ประกาศส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
เรื่อง ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
ด้วยพระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕ ก�ำหนดให้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืนตามหลักธรรมาภิบาล และหน่วยงานของรัฐ
ทุกหน่วยมีหน้าทีด่ �ำเนินการเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายตามทีก่ �ำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จึงได้
มีค�ำสัง่ ที่ ๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แต่งตัง้ คณะท�ำงานจัดท�ำยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ขึน้ เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์และจัดท�ำยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ให้สอดคล้อง
รองรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ แผนปฏิรปู
ประเทศ ๑๑ด้าน นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) นโยบายรัฐบาล นโยบายประเทศไทย ๔.๐
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ในการจัดท�ำยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) คณะท�ำงานจัดท�ำ
ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ได้ด�ำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนของหลักการจัดท�ำยุทธศาสตร์
ที่ครบถ้วน โดยผ่านการมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ การเปิดโอกาส
ให้ข้าราชการต�ำรวจทุกหน่วยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดท�ำยุทธศาสตร์โดยแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ เพือ่ ทบทวนและก�ำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร
เป้าหมายและตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จตามเป้าหมายของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ รวมทัง้ ได้ผา่ นการพิจารณาและรับฟัง
ความคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการด้านวิชาการตามประกาศคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม (ต�ำรวจ) เพื่อให้การจัดท�ำรายละเอียดของยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ มีความครบถ้วน สมบูรณ์
โดยก�ำหนดแนวทางการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็น ๔ ระยะ ๆ
ละ ๕ ปี และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติด้วยการจัดท�ำเป็นแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี และระยะ ๑ ปี พร้อมทั้ง
ก�ำหนดการติดตามประเมินผลให้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
ดังนัน้ จึงให้ผบู้ ริหารทุกระดับของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และทุกหน่วยในสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
มีหน้าทีด่ �ำเนินการเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายตามทีก่ �ำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๒๕๘๐) พร้อมทัง้ จัดท�ำแผนปฏิบตั ริ าชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปี ซึง่ มีรายละเอียดของแผนงาน
โครงการ กิจกรรม ตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จ งบประมาณ และหน่วยรับผิดชอบทีช่ ดั เจน เพือ่ น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ติ ามภารกิจ
รับผิดชอบและใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการงบประมาณให้มคี วามสอดคล้องกัน ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การบริหารและการ
ปฏิบตั งิ านของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ บรรลุสวู่ สิ ยั ทัศน์ “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายทีป่ ระชาชนเชือ่ มัน่ ศรัทธา”
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พลต�ำรวจเอก
		
(จักรทิพย์ ชัยจินดา)
		
ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

ค�ำน�ำ
ด้วยรัฐบาลได้จัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้บรรลุสู่วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนา
แล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด�ำเนินการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติขึ้น
โดยมี พลต�ำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ เป็นหัวหน้าคณะท�ำงาน ซึ่งคณะท�ำงาน
ได้ด�ำเนินการจัดท�ำยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) มีความสอดคล้องรองรับ
กับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560 - 2564 แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) นโยบาย
รัฐบาล นโยบายประเทศไทย 4.0 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม
และการรับฟังความคิดเห็นจากข้าราชการต�ำรวจทุกหน่วยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ครบถ้วนตามกระบวนการและขั้นตอนของการจัดท�ำยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การ
เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ 2) การเพิ่มศักยภาพ
ในการบังคับใช้กฎหมาย การอ�ำนวยความยุตธิ รรมทางอาญา และการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม
3) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน และ 4) การพัฒนา
องค์กรให้ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยก�ำหนดการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ แบ่งเป็น 4 ระยะ ๆ ละ 5 ปี เพื่อมุ่งสู่
เป้าหมายให้ ประชาชน สังคม และประเทศชาติ มีความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ฉบับนี้ จึงเป็นนโยบายและกรอบ
แนวทางในการบริหารและการปฏิบตั งิ านของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ซึง่ ทุกหน่วยในสังกัดและข้าราชการต�ำรวจ
ทุกนายจะต้องน�ำไปสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุสู่วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”
และเป็นส่วนส�ำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
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ต่อภารกิจ

ยึดประโยชน์สุขของประชาชน
เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงาน
และบูรณาการการท�ำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ระบบการบริหาร
จัดการฐานข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ ระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล
และนวัตกรรมที่น�ำมา
ใช้ปฏิบัติงาน
ที่ทันสมัย
และมีมาตรฐาน

การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การบูรณาการและร่วมมือกันของ การบริหารจัดการองค์กรต�ำรวจ
ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนลดลง ภาคีเครือข่ายในการรักษาความ ที่มีธรรมาภิบาล มีขีดสมรรถนะสูง
และสังคมมีความสงบเรียบร้อย
สงบเรียบร้อยของชุมชนและสังคม
และมีความทันสมัย

สังคมมีความสงบสุขและ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ

สถาบันหลักและประเทศ
มีความมั่นคงปลอดภัย

การเสริมสร้างความมั่นคงของ
การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
สถาบันหลักของชาติและการรักษา
การอ�ำนวยความยุติธรรมทางอาญา
ในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ความมั่นคงภายในประเทศ
และการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม
ของสังคมอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ : “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”

แผนที่ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
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ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ส่วนที่ 1 บทน�ำ
สถานการณ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม วิสยั ทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ผลสัมฤทธิห์ น่วยงาน
พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนา
1. สถานการณ์
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 ก�ำหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เพื่ อ เป็ น เป้ า หมายระยะยาวในการพั ฒ นาประเทศ มาตรา 257 ก�ำหนดเป้ า หมายการปฏิ รู ป ประเทศ
(1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ (๒) สังคมมีความสงบสุข
เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล�้ำ (๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
ประกอบกับ มาตรา ๒๕๘ ให้ด�ำเนินการปฏิรูปประเทศให้เกิดผล โดยก�ำหนดแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม
5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสือ่ สารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน และ 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
โดยประเด็นการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรมก�ำหนดให้ด�ำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ และภารกิจของต�ำรวจให้เหมาะสม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการต�ำรวจให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าข้าราชการต�ำรวจจะได้
รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย และการพิจารณาบ�ำเหน็จความชอบ
ตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน ซึ่งในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายต้องค�ำนึงถึงล�ำดับอาวุโสและความรู้
ความสามารถประกอบกัน เพื่อให้ข้าราชการต�ำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของ
บุคคลใด มีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งนี้ การปฏิรูปที่ส�ำคัญ คือ การปฏิรูปต�ำรวจ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) รัฐบาลได้จัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อใช้
เป็นกรอบทิศทางระยะยาวในการพัฒนาประเทศ โดยก�ำหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2580 “ประเทศ
มีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยก�ำหนดการ
ขับเคลื่อนเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติเป็นระยะ ๆ ละ 5 ปี
ยุทธศาสตร์สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

3
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นแนวทาง
การพัฒนารองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการ
ยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะเวลา
5 ปี จ�ำนวน 10 ยุทธศาสตร์ ซึง่ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ทสี่ อดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคม
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน 4) ยุทธศาสตร์การเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน และ 6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นกลไกสนับสนุนให้การด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์
ทัง้ 6 ด้านสัมฤทธิผ์ ล ประกอบด้วย 7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
และ 10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ตามมาตรา 257 และ 258
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบด้วย 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย
4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข
8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน และ 11) ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) สอดคล้องรองรับ
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) ซึ่งประกอบด้วย ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้าง
ความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ ได้แก่ นโยบายด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นโยบายด้านการสร้างความเป็นธรรม
ความปรองดองและความสมานฉันท์ในชาติ นโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ได้แก่ นโยบายด้านจัดระบบการบริหารจัดการชายแดน
เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน นโยบายด้านการสร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
ข้ามชาติ นโยบายด้านการปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล นโยบายด้านการจัดระบบป้องกันและแก้ไข
ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง นโยบายด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน นโยบายด้าน
การเสริมสร้างความมัน่ คงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รปั ชัน นโยบายด้านการเสริมสร้างความมัน่ คงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร์ นโยบายด้านการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบาย
ด้านการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ นโยบายด้านการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ นโยบายด้านการพัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ นโยบายด้าน
การเสริมสร้างดุลยภาพในการด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
นโยบายประเทศไทย 4.0 และระบบราชการ 4.0 ยึดหลักธรรมาภิบาลเพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชน
มุ่งเน้นการปรับระบบราชการให้เป็นที่พึ่งของประชาชนและเชื่อถือไว้วางใจได้ โดย 1) เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน
2) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ 3) มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
ยุทธศาสตร์สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
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นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์ทสี่ �ำคัญอีกหลายด้าน ซึง่ เกีย่ วข้องกับภารกิจรับผิดชอบของส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ ได้แก่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
การจัดสรรงบประมาณ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ได้น�ำมาเป็นสารสนเทศที่ส�ำคัญในการ
วิเคราะห์และจัดท�ำยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ภายใต้สถานการณ์และเงือ่ นไขต่าง ๆ ข้างต้น รวมถึงสภาพการเปลีย่ นแปลงทางด้านโครงสร้างประชากร
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ตลอดจนปัจจัยการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ส่งผลให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ต้องปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
และความท้าทายในทุกมิติ จึงจ�ำเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาองค์กรที่รอบคอบและครอบคลุมด้วยการจัดท�ำ
ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ให้มีความสอดคล้องรองรับกับสถานการณ์
ในประเด็นหลักทีเ่ กีย่ วข้องกับภารกิจรับผิดชอบของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพือ่ ใช้เป็นทิศทางการพัฒนาในระยะยาว
โดยมุ่งให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์กรที่วางไว้ โดยการก�ำหนดแนวยุทธศาสตร์หลักและเป้าหมายในการขับเคลื่อน
การพัฒนาอย่างเป็นระบบ ออกเป็น 4 ระยะๆ ละ 5 ปี ด้วยการจัดท�ำแผนปฏิบตั ิราชการส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ระยะ 5 ปี ซึ่งมีการก�ำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และหน่วยรับผิดชอบที่ชัดเจน และ
ให้หน่วยในสังกัดน�ำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท�ำแผนปฏิบัตริ าชการระยะ 5 ปี และระยะ 1 ปี พร้อมจัดท�ำ
แผนงาน โครงการ กิจกรรมรองรับและใช้เป็นแผนในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีของทุกหน่วยให้มี
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
	1. เป็นองค์กรหลักที่มีอ�ำนาจและหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย
	2. มีหน่วยงานและก�ำลังพลในสังกัดปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงประชาชน แหล่งข้อมูล
		 และบูรณาการการท�ำงานกับทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การอ�ำนวยความยุติธรรม
		 ทางอาญา และการรักษาความสงบเรียบร้อย
จุดอ่อน (Weaknesses)
	1. การพัฒนาบุคลากรขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ
	2. ค่าตอบแทนและสวัสดิการของต�ำรวจยังไม่สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ
	3. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ
		 และไม่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่
4. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรยังไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
	5. การประชาสัมพันธ์องค์กรในเชิงรุกยังไม่เพียงพอและทันต่อสถานการณ์
โอกาส (Opportunities)
	1. ภารกิจที่รับผิดชอบมีความเกี่ยวข้องกับประโยชน์สุขของประชาชนโดยตรง
	2. นโยบายรัฐบาล ส่งเสริมให้มีการท�ำงานในลักษณะบูรณาการกับทุกภาคส่วนท�ำให้การปฏิบัติงาน
		 มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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	3. การปฏิรปู ประเทศตามรัฐธรรมนูญเป็นโอกาสในการปรับระบบการบริหารงานต�ำรวจให้มปี ระสิทธิภาพ
		 มากขึ้น
อุปสรรค (Threats)
	1. สังคมยังมีความขัดแย้งทางด้านความคิดอยู่บ้างและอาจมีความเคลื่อนไหวที่ส่งผลกระทบต่อ
		 ความสงบเรียบร้อย
	2. รูปแบบการก่ออาชญากรรมมีความสลับซับซ้อนจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และมีแนวโน้ม
		 เป็นอาชญากรรมข้ามชาติมากขึ้น
	3. กฎหมายบางฉบับมีความล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
4. กระแสสังคมและความสะดวกรวดเร็วของการติดต่อสือ่ สาร มีผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ านของต�ำรวจ
3. วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา
4. ค่านิยม
สมรรถนะ (Competency) สุจริตเป็นธรรม (Overall Fairness) ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People
Oriented) บริการด้วยใจ (Service Mind) : COPS
5. วัฒนธรรมองค์กร
ยึดมั่นในระเบียบวินัย บ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขให้กับประชาชน และมีการท�ำงานเป็นทีม
6. ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน
ประชาชนมีความเชือ่ มัน่ ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องต�ำรวจ สังคมและประเทศชาติมคี วามมัน่ คง และสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ
7. พันธกิจ
	1) ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
	2) บังคับใช้กฎหมายและอ�ำนวยความยุติธรรมทางอาญา
	3) รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของราชอาณาจักร
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8. เป้าหมายการพัฒนา
ระยะ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
- ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม
ของประชาชนไม่เกินร้อยละ (46.98)
(ที่มา : แผนแม่บทการบริหาร
งานยุติธรรมแห่งชาติ)
- ความพึงพอใจและความเชื่อมั่น
ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ
ต�ำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ (70.13)
(ทีม่ า : ตัวชีว้ ดั เป้าหมายหน่วยงานตาม
ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
(เดิม) และ พระราชบัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณฯ)

ระยะที่ 1
5 ปี

ระยะที่ 2
10 ปี

ระยะที่ 3
15 ปี

ระยะที่ 4
20 ปี

ปรับระบบการ
บริหารจัดการ
ภายในส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ

องค์กรมีความ
เข้มแข็ง
มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เต็มศักยภาพ

ท�ำงานเชิงรุก
ในทุกมิติ

Public Safety &
Security &
Partnership &
Wellness &
Sustainable

ร้อยละ 40

ร้อยละ 35

ร้อยละ 30

ร้อยละ 25

ร้อยละ 80

ร้อยละ 83

ร้อยละ 86

ร้อยละ 89

(พ.ศ. 2561 - 2565) (พ.ศ. 2566 - 2570) (พ.ศ. 2571 - 2575) (พ.ศ. 2576 - 2580)
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1	 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคง
				
ภายในประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2	 การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอ�ำนวยความยุติธรรมทางอาญา
				
และการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3	 การมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมัน่ คงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมัน่ คงภายในประเทศ
เป้าหมาย
	1. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความมั่นคงปลอดภัย
	2. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย
ตัวชี้วัดเป้าหมาย
	1. ถวายความปลอดภัยเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ต้องตามพระราชประสงค์
	2. ประชาชนในพื้นที่มีความสงบสุขและมีความเชื่อมั่นจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์
		 ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบ
		
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
กลยุทธ์	1.1.1	 ป้องกันและปราบปรามการกระท�ำความผิดที่เกี่ยวกับสถาบันหลัก
		1.1.2	 ถวายความปลอดภัยและจัดการจราจรอันเกีย่ วเนือ่ งกับการถวายความปลอดภัย
			
ให้สมพระเกียรติและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
		1.1.3	 พัฒนาประสิทธิภาพและความเข้มแข็งของกลไกที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
			
และป้องปรามการล่วงละเมิดสถาบันหลัก
		1.1.4 ทบทวนและปรับปรุงระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติว่าด้วยการถวาย
			
ความปลอดภัยและจัดท�ำหลักปฏิบัติว่าด้วยการถวายความปลอดภัย
			
ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 เผยแพร่และน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
กลยุทธ์	1.2.1	 น้อมน�ำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
			
แนวทางปฏิบัติ
		1.2.2	 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพระราชด�ำริและอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
		1.2.3	 สนับสนุนการด�ำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�ำริ
			
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
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		1.2.4 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา
			
พระมหากษัตริย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและภัยคุกคาม
		
ของชาติ
กลยุทธ์	1.3.1	 ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบตั กิ ารด้านต่าง ๆ ทีก่ ระทบต่อความมัน่ คง
			
ของประเทศ
		1.3.2	 เสริมสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือในการบริหารจัดการปัญหาด้านความมัน่ คง
			
และภัยคุกคามในทุกระดับทั้งภายในและภายนอกประเทศ
		1.3.3	 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความมัน่ คงให้มคี วามทันสมัย และทันสถานการณ์
			
และสามารถเชื่อมโยงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ในทุกมิติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย การอ� ำ นวยความยุ ติ ธ รรมทางอาญา
			 และการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม
เป้าหมาย
	1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความสงบเรียบร้อย
	2. ประชาชนได้รับการอ�ำนวยความยุติธรรมทางอาญาและการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
		 เสมอภาคและเป็นธรรม
	3. สนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ตัวชี้วัดเป้าหมาย
	1. ระดับความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติหน้าที่ของต�ำรวจเพิ่มขึ้น
	2. ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนลดลง
	3. อัตราการเกิดคดีต่อประชากรแสนคน (1. กลุ่มชีวิต ร่างกายและเพศ 2. กลุ่มทรัพย์)
4. สถิติในการไม่แจ้งความคืบหน้าของการด�ำเนินคดีต่อผู้เสียหายลดลง
	5. ประชาชนมีช่องทางในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของต�ำรวจเพิ่มขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการบังคับใช้กฎหมาย
กลยุทธ์	2.1.1	 รักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน โดยมุง่ เน้นการป้องกัน
			
อาชญากรรม
			2.1.1.1	 เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
			2.1.1.2	 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและน�ำเทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาใช้ในการแก้ไข
				
ปัญหาอาชญากรรม
		2.1.2	 ป้องกันปราบปรามยาเสพติด
			2.1.2.1	 เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
			2.1.2.2	 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและน�ำเทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาใช้ในการแก้ไข
				
ปัญหายาเสพติด
		2.1.3	 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
			2.1.3.1	 เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
				
จังหวัดชายแดนภาคใต้
			2.1.3.2	 รักษาความปลอดภัยจากเหตุความรุนแรงและขจัดภัยแทรกซ้อน
				
ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
		2.1.4 ป้องกันปราบปรามการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและคนต่างด้าว
			
ที่ไม่พึงปรารถนา
			2.1.4.1	 สกัดกัน้ สืบสวน ปราบปราม จับกุม คนต่างด้าวผิดกฎหมายหลบหนี
				
เข้าเมืองหรือผิดเงื่อนไขการได้รับอนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
				
อาชญากรรมข้ามชาติตามหมายจับของไทยและต่างประเทศ
			2.1.4.2	 ผลักดันส่งกลับคนต่างด้าวผิดกฎหมายออกนอกราชอาณาจักร
				
ให้เป็นไปตามขั้นตอน โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน
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		2.1.5	 เสริมสร้างประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการป้องกันปราบปราม
			
และด�ำเนินคดี รวมทัง้ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอก
			
ประเทศ ตลอดจนจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ประจ�ำกายประจ�ำหน่วย และเครือ่ งมือ
			
เครือ่ งใช้ทที่ นั สมัยให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบตั งิ านในการป้องกัน
			
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและภัยคุกคามต่าง ๆ
			
		2.1.6	 จัดท�ำระบบฐานข้อมูลเกีย่ วกับกฎหมาย วิธปี ฏิบตั ิ ข้อตกลง พันธสัญญา และ
			
หลักสิทธิมนุษยชน ทีป่ ระชาชนควรรูแ้ ละต้องปฏิบตั พิ ร้อมทัง้ เผยแพร่ในช่องทาง
			
ที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
		2.1.7 เสนอให้มกี ารยกร่าง ปรับปรุง แก้ไข และยกเลิกกฎหมายบางฉบับ เพือ่ เพิม่
			
ประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมให้สอดคล้องและเหมาะสม
			
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
		2.1.8	 น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
			
ในการบังคับใช้กฎหมาย และลดการใช้ดุลยพินิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2 การอ�ำนวยความยุติธรรมและพัฒนาระบบงานสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
		
ให้กับประชาชน
กลยุทธ์ 	2.2.1	 เพิ่มประสิทธิภาพในการอ�ำนวยความยุติธรรมทางอาญา
			2.2.1.1	 เพิม่ ช่องทางในการรับแจ้งเหตุและการเข้าถึงการอ�ำนวยความยุตธิ รรม
				
ทางอาญาเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็ว
			2.2.1.2	 พัฒนางานนิตวิ ทิ ยาศาสตร์และนิตเิ วชให้เข้าสูร่ ะบบมาตรฐานสากล
				
เพิม่ ขีดความสามารถงานในส่วนภูมภิ าค รวมถึงการจัดท�ำฐานข้อมูล
				
และเชื่อมโยงฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ ตลอดจนบูรณาการกับ
				
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
				
ประสิทธิภาพมากขึ้น
			2.2.1.3	 พัฒนามาตรการในการอ�ำนวยความยุตธิ รรมทางอาญา โดยพัฒนา
				
มาตรการคุ้มครองผู้เสียหายและพยาน ส่งเสริมการพัฒนางาน
				
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญา และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
				
สารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
				
ของต�ำรวจ
			2.2.1.4 บูรณาการการท�ำงานและฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่าง
				
หน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรมและหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
				
ทั้งในและต่างประเทศ
		2.2.2	 พัฒนาระบบงานสอบสวน งานกฎหมายและงานพิสูจน์หลักฐาน
			2.2.2.1	 ปรับโครงสร้างอัตราก�ำลังพนักงานสอบสวน ผู้ช่วยพนักงาน
				
สอบสวน ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายพิสูจน์หลักฐาน ให้สามารถ
				
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับปริมาณงาน
				
โดยเฉพาะในสถานีต�ำรวจ
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			2.2.2.2	 เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาขี ด สมรรถนะให้ พ นั ก งานสอบสวน
				
ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สืบสวน เจ้าหน้าที่สายตรวจ
				
ป้องกันปราบปราม ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายพิสูจน์หลักฐานมี
				
องค์ความรู้ มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ ทัศนคติ
				
ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรในการบริการประชาชนอย่างมืออาชีพ
				
เป็ น ที่ ย อมรั บ และมี ร ะบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
				
ของพนักงานสอบสวนให้มีมาตรฐาน
			2.2.2.3	 ก�ำหนดระยะเวลาในการด�ำเนินงานในทุกขัน้ ตอนของงานสอบสวน
				
ให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า
				
และสร้างระบบการตรวจสอบและ/หรือแจ้งความคืบหน้าให้
				
ประชาชนทราบโดยน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
			2.2.2.4 ปรับปรุงระบบงานสอบสวน โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
				
ในการรับค�ำร้องทุกข์กล่าวโทษและเชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างสถานี
				
ต�ำรวจทั่วประเทศ
			2.2.2.5	 เสริมสร้างและพัฒนาพนักงานสอบสวนผูเ้ กีย่ วข้องในการพิจารณาคดี
				
และรักษาสถานที่เกิดเหตุให้มีองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์
				
โดยพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์
			2.2.2.6	 ก�ำหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ
				
ของพนักงานสอบสวน ในการท�ำส�ำนวน
			2.2.2.7 ทบทวนการปรับค่าตอบแทนของพนักงานสอบสวน ผูช้ ว่ ยพนักงาน
				
สอบสวน ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายพิสูจน์หลักฐานให้สอดคล้อง
				
กั บ ปริ ม าณและคุ ณ ภาพของงาน รวมทั้ ง ให้ เ หมาะสมกั บ
				
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
กลยุทธ์	2.3.1	 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถานีต�ำรวจและหน่วยบริการประชาชน
			2.3.1.1	 ปรับปรุงและพัฒนาทางด้านกายภาพของสถานีต�ำรวจ และหน่วยบริการ
				
ประชาชน
			2.3.1.2	 ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนอง
				
ความต้องการของประชาชน
			2.3.1.3	 สร้างเสริมบุคลิกภาพ พฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากรให้มี
				
ความเป็นมิตรและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน
			2.3.1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการ และอ�ำนวย
				
ความสะดวกแก่ประชาชน
		2.3.2	 สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
			2.3.2.1	 บริหารจัดการและอ�ำนวยความสะดวกด้านการตรวจคนเข้าเมือง
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			2.3.2.2	 พัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงานต�ำรวจในเขตเศรษฐกิจ
				
พิเศษ
			2.3.2.3	 รักษาความปลอดภัยและอ�ำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
		2.3.3	 บริหารจัดการและอ�ำนวยความสะดวกด้านการจราจร
		2.3.4 สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเรี ย นรู ้ ใ ห้ แ ก่ เ ด็ ก นั ก เรี ย นในบริ เวณ
			
พื้นที่ชายแดน
		2.3.5	 บริการด้านสุขภาพให้กับประชาชน ข้าราชการต�ำรวจ และครอบครัว
		2.3.6	 น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมายและอ�ำนวย
			
ความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ
		2.3.7 จัดให้มีกระบวนการและช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบ
			
ที่หลากหลายพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน
		2.3.8	 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตส�ำนึกในการให้บริการประชาชน
			
(Service Mind) มีทัศนคติและวิธีการท�ำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยยึด
			
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย
	1. มีการบูรณาการและร่วมมือกันของภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น
		 ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนและสังคม
	2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความสงบเรียบร้อย
ตัวชี้วัดเป้าหมาย
	1. จ�ำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการต�ำรวจเพิ่มขึ้น
	2. ระดับความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของต�ำรวจเพิ่มขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนารูปแบบและวิธีการท�ำงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
กลยุทธ์	3.1.1	 ปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ของข้าราชการต�ำรวจทุกระดับให้ยดึ ถือประชาชน
			
เป็นศูนย์กลางตามแนวคิด Community Policing
		3.1.2	 สร้างความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ระหว่างต�ำรวจกับทุกภาคส่วน
			
ในการดูแลชุมชนและสังคม โดยเน้นการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่ต้นเหตุ
			
(Problem Oriented Policing)
		3.1.3	 เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ภาคเอกชน
			
และภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น
			
ตัดสินใจ การด�ำเนินการ ติดตามตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการ
			
สอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของต�ำรวจ
			
อย่างเหมาะสม
		3.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายรับรู้เข้าใจวิธีการรักษาความสงบ
			
เรียบร้อยภายในชุมชนของตนเอง และน�ำไปใช้เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้กบั
			
ชุมชนอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
กลยุทธ์	3.2.1	 เสนอให้มีการยกร่าง ปรับปรุงระเบียบ ค�ำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการ
			
ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และปฏิบัติ
			
หน้าที่ให้มีความยืดหยุ่นและทันสมัย
		3.2.2	 จัดท�ำระบบและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
			
และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ให้เข้าถึงได้โดยสะดวก รวดเร็ว
			
และง่ายต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
		3.2.3	 เสริมสร้างแรงจูงใจและความตระหนักในการมีส่วนร่วมของประชาชน
			
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมตามแนวทางจิตอาสา
		3.2.4 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมให้แก่ต�ำรวจ
			
ผู้ปฏิบัติหน้าที่และภาคีเครือข่าย
		3.2.5	 พัฒนาหลักสูตรการอบรมทีเ่ กีย่ วข้องให้ทนั สมัยและสอดรับกับสถานการณ์
			
ปัจจุบัน
		3.2.6	 ผลักดันให้ภาคีเครือข่ายเข้ามาสนับสนุนกิจการต�ำรวจ เพื่อความสงบสุข
			
ของชุมชนและสังคมในทุกด้าน
		3.2.7 ติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานในทุกขั้นตอน เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนา
			
ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
เป้าหมาย
	1. การจัดองค์กรมีความเหมาะสม มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรทางการบริหาร และน�ำระบบ
		 เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
	2. ระบบการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
	3. ข้าราชการต�ำรวจมีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ ทันสมัย เชีย่ วชาญในการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
		 ปฏิบัติงาน
4. ข้าราชการต�ำรวจมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรัก เชื่อมั่น และศรัทธาต่อองค์กร
		 ต�ำรวจ
	5. เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความโปร่งใส
ตัวชี้วัดเป้าหมาย
	1. ขีดสมรรถนะของข้าราชการต�ำรวจในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น
	2. คุณภาพชีวิตในการท�ำงานของข้าราชการต�ำรวจเพิ่มขึ้น
	3. ระดับความพึงพอใจของข้าราชการต�ำรวจต่อการบริหารงานของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติเพิ่มขึ้น
4. มีทรัพยากรทางการบริหารทีท่ นั สมัย ครบถ้วนทุกภารกิจและบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบเทคโนโลยี
		 สารสนเทศ
	5. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
		 Transparency Assessment : ITA) เพิ่มขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้รองรับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
4.1.1	 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงานในรูปแบบใหม่ ให้เหมาะสม
			
คล่องตัวในการบริหารงาน และเป็นส�ำนักงานสมัยใหม่ (Modern Office)
		
4.1.2	 กระจายอ�ำนาจการบริหารงานไปยังกองบัญชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองกระบวนทัศน์ใหม่
กลยุทธ์
4.2.1	 พัฒนาระบบการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตัง้ ให้มปี ระสิทธิภาพ
			
และมีการวางแผนก�ำลังคนที่เหมาะสม
		
4.2.2	 สร้างเส้นทางการเจริญเติบโต (Career Path) และสร้างความต่อเนื่อง
			
ในการด�ำรงต�ำแหน่งที่ชัดเจน รวมทั้งปรับปรุงการก�ำหนดต�ำแหน่ง
			
ทุกสายงานให้เหมาะสม
		
4.2.3	 พัฒนาระบบการแต่งตัง้ และพิจารณาบ�ำเหน็จความชอบของข้าราชการต�ำรวจ
			
ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit System)
		
4.2.4
			
4.2.5	
			

เสนอให้มีการยกร่าง แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของต�ำรวจให้เกิดประสิทธิภาพ
ส่งเสริม จูงใจ และรักษาคนดี คนเก่ง ผู้มีความรู้ความสามารถและ
มีจิตสาธารณะไว้ในองค์กร
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4.2.6	 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สามารถน�ำมาใช้ได้อย่าง
			
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
		
4.2.7 เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาสมรรถนะทางการกี ฬ าและร่ า งกายให้ แ ก่
			
ข้าราชการต�ำรวจ
		
4.2.8	 เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง สวั ส ดิ ก ารและค่ า ตอบแทนให้ แ ก่
			
ข้าราชการต�ำรวจและครอบครัวและส่งเสริมสนับสนุนการด�ำรงชีพ
			
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ข้าราชการต�ำรวจปฏิบัติหน้าที่
			
อย่างมีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3 การพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพ
		
และมีมาตรฐานระดับสากล
กลยุทธ์
4.3.1	 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยฝึกอบรมและเฉพาะทางของแต่ละสายงาน
		
4.3.2	 ปรับปรุงหลักสูตรและระบบการเรียน การสอน การฝึกอบรม ให้ทันสมัย
			
เหมาะสมกับสถานการณ์ และสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน
		
4.3.3	 ส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
			
ถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
			
เพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
		
4.3.4 ส่งเสริมให้ขา้ ราชการต�ำรวจยึดมัน่ ในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซือ่ สัตย์
			
สุจริต โดยยึดถือหลักปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
			
พอเพียง
		
4.3.5	 จัดระบบการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาข้าราชการต�ำรวจ
			
ให้ครอบคลุมทุกต�ำแหน่งและสายงาน ต่อเนื่องตลอดการรับราชการ
			
ให้มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพต�ำรวจและการบังคับใช้กฎหมาย
		
4.3.6	 พัฒนาระบบการผลิตบุคลากรในวิชาชีพต�ำรวจและการส่งเสริมวิชาการ
			
และวิชาชีพชั้นสูงด้านการบังคับใช้กฎหมายสู่มาตรฐานระดับสากล
		
4.3.7 ส่ ง เสริ ม การสร้ า งความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ สถาบั น การศึ ก ษา
			
และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารกิจการ
		
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
กลยุทธ์
4.4.1	 ปรับระบบวิธกี ารท�ำงาน ลดขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั งิ านให้สะดวก
			
รวดเร็ว และโปร่งใส
		
4.4.2	 เสนอให้มีการยกร่าง ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
			
ที่ล้าสมัยให้เป็นปัจจุบัน มีความชัดเจน เป็นธรรม สอดคล้องกับข้อบังคับ
			
และข้อตกลงระหว่างประเทศ
		
4.4.3	 ปรับรูปแบบและวิธกี ารท�ำงานในรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
			
(One stop service) และมีลักษณะครบวงจร โดยบูรณาการกับหน่วยงาน
			
ที่เกี่ยวข้อง
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4.4.4 ก�ำหนดมาตรการและกลไกในการป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต
			
ประพฤติมิชอบ และมาตรฐานการปฏิบัติตามวินัยของข้าราชการต�ำรวจ
		
4.4.5	 พัฒนากระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการและแผนอื่น ๆ
			
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
			
ของส�ำนั ก งานต�ำรวจแห่ ง ชาติ และหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ให้ ทั น สมั ย
			
และมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
		
4.4.6	 พัฒนาระบบวิธกี ารงบประมาณ การเงิน และการบัญชีให้เหมาะสมกับภารกิจ
			
ที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่ก�ำหนด
		
4.4.7 พัฒนาระบบการส่งก�ำลังบ�ำรุงให้มีความคล่องตัว ทันสมัย สะดวก
			
และรวดเร็ ว มี ก ารบริ ห ารจั ด การด้ ว ยระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
			
และมีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกันทุกหน่วยงาน
		
4.4.8	 พัฒนาระบบงานวิจยั ของข้าราชการต�ำรวจ ให้สามารถน�ำมาใช้เป็นประโยชน์
			
ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
		
4.4.9 ตรวจสอบ แนะน�ำ ติดตาม ประเมินผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตในการ
			
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องทุกหน่วยในสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วย
			
ความถูกต้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
		
4.4.10	ตรวจสอบ แนะน�ำ ติดตาม ประเมินผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตในการ
			
ปฏิบตั งิ านด้านการเงิน การบัญชี พัสดุของทุกหน่วยในสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจ
			
แห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถ
			
ตรวจสอบได้
ประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ี่ 4.5 การยกระดับมาตรฐานการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้มคี วามทันสมัย รองรับนโยบายประเทศไทย 4.0
กลยุทธ์
4.5.1	 เพิ่มสมรรถนะขององค์กรในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์
			
หรือภาวะฉุกเฉินให้สะดวกและรวดเร็ว
4.5.2	 พัฒนาระบบการป้องกัน ติดตาม เฝ้าระวัง และวิเคราะห์เหตุคุกคาม
			
ทางเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมดิ จิ ทั ล และจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระสานงาน
			
ด้าน Cyber crime
		
4.5.3	 สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางขององค์กร (Big Data) ให้ครอบคลุม
			
ทุกหน่วยงานและทันสมัย เพือ่ สนับสนุนภารกิจต�ำรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
			
และเชื่อมโยงกับส่วนราชการอื่นได้
		
4.5.4 พัฒนาและปรับวิธกี ารปฏิบตั งิ านระบบการบริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสาร
			
และการบริการประชาชนให้ทนั สมัย โดยน�ำนวัตกรรม เทคโนโลยีและระบบ
			
การท�ำงานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ
4.5.5	 พั ฒ นาศั ก ยภาพและการจั ด การความรู ้ ข องบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ชั้ น
			
ในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล
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4.5.6	 ก�ำหนดกรอบอัตราและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
			
ยานพาหนะทั้งทางบก ทางน�้ำ ทางอากาศ ตลอดจนอาคารที่ท�ำการ
			
และที่พักอาศัย ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.6 สร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของต�ำรวจ
		
อย่างทันต่อสถานการณ์และทั่วถึง
กลยุทธ์
4.6.1	 วิเคราะห์ขอ้ มูลและวางแผนการประชาสัมพันธ์ เพือ่ สร้างการรับรูแ้ ละเข้าใจแก่
			
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
		
4.6.2	 พัฒนาเทคนิคการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และเข้าใจ
			
ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์
		
4.6.3	 เพิ่มช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
		
4.6.4 ประเมินผลการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และเข้าใจ เพื่อปรับปรุง
			
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 3 การขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์
การน�ำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นกรอบการด�ำเนินงานที่ก�ำหนด
ทิศทางและขอบเขตขององค์กร ซึ่งมีสาระส�ำคัญที่สัมพันธ์สอดคล้องกัน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กร
บังคับใช้กฎหมายทีป่ ระชาชนเชือ่ มัน่ ศรัทธา” เป็นเป้าหมายร่วมทีแ่ สดงถึงเจตจ�ำนงของข้าราชการต�ำรวจทุกนาย
เพือ่ ด�ำเนินการตามพันธกิจทีต่ อ้ งปฏิบตั ใิ ห้บรรลุผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ในอีก 20 ปี ข้างหน้า ยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) การประเมินศักยภาพ
และประเมินความสามารถที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาหรือยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ขององค์กร และได้วางแผนเพื่อการ
บริหารจัดการยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยก�ำหนดรายละเอียดแบ่งเป็น
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายหลัก ตัวชีว้ ดั เป้าหมาย หลักกลยุทธ์ ระบบการติดตามและประเมินผล ซึง่ กระบวนการ
ดังกล่าว มีความเกีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงภายในองค์กร รวมทัง้ โครงสร้างและระบบการบริหาร เพือ่ ให้สามารถ
ด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
	1. กรอบแนวทางยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
		 การด�ำเนินการตามกระบวนการน�ำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งได้ก�ำหนดกรอบการพัฒนาไว้
ในห้วงระยะเวลา 20 ปี และแบ่งช่วงในการบริหารการพัฒนาองค์กรออกเป็น 4 ระยะ ๆ ละ 5 ปี โดยยึดช่วงเวลา
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มาเป็นกรอบในการ
ก�ำหนดแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ด้วยการจัดท�ำเป็นแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี
และแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย แผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลด�ำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
	2. การพัฒนาระบบการวางแผนและงบประมาณ
		2.1	 ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ได้น�ำยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 2580) ไปเป็นกรอบในการจัดท�ำแผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี และแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีงบประมาณของส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ เพื่อถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในรูปของแผน แผนงาน โครงการ งาน
กิจกรรม งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ มีการปฏิบตั ใิ ห้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามจุดมุง่ หมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยให้หน่วยในสังกัดน�ำไปจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ
ของหน่วยรองรับ ดังนี้
			2.1.1	 หน่วยระดับกองบัญชาการ จัดท�ำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ�ำปีงบประมาณ ในระดับกองบัญชาการ
			2.1.2	 หน่วยระดับกองบังคับการ จัดท�ำแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณในระดับ
กองบังคับการ
		 2.2	ให้ทกุ หน่วยในสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ น�ำยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และแผนปฏิบัติราชการ
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ประจ�ำปีงบประมาณของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติและของหน่วย ไปเป็นจุดเน้นในการวางแผนส�ำหรับจัดท�ำค�ำขอ
งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
	3. การประชาสัมพันธ์
		 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
รวมทั้งผลการติดตามและประเมินผล ให้ข้าราชการต�ำรวจ หน่วยงานของรัฐ และประชาชน รับทราบและสามารถ
เข้าถึงข้อมูล รวมทัง้ สามารถตรวจสอบการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ทีป่ ระกาศใช้ เพือ่ น�ำ
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นมาทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ 20 ปี ให้มคี วามสมบูรณ์
ครอบคลุม สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
การติดตามและประเมินผล
	1. การติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นกระบวนการทีท่ �ำให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการด�ำเนินการ ปัญหาอุปสรรค และผล
การด�ำเนินงานขององค์กรว่าสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม
และประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่จะน�ำไปก�ำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ
ขององค์กรในอนาคต ตามกระบวนการ P-D-C-A โดยก�ำหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลไว้
2 ระยะ ดังนี้
		 ระยะที่ 1	 ติดตามผลความก้าวหน้าประจ�ำปี เพื่อตรวจสอบความคลาดเคลื่อนระหว่างเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้กับผลที่เกิดขึ้นจริง ณ ขณะนั้น เพื่อจะน�ำไปแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด�ำเนินงาน
ตลอดจนทบทวนเป้าหมายหลักและกลยุทธ์ให้สามารถบรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
		 ระยะที่ 2	 ประเมินเมื่อสิ้นสุดระยะที่ 1 ของยุทธศาสตร์ เป็นการประเมินเมื่อครบก�ำหนดระยะ
เวลาในการน�ำยุทธศาสตร์ไปใช้ เพื่อเปรียบเทียบผลการด�ำเนินการที่เกิดขึ้นจริง กับเป้าหมายหลักของหน่วยงานที่
ก�ำหนดไว้ในยุทธศาสตร์สรุปผลการประเมินและน�ำปัญหา ข้อเสนอแนะในแต่ละปี มาแสดงผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม
ตามยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) น�ำไปสู่การทบทวน ปรับปรุง พัฒนา
กลยุทธ์ และแนวทางการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
	2. การติดตามและประเมินผลการจัดท�ำแผนปฏิบตั ริ าชการในแต่ละช่วงปีของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ก�ำหนดให้หน่วยปฏิบัติ ตามกลยุทธ์ แนวทางการด�ำเนินการ โครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ รายงานผลการด�ำเนินการไปยังหน่วยรับผิดชอบหลักตามแผนปฏิบตั ริ าชการระดับส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ และให้หน่วยรับผิดชอบหลัก ตามแผนปฏิบัติราชการส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ สรุปผลการด�ำเนินการ
ตามตัวชี้วัด ทั้งเชิงปริมาณ/คุณภาพ รายงานผลให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ผ่านส�ำนักงานยุทธศาสตร์ต�ำรวจ
เพื่อสรุปผลการประเมินในภาพรวมและน�ำปัญหา ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลดังกล่าว เสนอความเห็น
ต่อผู้บังคับบัญชาระดับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และแจ้งหน่วยในสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพื่อทราบ
และด�ำเนินการต่อไป
	3. ให้หน่วยในสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ น�ำแนวทางการติดตามและประเมินผล ตามข้อ 1 และ 2
ไปปรั บ ใช้ ใ นการติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามแผนปฏิ บั ติ ร าชการของหน่ ว ยกั บ หน่ ว ยในสั ง กั ด
ให้มีความสอดคล้องรองรับเป็นแนวทางเดียวกันต่อไป
ยุทธศาสตร์สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

ภาคผนวก

หน่วยรับผิดชอบกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
กลยุทธ์

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

หน่วยปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1.1 ป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดที่เกี่ยวกับสถาบันหลัก
สยศ.ตร.(ผก.)
บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ส. ตชด. และ สทส.
1.1.2 ถวายความปลอดภัยและจัดการจราจรอันเกี่ยวเนื่องกับการถวายความปลอดภัยให้สมพระเกียรติและ
สยศ.ตร.(ผก.)
บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ส. ตชด. สทส. และ บ.ตร.
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.1.3 พัฒนาประสิทธิภาพและความเข้มแข็งของกลไกที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและป้องปรามการล่วงละเมิด
สยศ.ตร.(ผก.)
บช.น. ภ.1-9 ก. ส. ตชด. สทส. สพฐ.ตร.
สถาบันหลัก
และ บ.ตร.
1.1.4 ทบทวนและปรับปรุงระเบียบสานักงานตารวจแห่งชาติว่าด้วยการถวายความปลอดภัยและจัดทาหลักปฏิบัติ
สยศ.ตร.(ผก.)
บช.น. ภ.1-9 ก. ส. สทส. กมค. และ บ.ตร.
ว่าด้วยการถวายความปลอดภัยของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 เผยแพร่และน้อมนาแนวพระราชดาริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
1.2.1 น้อมนาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ
บช.ตชด.
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
1.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพระราชดาริและอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
บช.ตชด.
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
1.2.3 สนับสนุนการดาเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
บช.ตชด.
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
1.2.4 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
บช.ศ./รร.นรต.
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและภัยคุกคามของชาติ
1.3.1 ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคง
สยศ.ตร.(ผค.)
บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ส. สตม. ตชด. ปส.
ของประเทศ
สพฐ.ตร. รพ.ตร.(นต.) บ.ตร. ตท. และ สบร.
- ด้านการข่าว
- ด้านการบริหารจัดการชายแดน
- ด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคง
- ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ

กลยุทธ์
1.3.2 เสริมสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือในการบริหารจัดการปัญหาด้านความมั่นคงและภัยคุกคามในทุกระดับ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
1.3.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคงให้มีความทันสมัยและทันสถานการณ์และสามารถเชื่อมโยง
บูรณาการกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้ในทุกมิติ

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.(ผค.)/ตท.
สทส.

หน่วยปฏิบัติ
บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ส. สตม. ตชด. ปส.
สพฐ.ตร. รพ.ตร.(นต.) และ สบร.
บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ส. สตม. ตชด. ปส. สพฐ.ตร.
รพ.ตร.(นต.) สยศ.ตร.(ผค.) ตท. และ สบร.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอานวยความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการบังคับใช้กฎหมาย
2.1.1 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรม
สยศ.ตร.(ผอ.)
บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. สตม. ตชด. สพฐ.ตร. สทส.
2.1.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
สกบ. และ บ.ตร.
2.1.1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
2.1.2 ป้องกันปราบปรามยาเสพติด
บช.ปส.
บช.น ภ.1-9 ก. ทท. สตม. ตชด. สพฐ.ตร. รพ.ตร.
2.1.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สทส. สกบ. และ บ.ตร.
2.1.2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ภ.9
ก. ทท. ส. สตม. ตชด. สพฐ.ตร. รพ.ตร. สกบ.
2.1.3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
และ บ.ตร.
2.1.3.2 รักษาความปลอดภัยจากเหตุความรุนแรงและขจัดภัยแทรกซ้อนตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
2.1.4 ป้องกันปราบปรามการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา
สตม./สยศ.ตร.(ผค.)
บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ส. ตชด. สพฐ.ตร.
2.1.4.1 สกัดกั้น สืบสวน ปราบปราม จับกุม คนต่างด้าวผิดกฎหมายหลบหนีเข้าเมือง หรือผิดเงื่อนไข
และ บ.ตร.
การได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อาชญากรรมข้ามชาติตามหมายจับของไทยและต่างประเทศ
2.1.4.2 ผลักดันส่งกลับคนต่างด้าวผิดกฎหมายออกนอกราชอาณาจักร ให้เป็นไปตามขั้นตอน
โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน
2.1.5 เสริมสร้างประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการป้องกันปราบปรามและดาเนินคดี รวมทั้งประสาน
บช.ก./ตท.
บช.น. ภ.1-9 ทท. ส. สตม. ตชด. สพฐ.ตร.
ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประจากายประจาหน่วย
รพ.ตร. สทส. สยศ.ตร.(ผอ. และ ผค.) สกบ.
และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
และ บ.ตร.
ข้ามชาติและภัยคุกคามต่าง ๆ

กลยุทธ์
2.1.6 จัดทาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย วิธีปฏิบัติ ข้อตกลง พันธะสัญญา และหลักสิทธิมนุษยชน
ที่ประชาชนควรรู้และต้องปฏิบัติพร้อมทั้งเผยแพร่ในช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
2.1.7 เสนอให้มีการยกร่าง ปรับปรุง แก้ไข และยกเลิกกฎหมายบางฉบับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
2.1.8 นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
และลดการใช้ดุลยพินิจ

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
กมค./สทส.
กมค.
กมค./สทส.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2 การอานวยความยุติธรรมและพัฒนาระบบงานสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
2.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการอานวยความยุติธรรมทางอาญา
กมค./สยศ.ตร.(ผอ)
2.2.1.1 เพิ่มช่องทางในการรับแจ้งเหตุและการเข้าถึงการอานวยความยุติธรรมทางอาญา
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็ว
2.2.1.2 พัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถงาน
ในส่วนภูมิภาครวมถึงการจัดทาฐานข้อมูลและเชื่อมโยงฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ตลอดจนบูรณาการกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.2.1.3 พัฒนามาตรการในการอานวยความยุติธรรมทางอาญาโดยพัฒนามาตรการคุ้มครองผู้เสียหาย
และพยาน ส่งเสริมการพัฒนางานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญา และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของตารวจ
2.2.1.4 บูรณาการการทางานและฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

สยศ.ตร.(ผอ)/กมค.
สพฐ.ตร./
รพ.ตร.(นต.)

หน่วยปฏิบัติ
บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ส. สตม. ตชด. ปส. สพฐ.ตร.
รพ.ตร. สยศ.ตร.(ผอ. และ ยศ.) และ ตท.
บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ส. สตม. ตชด. ปส.
สพฐ.ตร. สยศ.ตร.(ผอ.) และ ตท.
บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ส. สตม. ตชด. ปส.
สพฐ.ตร. สยศ.ตร.(ผอ. และ ผค.) และ ตท.
บช.น. ภ.1-9 ก. สพฐ.ตร. รพ.ตร.(นต.) สทส.
และ ทท.
บช.น. ภ.1-9 ก. สพฐ.ตร. รพ.ตร.(นต.)
และ สทส.
บช.น. ภ.1-9 ก. สพฐ.ตร. สทส. และ กมค.

กมค./สทส.

บช.น. ภ.1-9 ก. และ สพฐ.ตร.

กมค./สทส.

บช.น. ภ.1-9 ก. สพฐ.ตร. และ ตท.

กลยุทธ์
2.2.2 พัฒนาระบบงานสอบสวน งานกฎหมายและงานพิสูจน์หลักฐาน

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
กมค./สพฐ.ตร.

หน่วยปฏิบัติ
บช.น. ภ.1-9 ก. สตม. ปส. สพฐ.ตร. สทส. ศ.
สง.ก.ตร. และ สกพ.

2.2.2.1 ปรับโครงสร้างอัตรากาลังพนักงานสอบสวน ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ฝ่ายกฎหมาย และ
กมค./สพฐ.ตร.
บช.น. ภ.1-9 และ ก.
ฝ่ายพิสูจน์หลักฐาน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับปริมาณงานโดยเฉพาะ
และสกพ.
ในสถานีตารวจ
2.2.2.2 เสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะให้พนักงานสอบสวน ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่
กมค./สกพ.
บช.น. ภ.1-9 ก. สตม. ปส. และ สพฐ.ตร.
สืบสวน เจ้าหน้าที่สายตรวจ ป้องกันปราบปราม ฝ่ายกฎหมาย และ ฝ่ายพิสูจน์หลักฐาน มีองค์ความรู้
และ บช.ศ.
มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรในการบริการประชาชนอย่างมืออาชีพ
เป็นที่ยอมรับ และมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนให้มีมาตรฐาน
2.2.2.3 กาหนดระยะเวลาในการดาเนินงานในทุกขั้นตอนของงานสอบสวน ให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชน
กมค./สทส
บช.น. ภ.1 – 9 ก. สตม. ปส. สพฐ.ตร.
ได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และสร้างระบบการตรวจสอบและ/หรือแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ
และ รพ.ตร.(นต.)
โดยนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
2.2.2.4 ปรับปรุงระบบงานสอบสวน โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับคาร้องทุกข์กล่าวโทษ
กมค./สทส.
บช.น. ภ.1 – 9 ก. สตม. และ ปส.
และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานีตารวจทั่วประเทศ
2.2.2.5 เสริมสร้างและพัฒนาพนักงานสอบสวนผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณาคดีและรักษาสถานที่เกิดเหตุ กมค./สพฐ.ตร.
บช.น. ภ.1 – 9 ก. สตม. และ ปส.
ให้มีองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์
2.2.2.6 กาหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจของพนักงานสอบสวน
กมค.
บช.น. ภ.1 – 9 ก. สตม. และ ปส.
ในการทาสานวน
2.2.2.7 ทบทวนการปรับค่าตอบแทนของพนักงานสอบสวนผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ฝ่ายกฎหมาย
สกพ./กมค.
บช.น. ภ.1 – 9 ก. สตม. และ ปส.
และฝ่ายพิสูจน์หลักฐานให้สอดคล้องกับปริมาณและคุณภาพของงานรวมทั้งให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
และ สพฐ.ตร.
ที่เปลี่ยนแปลง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
2.3.1 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถานีตารวจและหน่วยบริการประชาชน
สยศ.ตร.(ยศ.)/สทส. บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ส. สตม. และ สพฐ.ตร.(ทว.)
2.3.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาทางด้านกายภาพของสถานีตารวจและหน่วยบริการประชาชน

สยศ.ตร.(ยศ.)

บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ส. สตม. และ สพฐ.ตร.(ทว.)

กลยุทธ์
2.3.1.2 ปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.(ยศ.)

หน่วยปฏิบัติ

สยศ.ตร.(ยศ.)

บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ส. สตม. สพฐ.ตร.(ทว.)
และ สทส.
บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ส. สตม. และ สพฐ.ตร.(ทว.)

สยศ.ตร.(ยศ.)/สทส.

บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ส. สตม. และ สพฐ.ตร.(ทว.)
-

2.3.2.1 บริหารจัดการและอานวยความสะดวกด้านการตรวจคนเข้าเมือง
2.3.2.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงานตารวจในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2.3.2.3 รักษาความปลอดภัยและอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
2.3.3 บริหารจัดการและอานวยความสะดวกด้านการจราจร

สยศ.ตร.(ยศ.)/
สตม. และ บช.ทท.
สตม.
สตม./บช.ทท.
บช.ทท.
สยศ.ตร.(ผค.)

บช.น. ภ.1-9 และ ก.
บช.น. ภ.1-9 และ ก.

2.3.4 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนในบริเวณพื้นที่ชายแดน

บช.ตชด.

-

2.3.5 บริการด้านสุขภาพให้กับประชาชน ข้าราชการตารวจ และครอบครัว

รพ.ตร.

-

2.3.6 นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมายและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
รวมทั้งเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ
2.3.7 จัดให้มีกระบวนการและช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลายพร้อมทั้งรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน
2.3.8 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตสานึกในการให้บริการประชาชน (Service Mind) มีทัศนคติ
และวิธีการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

สทส.

บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. สตม. ปส. และ รพ.ตร.

สยศ.ตร.(ยศ.)/สทส.

บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ส. สตม. สพฐ.ตร.(ทว.)
รพ.ตร. และ สท.
บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ส. สตม. ปส. สพฐ.ตร.
และ รพ.ตร.

2.3.1.3 สร้างเสริมบุคลิกภาพ พฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากรให้มีความเป็นมิตรและมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน
2.3.1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
2.3.2 สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

สยศ.ตร.(ยศ.)

กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนารูปแบบและวิธีการทางานที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
3.1.1 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการตารวจทุกระดับให้ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิด
Community Policing
3.1.2 สร้างความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ระหว่างตารวจกับทุกภาคส่วนในการดูแลชุมชนและสังคม
โดยเน้นการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่ต้นเหตุ (Problem Oriented Policing)
3.1.3 เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีส่วนร่วม
ในการรับรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ การดาเนินการ ติดตามตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจอย่างเหมาะสม
3.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายรับรู้เข้าใจวิธีการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน
ของตนเอง และนาไปใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
3.2.1 เสนอให้มีการยกร่าง ปรับปรุงระเบียบ คาสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการส่งเสริมให้ภาคีเครือข่าย
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและปฏิบัติหน้าที่ให้มีความยืดหยุ่นและทันสมัย
3.2.2 จัดทาระบบและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร ให้เข้าถึงได้โดยสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
3.2.3 เสริมสร้างแรงจูงใจและความตระหนักในการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ตามแนวทางจิตอาสา
3.2.4 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ให้แก่ตารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่
และภาคีเครือข่าย
3.2.5 พัฒนาหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยและสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน
3.2.6 ผลักดันให้ภาคีเครือข่ายเข้ามาสนับสนุนกิจการตารวจ เพื่อความสงบสุขของชุมชนและสังคมในทุกด้าน
3.2.7 ติดตามประเมินผลการดาเนินงานในทุกขั้นตอน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

หน่วยปฏิบัติ

สยศ.ตร.(ผอ.)

บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ตชด. และ ปส.

สยศ.ตร.(ผอ.)

บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ตชด. และ ปส.

สยศ.ตร.(ผอ.)

บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. สตม. ตชด. ปส.
และ สง.ก.ต.ช.

สยศ.ตร.(ผอ.)

บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ตชด. ปส. และ สง.ก.ต.ช.

สยศ.ตร.(ผอ.)/กมค.

บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ตชด. และ สง.ก.ต.ช.

สทส./สยศ.ตร.(ผอ.)

บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ตชด. สง.ก.ต.ช. และ สท.

สยศ.ตร.
(ผอ. และ ผก.)
สยศ.ตร.(ผอ.)

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

บช.ศ./
สยศ.ตร.(ผอ.)
สยศ.ตร.(ผอ.)
สยศ.ตร.(ผอ.)

บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ตชด.
และ สง.ก.ต.ช.
บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ตชด. ศ. รร.นรต.
และ สง.ก.ต.ช.
บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ตชด. และ สง.ก.ต.ช.
บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ตชด. และ สง.ก.ต.ช.

กลยุทธ์

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้รองรับการเปลี่ยนแปลง
สกพ.
4.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงานในรูปแบบใหม่ให้เหมาะสม คล่องตัวในการ
บริหารงาน และเป็นสานักงานสมัยใหม่ (Modern Office)
4.1.2 กระจายอานาจการบริหารงานไปยังกองบัญชาการ
สกพ.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองกระบวนทัศน์ใหม่
4.2.1 พัฒนาระบบการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง ให้มีประสิทธิภาพและมีการวางแผน
สกพ./บช.ศ.
กาลังคนที่เหมาะสม
สกพ.
4.2.2 สร้างเส้นทางการเจริญเติบโต (Career Path) และสร้างความต่อเนื่อง ในการดารงตาแหน่งที่ชัดเจน
รวมทั้งปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง ทุกสายงานให้เหมาะสม
4.2.3 พัฒนาระบบการแต่งตั้ง และพิจารณาบาเหน็จความชอบข้าราชการตารวจ ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม
สกพ./สง.ก.ตร.
(Merit System)
สกพ.
4.2.4 เสนอให้มีการยกร่าง แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของตารวจให้เกิด
ประสิทธิภาพ
สกพ.
4.2.5 ส่งเสริม จูงใจ และรักษาคนดี คนเก่ง ผู้มีความรู้ความสามารถและ มีจิตสาธารณะไว้ในองค์กร
สกพ.
4.2.6 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สามารถนามาใช้ ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
สกพ./รพ.ตร.
4.2.7 เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬาและร่างกายให้แก่ข้าราชการตารวจ
สกพ.
4.2.8 เสริมสร้างและพัฒนา ปรับปรุงสวัสดิการและค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการตารวจและครอบครัวและ
ส่งเสริมสนับสนุนการดารงชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ข้าราชการตารวจปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3 การพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพ และมีมาตรฐานระดับสากล
4.3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยฝึกอบรมและเฉพาะทางของแต่ละสายงาน
บช.ศ./สกพ.
4.3.2 ปรับปรุงหลักสูตรและระบบการเรียน การสอน การฝึกอบรม ให้ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์
บช.ศ./รร.นรต.
และสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน

หน่วยปฏิบัติ

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
กมค. และ สง.ก.ตร.
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
บช.น. ภ.1 – 9 (ศฝร.) สตม.(ศฝร.)
สพฐ.ตร.(สฝจ.) บช.ส.(ศพข.) กมค.(สบส.)
รพ.ตร.(วพ.ตร.) และ สบร.

กลยุทธ์

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

หน่วยปฏิบัติ

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
4.3.3 ส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ถ่ายทอดความรู้
อย่างเป็นระบบและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization)
4.3.4 ส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดถือหลักปฏิบัติ
บช.ศ.
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
ตามประมวลจริยธรรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บช.ศ./รร.นรต.
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
4.3.5 จัดระบบการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาข้าราชการตารวจ ให้ครอบคลุมทุกตาแหน่ง
และ สกพ.
และสายงาน ต่อเนื่องตลอดการรับราชการ ให้มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพตารวจและการบังคับใช้กฎหมาย
รร.นรต./บช.ศ.
บช.น. ภ.1 – 9 (ศฝร.)
4.3.6 พัฒนาระบบการผลิตบุคลากรในวิชาชีพตารวจและการส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการบังคับใช้
กฎหมายสู่มาตรฐานระดับสากล
บช.ศ./รร.นรต.
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
4.3.7 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศ
และ สบร.
และต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
4.4.1 ปรับระบบวิธีการทางาน ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้สะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส
สยศ.ตร.(ยศ.)
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
กมค./ตท.
4.4.2 เสนอให้มีการยกร่าง ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ล้าสมัยให้เป็นปัจจุบัน
มีความชัดเจน เป็นธรรม สอดคล้องกับข้อบังคับและข้อตกลงระหว่างประเทศ
สยศ.ตร.(ยศ.)
บช.น. ภ.1-9 ก. ส. สตม. สพฐ.ตร. และ รพ.ตร.
4.4.3 ปรับรูปแบบและวิธีการทางานในรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service)
และมีลักษณะครบวงจร โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จต./บช.ก.(ปปป.)
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
4.4.4 กาหนดมาตรการและกลไกในการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และมาตรฐาน
สตส. และ วน.
การปฏิบัติตามวินัยของข้าราชการตารวจ
สยศ.ตร.(ยศ.)
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
4.4.5 พัฒนากระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสานักงานตารวจแห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัดให้ทันสมัย
และมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
สงป.
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
4.4.6 พัฒนาระบบวิธีการงบประมาณ การเงิน และการบัญชีให้เหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบเป็นไป
ตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กาหนด

กลยุทธ์

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สกบ./สทส.

4.4.7 พัฒนาระบบการส่งกาลังบารุงให้มีความคล่องตัว ทันสมัย สะดวก และรวดเร็ว มีการบริหารจัดการ
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกันทุกหน่วยงาน
สยศ.ตร.(วจ.)
4.4.8 พัฒนาระบบงานวิจัยของข้าราชการตารวจ ให้สามารถนามาใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้
อย่างเป็นรูปธรรม
จต./สตส.
4.4.9 ตรวจสอบ แนะนา ติดตาม ประเมินผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหน่วย
ในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
สตส.
4.4.10 ตรวจสอบ แนะนา ติดตาม ประเมินผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานด้านการเงิน
การบัญชี พัสดุของทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.5. การยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย รองรับนโยบายประเทศไทย 4.0
4.5.1 เพิ่มสมรรถนะขององค์กรในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉินให้สะดวก
สทส.
และรวดเร็ว
4.5.2 พัฒนาระบบการป้องกัน ติดตาม เฝ้าระวัง และวิเคราะห์เหตุคุกคามทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล บช.ก.(ปอท.)/สทส.
และจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้าน Cyber crime
สทส.
4.5.3 สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางขององค์กร (Big Data) ให้ครอบคลุม ทุกหน่วยงานและทันสมัย
เพื่อสนับสนุนภารกิจตารวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงกับส่วนราชการอื่นได้
4.5.4 พัฒนาและปรับวิธีการปฏิบัติงานระบบการบริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสาร และการบริการประชาชน สทส./สยศ.ตร.(ยศ.)
ให้ทันสมัย โดยนานวัตกรรม เทคโนโลยีและระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ
และ สลก.ตร.
4.5.5 พัฒนาศักยภาพและการจัดการความรู้ของบุคลากรทุกระดับชั้นในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล
สทส.
สกบ.
4.5.6 กาหนดกรอบอัตราและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย ยานพาหนะทั้งทางบก ทางน้า
ทางอากาศ ตลอดจนอาคารที่ทาการ และที่พักอาศัย ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

หน่วยปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
บช.น. ภ.1-9 ทท. ส. สตม. ตชด. ปส.
และ สยศ.ตร.(ผค. และ ผอ.)
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

กลยุทธ์

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.6 สร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจอย่างทันต่อสถานการณ์และทั่วถึง
สท.
4.6.1 วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ
สท.
4.6.2 พัฒนาเทคนิคการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และเข้าใจในรูปแบบต่าง ๆ
ให้ทันต่อสถานการณ์
4.6.3 เพิ่มช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
สท.
สท.
4.6.4 ประเมินผลการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และเข้าใจ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หน่วยปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
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ค�ำสั่ง ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ที่ ๖๒/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ตามค�ำสั่งส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะท�ำงาน
จัดท�ำยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ โดยมีหน้าที่ศึกษาและจัดท�ำยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (SDGs) ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
นโยบายประเทศไทย ๔.๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และนโยบาย
รัฐบาล นั้น
เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม
๒๕๖๐ ก�ำหนดให้มยี ทุ ธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืนตามหลักธรรมาภิบาล ซึง่ ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ จะต้องจัดท�ำยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับคณะท�ำงานจัดท�ำยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติตามค�ำสั่งดังกล่าวข้างต้น
ได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพหลายราย ดังนั้น เพืื่อให้การจัดท�ำยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีความเหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมาย ทิศทางการพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ
ตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทีก่ �ำหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตัง้ คณะท�ำงาน
จัดท�ำยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
๑. องค์ประกอบ
		 ๑.๑ รองผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
หัวหน้าคณะท�ำงาน
			
(รับผิดชอบงานด้านยุทธศาสตร์)
		 ๑.๒ ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
รองหัวหน้าคณะท�ำงาน
			
(รับผิดชอบงานด้านยุทธศาสตร์)
		 ๑.๓ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ หรือผู้แทน
คณะท�ำงาน
		 ๑.๔	 ผู้บัญชาการส�ำนักงานงบประมาณและการเงิน
คณะท�ำงาน
			
หรือผู้แทน
		 ๑.๕ ผู้บัญชาการส�ำนักงานก�ำลังพล หรือผู้แทน
คณะท�ำงาน
		 ๑.๖ ผู้บัญชาการส�ำนักงานส่งก�ำลังบ�ำรุง หรือผู้แทน
คณะท�ำงาน
		 ๑.๗	 ผู้บัญชาการศึกษา หรือผู้แทน
คณะท�ำงาน
		 ๑.๘ ผู้บัญชาการส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือผู้แทน
คณะท�ำงาน
		 ๑.๙	 ผู้บัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลาง หรือผู้แทน
คณะท�ำงาน
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		 ๑.๑๐ ผู้บัญชาการส�ำนักงานตรวจสอบภายใน หรือผู้แทน
คณะท�ำงาน
		 ๑.๑๑ ผู้บัญชาการส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ
			
หรือผู้แทน
คณะท�ำงาน
		 ๑.๑๒ ผู้บัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน หรือผู้แทน
คณะท�ำงาน
		 ๑.๑๓ ผู้บัญชาการส�ำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะท�ำงาน
			
และการสื่อสาร หรือผู้แทน
		 ๑.๑๔	 ผู้บังคับการกองสารนิเทศ หรือผู้แทน
คณะท�ำงาน
		 ๑.๑๕ ผู้บังคับการกองงบประมาณ หรือผู้แทน
คณะท�ำงาน
		 ๑.๑๖ ผู้บัญชาการส�ำนักงานยุทธศาสตร์ต�ำรวจ
คณะท�ำงาน/เลขานุการ
		 ๑.๑๗	 รองผู้บัญชาการส�ำนักงานยุทธศาสตร์ต�ำรวจ
คณะท�ำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
		 ๑.๑๘ ผู้บังคับการกองยุทธศาสตร์
คณะท�ำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
๒. อ�ำนาจหน้าที่
		 ๒.๑ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละจั ด ท�ำยุ ท ธศาสตร์ ส�ำนั ก งานต�ำรวจแห่ ง ชาติ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ ตามพระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
นโยบายประเทศไทย ๔.๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และนโยบาย
รัฐบาล
		 ๒.๒ ประสานงานและสนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ
		 ๒.๓ ในการด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ ให้แต่งตัง้ คณะท�ำงานเพิม่ เติม หรือสัง่ การให้ขา้ ราชการ
ต�ำรวจหรือหน่วยในสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ มาร่วมประชุมให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารได้ตามความจ�ำเป็น
และเหมาะสม
		 ๒.๔	 หน้าที่อื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดท�ำยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๓. ให้ยกเลิกค�ำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับค�ำสั่งนี้ และให้ใช้ค�ำสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
		

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

พลต�ำรวจเอก
		
(จักรทิพย์ ชัยจินดา)
		
ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
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