสตร์
และงานป้องกัน
ปราบปราม
อาชญากรรม

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบงาน
นิติวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมสนับสนุนให้นา
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานทั้งระบบ

1) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบงาน
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ระบบฐานข้อมูล
เพื่อความเป็นมาตรฐานสากลในการ
ปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้นาเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานทั้งระบบ
เพื่อสนับสนุนงานป้องกันและปราบปราม
และลดระดับอาชญากรรม
2) โครงการพัฒนาฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านนิติวิทยาศาสตร์ในกลุ่มงานต่าง ๆ

-ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในกลุ่ม
งานต่าง ๆ รวมแล้ว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15

1.2 ปฏิรูประบบงานตารวจให้สามารถอานวย
ความยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
โปร่งใส

1) โครงการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
CRIMES มาใช้ในสถานีตารวจ

-ระดับความสาเร็จของ
การนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
CRIMES มาใช้ในสถานี
ตารวจ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สพฐ.ตร.

ปฏิบัติ
สพฐ.ตร.

สทส.

สตม.
บช.น.
บช.ก.
และ ภ.1–9

๕๙
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2) นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนในการปฏิบัติงานของพนักงาน
สอบสวน

2. ตรวจสอบ ควบคุม 2.1 จัดทาแผนการขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์
เพื่อวางแผนการขอรับ ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
การสนับสนุนครุภัณฑ์
ยุทโธปกรณ์
ยานพาหนะ เครื่องมือ
เครื่องใช้ให้แก่ทุก
หน่วยตามกรอบอัตรา
ครุภัณฑ์

1) แผนการขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์
ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีความ
เหมาะสมตามมาตรฐานที่กาหนด ให้เป็นไป
ตามกรอบอัตราครุภัณฑ์
2) โครงการพัฒนาระบบคลังพัสดุและ
ระบบฐานข้อมูล
3) จัดทากรอบอัตราพัสดุประจาหน่วย

ตัวชี้วัด
-ร้อยละความสาเร็จของ
การนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
สอบสวน ร้อยละ 60
-ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาคาขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

-ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาทะเบียน
ครุภัณฑ์ในระบบ
-ระดับความสาเร็จของ
การจัดทากรอบอัตรา
พัสดุประจาหน่วย

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วม ที่มีชื่อลาดับแรก เป็นหน่วยงานหลัก
2. หน่วยรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหน่วยงานสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม โดยให้เสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)
แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
กมค.
(สบส.)

ปฏิบัติ
บช.น.
บช.ก.
และ
ภ.1–9

สกบ.

สกบ.

สกบ.

สกบ.

๖๐
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตารวจ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 1) จานวนหมู่บ้านที่ดาเนินงานชุมชนสัมพันธ์ ร้อยละ 100
2) จานวนหน่วยงานตารวจที่มีการจัดทาข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 30
เป้าประสงค์ : 3.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการ มีความเข้มแข็ง
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชน เครือข่าย
ภาครัฐ และภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วม ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.1 แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ ก.ต.ช.
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบบริหาร
การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การกระทาผิดทางอาญา การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัยของ
ประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของ
แต่ละท้องถิ่นและชุมชน พ.ศ. 2559

1) ให้หน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ จัดทาบันทึกข้อตกลง
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมโดย
-สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ฝึกอบรมให้
ความรู้ เพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงาน
-จัดการความขัดแย้งในชุมชน
-จัดการปัญหาอาชญากรรมและปัญหาอื่น ๆ
ตามข้อเสนอของชุมชน
-กาหนดพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินงาน
ร่วมกัน

1) โครงการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

-จานวนหน่วยในสังกัด
สานักงานตารวจแห่งชาติ
ที่มีการจัดทาข้อตกลงร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30

สยศ.ตร.
(ผอ.)

บช.น.
และ
ภ.1-9

-ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาแผน/โครงการ/
แนวทางปฏิบัติงานชุมชน
สัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกิจการ
ตารวจ

สยศ.ตร.
(ผอ.)

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

๖๑

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

-อบรม เผยแพร่ ส่งเสริม สนับสนุนความรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่
ประชาชน เพื่อนาไปใช้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
1.3 จัดชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ 1 ชุด/สถานี 1) ชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์เข้า
รวม 1,482 สถานี
หมูบ่ ้าน/ชุมชนเป้าหมาย จานวน
7,410 หมู่บ้าน/ชุมชน

-ร้อยละของจานวนหมู่บ้าน/
ชุมชนเป้าหมาย ไม่น้อย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

สยศ.ตร.
(ผอ.)

บช.น.
บช.ก.(บก.รฟ.)
และ ภ.1-9

1.4 เพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างแนวร่วม
ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

-จานวนสถานีตารวจที่มีการ
ดาเนินเผยแพร่ความรู้และ
เสริมสร้างแนวร่วมในการ
ป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม ฯลฯ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100

สยศ.ตร.
(ผอ.)

บช.น.
บช.ก.(บก.รฟ.)
และ ภ.1-9

1) เผยแพร่ความรู้และเสริมสร้างแนว
ร่วมในการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
กฎหมายจราจรเบื้องต้น

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วม ที่มีชื่อลาดับแรก เป็นหน่วยงานหลัก
2. หน่วยรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหน่วยงานสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม โดยให้เสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

๖๒
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตารวจ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 1) จานวนหมู่บ้านที่ดาเนินงานชุมชนสัมพันธ์ ร้อยละ 100
2) จานวนหน่วยงานตารวจที่มีการจัดทาข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 30
เป้าประสงค์ : 3.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการ มีความพึงพอใจ

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

๑. ส่งเสริมยกย่อง เชิดชู
เกียรติและ/หรือให้
รางวัลตอบแทนคุณ
ความดีแก่ประชาชน
องค์กรส่วนท้องถิ่น
เครือข่ายภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจการตารวจ

1.1 การช่วยเหลืองานป้องกันโดยการให้รางวัล
กับผู้ช่วยเหลืองานตารวจ
1.1.1 จัดทาโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการตารวจ องค์กร และบุคคลภายนอก
ที่ทาคุณงามความดี ช่วยเหลืองานตารวจ และให้
การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ จนเป็นที่ยกย่องแก่บุคคลทั่วไป

๒. สนับสนุนเงิน
2.1 การจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย
ค่าตอบแทนและ
ประจาปีเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครที่
สวัสดิการให้กับ
ช่วยเหลืองานตารวจ
ประชาชนและเครือข่าย
ภาครัฐและภาคเอกชน
ตามความเหมาะสม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

1) ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ
ตารวจ องค์กร และบุคคลภายนอก
ที่ทาคุณงามความดีให้กับสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
-ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ
จะดาเนินการมอบโล่และประกาศ
เกียรติคุณในการจัดงานวันตารวจ
ประจาปี

-ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาโครงการยกย่อง
ข้าราชการตารวจ องค์กร และ
บุคคลภายนอกที่ทาคุณงาม
ความดีให้กับสานักงานตารวจ
แห่งชาติ

สลก.ตร.

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

1) จัดทาแผนจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี เพื่อเป็นค่าตอบแทน
ให้กับอาสาสมัครที่ช่วยเหลืองาน
ตารวจ จานวน 477 สถานี

-ระดับความสาเร็จของ
การจัดสรรค่าตอบแทนให้กับ
อาสาสมัครที่ช่วยเหลืองาน
ตารวจ

สยศ.ตร.
(ผอ.)

สยศ.ตร.
(ผอ.)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

๖๓
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน
2.2 สานักงานตารวจแห่งชาติ
จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) จัดสรรงบประมาณตามคาขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี

ตัวชี้วัด
-ระดับความสาเร็จของ
การจัดสรรงบประมาณ
ตามคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

๓. ปรับปรุง พัฒนา
3.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน/
1) จัดทาโครงการประเมินผลการ
-ระดับความสาเร็จของ
รูปแบบ วิธีการปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์และการมี ปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และการมี
โครงการประเมินผลการ
ตลอดจนแนวทางการ ส่วนร่วมในกิจการตารวจ ของสานักงานตารวจ ส่วนร่วมของประชาชนในกิจการ
ปฏิบัติชุมชนสัมพันธ์และ
ประเมินผล การเข้ามามี แห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตารวจ เพื่อนามาพัฒนา ปรับปรุง
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ส่วนร่วมของ ประชาชน
รูปแบบวิธีการปฏิบัติ ตลอดจน
ในกิจการตารวจ
องค์กรส่วนท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน
เครือข่ายภาครัฐและ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ภาคเอกชนให้มีความ
ชัดเจน สามารถนาไป
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
มีความเหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่
หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วม ที่มีชื่อลาดับแรก เป็นหน่วยงานหลัก
2. หน่วยรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหน่วยงานสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม โดยให้เสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)
แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

สงป.

สงป.

สยศ.ตร.
(วจ.)

สยศ.ตร.
(วจ.)

๖๔
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตารวจ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 1) จานวนหมู่บ้านที่ดาเนินงานชุมชนสัมพันธ์ ร้อยละ 100
2) จานวนหน่วยงานตารวจที่มีการจัดทาข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 30
เป้าประสงค์ : 3.3 กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเอื้อต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน
หน่วยรับผิดชอบ
กลยุทธ์
แนวทางการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ
1.1 ทบทวน/ศึกษา/ปรับปรุงบทบาทหน้าที่
1) เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการ
-จานวนช่องทาง ที่เผยแพร่
สง.ก.ต.ช.
สง.ก.ต.ช.
1.บูรณาการกลไกที่
ปฏิบัติตามระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วย
ความรู้ความเข้าใจในการ
เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและ ความรับผิดชอบของเครือข่ายภาคประชาชน
เช่น กต.ตร. อาสาสมัครต่าง ๆ เพื่อร่วมมือกัน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบการ
ปฏิบัติตามระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วย
ภายนอกองค์การให้มี
ในการทางานอย่างใกล้ชิด
บริหารการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบ
การเชื่อมโยงการ
และปราบปรามการกระทาความผิดทาง การบริหารการปฏิบัติงานด้านการ
ดาเนินงานการมีส่วนร่วม
อาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย
ป้องกันและปราบปรามการกระทา
ของประชาชน องค์กร
และการรักษาความปลอดภัยของ
ความผิดทางอาญา การรักษาความ
ส่วนท้องถิ่น เครือข่าย
ประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการ สงบเรียบร้อย และการรักษา
ภาครัฐ และภาคเอกชน
ของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน พ.ศ. 2560 ความปลอดภัยของประชาชน
ให้มีเอกภาพ
อย่างน้อย 3 ช่องทาง
ลดความ ซ้าซ้อน
2) บันทึกกรอบแนวทางความร่วมมือ -ร้อยละความสาเร็จของการ
สง.ก.ต.ช.
สง.ก.ต.ช.
ในการปฏิบัติงาน
เพื่อการดาเนินการให้เป็นไปตาม
จัดทาบันทึกกรอบแนวทาง
พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ.
ความร่วมมือเพื่อการ
2547 ระหว่างสานักงานตารวจ
ดาเนินการให้เป็นไปตาม
แห่งชาติกับกรมส่งเสริมการปกครอง
พระราชบัญญัติตารวจ
ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
แห่งชาติ พ.ศ. 2547
ร้อยละ 30
แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

๖๕
กลยุทธ์

๒. ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
คาสั่งและข้อบังคับต่าง ๆ
ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
เปิดโอกาสให้ประชาชน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เครือข่าย
ภาครัฐ และภาคเอกชน

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สง.ก.ต.ช.

ปฏิบัติ
สง.ก.ต.ช.

1.2 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบกิจกรรมการทางานของตารวจ และ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
และท้องถิ่น

1) โครงการ กต.ตร. พบประชาชน

-ระดับความสาเร็จของ
การรายงานผลให้สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ตามแผน
ปฏิบัติราชการสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

1.3 ให้บริการทางวิชาการด้านวิชาชีพตารวจ
และบังคับใช้กฎหมายให้แก่หน่วยงานใน ตร.
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ทั้งภาคราชการ
เอกชน และประชาชน

1) โครงการให้บริการทางวิชาการด้าน
วิชาชีพตารวจและบังคับใช้กฎหมาย

-ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

รร.นรต.

รร.นรต.

2.1 ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการเปิดโอกาสให้ประชาชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาครัฐ และ
ภาคเอกชน

1) แก้ไขระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดระบบการ
บริหาร การปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการกระทาความผิดทาง
อาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย
และการรักษาความปลอดภัยของ
ประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของแต่ละท้องถิ่นชุมชน พ.ศ. 2559

-ระดับความสาเร็จของการ
ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดระบบ
การบริหารฯ

สง.ก.ต.ช.

สง.ก.ต.ช.

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

๖๖
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2) โครงการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
ความมั่นคงและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

-ระดับความสาเร็จของการ
บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
ความมั่นคงและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
-ระดับความสาเร็จของการ
ปรับปรุงกฎ ระเบียบ คาสั่งที่
เกี่ยวข้องของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ

2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านอานวยความยุติธรรม
-การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ
คาสั่งและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานด้านการอานวยความยุติธรรม

1) รวบรวมและระดมความคิดเห็น
ความต้องการของประชาชนในการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงกฎ
ระเบียบ คาสั่ง ที่เกี่ยวข้องของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ทั้งนี้ เฉพาะ
เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือกระทบต่อ
ระบบกระบวนการยุติธรรม
2.3 ปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้ 2) ดาเนินการสรรหาผู้ทาหน้าที่
กฎหมาย
พนักงานสอบสวนเพิ่มเติม (จาก
ข้าราชการตารวจระดับชั้นประทวน)
3) ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทางานด้านการสืบสวน สอบสวนและ
วิทยาการตารวจ

หลัก/ร่วม
กมค.

ปฏิบัติ
กมค.

กมค.

กมค.

-ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินการสรรหาผู้ทาหน้าที่
พนักงานสอบสวนเพิ่มเติมได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

กมค.

กมค.

-ระดับความสาเร็จของ
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานด้าน
การสืบสวน สอบสวนและ
วิทยาการตารวจ

กมค.

กมค.

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วม ที่มีชื่อลาดับแรก เป็นหน่วยงานหลัก
2. หน่วยรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหน่วยงานสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม โดยให้เสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)
แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยรับผิดชอบ

๖๗
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตารวจ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 1) จานวนหมู่บ้านที่ดาเนินงานชุมชนสัมพันธ์ ร้อยละ 100
2) จานวนหน่วยงานตารวจที่มีการจัดทาข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 30
เป้าประสงค์ : 3.๔ หน่วยงานและบุคลากรนาแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการประชาชน
หน่วยรับผิดชอบ
กลยุทธ์
แนวทางการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ
1) ฝ่ายสนับสนุนการศึกษาทุกแห่ง จัด -จานวนหน่วยงานสนับสนุน
๑. ปรับเปลี่ยนกระบวน 1.1 บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับงานชุมชนสัมพันธ์
สยศ.ตร.
บช.ศ.
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน ให้มีการบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับงานชุมชน การศึกษามีการบรรจุเนื้อหา
ทัศน์ของข้าราชการ
(ผอ.)
รร.นรต.
เกี่ยวกับงานชุมชนสัมพันธ์
ตารวจและเป้าหมายการ อาชญากรรม เข้าในการอบรมหลักสูตรประจา สัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของ
ศฝร.ภ.1-9
และหลั
ก
สู
ต
รพิ
เ
ศษของส
านั
ก
งานต
ารวจ
ประชาชนในหลั
ก
สู
ต
รต่
า
ง
ๆ
ของ
และการมี
ส
ว
่
นร่
ว
มของ
ทางานของหน่วยงานทุก
และ รพ.ตร.
แห่งชาติ
สานักงานตารวจ
ประชาชนในหลักสูตรต่าง ๆ
ระดับให้ยึดถือการมีส่วน
(วพ.ตร.)
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30
ร่วมของประชาชนใน
การทางานตามแนวคิด
Community Policing
2. ปรับโครงสร้าง
หน่วยงานและระบบ
ตาแหน่งให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน

2.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานให้สอดคล้อง 1. ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและ
กับสถานการณ์ปัจจุบัน
ระบบตาแหน่ง
2) โครงการปฏิรูประบบงานตารวจ
แห่งชาติ

-ระดับความสาเร็จของ
การปรับปรุงโครงสร้าง
และระบบตาแหน่ง

สกพ.
(อต.)

สกพ.(อต.)
และ
สง.ก.ตร.

-ระดับความสาเร็จของ
โครงการปฏิรปู ระบบงานตารวจ

สกพ.

สกพ.

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วม ที่มีชื่อลาดับแรก เป็นหน่วยงานหลัก
2. หน่วยงานรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหน่วยงานสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม โดยให้เสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)
แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

๖๘
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความพึงพอใจของข้าราชการตารวจต่อการบริหารงานภายในองค์การ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าประสงค์ : 4.1 การบริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. การบริหาร
ที่มุ่งเน้นผลงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์

1.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด
ผลสาเร็จ และแผนงานบูรณาการใน
ปีงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
1.2 จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี ที่
สอดคล้องตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) การพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) นโยบายรัฐบาล และนโยบายสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

1) จัดทาแผนปฏิบัติราชการสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
2) ถ่ายทอดและขับเคลื่อนแผนฯ
ไปสู่การปฏิบัติ ให้กับทุกหน่วย
ในสานักงานตารวจแห่งชาติ
3) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนฯ
4) จัดทายุทธศาสตร์สานักงานตารวจ
แห่งชาติ 20 ปี ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2560 – 2564)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
-ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
และประเมินผลการปฏิบัติ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
-ระดับความสาเร็จของการ
จัดทายุทธศาสตร์สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ 20 ปี ระยะ
ที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564)

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

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

สยศ.ตร.
(ยศ.)

สยศ.ตร.
(ยศ.)

๖๙
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน
1.4 ขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานขององค์การและบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้

1.5 ดาเนินการตามระบบควบคุมภายใน
และติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ของทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานตารวจ
แห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

1) ทบทวน/ปรับปรุงประเมินผล
การปฏิบัติราชการระดับบุคคล

-ระดับความสาเร็จของ
การทบทวนปรับปรุง
การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการระดับบุคคล

สกพ.

สกพ.

2) ประเมินคุณธรรมและโปร่งใส
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency
Assessment - ITA)

-ร้อยละของการประเมินผล
คุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงานหน่วยงาน
ภาครัฐ ITA ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40

จต.

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

1) กาหนดแนวทางการควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของทุกหน่วยงาน

-ระดับความสาเร็จของการ
ควบคุมภายใน

สยศ.ตร.
(ยศ.)

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วม ที่มีชื่อลาดับแรก เป็นหน่วยงานหลัก
2. หน่วยรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหน่วยงานสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม โดยให้เสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

๗๐
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความพึงพอใจของข้าราชการตารวจต่อการบริหารงานภายในองค์การ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าประสงค์ : 4.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ
กลยุทธ์
๑. สร้างบรรยากาศ
แวดล้อมที่ดีแก่
ผู้รับบริการ

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.1 พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
ภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม สะดวก เหมาะสม
(Front office)

1) พัฒนาสถานีตารวจ และหน่วยบริการ
ประชาชน
1.1) ป้ายอาคาร สถานที่ทาการ
1.2) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.3) รวมงานบริการ จัดเจ้าหน้าที่
1.4) รักษาความสะอาด
1.5) จัดการอานวยความสะดวก

-ระดับความสาเร็จของ
การพัฒนาปรับปรุง
อาคารสถานที่ปฏิบัติ
ราชการ (Front office)

1.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตารวจให้มีความสุข
ในการปฏิบัติงาน

1) ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน

-ระดับความสาเร็จของ
การปรับรูปแบบ
รายการของสถานี
ตารวจ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สกบ.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

สกบ.

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

๗๑
กลยุทธ์
๒. พัฒนาระบบการ
ให้บริการของทุก
หน่วยงานในสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
ให้ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน

๓. สร้างวัฒนธรรมของ
องค์การโดยให้มี
จิตสานึกต่อการ
ให้บริการประชาชน

แนวทางการดาเนินงาน
2.1 ปรับปรุงระบบการให้บริการของ
กระบวนงานตาม พระราชบัญญัติการอานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

-ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการปรับปรุงระบบ
การให้บริการของ
กระบวนงานตาม
พระราชบัญญัติการอานวย
ความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558
2.2 ขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับการบริการ 1) กาหนดแนวทางการดาเนินการ
-ระดับความสาเร็จของการ
ประชาชนของสถานีตารวจทั้งในสถานีตารวจ
ยกระดับการบริการประชาชนของสถานี ดาเนินการยกระดับการ
และนอกสถานีตารวจ
ตารวจ
บริการประชาชนของสถานี
2) ถ่ายทอดและขับเคลื่อนแนวทางการ ตารวจ
ดาเนินการตามแนวทางการยกระดับ
การบริการประชาชนของสถานีตารวจ
3.1 ปลูกฝังและสร้างแรงจูงใจในการมีจิต
สานึกในการให้บริการประชาชน
3.2 ส่งเสริม ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงานและข้าราชการตารวจที่ประพฤติ
ปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตารวจ

1) ผลักดันการปรับปรุงระบบการ
ให้บริการของกระบวนงานตาม
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558

1) ประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและ
ข้าราชการตารวจที่ประพฤติปฏิบัติ
ดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตารวจ

-ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการประกาศเชิดชู
เกียรติหน่วยงานและ
ข้าราชการตารวจที่ประพฤติ
ปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตารวจ

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วม ที่มีชื่อลาดับแรก เป็นหน่วยงานหลัก
2. หน่วยรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหน่วยงานสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม โดยให้เสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)
แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

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

ปฏิบัติ
บช.น.
สยศ.ตร.
(ผก.)
และ สตม.

สยศ.ตร.
(ยศ.)

บช.น.
และ ภ.1-9

บช.ศ.

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

๗๒
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความพึงพอใจของข้าราชการตารวจต่อการบริหารงานภายในองค์การ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าประสงค์ : 4.3 กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

1. พัฒนากระบวนการ 1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในการ
จัดการด้านยุทธศาสตร์ จัดทายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
ด้านงบประมาณ
ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ
ให้มีความคุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) จัดทายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการ สานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2) โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ :
หลักการเขียนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด
-ระดับความสาเร็จของการ
จัดทายุทธศาสตร์สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
-ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากร

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

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

1.2 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสานักงานตารวจ 1) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ
แห่งชาติ และแผนปฏิบัติราชการให้เป็นไปตาม แผนปฏิบัติราชการของ ตร. ที่มีความ
เป้าหมาย
เชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ไทยแลนด์ 4.0
การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบ
การปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและ
การสร้างความปรองดองสามัคคี
(ป.ย.ป.)

-ร้อยละความสาเร็จของการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติราชการ
ของ ตร. ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

สยศ.ตร.
(ยศ.)

สงป. สกพ.
สทส. จต.
และ
สยศ.ตร.
(ยศ.)

1) จัดฝึกอบรม จัดซื้อ จัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ

-ระดับความสาเร็จของการ
จัดฝึกอบรม จัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ

สกบ.

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการส่งกาลังบารุงให้กับผู้ที่ปฏิบัติงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

๗๓
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

2. กาหนดแผนการ
2.1 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทาการพร้อม
จัดหาและทดแทน
ส่วนประกอบ และอาคารที่พักอาศัยของ
สถานที่ทาการ
ข้าราชการตารวจ
บ้านพัก ยุทโธปกรณ์
อุปกรณ์ เครื่องมือ
เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการปฏิบัติหน้าที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) ก่อสร้างอาคารที่ทาการพร้อม
ส่วนประกอบและอาคารที่พักอาศัย
ของข้าราชการตารวจให้กับหน่วยงาน
ในสังกัด สานักงานตารวจแห่งชาติ

ตัวชี้วัด
-ดาเนินการก่อสร้างอาคาร
ที่ทาการพร้อมส่วนประกอบ
และอาคารที่พักอาศัยฯ แล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วม ที่มีชื่อลาดับแรก เป็นหน่วยงานหลัก
2. หน่วยรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหน่วยงานสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม โดยให้เสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)
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หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สกบ.

ปฏิบัติ
สกบ.

๗๔
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความพึงพอใจของข้าราชการตารวจต่อการบริหารงานภายในองค์การ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าประสงค์ : 4.4 ข้าราชการตารวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่และนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
กลยุทธ์
1. จัดทาแผนการ
ศึกษาและฝึกอบรมให้
ตรงกับความจาเป็น
และความต้องการของ
แต่ละสายงานให้สอด
รับ กับพันธกิจของ
สานักงานตารวจ
แห่งชาติ

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.1 ปรับปรุงรูปแบบการสรรหาข้าราชการ
ตารวจเชิงระบบ

1) โครงการวิจัยประเมินผลการสรรหา
และระบบการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
(นสต.)

-ผลการประเมินเครื่องมือวัด
ด้านความรู้ความสามารถ
และด้านความเหมาะสม
กับตาแหน่ง

1.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ทุกระดับชั้น เพื่อให้เกิดทักษะ ความชานาญ
เชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติหน้าที่

1) ฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้น
ประทวน (In - sevice training)

2) ฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้น
สัญญาบัตร (In - sevice training)
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หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ศ

ปฏิบัติ
บช.ศ.

-ฝึกอบรมข้าราชการตารวจ
ชั้นประทวน (In - sevice
training) ได้จานวน ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 ของแผน
การฝึกอบรมฯ

บช.ศ.

รร.นรต.
บก.ฝรก.
ศฝร.ภ.1-9
และ กก.1-9
บก.กฝ.
บช.ตชด.

-ฝึกอบรมข้าราชการตารวจ
ชั้นสัญญาบัตร (In - sevice
training) ได้จานวน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ของแผนการฝึกอบรมฯ

บช.ศ.

รร.นรต.
บก.ฝรก.
ศฝร.ภ.1-9
และ กก.1-9
บก.กฝ.
บช.ตชด.

๗๕
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2. พัฒนาระบบความ
เจริญก้าวหน้า
ในหน้าที่โดยยึดหลัก
สมรรถนะความรู้
ความสามารถ
ความโปร่งใส
และเป็นธรรม

2.1 ปฏิรูประบบงานตารวจให้สามารถอานวย
ความยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
โปร่งใส

1) ปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง และเส้นทางการเติบโต
ทางสายอาชีพ (Career Path)

2.2 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง เพื่อให้เป็นไป
ตามระบบคุณธรรม

2.3 ค่าตอบแทนและสวัสดิการเพื่อดารงชีพ
อย่างมีศักดิ์ศรี

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สกพ.

ปฏิบัติ
สกพ.

1) ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง -ระดับความสาเร็จของการ
ข้าราชการตารวจ เพื่อปรับระบบการ
ปรับกฎ ระเบียบหลักเกณฑ์
แต่งตั้งให้ข้าราชการตารวจที่มีความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง
ความสามารถ ตรงกับงานตามระบบ
คุณธรรม

สกพ.

สกพ.

1) ปรับปรุงเงินประจาตาแหน่งและเงิน -ระดับความสาเร็จของการ
เพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ปรับปรุงเงินเพิ่มฯ
2) โครงการจัดหาและปรับปรุง
ที่พักอาศัยข้าราชการตารวจ

สกพ.

สกพ.
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-ระดับความสาเร็จของการ
ปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง และ
เส้นทางการเติบโต
(Career Path)

๗๖
กลยุทธ์
3. ส่งเสริมข้าราชการ
ตารวจมีสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจให้
แข็งแรงพร้อมปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
รพ.ตร.

ปฏิบัติ
รพ.ตร.

-จานวนรายการตรวจ
พิสูจน์ด้านนิติเวช และ
วิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์

รพ.ตร.
(นต.)

รพ.ตร.
(นต.)

3) โครงการลาเลียงผู้ป่วยโดยเฮลิคอปเตอร์

-ดูแลและทาการพยาบาล
ผู้ป่วยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักเกณฑ์การลาเลียง
ทางอากาศ ร้อยละ 100

รพ.ตร.

รพ.ตร. และ
บ.ตร.

1) โครงการตรวจสุขภาพประจาปี
ของข้าราชการตารวจทั้งประเทศ

-ข้าราชการตารวจเข้ารับ
การตรวจสุขภาพประจาปี
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85

รพ.ตร.

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

3.1 เพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ
1) ตรวจและให้บริการทางด้านสุขภาพ
ข้าราชการตารวจและครอบครัว และประชาชน ข้าราชการตารวจและครอบครัว และ
ให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว และมีโอกาสเข้าถึง ประชาชน
อย่างเป็นธรรม
2) โครงการการตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช

3.2 ส่งเสริมสุขภาพในเชิงรุก เน้นการส่งเสริม
การป้องกันสุขภาพให้แก่ข้าราชการตารวจ
ครอบครัวและประชาชน

ตัวชี้วัด
-จานวนผู้มารับบริการ
สุขภาพ ไม่น้อยกว่า
580,000 ราย

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วม ที่มีชื่อลาดับแรก เป็นหน่วยงานหลัก
2. หน่วยรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหน่วยงานสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม โดยให้เสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)
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แผนงาน งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.1.1 เงินเดือน
1.1.2 ค่าจ้างประจา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
75,654,722,600
75,088,872,200
75,068,222,300
74,883,887,400
184,334,900
20,649,900

2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเช่าบ้าน
(2) ค่าตอบแทนกาลังคนด้านสาธารณสุข
(3) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์กรณี
ไม่ทาเวชปฏิบัติส่วนตัว
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
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565,850,400
565,850,400
148,112,400
49,992,000
7,320,000
359,490,000
936,000
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แผนงานพื้นฐาน

27,283.6365 ล้านบาท
งบประมาณ
แผนงานพื้นฐาน
(ล้านบาท)
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
5,811.3853
ผลผลิต : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
174.5340
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ถวายความปลอดภัยเป็นไปอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์
โดยไม่มีเหตุระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท ร้อยละ 100
กิจกรรม : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ถวายความปลอดภัยเป็นไปอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราช
ประสงค์โดยไม่มีเหตุระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท ร้อยละ 100
กิจกรรม : สร้างจิตสานึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการรณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสานึกของประชาชน
ให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (3,650 ครั้ง)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การรณรงค์สร้างจิตสานึกและค่านิยมโดยชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (676 ชุมชน/
448 หมู่บ้าน)
กิจกรรม : การส่งเสริมโครงการพระราชดาริและตามแนวพระราชดาริ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรมการส่งเสริมโครงการเรียนรู้หลักการทรงงานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดาริ 3 โครงการ
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
1,308.9018
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินบริเวณ
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับจานวน
เหตุการณ์ฯ 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่มีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวัง และ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ผลผลิต : การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการกระทาความผิดคดีเฉพาะทาง
1,225.4801
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการดาเนินคดีอาชญากรรมเฉพาะทาง 3,000 คดี
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจับกุมการกระทาความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
ไม่น้อยกว่า 3,150 คดี
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การออกตรวจดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตน่านน้า
70,900 ครั้ง/ปี
กิจกรรม : การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการดาเนินคดีอาชญากรรมเฉพาะทาง 3,000 คดี
กิจกรรม : การปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจับกุมการกระทาความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ไม่น้อย
กว่า 3,150 คดี
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แผนงานพื้นฐาน
กิจกรรม : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตน่านน้าและ
การรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การออกตรวจดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตน่านน้า
70,900 ครั้ง/ปี
ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่น้อยกว่า
152,500 ราย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดาเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
กิจกรรม : การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่น้อยกว่า
152,500 ราย
ผลผลิต : การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าว
ไม่พึงปรารถนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ดาเนินการจับกุมผลักดันออกนอก
ราชอาณาจักร ไม่น้อยกว่า 300,000 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการป้องกันปราบปราม
ผลักดันคนต่างด้าวและการรับบริการตรวจอนุญาต ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาผลักดันคนต่างด้าวลักลอบหนีเข้าเมืองโดยคดีถึงที่สุดแล้วและ
สานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้รับตัวไว้เพื่อดาเนินการผลักดันออกนอก
ราชอาณาจักร ภายใน 7 วัน
กิจกรรม : การป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการป้องกันปราบปราม
คนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ดาเนินการจับกุมผลักดันออกนอก
ราชอาณาจักร ไม่น้อยกว่า 300,000 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการป้องกันปราบปราม
ผลักดันคนต่างด้าวและการรับบริการตรวจอนุญาต ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
กิจกรรม : การตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรและการอนุญาตให้คน
ต่างด้าวพานักอยู่ในราชอาณาจักร
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาผลักดันคนต่างด้าวลักลอบหนีเข้าเมืองโดยคดีถึงที่สุดแล้วและ
สานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้รับตัวไว้เพื่อดาเนินการผลักดันออกนอก
ราชอาณาจักร ภายใน 7 วัน
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งบประมาณ
(ล้านบาท)

1,144.5246

224.8793

80
แผนงานพื้นฐาน
ผลผลิต : การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและการเตรียมพร้อมรับภัยคุกคาม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตารวจในการเฝ้า
ระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ร้อยละ 80
กิจกรรม : การเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หมู่บ้านเป้าหมายที่ดาเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ชายแดนเพื่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐ
ไม่น้อยกว่า 4,000 หมู่บ้าน
กิจกรรม : การดาเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการ
รักษาความปลอดภัยบุคคลสาคัญ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตข่าวกรองที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ การรักษาความ
ปลอดภัยของบุคคลและสถานที่ที่นามาใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า
3,500 เรื่อง
ผลผลิต : การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไม่เกิน 10 คดี/นักท่องเที่ยวหนึ่งแสนคน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นการให้บริการและ
อานวยความสะดวก ร้อยละ 80
กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไม่เกิน 10 คดี/นักท่องเที่ยวหนึ่งแสนคน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นการให้บริการและ
อานวยความสะดวก ร้อยละ 80
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน 4.85 คดีต่อประชากร
หนึ่งแสนคน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่เกิน 17.24 คดี
ต่อประชากรหนึ่งแสนคน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความหวาดกลัวภัยของประชาชน ไม่เกิน ร้อยละ 40
กิจกรรม : การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน 4.85 คดี ต่อประชากร
หนึ่งแสนคน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่เกิน 17.24 คดี
ต่อประชากรหนึ่งแสนคน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความหวาดกลัวภัยของประชาชน ไม่เกิน ร้อยละ 40
กิจกรรม : การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช
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งบประมาณ
(ล้านบาท)
1,649.4916

83.5739

21,472.2512
21,366.3773

81
แผนงานพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้มารับบริการตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช จานวน 55,000 ราย
กิจกรรม : การตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดาเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตารวจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตรวจสถานที่เกิดเหตุและเก็บวัตถุพยานคดีอาญาด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 73,977 เรื่อง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตรวจพิสูจน์หลักฐานของกลางอื่น ๆ 134,985 เรื่อง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : งานทะเบียนประวัติอาชญากร 6,781,964 ราย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชน พนักงานสอบสวนหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนต่อการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ของผู้มาใช้บริการ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของการออกรายงานการตรวจพิสูจน์หลักฐานได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ตัวชี้วัด : ตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติดและวัสดุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาน 124,809 เรื่อง
กิจกรรม : การผลิตและฝึกอบรมตารวจ
ตัวชี้วัด : การผลิตและฝึกอบรมตารวจ 51,785 นาย
กิจกรรม : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การให้บริการด้านการสื่อสารเทคโนโลยีและการสนับสนุนทาง
เทคโนโลยี 7,656,504 ครั้ง
ผลผลิต : การให้บริการสุขภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้มารับบริการสุขภาพ จานวน 580,000 ราย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
กิจกรรม : การตรวจรักษาทางการแพทย์และการให้บริการสุขภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้มารับบริการสุขภาพ จานวน 580,000 ราย
ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การสืบสวนและสอบสวนคดีที่สามารถทาสานวนส่ง ป.ป.ช.
หรือ ป.ป.ท. ให้ดาเนินการตามกฎหมาย 50 คดี
กิจกรรม : การสืบสวนและสอบสวนการกระทาความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การสืบสวนและสอบสวนคดีที่สามารถทาสานวนส่ง ป.ป.ช. หรือ
ป.ป.ท. ให้ดาเนินการตามกฎหมาย 50 คดี
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งบประมาณ
(ล้านบาท)

89.8685

16.0054
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แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน ปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เสี่ยงได้รับการตรวจ ไม่น้อยกว่า 500 ครั้งต่อปี
กิจกรรม : การป้องกันปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติด้านสัตว์ป่า
พืชป่า และไม้ผิดกฎหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เสี่ยงได้รับการตรวจ ไม่น้อยกว่า 500 ครั้งต่อปี
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
โครงการ : จัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ที่มีอยู่และจัดหาได้ตามกรอบ ร้อยละ 70
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและความมั่นใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้
ยุทโธปกรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
กิจกรรม : จัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ที่มีอยู่และจัดหาได้ตามกรอบ ร้อยละ 70
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและความมั่นใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้
ยุทโธปกรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
โครงการ : การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง จานวน 10,000 คน
กิจกรรม : การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ร้อยละ 100
กิจกรรม : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การขึ้นทะเบียนเครือข่ายของพนักงานรักษาความปลอดภัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
โครงการ : ปฏิรูประบบงานตารวจ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของประชาชนในการปฏิบัติงานของตารวจ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
กิจกรรม : การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของประชาชนในการอานวยความยุติธรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
กิจกรรม : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของประชาชนในการปฏิบัติงานของตารวจ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
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งบประมาณ
(ล้านบาท)
30.8637
30.8637

5,789.4879
5,330.5500

458.9379

3,962.3329
3,962.3329
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แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
โครงการ : ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้เข้าใจปัญหาและมีส่วนร่วมการ
ดาเนินการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้เข้าใจปัญหาและมีส่วนร่วมการ
ดาเนินการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการดาเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนเหตุการณ์ลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับ
ค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ( พ.ศ.2558-2560)
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนเหตุการณ์ลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับ
ค่าเฉลีย่ 3 ปีย้อนหลัง ( พ.ศ.2558-2560)
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนคดีความมั่นคงที่เข้าสู่การพิจารณาในชั้นอัยการ เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของจานวนคดี
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพกาลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตารวจในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนเหตุการณ์ลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับ
ค่าเฉลีย่ 3 ปีย้อนหลัง ( พ.ศ. 2558 - 2560)
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพกาลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตารวจในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนเหตุการณ์ลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับ
ค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ( พ.ศ. 2558 - 2560)
แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดาเนินคดีการกระทาความผิดค้ามนุษย์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนการดาเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่า 200 คดี
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้กระทาความผิดที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และความผิดที่
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ที่สืบสวนจับกุมได้ ไม่น้อยกว่า 330 คน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการตรวจเพื่อป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
จานวน 1,000 ครั้ง

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบประมาณ
(ล้านบาท)
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67.8245

139.7487
139.7487
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กิจกรรม : ป้องกัน ปราบปราม ดาเนินคดี และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระทา
ความผิดที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง
กับการค้ามนุษย์ ที่กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ สืบสวน
จับกุมได้ไม่น้อยกว่า 100 คน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการตรวจเพื่อป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
จานวน 1,000 ครั้ง
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดาเนินคดีการกระทาความผิดค้ามนุษย์และ
ความผิดที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนการดาเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่า 200 คดี
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง
กับการค้ามนุษย์ที่สืบสวนจับกุมได้ ไม่น้อยกว่า 230 คน
กิจกรรม : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดาเนินคดี
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้าราชการตารวจที่ผ่านการอบรม ร้อยละ 80 มีความรู้ความชานาญ
เฉพาะทางด้านการค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
โครงการ : สร้างภูมิคมุ้ กันและป้องกันยาเสพติด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ร้อยละ 100
กิจกรรม : การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
หรือเทียบเท่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ร้อยละ 100
โครงการ : ปราบปรามการค้ายาเสพติด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จับกุมผู้กระทาผิดคดียาเสพติดรายสาคัญ ไม่น้อยกว่า 62,000 คดี
กิจกรรม : การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ : จับกุมผู้กระทาผิดคดียาเสพติดรายสาคัญ ไม่น้อยกว่า 62,000 คดี
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบบริการที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคงในเขตพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
กิจกรรม : พัฒนาหน่วยงานอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมสาหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมและความมั่นคงได้รับการพัฒนา
จานวน 7 แห่ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบบริการที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคงในเขตพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบบริการที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคงในเขตพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านสังคม และความมั่นคงได้รับการพัฒนา
จานวน 4 แห่ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบบริการที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคงในเขตพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
แผนงานบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
โครงการ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC ให้มีความพร้อมสาหรับการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมและความมั่นคง ในพื้นที่ EEC ได้รับ
การพัฒนา 1 แห่ง/หลัง
กิจกรรม : พัฒนาหน่วยงานอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมสาหรับการปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ EEC
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมและความมั่นคงในพื้นที่ EEC ได้รับ
การพัฒนา 1 แห่ง/หลัง
โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ EEC
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบบริการที่เกี่ยวข้องโครงสร้างด้านสังคม และความมั่นคง
ในพื้นที่ EEC ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
กิจกรรม : จัดหาครุภัณฑ์และระบบการบริการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ EEC
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบบริการที่เกี่ยวข้องโครงสร้างด้านสังคม และความมัน่ คง
ในพื้นที่ EEC ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการ : การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ที่นาไปใช้ประโยชน์
จานวน 11 เรื่อง
กิจกรรม : การวิจัยพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ที่นาไปใช้ประโยชน์ จานวน 1 เรื่อง
กิจกรรม : การวิจัยประยุกต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ที่นาไปใช้ประโยชน์
จานวน 10 เรื่อง
โครงการ : วิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ที่นาไปใช้ประโยชน์ จานวน 2 เรื่อง
กิจกรรม : การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบประมาณ
(ล้านบาท)

24.7500
22.3740

2.3760

14.4772
9.0406

3.0826
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ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ที่นาไปใช้ประโยชน์ จานวน 2 เรื่อง
โครงการ : ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการสินค้าในรายการบัญชีนวัตกรรม เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ภาครัฐ ร้อยละ 100
กิจกรรม : ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ตัวชี้วัด : รายการสินค้าในรายการบัญชีนวัตกรรมเกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐ ร้อยละ 100
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการ : สร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้าราชการในสังกัดได้รับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ร้อยละ 80
กิจกรรม : การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้าราชการในสังกัดได้รับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ร้อยละ 80
แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
โครงการ : พัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65
กิจกรรม : การพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 30
กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
ประจาปี 2561
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 30
กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนห้องเรียนที่ได้รับการพัฒนาเป็นห้องเรียนอัจฉริยะ จานวน 27 ห้อง
กิจกรรม : โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 30
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการอานวยความยุติธรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
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งบประมาณ
(ล้านบาท)
2.3540

6.0810
6.0810

251.2245
251.2245

125.5902
125.5902

550.0000
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ส่วนที่ 4
การนาแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของสานักงานตารวจแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
การถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ
1. หลักการ
1.1 พัฒ นาส านั กงานตารวจแห่ งชาติโ ดยยึด แนวทางตามแผนปฏิบัติราชการ ส านั กงานตารวจแห่ งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นกรอบทิศทางหลักในการแปลงสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจ
แห่งชาติ
1.2 บริหารงานโดยกระจายการพัฒนาลงสู่หน่วยปฏิบัติ พร้อมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนา
ตามความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ และให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
1.3 เพิ่มองค์ความรู้แก่บุคลากร เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ นวั ตกรรม และความคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร
1.4 บูรณาการความร่วมมือโดยกระบวนการสร้างเครือข่าย เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา และพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสานักงานตารวจแห่งชาติ
1.5 บริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติ โดยสร้างความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงสู่แผนการ
ปฏิ บั ติร าชการประจ าปี ง บประมาณ แผนเฉพาะด้ า น และระบบการจัด สรรงบประมาณที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพสามารถ
ตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการ การพัฒนาเชิงพื้นที่ และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถติดตามความก้าวหน้า
ผลการดาเนินงานของสานักงานตารวจแห่งชาติเพื่อพัฒนาองค์กรในปีงบประมาณต่อไปได้อย่างแท้จริง
2. แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติ
2.1 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกหน่วยในสังกัดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมายของแผนปฏิบัติราชการ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสื่อสารประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยรองรับ และการติดตามผลประเมินผลการปฏิบัติตามแผนฯ ดังกล่าว เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่มีความถูกต้องและ
เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน
2.2 หน่วยระดับกองบัญชาการ จั ดทาแผนปฏิบัติราชการของหน่วย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในระดับกองบัญชาการ
2.3 หน่ ว ยระดั บ กองบั ง คั บ การ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ของกองบั ง คั บ การ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561
2.4 ให้ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ นาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติและของหน่วย มาเป็นจุดเน้นในการวางแผนสาหรับจัดทาคาของบประมาณในปีต่อไป เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
ตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่กาหนดไว้
2.5 ประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ รวมทั้ ง ผลการติ ด ตามและ
ประเมินผลให้ข้าราชการตารวจ หน่วยงานของรัฐ และประชาชน รับทราบและสามารถเข้าถึงข้อมูล รวมทั้งสามารถ
ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่ประกาศใช้ เพื่อนาข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นมาทบทวนและปรับปรุง
แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้มีความครอบคลุมและสนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชน
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การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
การประเมิ น ผลการด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ให้หน่วยปฏิบัติตามกลยุทธ์/แนวทางการดาเนินการ โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ
สานักงานตารวจแห่งชาติ รายงานผลการดาเนินการไปยังหน่วยงานรับผิดชอบหลักระดับสานักงานตารวจแห่งชาติ 2 ครั้ง
คือ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 1 เมษายน 2561 และครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561
2. ให้หน่วยรับผิดชอบหลักตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ รายงานผลการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ พร้อมทั้งสรุปผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด ทั้งเชิงปริมาณ/คุณภาพ/ความสาเร็จ
ที่หน่วยรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลักหรือเป็นหน่วยรับผิดชอบตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รายงานผลให้สานักงานตารวจแห่งชาติ ผ่านสานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (สยศ.ตร.) 2 ครั้ง
คือ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561 และครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561
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ภาคผนวก
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แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยง
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ/งบประมาณ
และยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
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สานักงานตารวจแห่งชาติ (114,258.5436 ล้านบาท)
วิสัยทัศน์

เป็นตารวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน

เป้าหมาย
แผนฯ 12

ตัวชี้วัด
เป้าหมายแผนฯ
12

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ

1. ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี
แผนฯ 12

พื้นฐาน + ยุทธศาสตร์ + บุคลากร (112,724.0436 ล้านบาท)
บูรณาการ (1,537.5000 ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
1. ปกป้อง
และเชิดชู
สถาบัน
พระมหา
กษัตริย์
ให้เป็น
สถาบันหลัก
ของประเทศ

1.1 จานวน
กิจกรรม
เทิดพระ
เกียรติและ
เชิดชู
สถาบัน
พระมหา
กษัตริย์
เพิ่มขึ้น

2. สังคมมีความสมาน
-ฉันท์ ผู้เห็นต่างทาง
ความคิดของคนใน
ชาติ สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติ
ประชาชนมีส่วนร่วม
ป้องกันแก้ไขปัญหา
ความมั่นคง

2.3 จานวน
กิจกรรมที่
ประชาชนมี
ส่วนร่วม
ป้องกันแก้ไข
ปัญหาความ
มั่นคงเพิ่มขึ้น

3. ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีความ
ปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรั พ ย์ สิ น มี โ อกาสใน
การศึก ษาและประกอบ
อาชี พ ที่ ส ร้ างร ายไ ด้
เพิ่มขึ้น

4. ประเทศไทยมีความ
สัมพันธ์และความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ
และนานาประเทศในการ
ป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบ
ต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ

3. มูลค่าความ
เสียหายและ
จานวนการก่อ
เหตุร้ายที่มี
มูลเหตุจาก
ความไม่สงบ
ลดลง

4.2 จานวนคดีที่
เกี่ยวข้องกับภัย
คุกคามข้ามชาติ
ลดลง
4.4 จานวนคดีที่
เกี่ยวข้องกับยา
เสพติดลดลง
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่
3 การพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

6. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐ
การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย

5. ประเทศไทยมี
ความพร้ อ มต่ อ
ก า ร รั บ มื อ ภั ย
คุ ก คาม ทั้ ง ภั ย
คุกคามทางทหาร
และภั ย คุ ก คาม
อื่น ๆ

8. ประเทศ
ไ ท ย มี รายได้จาก
การท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นและมีขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวสูงขึ้น

3. คนไทยมีการศึกษาที่
มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลและมี
ความสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนือ่ ง

4. ลดจานวนการ
ดาเนินคดีกับผู้มิได้
กระทาความผิด

5.1 ระยะเวลาใน
การระดมสรรพ
กาลังเมื่อเกิดภัย
คุกคาม
5.2 อันดับความ
เสี่ยงจากการก่อการ
ร้ายต่ากว่าอันดับที่
20 ของโลก
(ดัชนีความเสีย่ ง
ของโลกของ WEF )

8.1 อันดับ
ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยว
(TTCI) ไม่ต่ากว่า
อันดับที่ 30

3.1 ผล
คะแนนสอบ
PISA ในแต่ละ
วิชาไม่ต่ากว่า
500

4.1 จานวนคดีที่รัฐ
ดาเนินคดีกับผู้มิได้
กระทาความผิดซึ่ง
ต้องชดเชยความ
เสียหายลดลง
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เป้าหมายหน่วยงาน/
บูรณาการ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
หน่วยงาน/
บูรณาการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พื้นฐาน
1.ถวาย
ความ
ปลอดภัย
เป็นไปอย่าง
สมพระ
เกียรติต้อง
ตามพระราช
ประสงค์โดย
ไม่มีเหตุ
ระคายเคือง
เบื้องพระ
ยุคลบาท
(ร้อยละ
100)

174.5340

แผนงานยุทธศาสตร์

-

งบประมาณรวม 3 แผน

พื้นฐาน+
ยุทธศาสตร์
1.จานวน
ประชาชน
ที่มีส่วนร่วม
ในการแก้ไข
ปัญหา
ความมั่นคง
เพิ่มขึ้น
(10,000 คน)

สยศ.ตร.

แผนงานพื้นฐาน

แผนงานบูรณาการ

2. เสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ป้องกันแก้ไข
ปัญหาความมั่นคง

1. ถวายความ
ปลอดภัยและ
สร้างจิตสานึก
ต่อสถาบัน
พระมหา
กษัตริย์

174.5340

แผนงาน
บูรณา
การ
1 แผน
1.สร้าง
ความ
ปรอง
ดองและ
สมาน
ฉันท์

สยศ.ตร.
(ผก.) สกบ.

5,789.4879

-

พื้นฐาน+ยุทธศาสตร์
1.เหตุการณ์การก่อ
เหตุรุนแรงที่มี
ผลกระทบต่อชีวิต
และทรัพย์สินบริเวณ
พื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบ กับ
จานวนเหตุการณ์ฯ
3 ปีย้อนหลัง
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558-2560)
ไม่น้อยกว่า
(ร้อยละ 5)

แผนงาน
บูรณาการ
1 แผน
1.ขับ
เคลื่อน
การแก้ไข
ปัญหา
จังหวัด
ชายแดน
ภาคใต้

1,308.9018

-

20.0000
5,809.4879

-

5. เตรียมความ
พร้อมการปกป้อง
และ ความมั่นคง
ภายใน
ราชอาณาจักร

4. ป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติและ
กระทาความผิดคดีเฉพาะ
ทาง
พื้นฐาน+
ยุทธศาสตร์
1.จานวนคน
ต่างด้าว
ไม่พึง
ปรารถนา
ที่ห้ามเข้ามา
ราชอาณาจักร
(3,070 คน)

แผนงาน
บูรณาการ
2 แผน
1.จัดการปัญหา
แรงงานต่าง
ด้าวและ
การค้ามนุษย์
2.ป้องกัน
ปราบปราม
และบาบัด
รักษาผู้ติด
ยาเสพติด

บช.ก. บช.ทท.
บช.ปส. สตม.

ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

-

-

3. เพิ่มประสิทธิภาพ
การควบคุมสถานการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

-

2,678.4579

-

30.8637

160.2099

1,496.1117

-

พื้นฐาน+ยุทธศาสตร์
1. ความพึงพอใจ
และความเชื่อมั่นใน
การปฏิบตั ิงานของ
ตารวจในการเฝ้า
ระวังและแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์
เกี่ยวกับความมั่นคง
ของรัฐ
(ร้อยละ 80)

บช.ตชด.
-

6. เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจสูงขึ้น

7. เพิ่มคุณภาพ
การศึกษาให้
เด็กนักเรียน
บริเวณพื้นที่
ชายแดน

แผนงานบู ร ณา
การ 3 แผน
1. พัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
2. พัฒนา
ระเบียง
เศรษฐกิจภาค
ตะวันออก
3. ส่งเสริมการ
วิจัยและ
นวัตกรรม

แผนงาน
บูรณาการ
1 แผน
1. ยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษา
และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

สตม. สยศ.ตร.
(วจ.)

บช.ตชด.

1,649.4916

-

-

908.7279

-

65.6665

125.5902

1,649.4916

65.6665

125.5902

3,618.0495

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

75,654.7226

งบประมาณรวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

114,258.5436

แผนงานบูรณา
การ 2 แผน
1. ป้องกัน
ปราบปรามการ
ทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ
2. ปฏิรูป
กฎหมายและ
พัฒนากระบวน
การยุตธิ รรม

21,472.2512

-

(รวมกองทุน 550.0000)
-

-

พื้นฐาน+ยุทธศาสตร์
1. ร้อยละความเชื่อมั่น
ของประชาชนใน
การปฏิบัติงานของ
ตารวจ ไม่น้อยกว่า
(ร้อยละ 80)
2. ประชาชนมีความ
เชื่อมั่นในการอานวย
ความยุติธรรม
ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ
80) (กองทุนฯ)

สยศ.ตร.(ผอ.) บชก.(บก.ปปป.)
รพ.ตร. สงป.

-

-

-

3,962.3329
-

251.2245

25,691.8856

14 มิ.ย. 60
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8. บังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค
เป็นธรรม และปฏิรูประบบงานตารวจ
ให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส

๙๓
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการและงบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบประมาณสานักงานตารวจแห่งชาติ 114,258.5436 บาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ

งบรายจ่าย
งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

รวม 3 แผนงาน

15,008.2552

20,038.7551

436.2138

2,941.5999 38,603.8210

รวมแผนงานพื้นฐาน

13,998.3123

12,449.0058

306.2866

530.0318 27,283.6365

1. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

3,382.5423

2,054.8586

267.4677

106.5167

5,811.3853

677.7473

445.2062

-

21.5711

1,144.5246

101.2533

122.7260

-

0.9000

224.8793

82.4078

1.1661

-

-

-

-

174.5340

-

174.5340

1,220.1079

334.9635

50.4000

44.0202

1,649.4916

237.4641

944.8798

42.5337

0.6025

1,225.4801

1,063.8377

205.9170

-

39.4229

1,308.9018

2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ

10,615.7700

10,394.1472

38.8189

423.5151 21,742.2512

ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

10,525.8121

10,380.0912

37.0389

423.4351 21,366.3773

ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
ผลผลิตที่ 2 : การป้องกันและการ
ปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้า
เมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา
ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความ
ปลอดภัยและให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว
ผลผลิตที่ 4 : การถวายความ
ปลอดภัยพระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ์
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและการ
เตรียมพร้อมรับภัยคุกคาม
ผลผลิตที่ 6 : การป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติและการกระทา
ความผิดคดีเฉพาะทาง
โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์
ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
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83.5739

๙๔
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ

งบรายจ่าย
งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการสุขภาพ

81.5015

6.5070

1.7800

0.0800

89.8586

ผลผลิตที่ 3 : การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

8.4564

7.5490

-

-

16.0054

รวมแผนงานยุทธศาสตร์

522.1757

7,282.6073

-

1,977.9105

9,782.6845

3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ด้านความมั่นคง

30.8637

-

-

-

30.8637

โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการป้องกัน ปราบปราม
หยุดยั้งการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่า

30.8637

-

-

-

30.8637

-

3,811.5864

-

1,977.9015

5,789.4879

-

3,352.6485

-

1,977.9015

5,330.5500

-

458.9379

-

-

458.9379

5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารราชการ
แผ่นดิน

491.3120

3,471.0209

-

-

3,962.3329

โครงการที่ 1 : โครงการปฏิรูป
ระบบงานตารวจ

491.3120

3,471.0209

-

-

3,962.3329

1,537.5000

306.9218

129.9272

433.6666

1,537.5000

-

-

20.000

-

20.0000

-

-

20.0000

-

20.0000

4. แผนงานยุทธศาสตร์รักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
โครงการที่ 1 : โครงการจัดหา
ยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม ของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ
โครงการที่ 2 : โครงการการบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและการ
มีส่วนร่วมของประชาชน

รวมแผนงานบูรณาการ

1. แผนงานบูรณาการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์
โครงการที่ 1 โครงการศูนย์ปฏิบตั กิ าร
ลูกเสือชาวบ้าน ในพระบรมราชา
นุเคราะห์
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๙๕
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
2. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการที่ 2 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย
และการดาเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการที่ 3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
กาลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการตารวจในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
3. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหา
แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
โครงการที่ 4 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการปราบปรามและ
ดาเนินคดีการกระทาความผิดค้า
มนุษย์
4. แผนงานบูรณาการป้องกัน
ปราบปรามและบาบัดรักษา
ผู้ติดยาเสพติด
โครงการที่ 5 โครงการสร้างภูมิคมุ้ กัน
และป้องกันยาเสพติด
โครงการที่ 6 โครงการปราบปราม
การค้ายาเสพติด
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการที่ 7 โครงการพั ฒ นา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ รองรั บ เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
โครงการที่ 8 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความ
มั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
6. แผนงานบูรณาการพัฒนา
ระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก
โครงการที่ 9 โครงการพั ฒ นา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานในพื้ น ที่ EEC ให้ มี
ความพร้อมสาหรับการปฏิบัติงาน

งบรายจ่าย
งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

-

106.8017

-

53.4082

160.2099

-

38.9772

-

53.4082

92.3854

-

67.8245

-

-

67.8245

136.2558

0.8649

-

2.6280

139.7487

136.2558

0.8649

-

2.6280

139.7487

516.3497

67.1468

-

185.4827

768.9792

-

-

-

185.4827

185.4827

516.3497

67.1468

-

-

583.4965

4.5900

21.8493

-

-

26.4393

-

11.2223

-

-

11.2223

4.5900

10.6270

-

-

15.2170

-

24.7500

-

-

24.7500

-

22.3740

-

-

22.3740
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๙๖
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
โครงการที่ 10 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความ
มั่นคงในพื้นที่ EEC
7. แผนงานบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม
โครงการที่ 11 โครงการส่งเสริมการ
วิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ
โครงการที่ 12 โครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
โครงการที่ 13 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ
8. แผนงานบูรณาการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
โครงการที่ 14 โครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน
9. แผนงานบูรณาการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
โครงการที่ 15 โครงการสร้างความ
เข้มแข็งในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
10. แผนงานบูรณาการปฏิรูป
กฎหมายและพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม
โครงการที่ 16 โครงการพัฒนาระบบ
การบริการในกระบวนการยุติธรรม
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวน
คดีอาญา
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวน
คดีอาญา

งบรายจ่าย
งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

-

2.3760

-

-

2.3760

-

2.3540

-

12.1232

14.4772

-

2.3540

-

-

2.3540

-

-

-

3.0826

3.0826

-

-

-

9.0406

9.0406

4.4877

11.1753

109.9272

-

125.5902

4.4877

11.1753

109.9272

-

125.5902

6.0810

-

-

-

6.0810

6.0810

-

-

-

6.0810

-

71.2000

-

180.0245

251.2245

-

71.2000

-

180.0245

251.2245

-

-

-

550.0000

550.0000

-

-

-

550.0000

550.0000

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

๙๗
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๙๘
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๙๙
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๑๐๐
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๑๐๑
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