


ยุทธศาสตร์สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

ประกาศส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
เรื่อง ยุทธศาสตร์ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

 ด้วยพระราชบัญญัติการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕ กำาหนดให้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นเป้าหมายในการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนืตามหลักธรรมาภบิาล และหน่วยงานของรฐั
ทกุหน่วยมหีน้าทีด่ำาเนินการเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายตามท่ีกำาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาต ิสำานกังานตำารวจแห่งชาติ จงึได้
มีคำาสัง่ ที ่๖๒/๒๕๖๑ ลงวนัที ่๑๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑ แต่งตัง้คณะทำางานจัดทำายุทธศาสตร์สำานกังานตำารวจแห่งชาติ
ขึน้ เพือ่ศกึษาวเิคราะห์และจัดทำายทุธศาสตร์สำานักงานตำารวจแห่งชาต ิ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ให้สอดคล้อง
รองรบักับยทุธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ แผนปฏิรูป
ประเทศ ๑๑  ด้าน นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) นโยบายรัฐบาล นโยบายประเทศไทย ๔.๐  
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
 ในการจัดทำายุทธศาสตร์สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) คณะทำางานจัดทำา
ยุทธศาสตร์สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ได้ดำาเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนของหลักการจัดทำายุทธศาสตร ์
ที่ครบถ้วน โดยผ่านการมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ การเปิดโอกาส 
ให้ข้าราชการตำารวจทุกหน่วยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดทำายุทธศาสตร์โดยแสดงความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ  เพ่ือทบทวนและกำาหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 
เป้าหมายและตวัชีว้ดัความสำาเรจ็ตามเป้าหมายของสำานกังานตำารวจแห่งชาต ิรวมทัง้ได้ผ่านการพจิารณาและรับฟัง 
ความคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการด้านวิชาการตามประกาศคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการ
ยตุิธรรม (ตำารวจ) เพื่อให้การจัดทำารายละเอยีดของยทุธศาสตร์สำานกังานตำารวจแห่งชาติ มคีวามครบถ้วน สมบรูณ์  
โดยกำาหนดแนวทางการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์สำานกังานตำารวจแห่งชาต ิ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็น ๔ ระยะ ๆ   
ละ ๕ ปี และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติด้วยการจัดทำาเป็นแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี และระยะ ๑ ปี พร้อมทั้ง
กำาหนดการติดตามประเมินผลให้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้
 ดังนัน้ จงึให้ผูบ้ริหารทกุระดบัของสำานักงานตำารวจแห่งชาต ิและทกุหน่วยในสงักดัสำานกังานตำารวจแห่งชาติ 
มหีน้าทีด่ำาเนนิการเพือ่ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกำาหนดไว้ในยทุธศาสตร์สำานกังานตำารวจแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ๒๕๘๐) พร้อมท้ังจดัทำาแผนปฏบิตัริาชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏบิตัริาชการประจำาปี ซึง่มรีายละเอยีดของแผนงาน 
โครงการ กจิกรรม ตวัชีว้ดัความสำาเรจ็ งบประมาณ และหน่วยรบัผดิชอบทีช่ดัเจน เพือ่นำาไปสูก่ารปฏบิตัติามภารกจิ 
รบัผิดชอบและใช้เป็นกรอบในการบรหิารจดัการงบประมาณให้มคีวามสอดคล้องกนั ทัง้นี ้เพือ่ให้การบริหารและการ
ปฏบิตังิานของสำานกังานตำารวจแห่งชาต ิบรรลสุูวิ่สัยทศัน์ “เป็นองค์กรบงัคบัใช้กฎหมายทีป่ระชาชนเชือ่มัน่ศรทัธา”
 ประกาศ ณ วันที่  ๓  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

 พลตำารวจเอก
  (จักรทิพย์  ชัยจินดา)
  ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ
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ค�าน�า

 ด้วยรัฐบาลได้จัดทำายุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการ 

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้บรรลุสู่วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนา

แล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นไปตามท่ีกำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕  โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) ยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านความมั่นคง ๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา

และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ๖) ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำาเนินการ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว 

 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ได้แต่งต้ังคณะทำางานจัดทำายุทธศาสตร์สำานักงานตำารวจแห่งชาติขึ้น  

โดยมี พลตำารวจเอก รุ่งโรจน์  แสงคร้าม รองผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ เป็นหัวหน้าคณะทำางาน ซึ่งคณะทำางาน

ได้ดำาเนินการจัดทำายุทธศาสตร์สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) มีความสอดคล้องรองรับ 

กับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ แผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) นโยบาย

รัฐบาล นโยบายประเทศไทย ๔.๐ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม 

และการรับฟังความคิดเห็นจากข้าราชการตำารวจทุกหน่วยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ  

ครบถ้วนตามกระบวนการและขั้นตอนของการจัดทำายุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) การ

เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ ๒) การเพิ่มศักยภาพ 

ในการบงัคับใช้กฎหมาย การอำานวยความยตุธิรรมทางอาญา และการให้บรกิารประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม  

๓) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน และ ๔) การพัฒนา

องค์กรให้ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยกำาหนดการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ แบ่งเป็น ๔ ระยะ ๆ ละ ๕ ปี เพื่อมุ่งสู่

เป้าหมายให้ ประชาชน สังคม และประเทศชาติ มีความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ฉบับนี้ จึงเป็นนโยบายและกรอบ

แนวทางในการบรหิารและการปฏบิตังิานของสำานกังานตำารวจแห่งชาต ิซึง่ทกุหน่วยในสงักดัและข้าราชการตำารวจ

ทุกนายจะต้องนำาไปสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุสู่วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” 

และเป็นส่วนสำาคัญในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติต่อไป    

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ
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ยุทธศาสตร์ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)

ส่วนที่ 1  บทน�า

 
 สถานการณ์ การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม วสิยัทศัน์ ค่านยิม วัฒนธรรมองค์กร ผลสัมฤทธิห์น่วยงาน 

พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนา

 1.  สถานการณ์

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา ๖๕ กำาหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ  

เพื่อเป็นเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ มาตรา ๒๕7 กำาหนดเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ  

(๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ (๒) สังคมมีความสงบสุข  

เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมลำ้า (๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

และมส่ีวนร่วมในการพฒันาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ  

ประกอบกับ มาตรา ๒๕๘ ให้ดำาเนินการปฏิรูปประเทศให้เกิดผล โดยกำาหนดแผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน ได้แก่  

๑) ด้านการเมือง ๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ๓) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม  

๕) ด้านเศรษฐกจิ ๖) ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 7) ด้านสาธารณสขุ ๘) ด้านสือ่สารมวลชน เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 9) ด้านสงัคม ๑๐) ด้านพลงังาน และ ๑๑) ด้านการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิชิอบ  

โดยประเด็นการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรมกำาหนดให้ดำาเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับอำานาจหน้าที่ และภารกิจของตำารวจให้เหมาะสม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำารวจให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าข้าราชการตำารวจจะได้

รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย และการพิจารณาบำาเหน็จความชอบ 

ตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน ซึ่งในการพิจารณาแต่งต้ังและโยกย้ายต้องคำานึงถึงลำาดับอาวุโสและความรู ้

ความสามารถประกอบกัน เพื่อให้ข้าราชการตำารวจสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของ

บุคคลใด มีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งนี้ การปฏิรูปที่สำาคัญ คือ การปฏิรูปตำารวจ

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) รัฐบาลได้จัดทำายุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้

เป็นกรอบทิศทางระยะยาวในการพัฒนาประเทศ โดยกำาหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี ๒๕๘๐ “ประเทศ 

มีความมัน่คง มัง่คัง่ ย่ังยนื เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” ประกอบด้วย  

ยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง 

ความสามารถในการแข่งขนั ๓) ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการพฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพทรพัยากรมนษุย์ 4) ยทุธศาสตร์ชาติ

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม ๕) ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม ๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยกำาหนดการ 

ขับเคลื่อนเพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติเป็นระยะ ๆ ละ ๕ ปี 
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นแนวทาง 
การพัฒนารองรับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการ
ยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะเวลา  
๕ ปี จำานวน ๑๐ ยทุธศาสตร์ ซึง่ประกอบด้วยยทุธศาสตร์ทีส่อดคล้องรองรบักบัยทุธศาสตร์ชาต ิ๖ ยทุธศาสตร์ ได้แก่  
๑) ยทุธศาสตร์การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์ ๒) ยทุธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลือ่มลำา้ในสงัคม  
๓) ยทุธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกจิและแข่งขนัได้อย่างยัง่ยนื 4) ยทุธศาสตร์การเตบิโตท่ีเป็นมติรกับ 
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ๕) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ 
สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน และ ๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นกลไกสนับสนุนให้การดำาเนินการตามยุทธศาสตร ์
ทัง้ ๖ ด้านสมัฤทธิผ์ล ประกอบด้วย 7) ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส์ ๘) ยทุธศาสตร์
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
และ ๑๐) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
 แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำาเนินการปฏิรูปประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๒๕7 และ ๒๕๘  
รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย ประกอบด้วย ๑) ด้านการเมอืง ๒) ด้านการบรหิารราชการแผ่นดนิ ๓) ด้านกฎหมาย  
4) ด้านกระบวนการยุติธรรม ๕) ด้านเศรษฐกิจ ๖) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 
๘) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม ๑๐) ด้านพลังงาน และ ๑๑) ด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) สอดคล้องรองรับ
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) ซึ่งประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ นโยบายเสริมสร้าง
ความม่ันคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ ได้แก่ นโยบายด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นโยบายด้านการสร้างความเป็นธรรม 
ความปรองดองและความสมานฉนัท์ในชาติ นโยบายด้านการป้องกนัและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้  ส่วนท่ี ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ได้แก่ นโยบายด้านจัดระบบการบริหารจัดการชายแดน 
เพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน นโยบายด้านการสร้างเสรมิศกัยภาพการป้องกนัและแก้ไขปัญหาภยัคกุคาม
ข้ามชาต ินโยบายด้านการปกป้อง รกัษาผลประโยชน์แห่งชาตทิางทะเล นโยบายด้านการจดัระบบป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง นโยบายด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน นโยบายด้าน
การเสรมิสร้างความมัน่คงของชาตจิากภัยการทจุรติคอร์รัปชนั นโยบายด้านการเสริมสร้างความมัน่คงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร์ นโยบายด้านการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบาย
ด้านการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ นโยบายด้านการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ นโยบายด้านการพัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ นโยบายด้าน
การเสริมสร้างดุลยภาพในการดำาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 นโยบายประเทศไทย 4.0 และระบบราชการ 4.๐ ยดึหลกัธรรมาภบิาลเพือ่ประโยชน์สขุของประชาชน  
มุ่งเน้นการปรับระบบราชการให้เป็นที่พึ่งของประชาชนและเชื่อถือไว้วางใจได้  โดย ๑) เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน 

๒) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ ๓) มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
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 นอกจากนี ้ยงัมสีถานการณ์ทีส่ำาคญัอกีหลายด้าน ซ่ึงเกีย่วข้องกบัภารกจิรับผดิชอบของสำานกังานตำารวจ

แห่งชาต ิได้แก่  การพฒันาอย่างยัง่ยนื (Sustainable Development Goals : SDGs) นโยบายรฐับาล และนโยบาย

การจัดสรรงบประมาณ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ได้นำามาเป็นสารสนเทศที่สำาคัญในการ

วิเคราะห์และจัดทำายุทธศาสตร์สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

 ภายใต้สถานการณ์และเงือ่นไขต่าง ๆ  ข้างต้น รวมถงึสภาพการเปลีย่นแปลงทางด้านโครงสร้างประชากร 

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม  

ตลอดจนปัจจยัการพฒันาประเทศในทุกด้าน ส่งผลให้สำานกังานตำารวจแห่งชาต ิต้องปรบัตวัให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลง

และความท้าทายในทุกมิติ จึงจำาเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาองค์กรที่รอบคอบและครอบคลุมด้วยการจัดทำา

ยุทธศาสตร์สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ให้มีความสอดคล้องรองรับกับสถานการณ ์

ในประเดน็หลกัทีเ่กีย่วข้องกบัภารกจิรับผดิชอบของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ เพือ่ใช้เป็นทศิทางการพัฒนาในระยะยาว  

โดยมุ่งให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์กรที่วางไว้ โดยการกำาหนดแนวยุทธศาสตร์หลักและเป้าหมายในการขับเคลื่อน 

การพัฒนาอยา่งเปน็ระบบ ออกเปน็ 4 ระยะๆ ละ ๕ ปี ด้วยการจดัทำาแผนปฏิบตัิราชการสำานกังานตำารวจแหง่ชาติ  

ระยะ ๕ ปี ซึ่งมีการกำาหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และหน่วยรับผิดชอบท่ีชัดเจน และ 

ใหห้น่วยในสงักัดนำาไปใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการจดัทำาแผนปฏบิัตริาชการระยะ ๕ ปี และระยะ ๑ ปี พร้อมจดัทำา 

แผนงาน โครงการ กิจกรรมรองรับและใช้เป็นแผนในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำาปีของทุกหน่วยให้มี

ความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน

 2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)

 จุดแข็ง (Strengths)

 ๑. เป็นองค์กรหลักที่มีอำานาจและหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย

 ๒. มีหน่วยงานและกำาลังพลในสังกัดปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงประชาชน แหล่งข้อมูล  

  และบูรณาการการทำางานกับทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๓. บุคลากรมีความเช่ียวชาญในงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การอำานวยความยุติธรรม 

  ทางอาญา และการรักษาความสงบเรียบร้อย

 จุดอ่อน  (Weaknesses)

 ๑. การพัฒนาบุคลากรขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ 

 ๒. ค่าตอบแทนและสวัสดิการของตำารวจยังไม่สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ

 ๓. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ       

  และไม่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ 

 4. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรยังไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

 ๕. การประชาสัมพันธ์องค์กรในเชิงรุกยังไม่เพียงพอและทันต่อสถานการณ์

 โอกาส (Opportunities)

 ๑. ภารกิจที่รับผิดชอบมีความเกี่ยวข้องกับประโยชน์สุขของประชาชนโดยตรง 

 ๒. นโยบายรัฐบาล ส่งเสริมให้มีการทำางานในลักษณะบูรณาการกับทุกภาคส่วนทำาให้การปฏิบัติงาน 

  มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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 ๓. การปฏิรปูประเทศตามรฐัธรรมนญูเป็นโอกาสในการปรับระบบการบริหารงานตำารวจให้มปีระสทิธภิาพ 

  มากขึ้น 

 อุปสรรค (Threats)

 ๑. สังคมยังมีความขัดแย้งทางด้านความคิดอยู่บ้างและอาจมีความเคลื่อนไหวที่ส่งผลกระทบต่อ 

  ความสงบเรียบร้อย

 ๒. รูปแบบการก่ออาชญากรรมมีความสลับซับซ้อนจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และมีแนวโน้ม 

  เป็นอาชญากรรมข้ามชาติมากขึ้น

 ๓. กฎหมายบางฉบับมีความล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

 4. กระแสสงัคมและความสะดวกรวดเรว็ของการตดิต่อสือ่สาร มผีลกระทบต่อการปฏบิตังิานของตำารวจ

 3. วิสัยทัศน์ 

 เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา

 4. ค่านิยม

 สมรรถนะ (Competency) สุจริตเป็นธรรม (Overall Fairness) ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People 

Oriented) บริการด้วยใจ (Service Mind) : COPS

 5. วัฒนธรรมองค์กร

 ยึดมั่นในระเบียบวินัย บำาบัดทุกข์บำารุงสุขให้กับประชาชน และมีการทำางานเป็นทีม

 6. ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน

 ประชาชนมคีวามเชือ่มัน่ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องตำารวจ สงัคมและประเทศชาตมิคีวามมัน่คง และสนบัสนนุ

การพัฒนาประเทศ

 7. พันธกิจ

 ๑) ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

 ๒) บังคับใช้กฎหมายและอำานวยความยุติธรรมทางอาญา

 ๓) รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของราชอาณาจักร
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 8. เป้าหมายการพัฒนา

ระยะ
ระยะที่ 1

5 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2565)

ระยะที่ 2
10 ปี

(พ.ศ. 2566 - 2570)

ระยะที่ 3
15 ปี

(พ.ศ. 2571 - 2575)

ระยะที่ 4
20 ปี

(พ.ศ. 2576 - 2580)

เป้าหมาย ปรับระบบการ

บริหารจัดการ

ภายในส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติ

องค์กรมีความ

เข้มแข็ง

มีความพร้อมในการ

ปฏิบัติงานอย่าง

เต็มศักยภาพ

ท�างานเชิงรุก

ในทุกมิติ

Public Safety & 

Security &

Partnership & 

Wellness &

Sustainable

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

- ระดบัความหวาดกลวัภัยอาชญากรรม

ของประชาชนไม่เกินร้อยละ (4๖.9๘) 

(ที่มา : แผนแม่บทการบริหาร

งานยุติธรรมแห่งชาติ)

- ความพึงพอใจและความเชื่อมั่น

ของประชาชนตอ่การปฏิบัติงานของ

ตำารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ (7๐.๑๓)  

(ทีม่า : ตวัชีว้ดัเป้าหมายหน่วยงานตาม

ยทุธศาสตร์สำานกังานตำารวจแห่งชาติ 

(เดมิ) และ พระราชบญัญตังิบประมาณ

รายจ่ายประจำาปีงบประมาณฯ)

ร้อยละ 4๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๓๕

ร้อยละ ๘๓

ร้อยละ ๓๐

ร้อยละ ๘๖

ร้อยละ ๒๕

ร้อยละ ๘9
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ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)

ยุทธศาสตร์ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคง 

    ภายในประเทศ

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเพ่ิมศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอำานวยความยุติธรรมทางอาญา  

    และการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การมส่ีวนร่วมของภาคประชาชนในการรกัษาความสงบเรยีบร้อยของสงัคมอย่างยัง่ยนื

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสรมิสร้างความมัน่คงของสถาบนัหลักของชาติและการรักษาความมัน่คงภายในประเทศ

เป้าหมาย 

 ๑. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความมั่นคงปลอดภัย

 ๒. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

 ๑. ถวายความปลอดภัยเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ต้องตามพระราชประสงค์ 

 ๒. ประชาชนในพื้นที่มีความสงบสุขและมีความเชื่อมั่นจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์    

  ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบ 

  ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 กลยุทธ ์ ๑.๑.๑ ป้องกันและปราบปรามการกระทำาความผิดที่เกี่ยวกับสถาบันหลัก 

  ๑.๑.๒ ถวายความปลอดภัยและจดัการจราจรอนัเกีย่วเนือ่งกบัการถวายความปลอดภยั 

   ให้สมพระเกียรติและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

  ๑.๑.๓ พัฒนาประสิทธิภาพและความเข้มแข็งของกลไกที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน  

   และป้องปรามการล่วงละเมิดสถาบันหลัก

  ๑.๑.4 ทบทวนและปรับปรุงระเบียบสำานักงานตำารวจแห่งชาติว่าด้วยการถวาย 

   ความปลอดภัยและจัดทำาหลักปฏิบัติว่าด้วยการถวายความปลอดภัย 

   ของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 เผยแพร่และน้อมน�าแนวพระราชด�าริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 กลยุทธ์ ๑.๒.๑ น้อมนำาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น 

   แนวทางปฏิบัติ

  ๑.๒.๒ ส่งเสริมและสนบัสนนุโครงการพระราชดำารแิละอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริ

  ๑.๒.๓ สนบัสนนุการดำาเนนิการโครงการจติอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำาริ 

   ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
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๘

  ๑.๒.4 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา  

   พระมหากษัตริย์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1.3 พัฒนาศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและภัยคุกคาม 

  ของชาติ

 กลยุทธ์ ๑.๓.๑ ยกระดบัขดีความสามารถในการปฏิบัตกิารด้านต่าง ๆ  ทีก่ระทบต่อความมัน่คง 

   ของประเทศ

  ๑.๓.๒ เสรมิสร้างความสมัพนัธ์และร่วมมอืในการบริหารจดัการปัญหาด้านความมัน่คง 

   และภัยคุกคามในทุกระดับทั้งภายในและภายนอกประเทศ

  ๑.๓.๓ พฒันาระบบฐานข้อมลูด้านความมัน่คงให้มคีวามทันสมยั และทันสถานการณ์ 

   และสามารถเชื่อมโยงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ในทุกมิติ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอ�านวยความยุติธรรมทางอาญา  

   และการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม

เป้าหมาย 

 ๑. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความสงบเรียบร้อย

 ๒. ประชาชนได้รับการอำานวยความยุติธรรมทางอาญาและการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 

  เสมอภาคและเป็นธรรม

 ๓. สนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

 ๑. ระดับความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำารวจเพิ่มขึ้น

 ๒. ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนลดลง

 ๓. อัตราการเกิดคดีต่อประชากรแสนคน (๑. กลุ่มชีวิต ร่างกายและเพศ  ๒. กลุ่มทรัพย์) 

 4. สถิติในการไม่แจ้งความคืบหน้าของการดำาเนินคดีต่อผู้เสียหายลดลง 

 ๕. ประชาชนมีช่องทางในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของตำารวจเพิ่มขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.1 การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการบังคับใช้กฎหมาย

 กลยุทธ ์ ๒.๑.๑ รกัษาความปลอดภยัในชวิีตและทรพัย์สนิของประชาชน โดยมุง่เน้นการป้องกนั 

   อาชญากรรม

   ๒.๑.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 

   ๒.๑.๑.๒ พฒันาระบบฐานข้อมลูและนำาเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใช้ในการแก้ไข 

    ปัญหาอาชญากรรม

  ๒.๑.๒ ป้องกันปราบปรามยาเสพติด

   ๒.๑.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

   ๒.๑.๒.๒ พฒันาระบบฐานข้อมลูและนำาเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใช้ในการแก้ไข 

    ปัญหายาเสพติด

  ๒.๑.๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   ๒.๑.๓.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที ่

    จังหวัดชายแดนภาคใต้

   ๒.๑.๓.๒ รกัษาความปลอดภยัจากเหตคุวามรนุแรงและขจดัภยัแทรกซ้อน  

    ตลอดจนการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นธรรม

  ๒.๑.4 ป้องกันปราบปรามการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและคนต่างด้าว 

   ที่ไม่พึงปรารถนา 

   ๒.๑.4.๑ สกดักัน้ สบืสวน ปราบปราม จบักมุ คนต่างด้าวผดิกฎหมายหลบหน ี

    เข้าเมอืงหรอืผดิเงื่อนไขการไดร้ับอนญุาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจักร  

    อาชญากรรมข้ามชาติตามหมายจับของไทยและต่างประเทศ

   ๒.๑.4.๒ ผลักดันส่งกลับคนต่างด้าวผิดกฎหมายออกนอกราชอาณาจักร 

    ให้เป็นไปตามขั้นตอน โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน
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  ๒.๑.๕ เสริมสร้างประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการป้องกันปราบปราม 
   และดำาเนนิคด ีรวมทัง้ประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอก 
   ประเทศ ตลอดจนจดัหาวสัดอุปุกรณ์ประจำากายประจำาหน่วย และเครือ่งมอื 
   เครือ่งใช้ท่ีทนัสมยัให้เพยีงพอและเหมาะสมต่อการปฏบิตังิานในการป้องกนั 
   ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและภัยคุกคามต่าง ๆ            
  ๒.๑.๖ จดัทำาระบบฐานข้อมลูเกีย่วกบักฎหมาย วธิปีฏบิตั ิข้อตกลง พันธสญัญา และ 
   หลักสิทธมินุษยชน ทีป่ระชาชนควรรูแ้ละต้องปฏบิตัพิร้อมทัง้เผยแพร่ในช่องทาง 
   ที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
  ๒.๑.7 เสนอให้มกีารยกร่าง ปรบัปรงุ แก้ไข และยกเลกิกฎหมายบางฉบบั เพือ่เพิม่ 
   ประสิทธิภาพในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมให้สอดคล้องและเหมาะสม 
   กับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
  ๒.๑.๘ นำาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนกิส์ เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ 
   ในการบังคับใช้กฎหมาย และลดการใช้ดุลยพินิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2.2 การอ�านวยความยุติธรรมและพัฒนาระบบงานสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่น 
  ให้กับประชาชน
 กลยุทธ์  ๒.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพในการอำานวยความยุติธรรมทางอาญา
   ๒.๒.๑.๑ เพิม่ช่องทางในการรบัแจ้งเหตแุละการเข้าถงึการอำานวยความยตุธิรรม 
    ทางอาญาเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็ว 
   ๒.๒.๑.๒ พฒันางานนติวิทิยาศาสตร์และนติเิวชให้เข้าสูร่ะบบมาตรฐานสากล  
    เพิม่ขดีความสามารถงานในส่วนภมูภิาค รวมถงึการจดัทำาฐานข้อมลู 
    และเชื่อมโยงฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ ตลอดจนบูรณาการกับ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างม ี
    ประสิทธิภาพมากขึ้น
   ๒.๒.๑.๓ พฒันามาตรการในการอำานวยความยตุธิรรมทางอาญา โดยพฒันา 
    มาตรการคุ้มครองผู้เสียหายและพยาน ส่งเสริมการพัฒนางาน 
    ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญา และพัฒนาระบบเทคโนโลย ี
    สารสนเทศ เพ่ือเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
    ของตำารวจ
   ๒.๒.๑.4 บรูณาการการทำางานและฐานข้อมูลเทคโนโลยสีารสนเทศระหว่าง 
    หน่วยงานในกระบวนการยตุธิรรมและหน่วยงานอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง 
    ทั้งในและต่างประเทศ
  ๒.๒.๒ พัฒนาระบบงานสอบสวน งานกฎหมายและงานพิสูจน์หลักฐาน
   ๒.๒.๒.๑ ปรับโครงสร้างอัตรากำาลังพนักงานสอบสวน ผู้ช่วยพนักงาน 
    สอบสวน ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายพิสูจน์หลักฐาน ให้สามารถ 
    ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัปรมิาณงาน  
    โดยเฉพาะในสถานีตำารวจ
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   ๒.๒.๒.๒ เสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะให้พนักงานสอบสวน  
    ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สืบสวน เจ้าหน้าที่สายตรวจ 
    ป้องกันปราบปราม ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายพิสูจน์หลักฐานมี 
    องค์ความรู้ มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ ทัศนคติ  
    ค่านยิม วฒันธรรมองค์กรในการบรกิารประชาชนอย่างมอือาชพี  
    เป็นที่ยอมรับ และมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    ของพนักงานสอบสวนให้มีมาตรฐาน 
   ๒.๒.๒.๓ กำาหนดระยะเวลาในการดำาเนินงานในทกุขัน้ตอนของงานสอบสวน  
    ให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า  
    และสร้างระบบการตรวจสอบและ/หรือแจ้งความคืบหน้าให ้
    ประชาชนทราบโดยนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
   ๒.๒.๒.4 ปรับปรุงระบบงานสอบสวน โดยพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    ในการรบัคำาร้องทกุข์กล่าวโทษและเชือ่มโยงข้อมลูระหว่างสถาน ี
    ตำารวจทั่วประเทศ
   ๒.๒.๒.๕ เสรมิสร้างและพฒันาพนกังานสอบสวนผูเ้กีย่วข้องในการพจิารณาคดี 
    และรักษาสถานที่เกิดเหตุให้มีองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์  
    โดยพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์
   ๒.๒.๒.๖ กำาหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ 
    ของพนักงานสอบสวน ในการทำาสำานวน
   ๒.๒.๒.7 ทบทวนการปรับค่าตอบแทนของพนกังานสอบสวน ผูช่้วยพนกังาน 
    สอบสวน  ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายพิสูจน์หลักฐานให้สอดคล้อง 
    กับปริมาณและคุณภาพของงาน รวมทั้งให้เหมาะสมกับ 

    สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน

 กลยุทธ์ ๒.๓.๑ ยกระดบัมาตรฐานการให้บริการของสถานตีำารวจและหน่วยบรกิารประชาชน

   ๒.๓.๑.๑ ปรบัปรงุและพฒันาทางด้านกายภาพของสถานตีำารวจ และหน่วยบรกิาร 

    ประชาชน 

   ๒.๓.๑.๒ ปรับปรุงกระบวนการทำางานให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนอง 

    ความต้องการของประชาชน    

   ๒.๓.๑.๓ สร้างเสริมบุคลิกภาพ พฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากรให้ม ี

    ความเป็นมิตรและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน

   ๒.๓.๑.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการ และอำานวย 

    ความสะดวกแก่ประชาชน

  ๒.๓.๒ สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

   ๒.๓.๒.๑ บรหิารจดัการและอำานวยความสะดวกด้านการตรวจคนเข้าเมอืง
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   ๒.๓.๒.๒ พัฒนาระบบการบรหิารจดัการหน่วยงานตำารวจในเขตเศรษฐกจิ 

    พิเศษ 

   ๒.๓.๒.๓ รักษาความปลอดภัยและอำานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

  ๒.๓.๓ บริหารจัดการและอำานวยความสะดวกด้านการจราจร

  ๒.๓.4 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนในบริเวณ 

   พื้นที่ชายแดน

  ๒.๓.๕ บริการด้านสุขภาพให้กับประชาชน ข้าราชการตำารวจ และครอบครัว

  ๒.๓.๖ นำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมายและอำานวย 

   ความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ

  ๒.๓.7 จัดให้มีกระบวนการและช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบ 

   ที่หลากหลายพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน

  ๒.๓.๘ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตสำานึกในการให้บริการประชาชน  

   (Service Mind) มีทัศนคติและวิธีการทำางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยยึด 

   ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย 
 ๑. มีการบูรณาการและร่วมมือกันของภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย ประชาชน ชุมชน ท้องถ่ิน   
  ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนและสังคม
 ๒. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความสงบเรียบร้อย 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย
 ๑. จำานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำารวจเพิ่มขึ้น
 ๒. ระดับความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของตำารวจเพิ่มขึ้น        
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนารูปแบบและวิธีการท�างานที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
 กลยุทธ์ ๓.๑.๑ ปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ของข้าราชการตำารวจทกุระดบัให้ยดึถอืประชาชน 
   เป็นศูนย์กลางตามแนวคิด Community Policing
  ๓.๑.๒ สร้างความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ระหว่างตำารวจกับทุกภาคส่วน 
   ในการดูแลชุมชนและสังคม โดยเน้นการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่ต้นเหตุ  
   (Problem Oriented Policing) 
  ๓.๑.๓ เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ภาคเอกชน  
   และภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น  
   ตัดสินใจ การดำาเนินการ ติดตามตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการ  
   สอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำารวจ 
   อย่างเหมาะสม
  ๓.๑.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายรับรู้เข้าใจวิธีการรักษาความสงบ 
   เรยีบร้อยภายในชมุชนของตนเอง และนำาไปใช้เพือ่สร้างความเข้มแขง็ให้กบั 
   ชุมชนอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
 กลยุทธ ์ ๓.๒.๑ เสนอให้มีการยกร่าง ปรับปรุงระเบียบ คำาสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินการ 
   ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และปฏิบัต ิ
   หน้าที่ให้มีความยืดหยุ่นและทันสมัย
  ๓.๒.๒ จัดทำาระบบและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  
   และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ให้เข้าถึงได้โดยสะดวก รวดเร็ว  
   และง่ายต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
  ๓.๒.๓ เสริมสร้างแรงจูงใจและความตระหนักในการมีส่วนร่วมของประชาชน  
   เพื่อประโยชน์ส่วนรวมตามแนวทางจิตอาสา
  ๓.๒.4 เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจ และทกัษะเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมให้แก่ตำารวจ 
   ผู้ปฏิบัติหน้าที่และภาคีเครือข่าย 
  ๓.๒.๕ พฒันาหลกัสตูรการอบรมทีเ่กีย่วข้องให้ทนัสมยัและสอดรบักบัสถานการณ์ 
   ปัจจุบัน
  ๓.๒.๖ ผลักดันให้ภาคีเครือข่ายเข้ามาสนับสนุนกิจการตำารวจ เพ่ือความสงบสุข 
   ของชุมชนและสังคมในทุกด้าน
  ๓.๒.7 ติดตามประเมินผลการดำาเนินงานในทุกขั้นตอน เพื่อนำาไปสู่การพัฒนา 
   ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

เป้าหมาย 

 ๑. การจัดองค์กรมีความเหมาะสม มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรทางการบริหาร และนำาระบบ 

  เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒. ระบบการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

 ๓. ข้าราชการตำารวจมคีวามเปน็มอือาชีพ มคีวามรู้ ทันสมัย  เชีย่วชาญในการนำาเทคโนโลยมีาใช้ในการ 

  ปฏิบัติงาน 

 4. ข้าราชการตำารวจมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรัก เชื่อมั่น และศรัทธาต่อองค์กร 

  ตำารวจ        

 ๕. เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความโปร่งใส
ตัวชี้วัดเป้าหมาย

 ๑. ขีดสมรรถนะของข้าราชการตำารวจในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น

 ๒. คุณภาพชีวิตในการทำางานของข้าราชการตำารวจเพิ่มขึ้น

 ๓. ระดับความพึงพอใจของข้าราชการตำารวจต่อการบริหารงานของสำานักงานตำารวจแห่งชาติเพิ่มขึ้น

 4. มทีรพัยากรทางการบรหิารทีท่นัสมยั ครบถ้วนทกุภารกิจและบรหิารจัดการองค์กรด้วยระบบเทคโนโลยี 

  สารสนเทศ

 ๕. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and     

  Transparency Assessment : ITA)  เพิ่มขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้รองรับการเปลี่ยนแปลง

 กลยุทธ์ 4.๑.๑ ปรับปรงุโครงสร้างองค์กรและระบบการบรหิารงานในรปูแบบใหม่ ให้เหมาะสม  

   คล่องตัวในการบริหารงาน และเป็นสำานักงานสมัยใหม่ (Modern Office)     

  4.๑.๒ กระจายอำานาจการบริหารงานไปยังกองบัญชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองกระบวนทัศน์ใหม่

 กลยุทธ์ 4.๒.๑ พัฒนาระบบการสรรหา การคดัเลอืก การบรรจ ุการแต่งตัง้ ให้มปีระสทิธภิาพ 

   และมีการวางแผนกำาลังคนที่เหมาะสม 

  4.๒.๒ สร้างเส้นทางการเจริญเติบโต (Career Path) และสร้างความต่อเนื่อง 

   ในการดำารงตำาแหน่งที่ชัดเจน รวมทั้งปรับปรุงการกำาหนดตำาแหน่ง 

   ทุกสายงานให้เหมาะสม

  4.๒.๓ พัฒนาระบบการแต่งตัง้ และพจิารณาบำาเหนจ็ความชอบของข้าราชการตำารวจ  

   ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit System)

  4.๒.4 เสนอให้มีการยกร่าง แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

   ของตำารวจให้เกิดประสิทธิภาพ

  4.๒.๕ ส่งเสริม จูงใจ และรักษาคนดี คนเก่ง ผู ้มีความรู้ความสามารถและ 

   มีจิตสาธารณะไว้ในองค์กร
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  4.๒.๖ พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สามารถนำามาใช้ได้อย่าง 
   เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
  4.๒.7 เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬาและร่างกายให้แก่ 
   ข้าราชการตำารวจ
  4.๒.๘ เสริมสร้างและพัฒนา ปรับปรุงสวัสดิการและค่าตอบแทนให้แก่ 
   ข้าราชการตำารวจและครอบครัวและส่งเสริมสนับสนุนการดำารงชีพ 
   ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ข้าราชการตำารวจปฏิบัติหน้าท่ี 
   อย่างมีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4.3 การพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพ 
  และมีมาตรฐานระดับสากล
 กลยุทธ ์ 4.๓.๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยฝึกอบรมและเฉพาะทางของแต่ละสายงาน
  4.๓.๒ ปรับปรุงหลักสูตรและระบบการเรียน การสอน การฝึกอบรม ให้ทันสมัย 
   เหมาะสมกับสถานการณ์  และสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน
  4.๓.๓ ส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management)  
   ถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
   เพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
  4.๓.4 ส่งเสริมให้ข้าราชการตำารวจยึดม่ันในหลกัคณุธรรม จรยิธรรม ความซ่ือสตัย์ 
   สจุรติ โดยยดึถือหลักปฏบิติัตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
   พอเพียง
  4.๓.๕ จัดระบบการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาข้าราชการตำารวจ 
   ให้ครอบคลุมทุกตำาแหน่งและสายงาน ต่อเนื่องตลอดการรับราชการ  
   ให้มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพตำารวจและการบังคับใช้กฎหมาย
  4.๓.๖ พัฒนาระบบการผลิตบุคลากรในวิชาชีพตำารวจและการส่งเสริมวิชาการ 
   และวิชาชีพชั้นสูงด้านการบังคับใช้กฎหมายสู่มาตรฐานระดับสากล
  4.๓.7 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา  
   และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4.4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารกิจการ 
  บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
 กลยุทธ์ 4.4.๑ ปรบัระบบวธีิการทำางาน ลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบติังานให้สะดวก 
   รวดเร็ว และโปร่งใส
  4.4.๒ เสนอให้มีการยกร่าง ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
   ที่ล้าสมัยให้เป็นปัจจุบัน มีความชัดเจน เป็นธรรม สอดคล้องกับข้อบังคับ 
   และข้อตกลงระหว่างประเทศ
  4.4.๓ ปรบัรปูแบบและวธิกีารทำางานในรปูแบบการให้บรกิารแบบเบด็เสรจ็ ณ จดุเดยีว  
   (One stop service) และมีลักษณะครบวงจร โดยบูรณาการกับหน่วยงาน 
   ที่เกี่ยวข้อง
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  4.4.4 กำาหนดมาตรการและกลไกในการป้องกันปราบปรามการทุจริต  

   ประพฤติมิชอบ และมาตรฐานการปฏิบัติตามวินัยของข้าราชการตำารวจ

  4.4.๕ พัฒนากระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการและแผนอื่น ๆ  

   ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

   ของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัดให้ทันสมัย  

   และมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์  

  4.4.๖ พฒันาระบบวธิกีารงบประมาณ การเงนิ และการบญัชใีห้เหมาะสมกบัภารกจิ 

   ที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำาหนด

  4.4.7 พัฒนาระบบการส่งกำาลังบำารุงให้มีความคล่องตัว ทันสมัย สะดวก  

   และรวดเร็ว มีการบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

   และมีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกันทุกหน่วยงาน

  4.4.๘ พฒันาระบบงานวจิยัของข้าราชการตำารวจ ให้สามารถนำามาใช้เป็นประโยชน์ 

   ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

  4.4.9 ตรวจสอบ แนะนำา ตดิตาม ประเมนิผลการป้องกันปราบปรามการทจุรติในการ 

   ปฏบิตัหิน้าทีข่องทกุหน่วยในสงักดัสำานกังานตำารวจแห่งชาต ิให้เป็นไปด้วย 

   ความถูกต้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

  4.4.๑๐ ตรวจสอบ แนะนำา ตดิตาม ประเมนิผลการป้องกันปราบปรามการทจุรติในการ 
   ปฏบิติังานด้านการเงนิ การบญัช ีพัสดขุองทกุหน่วยในสังกดัสำานกังานตำารวจ 
   แห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถ 
   ตรวจสอบได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.5 การยกระดบัมาตรฐานการปฏบัิตหิน้าทีใ่ห้มคีวามทนัสมยั รองรบันโยบายประเทศไทย 4.0 

 กลยุทธ์ 4.๕.๑ เพิ่มสมรรถนะขององค์กรในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์  

   หรือภาวะฉุกเฉินให้สะดวกและรวดเร็ว

  4.๕.๒ พัฒนาระบบการป้องกัน ติดตาม เฝ้าระวัง และวิเคราะห์เหตุคุกคาม 

   ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล และจัดตั้งศูนย์ประสานงาน 

   ด้าน Cyber crime

  4.๕.๓ สร้างและพฒันาระบบฐานข้อมูลกลางขององค์กร (Big Data) ให้ครอบคลุม  

   ทกุหน่วยงานและทนัสมยั เพือ่สนบัสนนุภารกจิตำารวจได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  

   และเชื่อมโยงกับส่วนราชการอื่นได้

  4.๕.4 พฒันาและปรบัวธิกีารปฏบิตังิานระบบการบรหิารจดัการด้านข้อมูลข่าวสาร  
   และการบรกิารประชาชนให้ทนัสมยั โดยนำานวตักรรม เทคโนโลยแีละระบบ 
   การทำางานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ

  4.๕.๕ พัฒนาศักยภาพและการจัดการความรู ้ของบุคลากรทุกระดับชั้น 

   ในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล
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  4.๕.๖ กำาหนดกรอบอัตราและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย  

   ยานพาหนะทั้งทางบก ทางนำ้า ทางอากาศ ตลอดจนอาคารที่ทำาการ  

   และที่พักอาศัย ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4.6 สร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของต�ารวจ 

  อย่างทันต่อสถานการณ์และทั่วถึง

 กลยุทธ ์ 4.๖.๑ วเิคราะห์ข้อมูลและวางแผนการประชาสมัพนัธ์ เพือ่สร้างการรบัรูแ้ละเข้าใจแก่ 

   ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

  4.๖.๒ พัฒนาเทคนิคการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และเข้าใจ 

   ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์

  4.๖.๓ เพิ่มช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ใหค้รอบคลุมกลุ่มเปา้หมาย

  4.๖.4 ประเมินผลการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และเข้าใจ เพื่อปรับปรุง 

   และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 3   การขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์

 การน�ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

 ยุทธศาสตร์สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นกรอบการดำาเนินงานที่กำาหนด

ทิศทางและขอบเขตขององค์กร ซ่ึงมีสาระสำาคัญที่สัมพันธ์สอดคล้องกัน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กร

บงัคบัใช้กฎหมายท่ีประชาชนเชือ่มัน่ศรทัธา” เป็นเป้าหมายร่วมท่ีแสดงถงึเจตจำานงของข้าราชการตำารวจทุกนาย  

เพือ่ดำาเนนิการตามพนัธกจิทีต้่องปฏบิตัใิห้บรรลผุลสำาเร็จตามวัตถปุระสงค์ทีต่ัง้ไว้ในอกี ๒๐ ปี ข้างหน้า ยทุธศาสตร์

สำานักงานตำารวจแห่งชาติได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) การประเมินศักยภาพ 

และประเมินความสามารถที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาหรือยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ขององค์กร และได้วางแผนเพื่อการ

บริหารจัดการยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกำาหนดรายละเอียดแบ่งเป็น

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายหลัก ตวัชีว้ดัเป้าหมาย หลกักลยทุธ์ ระบบการตดิตามและประเมนิผล ซึง่กระบวนการ 

ดงักล่าว มคีวามเกีย่วข้องกบัการเปลีย่นแปลงภายในองค์กร รวมทัง้โครงสร้างและระบบการบรหิาร เพือ่ให้สามารถ

ดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

 ๑. กรอบแนวทางยุทธศาสตร์สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

  การดำาเนินการตามกระบวนการนำายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งได้กำาหนดกรอบการพัฒนาไว้ 

ในห้วงระยะเวลา ๒๐ ปี และแบ่งช่วงในการบริหารการพัฒนาองค์กรออกเป็น 4 ระยะ ๆ  ละ ๕ ปี โดยยึดช่วงเวลา

การพฒันาตามยทุธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๒ มาเป็นกรอบในการ

กำาหนดแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ด้วยการจัดทำาเป็นแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี 

และแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย แผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลดำาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้

เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 ๒. การพัฒนาระบบการวางแผนและงบประมาณ 

  ๒.๑ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ได้นำายุทธศาสตร์สำานักงานตำารวจแห่งชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 

๒๕๘๐) ไปเป็นกรอบในการจดัทำาแผนปฏบิตัริาชการ ๕ ปี และแผนปฏบัิตริาชการประจำาปีงบประมาณของสำานกังาน

ตำารวจแห่งชาติ เพื่อถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในรูปของแผน แผนงาน โครงการ งาน 

กจิกรรม งบประมาณ หน่วยรบัผิดชอบ มีการปฏบัิตใิห้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามจดุมุง่หมายอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ  

โดยให้หน่วยในสังกัดนำาไปจัดทำาแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ  

ของหน่วยรองรับ ดังนี้

   ๒.๑.๑ หน่วยระดับกองบัญชาการ จัดทำาแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติ

ราชการประจำาปีงบประมาณ ในระดับกองบัญชาการ

   ๒.๑.๒ หน่วยระดับกองบังคับการ จัดทำาแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณในระดับ

กองบังคับการ

   ๒.๒ ให้ทกุหน่วยในสงักดัสำานกังานตำารวจแห่งชาต ินำายทุธศาสตร์สำานกังานตำารวจแห่งชาต ิ๒๐ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติราชการ 
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ประจำาปีงบประมาณของสำานกังานตำารวจแห่งชาติและของหน่วย ไปเป็นจดุเน้นในการวางแผนสำาหรบัจดัทำาคำาขอ

งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้

 ๓. การประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ยุทธศาสตร์สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  

รวมทั้งผลการติดตามและประเมินผล ให้ข้าราชการตำารวจ หน่วยงานของรัฐ และประชาชน รับทราบและสามารถ

เข้าถงึข้อมลู รวมท้ังสามารถตรวจสอบการดำาเนินงานตามยทุธศาสตร์สำานกังานตำารวจแห่งชาต ิท่ีประกาศใช้ เพือ่นำา

ข้อเสนอแนะและข้อคดิเหน็มาทบทวนและปรบัปรงุยทุธศาสตร์สำานกังานตำารวจแห่งชาต ิ๒๐ ปี ให้มคีวามสมบรูณ์  

ครอบคลุม สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน

 การติดตามและประเมินผล

 ๑. การติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ๒๐ ปี                 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  เป็นกระบวนการทีท่ำาให้ทราบถงึความก้าวหน้าของการดำาเนนิการ ปัญหาอปุสรรค และผล

การดำาเนินงานขององค์กรว่าสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม

และประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่จะนำาไปกำาหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ   

ขององค์กรในอนาคต ตามกระบวนการ P-D-C-A โดยกำาหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลไว้  

๒ ระยะ ดังนี้

  ระยะท่ี ๑ ติดตามผลความก้าวหน้าประจำาปี เพื่อตรวจสอบความคลาดเคล่ือนระหว่างเป้าหมาย 

ที่กำาหนดไว้กับผลที่เกิดขึ้นจริง ณ ขณะนั้น เพื่อจะนำาไปแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำาเนินงาน 

ตลอดจนทบทวนเป้าหมายหลักและกลยุทธ์ให้สามารถบรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้

  ระยะท่ี ๒ ประเมินเมื่อสิ้นสุดระยะที่ ๑ ของยุทธศาสตร์ เป็นการประเมินเม่ือครบกำาหนดระยะ

เวลาในการนำายุทธศาสตร์ไปใช้ เพื่อเปรียบเทียบผลการดำาเนินการที่เกิดขึ้นจริง กับเป้าหมายหลักของหน่วยงานที่

กำาหนดไว้ในยุทธศาสตร์สรุปผลการประเมินและนำาปัญหา ข้อเสนอแนะในแต่ละปี มาแสดงผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม 

ตามยุทธศาสตร์สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) นำาไปสู่การทบทวน ปรับปรุง พัฒนา 

กลยุทธ์ และแนวทางการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 ๒. การติดตามและประเมนิผลการจดัทำาแผนปฏบิตัริาชการในแต่ละช่วงปีของสำานกังานตำารวจแห่งชาติ 

กำาหนดให้หน่วยปฏิบัติ ตามกลยุทธ์ แนวทางการดำาเนินการ โครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการสำานักงาน

ตำารวจแห่งชาต ิรายงานผลการดำาเนินการไปยังหน่วยรบัผดิชอบหลกัตามแผนปฏบิตัริาชการระดบัสำานกังานตำารวจ

แห่งชาติ และให้หน่วยรับผิดชอบหลัก ตามแผนปฏิบัติราชการสำานักงานตำารวจแห่งชาติ สรุปผลการดำาเนินการ 

ตามตัวชี้วัด ทั้งเชิงปริมาณ/คุณภาพ รายงานผลให้สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ผ่านสำานักงานยุทธศาสตร์ตำารวจ  

เพื่อสรุปผลการประเมินในภาพรวมและนำาปัญหา ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลดังกล่าว เสนอความเห็น

ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสำานักงานตำารวจแห่งชาติ และแจ้งหน่วยในสังกัดสำานักงานตำารวจแห่งชาติ เพื่อทราบ 

และดำาเนินการต่อไป   

 ๓. ให้หน่วยในสงักดัสำานกังานตำารวจแห่งชาต ินำาแนวทางการตดิตามและประเมนิผล ตามข้อ ๑ และ ๒  

ไปปรับใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยกับหน่วยในสังกัด 

ให้มีความสอดคล้องรองรับเป็นแนวทางเดียวกันต่อไป



ภาคผนวก



หน่วยรับผิดชอบกลยุทธต์ามยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

กลยุทธ์ หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก/ร่วม 

หน่วยปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความม่ันคงภายในประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.1.1 ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดที่เกี่ยวกับสถาบันหลัก สยศ.ตร.(ผก.) บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ส. ตชด. และ สทส. 
1.1.2 ถวายความปลอดภัยและจัดการจราจรอันเกี่ยวเนื่องกับการถวายความปลอดภัยให้สมพระเกียรติและ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

สยศ.ตร.(ผก.) บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ส. ตชด. สทส. และ บ.ตร. 

1.1.3 พัฒนาประสิทธิภาพและความเข้มแข็งของกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและป้องปรามการล่วงละเมิด
สถาบันหลัก 

สยศ.ตร.(ผก.) บช.น. ภ.1-9 ก. ส. ตชด. สทส. สพฐ.ตร.  
และ บ.ตร. 

1.1.4 ทบทวนและปรับปรุงระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วยการถวายความปลอดภัยและจัดท าหลักปฏิบัติ
ว่าด้วยการถวายความปลอดภัยของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

สยศ.ตร.(ผก.) บช.น. ภ.1-9 ก. ส. สทส. กมค. และ บ.ตร. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 เผยแพร่และน้อมน าแนวพระราชด าริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
1.2.1 น้อมน าศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ บช.ตชด. ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 
1.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพระราชด าริและอันเนื่องมาจากพระราชด าริ บช.ตชด. ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 
1.2.3 สนับสนุนการด าเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง บช.ตชด. ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 
1.2.4 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บช.ศ./รร.นรต. ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงและภัยคุกคามของชาติ 
1.3.1 ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคง 
ของประเทศ 
                  - ด้านการข่าว 
                  - ด้านการบริหารจัดการชายแดน 
                  - ด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
                  - ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

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

 

 



กลยุทธ์ 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม 
หน่วยปฏิบัติ 

1.3.2 เสริมสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือในการบริหารจัดการปัญหาด้านความมั่นคงและภัยคุกคามในทุกระดับ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

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

1.3.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคงให้มีความทันสมัยและทันสถานการณ์และสามารถเชื่อมโยง 
บูรณาการกับหน่วยงาน ที่เก่ียวข้องได้ในทุกมิติ  

สทส. 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 การอ านวยความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.1 การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการบังคับใช้กฎหมาย 
2.1.1 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรม 
          2.1.1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  
          2.1.1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 

สยศ.ตร.(ผอ.) บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. สตม. ตชด. สพฐ.ตร. สทส. 
สกบ. และ บ.ตร. 

2.1.2 ป้องกันปราบปรามยาเสพติด 
         2.1.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
         2.1.2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

บช.ปส. 
 

บช.น ภ.1-9 ก. ทท. สตม. ตชด. สพฐ.ตร. รพ.ตร. 
สทส.  สกบ. และ บ.ตร. 

2.1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
          2.1.3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
          2.1.3.2 รักษาความปลอดภัยจากเหตุความรุนแรงและขจัดภัยแทรกซ้อนตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

ภ.9 ก. ทท. ส. สตม. ตชด. สพฐ.ตร. รพ.ตร. สกบ. 
และ บ.ตร. 

2.1.4 ป้องกันปราบปรามการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา  
         2.1.4.1 สกัดก้ัน สืบสวน ปราบปราม จับกุม คนต่างด้าวผิดกฎหมายหลบหนีเข้าเมือง หรือผิดเงื่อนไข
การได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อาชญากรรมข้ามชาติตามหมายจับของไทยและต่างประเทศ 
          2.1.4.2 ผลักดันส่งกลับคนต่างด้าวผิดกฎหมายออกนอกราชอาณาจักร ให้เป็นไปตามขั้นตอน 
โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน 

สตม./สยศ.ตร.(ผค.) บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ส. ตชด. สพฐ.ตร.  
และ บ.ตร. 

2.1.5 เสริมสร้างประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการป้องกันปราบปรามและด าเนินคดี รวมทั้งประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประจ ากายประจ าหน่วย
และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ข้ามชาติและภัยคุกคามต่าง ๆ          

บช.ก./ตท. บช.น. ภ.1-9  ทท. ส. สตม. ตชด. สพฐ.ตร. 
รพ.ตร. สทส. สยศ.ตร.(ผอ. และ ผค.) สกบ.  

และ บ.ตร. 



กลยุทธ์ หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก/ร่วม 

หน่วยปฏิบัติ 

2.1.6 จัดท าระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย วิธีปฏิบัติ ข้อตกลง พันธะสัญญา และหลักสิทธิมนุษยชน 
ที่ประชาชนควรรู้และต้องปฏิบัติพร้อมทั้งเผยแพร่ในช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 

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

2.1.7 เสนอให้มีการยกร่าง ปรับปรุง แก้ไข และยกเลิกกฎหมายบางฉบับ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

กมค. บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ส. สตม. ตชด. ปส.   
สพฐ.ตร. สยศ.ตร.(ผอ.) และ ตท. 

2.1.8 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 
และลดการใช้ดุลยพินิจ 
 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2 การอ านวยความยุติธรรมและพัฒนาระบบงานสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชน 
2.2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการอ านวยความยุติธรรมทางอาญา กมค./สยศ.ตร.(ผอ) บช.น. ภ.1-9 ก. สพฐ.ตร. รพ.ตร.(นต.) สทส. 

และ ทท. 
         2.2.1.1 เพิ่มช่องทางในการรับแจ้งเหตุและการเข้าถึงการอ านวยความยุติธรรมทางอาญา 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็ว 

สยศ.ตร.(ผอ)/กมค. 
 

บช.น. ภ.1-9 ก. สพฐ.ตร. รพ.ตร.(นต.)  
และ สทส. 

         2.2.1.2 พัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถงาน
ในส่วนภูมิภาครวมถึงการจดัท าฐานข้อมูลและเชื่อมโยงฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ตลอดจนบูรณาการกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

สพฐ.ตร./ 
รพ.ตร.(นต.) 

บช.น. ภ.1-9 ก. สพฐ.ตร. สทส. และ กมค.  
 

        2.2.1.3 พัฒนามาตรการในการอ านวยความยุติธรรมทางอาญาโดยพัฒนามาตรการคุ้มครองผู้เสียหาย
และพยาน ส่งเสริมการพัฒนางานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญา และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของต ารวจ 

กมค./สทส. บช.น. ภ.1-9 ก. และ สพฐ.ตร.   
 

         2.2.1.4 บูรณาการการท างานและฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ 

กมค./สทส. บช.น. ภ.1-9 ก. สพฐ.ตร. และ ตท. 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก/ร่วม 

หน่วยปฏิบัติ 

2.2.2 พัฒนาระบบงานสอบสวน งานกฎหมายและงานพิสูจน์หลักฐาน 
 
 

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

         2.2.2.1 ปรับโครงสร้างอัตราก าลังพนักงานสอบสวน ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ฝ่ายกฎหมาย และ 
ฝ่ายพิสูจน์หลักฐาน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับปริมาณงานโดยเฉพาะ 
ในสถานีต ารวจ 

กมค./สพฐ.ตร.  
และสกพ. 

บช.น. ภ.1-9 และ ก. 

        2.2.2.2 เสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะให้พนักงานสอบสวน ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่
สืบสวน เจ้าหน้าที่สายตรวจ ป้องกันปราบปราม ฝ่ายกฎหมาย และ ฝ่ายพิสูจน์หลักฐาน มีองค์ความรู้ 
มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรในการบริการประชาชนอย่างมืออาชีพ  
เป็นที่ยอมรับ และมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนให้มีมาตรฐาน  

กมค./สกพ.  
และ บช.ศ.  

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

        2.2.2.3 ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานในทุกขั้นตอนของงานสอบสวน ให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชน 
ได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และสร้างระบบการตรวจสอบและ/หรือแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ 
โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้     

กมค./สทส บช.น. ภ.1 – 9 ก. สตม. ปส. สพฐ.ตร.  
และ รพ.ตร.(นต.)  

         2.2.2.4 ปรับปรุงระบบงานสอบสวน โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับค าร้องทุกข์กล่าวโทษ
และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานีต ารวจทั่วประเทศ 

กมค./สทส. บช.น. ภ.1 – 9 ก. สตม. และ ปส. 

        2.2.2.5 เสริมสร้างและพัฒนาพนักงานสอบสวนผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณาคดีและรักษาสถานที่เกิดเหตุ
ให้มีองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

กมค./สพฐ.ตร. บช.น. ภ.1 – 9 ก. สตม. และ ปส. 

        2.2.2.6 ก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันมิให้ผู้ใดแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจของพนักงานสอบสวน  
ในการท าส านวน 

กมค.  บช.น. ภ.1 – 9 ก. สตม. และ ปส. 

       2.2.2.7 ทบทวนการปรับค่าตอบแทนของพนักงานสอบสวนผู้ช่วยพนักงานสอบสวน  ฝ่ายกฎหมาย 
และฝ่ายพิสูจน์หลักฐานให้สอดคล้องกับปริมาณและคุณภาพของงานรวมทั้งให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
ที่เปลี่ยนแปลง 

สกพ./กมค.  
และ สพฐ.ตร. 

 

บช.น. ภ.1 – 9 ก. สตม. และ ปส. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
2.3.1 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถานีต ารวจและหน่วยบริการประชาชน 
 

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

        2.3.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาทางด้านกายภาพของสถานีต ารวจและหน่วยบริการประชาชน  
 

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



กลยุทธ์ หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก/ร่วม 

หน่วยปฏิบัติ 

           2.3.1.2 ปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน     สยศ.ตร.(ยศ.) บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ส. สตม. สพฐ.ตร.(ทว.) 
และ สทส. 

          2.3.1.3 สร้างเสริมบุคลิกภาพ พฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากรให้มีความเป็นมิตรและมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน 

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

          2.3.1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สยศ.ตร.(ยศ.)/สทส. บช.น. ภ.1-9  ก. ทท. ส. สตม. และ สพฐ.ตร.(ทว.) 
  

2.3.2 สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สยศ.ตร.(ยศ.)/ 
สตม. และ บช.ทท. 

- 

         2.3.2.1 บริหารจัดการและอ านวยความสะดวกด้านการตรวจคนเข้าเมือง สตม. - 
          2.3.2.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงานต ารวจในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  สตม./บช.ทท. บช.น. ภ.1-9 และ ก. 
          2.3.2.3 รักษาความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว บช.ทท. - 
2.3.3 บริหารจัดการและอ านวยความสะดวกด้านการจราจร สยศ.ตร.(ผค.) 

 
บช.น. ภ.1-9 และ ก.  

 
2.3.4 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนในบริเวณพ้ืนที่ชายแดน บช.ตชด. 

 
- 

2.3.5 บริการด้านสุขภาพให้กับประชาชน ข้าราชการต ารวจ และครอบครัว รพ.ตร. 
 

- 

2.3.6 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมายและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
รวมทั้งเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ 

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

2.3.7 จัดให้มีกระบวนการและช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลายพร้อมทั้งรับฟัง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน 

สยศ.ตร.(ยศ.)/สทส. บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ส. สตม. สพฐ.ตร.(ทว.) 
รพ.ตร. และ สท. 

2.3.8 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตส านึกในการให้บริการประชาชน (Service Mind) มีทัศนคติ 
และวิธีการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

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

 

 



กลยุทธ์ หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก/ร่วม 

หน่วยปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างย่ังยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3.1 การพัฒนารูปแบบและวิธีการท างานที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
3.1.1 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการต ารวจทุกระดับให้ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิด 
Community Policing 

สยศ.ตร.(ผอ.) บช.น. ภ.1-9  ก. ทท. ตชด. และ ปส. 
 

3.1.2 สร้างความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ระหว่างต ารวจกับทุกภาคส่วนในการดูแลชุมชนและสังคม 
โดยเน้นการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมท่ีต้นเหตุ  (Problem Oriented Policing) 

สยศ.ตร.(ผอ.) บช.น. ภ.1-9  ก. ทท. ตชด. และ ปส. 
 

3.1.3 เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีส่วนร่วม 
ในการรับรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ การด าเนินการ ติดตามตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการ 
สอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจอย่างเหมาะสม 

สยศ.ตร.(ผอ.) บช.น. ภ.1-9  ก. ทท. สตม. ตชด. ปส. 
และ สง.ก.ต.ช. 

3.1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายรับรู้เข้าใจวิธีการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน 
ของตนเอง และน าไปใช้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน  

สยศ.ตร.(ผอ.) บช.น. ภ.1-9  ก. ทท. ตชด. ปส. และ สง.ก.ต.ช. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
3.2.1 เสนอให้มีการยกร่าง ปรับปรุงระเบียบ ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการส่งเสริมให้ภาคีเครือข่าย 
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและปฏิบัติหน้าที่ให้มีความยืดหยุ่นและทันสมัย 

สยศ.ตร.(ผอ.)/กมค. บช.น. ภ.1-9  ก. ทท. ตชด. และ สง.ก.ต.ช. 

3.2.2 จัดท าระบบและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร  ให้เข้าถึงได้โดยสะดวก รวดเร็ว  และง่ายต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

สทส./สยศ.ตร.(ผอ.) บช.น. ภ.1-9  ก. ทท. ตชด. สง.ก.ต.ช. และ สท. 

3.2.3 เสริมสร้างแรงจูงใจและความตระหนักในการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
ตามแนวทางจิตอาสา 

สยศ.ตร. 
(ผอ. และ ผก.) 

ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 

3.2.4 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ให้แก่ต ารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
และภาคีเครือข่าย 

สยศ.ตร.(ผอ.) 
 

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

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

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

3.2.6 ผลักดันให้ภาคีเครือข่ายเข้ามาสนับสนุนกิจการต ารวจ เพ่ือความสงบสุขของชุมชนและสังคมในทุกด้าน สยศ.ตร.(ผอ.) บช.น. ภ.1-9  ก. ทท. ตชด. และ สง.ก.ต.ช. 
3.2.7 ติดตามประเมินผลการด าเนินงานในทุกข้ันตอน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน สยศ.ตร.(ผอ.) บช.น. ภ.1-9  ก. ทท. ตชด. และ สง.ก.ต.ช. 
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หน่วยปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้รองรับการเปลี่ยนแปลง 

4.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงานในรูปแบบใหม่ให้เหมาะสม คล่องตัวในการ
บริหารงาน และเป็นส านักงานสมัยใหม่ (Modern Office)      

สกพ. ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 

4.1.2 กระจายอ านาจการบริหารงานไปยังกองบัญชาการ สกพ. ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองกระบวนทัศน์ใหม่ 
4.2.1 พัฒนาระบบการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง  ให้มีประสิทธิภาพและมีการวางแผน
ก าลังคนที่เหมาะสม 

สกพ./บช.ศ. ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 

4.2.2 สร้างเส้นทางการเจริญเติบโต (Career Path) และสร้างความต่อเนื่อง ในการด ารงต าแหน่งที่ชัดเจน 
รวมทั้งปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง ทุกสายงานให้เหมาะสม 

สกพ. ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 

4.2.3 พัฒนาระบบการแต่งตั้ง และพิจารณาบ าเหน็จความชอบข้าราชการต ารวจ ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม 
(Merit System) 

สกพ./สง.ก.ตร. - 

4.2.4 เสนอให้มีการยกร่าง แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของต ารวจให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

สกพ. กมค. และ สง.ก.ตร. 

4.2.5 ส่งเสริม จูงใจ และรักษาคนดี คนเก่ง ผู้มีความรู้ความสามารถและ มีจิตสาธารณะไว้ในองค์กร สกพ. ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 

4.2.6 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สามารถน ามาใช้ ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน สกพ. ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 

4.2.7 เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬาและร่างกายให้แก่ข้าราชการต ารวจ สกพ./รพ.ตร. ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 

4.2.8 เสริมสร้างและพัฒนา ปรับปรุงสวัสดิการและค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการต ารวจและครอบครัวและ
ส่งเสริมสนับสนุนการด ารงชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ข้าราชการต ารวจปฏิบัติหน้าที่ 
อย่างมีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจ 

สกพ.  ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3 การพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพ และมีมาตรฐานระดับสากล 
4.3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยฝึกอบรมและเฉพาะทางของแต่ละสายงาน บช.ศ./สกพ. ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 
4.3.2 ปรับปรุงหลักสูตรและระบบการเรียน การสอน การฝึกอบรม ให้ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์  
และสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน 
 

บช.ศ./รร.นรต. 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 หน่วยปฏิบัติ 

4.3.3 ส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ถ่ายทอดความรู้ 
อย่างเป็นระบบและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
(Learning Organization) 

บช.ศ./ 
รร.นรต. และ สกพ. 

ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 

4.3.4 ส่งเสริมให้ข้าราชการต ารวจยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดถือหลักปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

บช.ศ. ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 

4.3.5 จัดระบบการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาข้าราชการต ารวจ ให้ครอบคลุมทุกต าแหน่ง 
และสายงาน ต่อเนื่องตลอดการรับราชการ ให้มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพต ารวจและการบังคับใช้กฎหมาย 

บช.ศ./รร.นรต.  
และ สกพ. 

ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 

4.3.6 พัฒนาระบบการผลิตบุคลากรในวิชาชีพต ารวจและการส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการบังคับใช้
กฎหมายสู่มาตรฐานระดับสากล 

รร.นรต./บช.ศ. บช.น. ภ.1 – 9 (ศฝร.) 

4.3.7 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

บช.ศ./รร.นรต.  
และ สบร. 

ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
4.4.1 ปรับระบบวิธีการท างาน ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้สะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส สยศ.ตร.(ยศ.) ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 
4.4.2 เสนอให้มีการยกร่าง ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ล้าสมัยให้เป็นปัจจุบัน  
มีความชัดเจน เป็นธรรม สอดคล้องกับข้อบังคับและข้อตกลงระหว่างประเทศ 

กมค./ตท. - 

4.4.3 ปรับรูปแบบและวิธีการท างานในรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) 
และมีลักษณะครบวงจร โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สยศ.ตร.(ยศ.) บช.น. ภ.1-9  ก. ส. สตม. สพฐ.ตร. และ รพ.ตร. 

4.4.4 ก าหนดมาตรการและกลไกในการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และมาตรฐาน 
การปฏิบัติตามวินัยของข้าราชการต ารวจ 

จต./บช.ก.(ปปป.) 
สตส. และ วน. 

ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 

4.4.5 พัฒนากระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการและแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบ 
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัดให้ทันสมัย 
และมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์   

สยศ.ตร.(ยศ.) ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 

4.4.6 พัฒนาระบบวิธีการงบประมาณ การเงิน และการบัญชีให้เหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบเป็นไป 
ตามเป้าหมายและระยะเวลาที่ก าหนด 

สงป. ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 
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4.4.7 พัฒนาระบบการส่งก าลังบ ารุงให้มีความคล่องตัว ทันสมัย สะดวก และรวดเร็ว มีการบริหารจัดการ 
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกันทุกหน่วยงาน 

สกบ./สทส. ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 

4.4.8 พัฒนาระบบงานวิจัยของข้าราชการต ารวจ ให้สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ 
อย่างเป็นรูปธรรม 

สยศ.ตร.(วจ.) ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 

4.4.9 ตรวจสอบ แนะน า ติดตาม ประเมินผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหน่วย
ในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

จต./สตส. ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 

4.4.10 ตรวจสอบ แนะน า ติดตาม ประเมินผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การบัญชี พัสดุของทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

สตส. ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.5. การยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย รองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 
4.5.1 เพ่ิมสมรรถนะขององค์กรในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉินให้สะดวก 
และรวดเร็ว 

สทส. ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 

4.5.2 พัฒนาระบบการป้องกัน ติดตาม เฝ้าระวัง และวิเคราะห์เหตุคุกคามทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
และจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้าน Cyber crime 

บช.ก.(ปอท.)/สทส. บช.น. ภ.1-9 ทท. ส. สตม. ตชด. ปส.  
และ สยศ.ตร.(ผค. และ ผอ.)  

4.5.3 สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางขององค์กร (Big Data) ให้ครอบคลุม ทุกหน่วยงานและทันสมัย 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจต ารวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงกับส่วนราชการอ่ืนได้ 

สทส. ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 

4.5.4 พัฒนาและปรับวิธีการปฏิบัติงานระบบการบริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสาร และการบริการประชาชน
ให้ทันสมัย โดยน านวัตกรรม เทคโนโลยีและระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ 

สทส./สยศ.ตร.(ยศ.) 
และ สลก.ตร. 

ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 

4.5.5 พัฒนาศักยภาพและการจัดการความรู้ของบุคลากรทุกระดับชั้นในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล สทส. ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 
4.5.6 ก าหนดกรอบอัตราและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย ยานพาหนะทั้งทางบก ทางน้ า 
ทางอากาศ ตลอดจนอาคารที่ท าการ และที่พักอาศัย ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

สกบ. ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.6 สร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจอย่างทันต่อสถานการณ์และทั่วถึง 
4.6.1 วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สท. ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 

4.6.2 พัฒนาเทคนิคการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และเข้าใจในรูปแบบต่าง ๆ  
ให้ทันต่อสถานการณ์ 

สท. ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 

4.6.3 เพ่ิมช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย สท. ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 
4.6.4 ประเมินผลการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และเข้าใจ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สท. ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 
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ค�าสั่ง ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ที่ 62/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะท�างานจัดท�ายุทธศาสตร์ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

 ตามคำาสั่งสำานักงานตำารวจแห่งชาติ ที่ ๖9/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะทำางาน

จัดทำายุทธศาสตร์สำานักงานตำารวจแห่งชาติ โดยมีหน้าที่ศึกษาและจัดทำายุทธศาสตร์สำานักงานตำารวจแห่งชาติ  

ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื (SDGs) ร่างกรอบยทุธศาสตร์ชาต ิระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕79) 

นโยบายประเทศไทย 4.๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖4 และนโยบาย

รัฐบาล นั้น

 เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม 

๒๕๖๐ กำาหนดให้มียทุธศาสตร์ชาต ิเป็นเป้าหมายการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนืตามหลักธรรมาภบิาล ซ่ึงสำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ จะต้องจัดทำายุทธศาสตร์สำานักงานตำารวจแห่งชาติให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับคณะทำางานจัดทำายุทธศาสตร์สำานักงานตำารวจแห่งชาติตามคำาสั่งดังกล่าวข้างต้น  

ได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพหลายราย ดังนั้น เพืื่อให้การจัดทำายุทธศาสตร์สำานักงานตำารวจแห่งชาติเป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อย มีความเหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมาย ทิศทางการพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ 

ตามพระราชบญัญตักิารจดัทำายทุธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ ทีก่ำาหนด ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ จงึแต่งตัง้คณะทำางาน

จัดทำายุทธศาสตร์สำานักงานตำารวจแห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

 ๑. องค์ประกอบ

  ๑.๑ รองผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ หัวหน้าคณะทำางาน

   (รับผิดชอบงานด้านยุทธศาสตร์)

  ๑.๒ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ รองหัวหน้าคณะทำางาน

   (รับผิดชอบงานด้านยุทธศาสตร์)

  ๑.๓ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำารวจ หรือผู้แทน คณะทำางาน

  ๑.4 ผู้บัญชาการสำานักงานงบประมาณและการเงิน คณะทำางาน

   หรือผู้แทน

  ๑.๕ ผู้บัญชาการสำานักงานกำาลังพล หรือผู้แทน คณะทำางาน

  ๑.๖ ผู้บัญชาการสำานักงานส่งกำาลังบำารุง หรือผู้แทน คณะทำางาน

  ๑.7 ผู้บัญชาการศึกษา หรือผู้แทน คณะทำางาน

  ๑.๘ ผู้บัญชาการสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือผู้แทน คณะทำางาน

  ๑.9 ผู้บัญชาการตำารวจสอบสวนกลาง หรือผู้แทน คณะทำางาน
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  ๑.๑๐ ผู้บัญชาการสำานักงานตรวจสอบภายใน หรือผู้แทน คณะทำางาน

  ๑.๑๑ ผู้บัญชาการสำานักงานพิสูจน์หลักฐานตำารวจ 

   หรือผู้แทน คณะทำางาน

  ๑.๑๒ ผู้บัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน หรือผู้แทน คณะทำางาน

  ๑.๑๓ ผู้บัญชาการสำานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทำางาน

   และการสื่อสาร หรือผู้แทน

  ๑.๑4 ผู้บังคับการกองสารนิเทศ หรือผู้แทน คณะทำางาน

  ๑.๑๕ ผู้บังคับการกองงบประมาณ หรือผู้แทน คณะทำางาน

  ๑.๑๖ ผู้บัญชาการสำานักงานยุทธศาสตร์ตำารวจ คณะทำางาน/เลขานุการ

  ๑.๑7 รองผู้บัญชาการสำานักงานยุทธศาสตร์ตำารวจ คณะทำางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

  ๑.๑๘ ผู้บังคับการกองยุทธศาสตร์ คณะทำางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

 ๒. อำานาจหน้าที่

  ๒.๑ ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำายุทธศาสตร์สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ตามพระราชบัญญัติการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

นโยบายประเทศไทย 4.๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖4 และนโยบาย

รัฐบาล

  ๒.๒ ประสานงานและสนับสนุนการดำาเนินงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ 

คณะกรรมการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ

  ๒.๓ ในการดำาเนินการตามอำานาจหน้าที ่ให้แต่งตัง้คณะทำางานเพิม่เตมิ หรือสัง่การให้ข้าราชการ

ตำารวจหรือหน่วยในสังกัดสำานักงานตำารวจแห่งชาติ มาร่วมประชุมให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารได้ตามความจำาเป็น 

และเหมาะสม

  ๒.4 หน้าที่อื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทำายุทธศาสตร์สำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 ๓. ให้ยกเลิกคำาสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับคำาสั่งนี้ และให้ใช้คำาสั่งนี้แทน

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  สั่ง ณ วันที่  ๑9  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑

 พลตำารวจเอก

  (จักรทิพย์  ชัยจินดา)

  ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ
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