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 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 
ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และมาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพ่ือให้หน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ ใช้เป็นกรอบ
ทิศทางในการด าเนินงานในระยะ 1 ปี โดยมีการก าหนด พันธกิจ เป้าหมายหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย  
ตัวชี้วัดเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2580) และนโยบายผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ รวมทั้งพิจารณาความสอดคล้องรองรับกับแนวทางและเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564 นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 - 2565) นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภา 
และแผนอื่นที่เก่ียวข้อง  

 แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้  
มุ่งเน้นการด าเนินงานในภาพรวม โดยมีกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
และตัวชี้วัด ของหน่วยในสังกัด และมีการติดตามประเมินผลเพ่ือน าไปสู่ผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กร
บังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”  

 
 

 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 
 

สถำนกำรณ์และบริบทส ำคัญ 
  สถานการณ์โลกในปัจจุบันท าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีผลกระทบต่อสังคม 
ในลักษณะต่าง ๆ รวมไปถึงการหลบหนีเข้าเมือง  การค้ามนุษย์ การโยกย้ายถิ่นฐานของประชาชน/แรงงานต่างด้าว  
ยาเสพติด ตลอดจน ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ภูมิอากาศท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม่ 
น าไปสู่ปัญหาทางสังคมและอาชญากรรมต่าง ๆ อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้   ทั้งนี้ ปัญหาความมั่นคงและ
อาชญากรรมภายในประเทศมีความเชื่อมโยงในหลายมิติ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ระบบการศึกษา 
โครงสร้างพ้ืนฐาน กฎหมาย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนั้น จึงต้องขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติโดยมีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบเพ่ือสนับสนุนและประสานการปฏิบัติให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องและ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ก าหนดให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  มีหน้าที่ในการ 
ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ป้องกันปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา 
รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความม่ันคงของราชอาณาจักร และส่งเสริมให้ท้องถิ่น
และชุมชน มีส่วนร่วมในกิจการต ารวจเพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดตามความเหมาะสม และ
ความต้องการของแต่ละพ้ืนที ่  

เหตุผลและควำมจ ำเป็น 
 1. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545  มาตรา 3/1 ก าหนดให้ 
การบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  
การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก  
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน  
 2. พระรำชบัญญัติกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560  

    มาตรา 5  
                   - ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้
เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันอันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบปี 
         - การจัดท าแผนอ่ืนใด รวมตลอดทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ  
 มาตรา ๑๐ เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว  ให้คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดท าแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีแผนแม่บทและแผนการปฏิรูปประเทศ  
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ตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศต้องมีความสอดคล้องกันแผนแม่บท 
ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย 

มาตรา 26  ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าการด าเนินการ ใด 
ของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  
แจ้งให้หน่วยงานของรัฐนั้นทราบถึงความไม่สอดคล้องและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง และในกรณี 
ที่หน่วยงานของรัฐไม่ด าเนินการตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น 
จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
แจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 
 3. พระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560  
      มาตรา 6 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ
เพ่ือให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
     มาตรา 25 เพ่ือประโยชน์ในการติดตามผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศให้หน่วยงานของรัฐ
รายงานผลการด าเนินการดังกล่าวต่อส านักงานสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) ภายในระยะเวลาและ 
ตามรายการที่ก าหนด  
 4. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ 
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
    มาตรา 9  
            - จัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า โดยต้องมีรายละเอียดขั้นตอนระยะเวลาและ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ  
     - ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการ
ก าหนดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทีส่ านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนด 
  มาตรา 10 ในกรณีท่ีภารกิจใดมีความเก่ียวข้องกับหลายส่วนราชการหรือภารกิจที่ใกล้เคียงต่อเนื่องกัน 
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน 
โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
  มาตรา 16  
         - จัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบาย  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย และ
ทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ  
     -  เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดแล้วให้ส านักงบประมาณ
ด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว  
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     - ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไม่ได้รับ  
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี  มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้ อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ินโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) นโยบายของคณะรัฐมนตรี
ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 5. ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 ก าหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง และบูรณาการกันให้เกิด
การขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย  โดยก าหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติรองรับ ประกอบด้วย 23 แผนแม่บท  
15 ประเด็นเร่งด่วนใน 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) เป็นแผนส าคัญซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องน าค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ 
แผนที่เกี่ยวข้อง มาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติการ รวมทั้งจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณให้สอดคล้องรองรับ     
 6. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบการแบ่งแผนของประเทศออกเป็น 3 ระดับ
ประกอบด้วย  
  แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
  แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
  แผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติการด้าน.... แผนปฏิบัติราชการ (ราย 5 ปี และรายปี) แผนอื่น ๆ 
  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นแผนระดับที่ 3  
ที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) และบูรณาการการด าเนินงานกับแผนปฏิบัติการด้านอ่ืน ๆ  
ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 3 ที่ เกี่ยวข้อง ให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผล (Causal Relationship)  
ในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายในภาพรวมของประเทศต่อไป 
 7. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 ธันวำคม พ.ศ. 2562  เห็นชอบการก าหนดหน่วยเจ้าภาพเป้าหมาย 
ในระดับต่าง ๆ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพขับเคลื่อน 
(เจ้าภาพระดับท่ี 3 (จ.3)) มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานของรัฐให้มี
ความสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาที่ระบุไว้ใน เป้ำหมำยของแผนย่อยด้ำนกำรรักษำควำมสงบ
ภำยในประเทศ : เป้ำหมำย : ประชำชนมีควำมม่ันคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด : ระดับ
ควำมม่ันคงปลอดภัยภำยในประเทศและศักยภำพต ำรวจระดับสำกล (World Internal Security and Police 
Index (WISPI)) ดีขึ้น โดยมีส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะเจ้าภาพแผนแม่บทด้านความมั่นคง 
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(เจ้าภาพระดับที่ 1 (จ.1)) และเจ้าภาพเป้าหมายประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมขึ้น 
(เจ้าภาพระดับท่ี 2 (จ.2)) เป็นหน่วยรับผิดชอบและก ากับดูแล 
 แผนย่อยด้ำนกำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
  เพ่ือสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในประเทศชาติบ้านเมือง เอ้ือต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่ก าหนด สังคมมีความเข้มแข็งสามัคคีปรองดอง ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
โดยมีแนวคิดในการด าเนินการที่ส าคัญ คือ การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความรัก 
ความสามัคคี ความส านึกจงรักภักดี และความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกหมู่เหล่า ขณะเดียวกัน
ก็ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล 
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ตลอดถึงการพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
 

เป้ำหมำยของแผนย่อย : ประชำชนมีควำมม่ันคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

 

 
 

   
 
 
 

ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพต ารวจระดบัสากล (WISPI) ดีขึ้น 
(ปี 61- 65) 
อยู่ในล าดับ 

1 ใน 55 ของโลก 

(ปี 66 - 70) 
อยู่ในล าดับ 

1 ใน 45 ของโลก 

(ปี 71 - 75) 
อยู่ในล าดับ 

1 ใน 35 ของโลก 

(ปี 76 - 80) 
อยู่ในล าดับ 

1 ใน 25 ของโลก 
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หน้ำที่รับผิดชอบของหน่วยงำนเจ้ำภำพ (เจ้ำภำพระดับท่ี 3 (จ.3)) 
   1. รับผิดชอบด าเนินการประสานและบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
   2. ศึกษาเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ทั้งเป้าหมายในระดับประเด็นแผนแม่บท 
(Y2) และ เป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บท (Y1) เพ่ือจัดท าปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จ (Key Success 
Factors) ของเป้าหมายดังกล่าว 
   3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนระดับที่ 3 และจัดท าโครงการ/ 
การด าเนินงานที่สอดคล้องกันตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship) 
   4. ประสานกับส านักงานสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนการด าเนินการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
   5. ประสานด าเนินการจัดหาและน าเข้าข้อมูลในระบบ (Electronic Monitoring and 
Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) 
   6. ด าเนินการต่าง ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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ส่วนที่ 2 

หลักกำรส ำคัญ เป้ำหมำย ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 

และกำรขับเคลื่อนไปสู่กำรปฏิบัต ิ
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ส่วนที่ 2 

หลักกำรส ำคัญและกรอบแนวคิด 

 แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดท าภายใต้หลักการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รองรับแผนระดับที่ 1 และ 2 และในฐานะหน่วยรับผิดชอบหลัก 
คือ เป้าหมายย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ (เจ้าภาพระดับที่ 3 (จ.3)) ของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ซึ่งรับผิดชอบเป้าหมาย : ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
เพ่ิมขึ้น ตัวชี้วัด : ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพต ารวจระดับสากล (World Internal 
Security and Police Index (WISPI)) ดีขึ้น โดยในช่วงปี 2561 - 2565 จะต้องอยู่ในล าดับ 1 ใน 55 ของโลก 
ประกอบกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 
2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564 นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 – 2565) นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภา ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) นโยบายผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มาเป็นกรอบพิจารณาปัจจัยสู่ความส าเร็จที่ส าคัญ (Key Success 
Factors : KSFs) ในการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เพ่ือ
ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) เชื่อมโยงของแผนทั้ง 3 ระดับ
ของประเทศ โดยมีระบบ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and 
Country Reform : eMENSCR) ของส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  เป็นเครื่องมือ 
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิ
ความเชื่อมโยงของแผนทั้ง 3 ระดับ ดังนี้ 
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ควำมเชื่อมโยงของแผนทั้ง 3 ระดับไปสู่กำรปฏิบัติ 

แผนระดับที่ 1 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ชำติ 

 

แผนระดับที่ 2    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนระดับที่ 3 
 
 

เป็นแผนเชิงปฏิ บัติที่จัดท าขึ้น เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานของแผน
ระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 สู่การ
ปฏิบัติ โดยต้องส่งผลต่อการบรรลุ
เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง แ ผ น ร ะ ดั บ ที่  2 
โดยเฉพาะแผนแม่บทฯ อย่างน้อย 1 
แผนฯ และต้องส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติตาม
หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(XYZ) 

1. แผนปฏิบัติการด้าน... (อาจมีหรือไม่ก็ได้)  เนื่องจากก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาจัดท าตามความจ าเป็นเพื่อบูรณาการ 
การด าเนินงานกรณทีี่มีหน่วยเกี่ยวข้องมากกว่า 1 หน่วยงาน  
 
 

 

 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

●เป็นประเดน็ในลกัษณะที่มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 

● มีผลผกูพนักับหนว่ยงานของรฐัทีเ่กี่ยวขอ้งจะตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตามนัน้ รวมทั้ง การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
   งบประมาณต้องสอดคลอ้งกับแผนแม่บทฯ ด้วย (มาตรา 10 พ.ร.บ.การจดัท ายุทธศาสตร์ชาติ 2560) 

●ในกระบวนการจดัท าไม่ได้มกีารก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพและการก าหนดโครงการในการขับเคลือ่นแผนแม่บทฯ  
   ให้บรรลุเป้าหมาย ดงันัน้ หน่วยงานของรฐัจึงจ าเป็นตอ้งจัดท าโครงการการด าเนินงาน (X) เพื่อบรรลเุป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำต ิ

แผนกำรปฏิรปูประเทศ  แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำต ิ

นโยบำยและแผน
ระดับชำติว่ำด้วยควำม

มั่นคงแห่งชำต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ทุกหน่วยงานของรัฐต้องมีแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และรายปี เพื่อเป็นแผนระดับที่ 3 หลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนระดับที่ 2 นโยบายรัฐบาล รวมทั้ง แผนระดับที่ 3 ตามข้อ 1 ที่เกี่ยวข้อง 
 

 

งบประมำณ 
 

2. แผนปฏิบัติรำชกำร ....ระยะ 5 ปี (ช่วงแรก 3 ปี)  
3. แผนปฏิบัติรำชกำร...รำยปี  

 

 

ด ำเนินกำร 
 

 

●ติดตำม/ประเมินผล กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร   

●คัดเลือกตัวชี้วัดส ำคัญที่เกี่ยวข้องตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีฯ เพื่อ
ติดตำม/ประเมินผล กำรด ำเนินงำนของ ตร. ตำมแนวทำง ก.พ.ร. และ ป.ป.ช. 

รัฐบำลโดยส ำนักงำนสภำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ใช้ระบบ Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR  

เป็นเคร่ืองมือในกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมนิผล กำรขับเคลื่อนและกำรด ำเนินงำนของแผนระดับท่ี 1 - 3 
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กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

แผนระดับท่ี 1 

ยุทธศำสตร์ชำติ 
1. ด้านความมั่นคง 
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 

แผนระดับท่ี 2 

 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
1. ความมั่นคง  2. การต่างประเทศ  6. พ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  7. โครงสร้างพ้ืนฐาน  
ระบบโลจสิติกส์ และดิจิทัล 9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ  12. การพัฒนาการเรียนรู้  13. การเสริมสร้าง 
ให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  21. การต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ  22. กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม  23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ประเด็นปฏิรูปประเทศ 
1. ด้านการเมือง  2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  3. ด้านกฎหมาย  4. ด้านกระบวนการยุติธรรม   
5. ด้านเศรษฐกิจ  6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  7. ด้านสาธารณสุข  
8. ด้านการสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  9. ด้านสังคม  10. ด้านพลังงาน  
11. ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน  5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูค่วามมั่งคั่งและยัง่ยืน 
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภบิาล 
ในสังคมไทย 
 

นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ(พ.ศ. 2562 - 2565) 
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลกัของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ  3. ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้   
4. จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน  5. สร้างเสริม
ศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ  6. ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
ทางทะเล  8. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมคิุ้มกันความมั่นคงภายใน 10. เสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ 11. รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 14. เสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 15. พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 
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 ตัวช้ีวัดระดับสำกลที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

World Internal Security and Police Index (WISPI) 
มิติที่ 1 ความสามารถศักยภาพ   
   - จ านวนข้าราชการต ารวจหรือเจ้าหน้าท่ีด้านความม่ันคงภายในต่อประชากร 100,000 คน 
มิติที่ 2 คอร์รัปชัน   
   - การติดสินบนต ารวจ  จ านวนครั้งท่ีจ่ายสินบน 
   - คดีท่ีไม่มีการรายงาน สัดส่วนของคดีเกี่ยวกับทรัพย์ท่ีต ารวจ รับแจ้งเปรียบเทียบกับการส ารวจ  
     คดีเกิดน้อย มีคดีแล้วรับแจ้งความ การปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการร้องทุกข์/ป้องกันอาชญากรรม 
มิติที่ 3 กระบวนทำงกฎหมำย   
   - ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของต ารวจ 
มิติที่ 4 ผลลัพธ์   
   - คดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา  จ านวนคดีฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาต่อประชากร 100,000 คน   
   - อาชญากรรมร้ายแรง ร้อยละการท าร้ายร่างกายสาหัส ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์  
   - การก่อการร้าย เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีท าให้เกิดการเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บและมีข้อบ่งชี้ว่า 
     เกิดจากการก่อการร้าย   
   - ความรู้สึกปลอดภัยของสาธารณะชน ต่อการเดินคนเดียวในเวลากลางคืน 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: (SDGs)) 
เป้ำหมำยที่ 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึง 
ความยุติธรม และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 
ตัวชี้วัดที่ 16.2 ยุติการข่มเหง การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ และความรุนแรง 
และการทรมานทุกรูปแบบท่ีมีต่อเด็ก 

สถำบัน World Economic Forum : WEF (สภำเศรษฐกิจโลก) 
•ตัวชี้วัดท่ี 1.01 ต้นทุนทางธุรกิจที่เกิดจากองค์กรอาชญากรรม (Business costs of organized crime) เจ้ำภำพ : ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ  หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องหลัก : พม./ดศ./พณ./รง./ธปท. 
•ตัวช้ีวัดท่ี 1.02 อัตราการเกดิอาชญากรรม (Homicide rate)  
เจ้ำภำพ : ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องหลัก : มท./พม./ดศ./สธ./ยธ./ศธ. 
•ตัวช้ีวัดท่ี 1.04 ความน่าเชื่อถือในการให้บริการของต ารวจ (Reliability of police services)  
เจ้ำภำพ : ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องหลัก : หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 

สถำบัน International Institute for Management : IMD (สถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติ) 
•ตัวชี้วัดที่ 2.5.03 การฆาตกรรม (Homicide)  
เจ้ำภำพ : ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องหลัก : มท./พม./ดศ./สธ./ยธ./ศธ. 
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นโยบำยและแนวทำงอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

ประเทศไทย 4.0 
กำรปฏิรูประบบรำชกำรเพ่ือรองรับไทยแลนด์ 4.0 
1. เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) 
2.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) 
3.  มีขีดสมรรถนะสงูและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 
ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของระบบรำชกำร 4.0 
1. การประสานพลังระหว่างภาครฐัและภาคสว่นอ่ืน ๆ ในสังคม (Collaboration) 
2. การสร้างนวัตกรรม (Innovation) 
3. การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization) 

 
 
นโยบำยรัฐบำล  
นโยบำยหลัก 12 ด้ำน  
2.1 รักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ  
2.4 สร้างความสงบและความปลอดภยั ตั้งแต่ระดับ ชุมชน 
2.5 แก้ไขปัญหายาเสพติดอยา่งจริงจังท้ังระบบ 
4.2 เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน 
4.4 ส่งเสริมความร่วมมอืระหว่างประเทศดา้นความมัน่คงฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการท าประมงให้
เกิดความยั่งยืนบนพื้นฐานของการรักษาทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากรทางทะเล 
5.4.4 ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด 
5.5.3 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการน าเข้าสง่ออกสินค้า บริเวณด่านชายแดน 
5.6.2 แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื้นที่เขตเมือง 
6.2 ส่งเสริมและเรง่รัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ 
10.1 ปกป้อง รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
11.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ทั่วประเทศ 
11.7.1 ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บรกิาร การอ านวยความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย 
กฎหมาย กฎ และ ระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ 
12.1 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 
นโยบำยเร่งด่วน 12 เร่ือง 
1. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้ 
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เป้าหมายการพัฒนาในช่วงปี 2563 - 2565 ถือเป็นช่วงแรกของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 20 ปี  
พ.ศ. 2561 – 2580 ซ่ึงก าหนดกรอบการบริหารงานท่ีมุ่งเน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ 
ในการวางรากฐานองค์กรให้มีความพร้อมก่อนก้าวสู่การพัฒนาในช่วงปี พ.ศ. 2566 – 2570  

 

 
  

 
 

เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

ระยะ 
ระยะที่ 1 (5 ปี) 

(พ.ศ. 2563 - 2565) 
ระยะที่ 2 (10 ปี) 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

เป้ำหมำย ปรับระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำยในส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

องค์กรมีควำมเข้มแข็ง มีควำมพร้อม 
ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มศักยภำพ 

ตัวชี้วัดเป้ำหมำย 
- ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของ
ประชาชน  
 
- ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชน
ต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ  

 
ร้อยละ 40 

 
 

ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 35 

 
 

ร้อยละ 83 

 

 

 

 

 

 

 

              

  
  กรอบแนวทำงและยุทธศำสตร์จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563 
                ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   ได้ก าหนดไว้ จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าด าเนินการภาครัฐ โดยส านักงานต ารวจ    
   แห่งชาติ ได้ขอรับงบประมาณภายใต้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 
 

ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
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    ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ภายใต้การน าองค์กรของ พลต ารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา  
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ได้มุ่งเน้นการท างาน ให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม มีความชัดเจน ด้วยการบริหารงาน
ขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ รองรับนโยบายรัฐบาล ตอบสนองความต้องการของประชาชน มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ
ลงไปในระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ กองบัญชาการ กองบังคับการ และกองก ากับการ โดยเฉพาะสถานีต ารวจ 
จนเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย ในหลายเรื่อง อาทิ  การปรับภาพลักษณ์ของต ารวจ สื่อสารให้ประชาชนและ 
ภาคส่วนต่าง ๆ ได้รับรู้ การปรับระบบบริหารงานบุคคล การปรับโครงสร้างต ารวจ การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ 
โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การจัดระเบียบสังคม การแก้ไขปัญหาจราจร การดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
เป็นต้น ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ จะยังคงเน้นภารกิจตามเป้าหมายส าคัญ 6 ประการที่ก าหนดไว้ 
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุด ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบำยของผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

1. การพิทกัษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภกัดตีอ่สถาบนัพระมหากษัตริย์ 

2. การรักษาความมัน่คงและความสงบเรียบร้อยในสงัคม 

3. การป้องกนัปราบปรามและลดระดบัอาชญากรรม 

4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทกุมิติ 

5. การเร่งรัดขบัเคลือ่นกระบวนการปฏิรูปองค์กรต ารวจในยคุประชาคมอาเซียน 

6. การเสริมสร้างความสามคัคี และการบ ารุงขวญัข้าราชการต ารวจ 
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กรอบกำรติดตำมและประเมินผลระดับประเทศ 
ที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

 การติดตามและประเมินผล มีความส าคัญในการบริหารจัดการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
อย่างยิ่ง เนื่องจากช่วยให้ทราบผลการด าเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการ
ว่าบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ปัจจุบันส านักงานต ารวจแห่งชาติต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ไปยังกลไกการตรวจสอบติดตามประเมินผลการท างานจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  ซึ่งแบ่งกรอบการรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญ ดังนี้ 

 
 
 
 

      1. กำรประเมินผลตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม  ตรวจสอบ และประเมินผล กำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562  
 ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได้จัดท า “ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (ระบบ Electronic Monitoring and 
Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR )” เป็นเครื่องมือในการ
ก ากับดูแลการขับเคลื่อนแผนระดับต่าง ๆ ของประเทศไปสู่การปฏิบัติของส่วนราชการ โดยได้จัดท าในรูป
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ให้ส่วนราชการด าเนินการในการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ซึ่ง “หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย” 
(หน่วยงานที่เป็นของรัฐไม่ว่าจะเป็น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอ่ืนใด และไม่ว่าจะ
เป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ) มีหน้าที่น าข้อมูล
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เข้าสู่ระบบ และรายงานผลการด าเนินการ ตามห้วงระยะเวลา เพ่ือแสดงการขับเคลื่อน
การด าเนินการของหน่วยงานที่สอดคล้องรองรับและบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 

กำรประเมิน 

1. ระบบ eMENSCR 
2. ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทย 
WEF และ IMD 

กำรประเมิน 

- ประเมินตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

กำรประเมิน 

- ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติรวบรวมผลกำรประเมินและรำยงำนผลไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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 2. กำรประเมินตำมตัวชี้วัดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
  “ดัชนีวัดระดับความสามารถในการแข่งขัน” เป็นการประเมินและวิเคราะห์ระดับความสามารถ 
ในการแข่งขันแบบองค์รวมของแต่ละประเทศ ซึ่งสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum (WEF)) และ 
(World Competitiveness Ranking (IMD)) ได้จัดท าดัชนีชี้วัดและจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศต่าง ๆ โดยก าหนดบนพ้ืนฐานของหลักคิดของการที่ประเทศต้องมีปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่ดี  
โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนา 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) ได้ติดตามความก้าวหน้าและวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จากการรายงานผลอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ที่ผ่านมา พบว่ามตีัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อนของประเทศซึ่งเป็นประเด็นท้าทายและน าไปสู่ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยรับผิดชอบตัวชี้วัดส าคัญในการจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด ซึ่งส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจได้น ามาก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานให้สอดคล้องรองรับไว้ในแผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 แล้ว เพ่ือให้มีการขับเคลื่อนและเกิดผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการ
ติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นในรอบปี เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน ในส่วน 
ของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินประเด็นเหล่านี้ รายงานผลไปยังส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ (สศช.)  

 3. กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร  
  เป็นการติดตามและประเมินผลการด าเนินการส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญ 
ของรัฐบาล และเพ่ิมศักยภาพของส่วนราชการ ในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะต้องสอดคล้อง 
กับแผนระดับต่าง ๆ ของประเทศ รวมถึงการแก้ไขปัญหาส าคัญเฉพาะเรื่องหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
จากนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีที่ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการพัฒนา
นวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งส านักงานต ารวจแห่งชาติได้น าแนวทางการประเมินส่วนราชการที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดในแต่ละปีมาประยุกต์ใช้ (ตามค าสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 5/2559 ลง 1 ก.พ.59 และ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุม 
ครั้งที่ 4/2559 เมื่อ 25 ต.ค.59) โดยมีกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการดังกล่าว 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
ล าดับของประเทศไทย 

(หน่วย : ประเทศ) 
1. ผลกระทบขององค์กรอาชญากรรมและหรือกลุ่มมาเฟียต่อการด าเนินธุรกิจ    
   ของชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวในประเทศไทย 

95 จาก 141 : WEF 
 

2. คดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา พิจารณาจากการเกิดคดีต่อประชากรแสนคน 81 จาก 141 :  WEF 
46 จาก 63 : IMD 

3. ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ 105 จาก 141 : WEF 
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  องค์ประกอบที่ 1 Function Base ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจ
พ้ืนฐานงานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎนโยบาย
ของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี 
  องค์ประกอบที่ 2 Agenda Base ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจ
ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
  องค์ประกอบที่ 3 Area Base ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่/
ท้องถิ่น ภูมภิาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด 
  องค์ประกอบที่ 4 Innovation Base ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรม ในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชน หรือหน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือไปสู่ระบบราชการ 4.0 
  องค์ประกอบที่ 5 Potential Base ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

 4. กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  
 เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ก าหนดให้
หน่วยงานภาครัฐรวมถึงส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ส านักงานจเรต ารวจเป็นหน่วยรับผิดชอบ) กรอกข้อมูลผ่าน 
“ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITAS)” โดยมีตัวชี้วัดการประเมิน 10 ตัวชี้วัด และมีเกณฑ์การประเมินและการรายงานผลการประเมิน  
ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน (Rating Score) ดังนี้   
เกณฑ์กำรประเมิน 

ชื่อตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
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ค่ำคะแนนควบคู่กับระดับผลกำรประเมิน (Rating Score) 

คะแนน ระดับ 
95.00 - 100 AA 

85.00 - 94.99 A 
75.00 - 84.99 B 
65.00 - 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อค าถามในแต่ละตัวชี้วัด เอกสารหลักฐาน จะส ารวจผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียภายในและภายนอก โดยมีกรอบระยะเวลาการประเมินตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน พ.ศ. 2563  
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้คะแนน ITA 87.39 คะแนน อยู่ในระดับ A 
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ส่วนที่ 3 

สำระส ำคัญของแผนปฏบิัติรำชกำร 
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
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ส่วนที่ 3 
สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

• วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา   

• ค่ำนิยม :  
          สมรรถนะ (Competency) สุจริตธรรม (Overall Fairness) ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People  Oriented) 
บริการด้วยใจ (Service Mind) : COPS 

• วัฒนธรรมองค์กร : 
          ยึดมั่นในระเบียบวินัย บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้กับประชาชน และมีการท างานเป็นทีม 

• ผลสัมฤทธิ์หน่วยงำน 
 ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของต ารวจ สังคมและประเทศชาติ มีความมั่นคง สงบสุข และ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

• พันธกิจ :  
1. ถวายความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์  

 2. บังคับใช้กฎหมายและอ านวยความยุติธรรมทางอาญา 
 3. รักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงของราชอาณาจักร 

• เป้ำหมำยหน่วยงำน  
 1. ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
 2. บังคับใช้กฎหมาย ป้องกันปราบปรามการกระท าผิดทางอาญา อ านวยความยุติธรรมและบริการ        
              ประชาชน 
 3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความม่ันคงของราชอาณาจักร 
          4. ปฏิรูประบบงานต ารวจให้โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

• วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
 1. สนับสนุนการด าเนินงานแผนระดับต่าง ๆ ของประเทศ 
 2. ก าหนดเป้าหมายและกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติให้เป็นไป  
              ในทิศทางเดียวกัน 
 3. แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้แก่หน่วยในสังกัดได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 4. จัดสรรงบประมาณประจ าปีเพ่ือการบริหารงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. เป็นเครื่องมือส าหรับติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
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• หลักกำรถ่ำยทอดไปสู่กำรปฏิบัติ 
 1. พัฒนาส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยยึดแนวทางตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นกรอบทิศทางหลักในการแปลงสู่ การปฏิบัติในระดับหน่วยในสังกัด 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 2. บริหารงานโดยกระจายการพัฒนาลงสู่หน่วยปฏิบัติ พร้อมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนา  
ตามความแตกต่างของแต่ละพ้ืนที่ และให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน  
 3. เพ่ิมองค์ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร 
 4. บูรณาการความร่วมมือโดยกระบวนการสร้างเครือข่าย เพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา และพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 5. บริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติ โดยสร้างความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์สู่สามารถตอบสนอง
การพัฒนาเชิงบูรณาการแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ แผนเฉพาะด้าน และระบบการจัดสรร
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถติดตามความก้าวหน้า
ผลการด าเนินงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติเพ่ือพัฒนาองค์กรในปีงบประมาณต่อไปได้อย่างแท้จริง 
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 วิสัยทัศน์ หมายถึง เป้าหมายของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ที่มุ่งหวังให้เกิดขึ้นกับประชาชนและ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติในอีก 20 ปีข้างหน้า 
 ยุทธศำสตร์ หมายถึง แผนการด าเนินงานที่ร่างขึ้นมาอย่างเป็นระบบ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุผล
ส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด  โดยในที่นี้หมายถึงยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ซึ่งมีองค์ประกอบต่าง ๆ 
ที่สัมพันธ์สอดคล้องกัน ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์   
 ประเด็นยุทธศำสตร์ หมายถึง ประเด็นหลักซึ่งเป็นทิศทางและนโยบายส าคัญที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
จะต้องค านึงถึง โดยในทุกหัวข้อหรือประเด็นยุทธศาสตร์ต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกัน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการ
ขับเคลื่อนส านักงานต ารวจแห่งชาติไปสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน ์

 เป้ำหมำย หมายถึง ผลส าเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตั้งเป้า และคาดหวัง
จะให้เกิดข้ึนภายในห้วงระยะเวลานั้น ๆ 
   ตัวชี้วัด หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าการด าเนินงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติสามารถบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่ ซึ่งตัวชี้วัดที่ก าหนดต้องสามารถอธิบายคุณลักษณะของตัวแปรที่ต้องการศึกษา และมีการก าหนด 
ค่าเป้าหมายที่ชัดเจน   
  เจ้ำภำพระดับนโยบำย หมายถึง หน่วยเจ้าภาพหลักของประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด มีหน้าที่ 
ในการประสานและบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยเจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์นั้น ๆ
และก าหนดทิศทางและนโยบาย  โดยศึกษาเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ทั้งเป้าหมายของแผนระดับประเทศ 
และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์ได้บรรลุผลส าเร็จ 
อย่างเป็นรูปธรรม 
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  เจ้ำภำพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หมายถึง หน่วยเจ้าภาพขับเคลื่อนของกลยุทธ์ มีหน้าที่ ในการประสาน  
บูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยปฏิบัติของกลยุทธ์นั้น ๆ และก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 หน่วยปฏิบัติ/หน่วยร่วมด ำเนินกำร หมายถึง หน่วยปฏิบัติ/หน่วยร่วมด าเนินการของกลยุทธ์ มีหน้าที่
ในการร่วมรับผิดชอบและด าเนินการตามแนวทางที่เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ก าหนด รวมทั้งเสนอแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมรองรับตามภารกิจที่รับผิดชอบ 
 หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วมของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม หมายถึง เจ้าภาพที่ดูแลรับผิดชอบการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 หน่วยปฏิบัติของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม หมายถึง หน่วยปฏิบัติ ซ่ึงหน่วยรับผิดชอบหลักก าหนด
ร่วมด าเนินการในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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ส่วนที่ 4 

 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  การเสริมสร้างความม่ันคงของ
สถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคง

ภายในประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1.1  
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์และ 
ทรงเป็นประมุข 
กลยุทธ์ 
1.1.1 ป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดทีเ่กี่ยวกับ 
สถาบันหลัก (สยศ.ตร.(ผก.)) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1.2  
เผยแพร่และน้อมน าแนวพระราชด าริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
กลยุทธ ์
1.2.1 น้อมน าศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 
มาเป็นแนวทางปฏิบัติ (สกพ.) 
1.2.2 ส่งเสรมิ สืบสาน ต่อยอด และสนบัสนุนโครงการพระราชด าร ิ
และอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ (บช.ตชด.) 
1.2.3 ด าเนินการและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 
ตามแนวพระราชด าริให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง (สยศ.ตร.(ผก.)) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1.3  
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและภัยคุกคาม 
ของชาติ 
กลยุทธ ์
1.3.1 ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการด้านต่าง ๆ  
ที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ (บช.ส.), (สยศ.ตร.(ผค.), (บช.ปส.), 
(ภ.9), (สตม.), (บช.ก.) 
1.3.2 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการแกไ้ข
ปัญหาความมั่นคง (สยศ.ตร.(ผค.)) 
1.3.3 สนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  (สยศ.ตร.
(ยศ.)), (สทส.) 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1.4  
การเพิม่ประสิทธิภาพในการใหบ้รกิารและอ านวยความสะดวกแก่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1  
การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการบังคับใช้กฎหมาย 
กลยุทธ์ 
2.1.1 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชนโดยมุ่งเน้นการป้องกัน
อาชญากรรม (สยศ.ตร.(ผอ.)) 
2.1.2 สร้างระบบฐานข้อมูล กฎหมาย กฎ ระเบียบ และค าสั่งหรืออ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
เผยแพร่ในช่องทางให้ประชาชนที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก (กมค.), (สทส.) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2   
การอ านวยความยุติธรรมพัฒนาระบบงานสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้กับ
ประชาชน 
กลยุทธ์ 
2.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการอ านวยความยุติธรรมทางอาญาตามหลักกฎหมายและ
สิทธิมนุษยชน (กมค.), (สทส.), (สพฐ.ตร.), (รพ.ตร.) 
2.2.2 พัฒนาระบบงานสอบสวน งานกฎหมาย และงานพิสูจน์หลักฐาน (กมค.), 
(สกพ.), (บช.ศ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3  
การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
กลยุทธ์ 
2.3.1 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถานีต ารวจและหน่วยบริการประชาชน 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 
2.3.2 บังคับใช้กฎหมายและอ านวยความสะดวกด้านจราจร (สยศ.ตร.(ผค.)) 
2.3.3 บริการด้านสุขภาพให้กับประชาชน ข้าราชการต ารวจและครอบครัว (รพ.ตร.) 
2.3.4 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมายและอ านวย 
ความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืน ๆ (สทส.)  
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย  
การอ านวยความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการประชาชน 

อย่างเสมอภาคเป็นธรรม 

 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3.1  
เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่าย 
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ 
กลยุทธ ์
3.1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะเก่ียวกบั 
การมีส่วนร่วมให้แก่ทุกภาคส่วน (สยศ.ตร.(ผอ.)) 
3.1.2 เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย มีสว่นร่วมในการรับรู้ร่วม
แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ การด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการบริหารจัดการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของต ารวจอย่างเหมาะสม (สยศ.ตร.(ผอ.)) 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3.2  
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการต ารวจให้ยึดถือ
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
กลยุทธ ์
3.2.1 พัฒนาบุคลากรให้ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
ในการแก้ปัญหาตามแนวคิด Community Policing 

(สยศ.ตร.(ผอ.)) 
3.2.2 ปรับปรุงพฒันารูปแบบ แผนงาน โครงการ กิจกรรม  
ในการมีส่วนร่วมให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ของชุมชนในพื้นท่ี (สยศ.ตร.(ผอ.)) 
3.2.3 ติดตามประเมินผลการด าเนินงานในทุกข้ันตอน  
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  
(สยศ.ตร.(ผอ.)) 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

รักษาความสงบเรียบรอ้ยของสังคมอย่างย่ังยืน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1  
การปรับระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ 
4.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบงานให้เหมาะสมคล่องตัวทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง (สกพ.) 
4.1.2 กระจายอ านาจการบริหารงานไปยังกองบัญชาการ (สกพ.) 
4.1.3 ปรับระบบวิธีการท างาน ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานให้สะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส (สยศ.ตร.(ยศ.)) 
4.1.4 ปรับรูปแบบและวิธีการท างานในรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) และมีลักษณะ 
ครบวงจร โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (สยศ.ตร.(ยศ.)) 
4.1.5 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการและแผนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถงึระบบ 
การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของส านักงานต ารวจแห่งชาติให้เกิดผลสัมฤทธิต์ามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 
4.1.6 พัฒนาระบบวิธีการงบประมาณ การเงิน และการบัญชีให้เหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมาย 
และระยะเวลาที่ก าหนด (สงป.) 
4.1.7 พัฒนาระบบการส่งก าลังบ ารุงให้มีความคล่องตัว ทันสมยั สะดวกและรวดเร็ว มีการบริหารจัดการด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและมีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสามารถเชื่อมโยงกันทุกหน่วยงาน  (สกบ.), (สทส.) 
4.1.8 พัฒนาระบบงานวิจัย ให้สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม (สยศ.ตร.(วจ.)) 
4.1.9 เพ่ิมสมรรถนะขององค์กรในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉินให้สะดวกและรวดเร็ว (สทส.) 
4.1.10 พัฒนาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร สนับสนุนการปฏิบัติงาน (บช.ก.(บก.ปอท.)), (สทส.) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2  
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
กลยุทธ์ 
4.2.1 พัฒนาระบบการวางแผนก าลังพล การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตัง้ และพิจารณาบ าเหน็จความชอบ
ข้าราชการต ารวจ ให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมและเป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit System) (สกพ.), 
(สง.ก.ตร.) 
4.2.2 เสนอให้มีการยกร่าง แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการต ารวจให้เกิดประสิทธิภาพ 
(สกพ.) 
4.2.3 การพัฒนา (ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และพฤติกรรม) (รร.นรต.), (บช.ศ.), (สกพ.), (สทส.), (สบร.) 
4.2.4 การรักษาไว้ (คุณภาพชีวิต ความมั่นคง สวัสดิการ) (สกพ.), (รพ.ตร.) 
4.2.5 การใช้ประโยชน์ (ควบคุมบุคลากร ความประพฤต)ิ (บช.ศ.), (สกพ.) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3  
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
กลยุทธ์ 
4.3.1 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สามารถน ามาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน (สกพ.) 
4.3.2 ก าหนดมาตรการและกลไกในการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และมาตรฐานการปฏิบัติตามวินัย 
ของข้าราชการต ารวจ (จต.), (บช.ก.(ปปป.)), (สตส.), (วน.) 
4.3.3 ตรวจสอบ แนะน า ติดตาม ประเมินผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยในสังกัด
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง (จต.), (สตส.) 
4.3.4 ตรวจสอบ แนะน า ติดตาม ประเมินผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรใหท้ันสมัย  

สู่ระบบราชการไทย 4.0 

แนวความคิดแผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็นปฏิรปูประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายและแผนระดบัชาติวา่ด้วย 
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
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   เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและ
สร้างความตระหนักรู้และเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ มีการน าแนวทางพระราชด าริ ศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใ์ช้ในการด าเนินงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ข้าราชการต ารวจ และเผยแพร่ขยายผลให้ประชาชนรับทราบและเป็นแบบอย่างในการด ารงชีพ 
รวมทั้งมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและภัยคุกคาม  โดยการปรับระบบการบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ประกอบกับใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
เช่น หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลก ให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานได้ตามทิศทางและ
เป้าหมาย ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์   เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
เจ้าภาพระดับ

นโยบาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 เสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์
และทรงเป็นประมุข 

1. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความม่ันคง
ปลอดภัย 

- ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราช
ประสงค ์ร้อยละ 100   
 

สยศ.ตร.(ผก.) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 เผยแพร่ 
และน้อมน าแนวพระราชด าริไปปฏิบัติ 
อย่างเป็นรูปธรรม 

2. คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ 
พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  

- สยศ.ตร.(ผก.) 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์   เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
เจ้าภาพระดับ

นโยบาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง 
และภัยคุกคามของชาติ 

3. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย - ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของต ารวจ 
ในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคง* 
ของรัฐ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ  80 

สยศ.ตร.(ผค.) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.4  
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ 
และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

4. ประชาชนได้รับการอ านวยความ
ยุติธรรมทางอาญาและการบริการด้วย
ความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาคและเป็น
ธรรม      

ความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 
2.1 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการบนสถานี (Front Office) และนอกสถานีต ารวจ 
(จราจร จิตอาสาพัฒนา  สายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 *   
2.2 ความเชื่อมั่นของนักเท่ียวที่มีต่อการให้บริการอ านวย 
ความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

สยศ.ตร. 
(ยศ. ผอ. ผค. และ 

ผก.) 

 
 
 

 

* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ ( PART) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบาย 
ต้องประสานหน่วยรับผิดชอบในการจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ด าเนินการประเมินผล เพ่ือรายงานส านักงานต ารวจ
แห่งชาติในภาพรวม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ประเด็นยุทธศาสตร์กับความเชื่อมโยงแผนระดับประเทศ 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ แผน เป้าหมาย ตัวชี้วดั 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1.1 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของสถาบันพระมหากษัตริย ์
และทรงเป็นประมขุ 
 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1.2 
เผยแพร่และน้อมน าแนว
พระราชด าริไปปฏบิัต ิ
อย่างเป็นรปูธรรม 

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 

แผนแม่บทประเด็นความมั่นคง 
เป้าหมายที่ 1 : ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
 
แผนย่อยที่ 1 : การรักษาความสงบภายในประเทศ 
เป้าหมายที่ 2 : คนไทยมีความจงรักภักดี ซ่ือสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซ่ึงสถาบันหลักของชาต ิ 
สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจติใจของคนไทยสูงขึ้น 

 
- ดัชนีสันติภาพโลก 1 ใน 75 ของโลก (อันดับ) 
 
 
- ตัวชี้วัดระดับทุนทางสังคม* 
*อยู่ระหวา่งการตรวจสอบ/จัดท าตัวชี้วดัและค่าเป้าหมาย 

แผนการปฏิรปูประเทศ - - 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ 

ฉบับที่ 12 
พ.ศ. 2560 - 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสรา้งความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
เป้าหมายที ่1 :  ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
 
แนวทางการพัฒนา : การรักษาความมัน่คงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ 
ซ่ึงสถาบันหลักของชาต ิ
แนวทางการพัฒนาย่อย 3.1.1 สร้างจติส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษา 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนกัถึงความส าคัญ  
มีการน าแนวทางพระราชด าริไปเผยแพร่และพัฒนา พรอ้มทั้งก าหนดมาตรการเพื่อปกปักรกัษา 
และป้องกันการกระท าที่มแีนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ  

 
1.1 จ านวนกจิกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น 
1.2 จ านวนกจิกรรมที่มีความเกีย่วข้องกบัโครงการ
พระราชด าริเพิ่มขึ้น 

นโยบายและแผนระดบัชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคง   

(พ.ศ. 2562 - 2565) 

นโยบายที ่1 : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาตแิละการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
แผนระดับชาติวา่ด้วยความมั่นคงแห่งชาติที่ 3.7.3 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก 
ของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ สถาบันพระมหากษัตริยภ์ายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธ ารงรักษาดว้ยการปกป้อง เชิดชู เทิดทูน อยา่งสมพระเกียรติ 
 

 

 
 
 
 
(1) ระดับประสิทธภิาพในการพิทักษ์รักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์  
(2) ระดับความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกีย่วกบัสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
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  กลยุทธ ์

    (1) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวขอ้งในการถวาย 
ความปลอดภยัพระมหากษัตริย์และพระบรมราชวงศ์ 
    (2) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้ตระหนักรู้และเข้าใจถึง 
บทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาต ิรวมถึงสร้างความเข้าใจ
ถึงหลักการ เหตุผล และความจ าเป็นในการพิทักษ์รกัษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    (3) น าศาสตร์พระราชาและหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
รวมถึงขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้  
พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ 
    (4) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการพทิักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย ์

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1.3  
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบตัิงาน 
ด้านความมั่นคงและภัยคุกคาม
ของชาต ิ
 

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 

 

แผนแม่บทประเด็นความมั่นคง 
เป้าหมายที่ 1 : ประเทศชาตมิีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
แผนแม่บทประเด็นความมั่นคง 
แผนย่อยที่ 2 : การป้องกันและแก้ไขปญัหาทีม่ีผลกระทบต่อความมั่นคง 
เป้าหมายที่ 1 ปัญหาความมั่นคงที่มีอยูใ่นปัจจุบัน (เช่น ปญัหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์  
การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 
เป้าหมายที่ 2 ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น 
 
 
 
แผนย่อยที่ 3 : การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมทั้งองค์กร
ภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ 
เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกบัความทา้ทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบ 
สูงขึ้น 
 
 

 
-ดัชนีสันติภาพโลก 1 ใน 75 ของโลก (อันดับ) 
 
 
1.1 ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงใน
ปัจจุบัน ดีขึ้นอยา่งน้อยร้อยละ 50 
2.1 จ านวนงบประมาณด้านความมั่นคงในการแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ จชต. ลดลง ร้อยละ 10 ต่อปี 
2.2 วัดสถิติจ านวนเหตุรุนแรง/สูญเสีย ลดลงร้อยละ 20 ต่อปี 
2.3 ปริมาณการเข้า-ออกของ นทท. และมูลค่าการลงทุน
ในพื้นที่ จชต. เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อป ี
 
1.1 ระดับความสัมพันธแ์ละความรว่มมอืด้านความมั่นคง
ในทุกมิติกับประเทศมหาอ านาจและประเทศที่มี
ความส าคัญทางยุทธศาสตร์ (อาท ิจ านวนการเยือน 
จ านวนความร่วมมือ ระดับความสัมพันธ์) มากขึ้น/ดีขึ้น
จากเดิมร้อยละ 5 - 10 (เฉลี่ยร้อยละ) 
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  เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีบทบาทเพิม่ขึ้นในการก าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมภิาค

เอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหนา้ในภมูิภาคอาเซียน 
 
 
 
 
แผนย่อยที่ 4 : แผนย่อยการพัฒนากลไกการบริหารจดัการความมั่นคงแบบองค์รวม 
เป้าหมายที่ 1 :  กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 

2.1 ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการก าหนด
ทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย  
(อาทิ จ านวนขอ้เสนอ/ ขอ้ริเร่ิมของไทยที่ได้รับการ
ยอมรับ การเป็น ผู้เล่นที่ส าคัญในกรอบอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคกบัต่างประเทศ) มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม 
ร้อยละ 5 - 10 (เฉลี่ยร้อยละ) 
 
- ระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงานดา้น
การจัดการความมั่นคง ร้อยละ 80 

  แผนแม่บทประเด็นการตา่งประเทศ 
แผนย่อยที่ 5 : การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ 
เป้าหมายที่ 1 : ทุกภาคส่วนมีสว่นร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น 

 

 

 
1.1 ระดับความร่วมมือระหว่างส่วนราชการไทยเพื่อ
พัฒนา/ขับเคลื่อนการต่างประเทศในทุกมิติ (การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม การดูแลและคุ้มครองคนไทยใน
ต่างประเทศ) อย่างมีบูรณาการ (อาทิ กลไกการประชุม 
กิจกรรม/โครงการร่วม) มากขึ้น/ดีขึ้นรอ้ยละ 5 - 10 
1.2 ระดับความส าเร็จในการสร้างความตระหนักรู้ การมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ (อาท ิจ านวนโครงการ 
จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ) มากขึ้น/ดีขึ้นร้อยละ 5 - 10 
1.3 ระดับการพัฒนางานบริการด้านการต่างประเทศและ
ด้านการกงสุล (อาทิ มกีลไกและช่องทางการรับฟังและ
แก้ไขข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะของประชาชนที่
หลากหลาย) มากขึ้น/ดขีึ้นร้อยละ 5 - 10 
1.4 ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างเครือข่ายบุคคล
และองค์กรที่เป็นมิตรกับประเทศไทยในต่างประเทศ (อาทิ 
จ านวนคน/องค์กรที่เป็นมิตร จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
สนับสนุนเครือข่าย)* มากขึ้น/ดขีึ้นร้อยละ 5 - 10 
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  แผนแม่บทประเด็นการท่องเที่ยว 

แผนย่อยที่ 6 : การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 
เป้าหมายที่ 1 : นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น 
 
 
เป้าหมายที่ 2 :  โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น 
 
 
เป้าหมายที่ 3 :  การท่องเท่ียวอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 
 
 
 
แผนแม่บทประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เป้าหมายที่ 2 : การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดบั 
แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
   2. การลงทุนในเขตพัฒนา  
 
 
แผนย่อยการพัฒนาเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
   1. การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น 
   2. เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น 
 
 
แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
   1. การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจชายแดนเพิ่มขึ้น 
   2. เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น 

 
 
1.1 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย Travel &  Tourism 
Competitiveness Index (TTCI) 1 ใน 70 
2.1 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางน้ า โดย Travel &  
Tourism Competitiveness Index (TTCI) 1 ใน 50 
3.1 อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ โดย Travel &  Tourism 
Competitiveness Index (TTCI) 1 ใน 110 
 
 
 
 
- มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
ไม่น้อยกล่าว 500,000 ล้านบาท 
 
 
- มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
ไม่น้อยกล่าว 100,000 ล้านบาท 
- จ านวนเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู ่2 เมือง (ระนอง และชุมพร)  
 
- มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษชายแดน  
ไม่น้อยกล่าว 10,000 ล้านบาท 
- จ านวนเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจชายแดนที่ได้รับ
การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู ่1 เมือง (สงขลา) 
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 แผนการปฏิรปูประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

เรื่องและประเด็นการปฏิรปู 
1. ทรัพยากรปา่ไม้และสัตว์ปา่  6. ระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

- 
 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ 

ฉบับที่ 12  
พ.ศ. 2560 - 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อยา่งยัง่ยืน 
ประเด็น 2.1 : เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
เป้าหมายที่ 8 : ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 
 
 
ประเด็น 2.2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
เป้าหมายที่ 4 : ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านการท่องเท่ียวสูงขึ้น 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
เป้าหมายที ่2 : สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่รว่มกัน 
ได้อย่างสันติ ประชาชนมีสว่นร่วมป้องกนัแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมายที่ 3 : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาส 
ในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 

 
 
8.1 อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศโดย IMD เล่ือนขึ้น ไปอยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25 
ของประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 

 
4.2 อันดับความสามารถในการแข่งขันดา้นการท่องเท่ียว 
(The Travel & Tourism Competitiveness Index : 
TTCI)           
 
2.1 ดัชนีความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองลดลง  (ดัชนี
สันติภาพโลกของ The Institute for Economics and 
Peace: IEP)  
2.2 จ านวนผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศ
ลดลง (ดัชนีสันติภาพโลก) 
2.3 จ านวนกจิกรรมที่ประชาชนมีสว่นรว่มป้องกันแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงเพิ่มขึ้น 
 
3.1 มูลค่าความเสียหายและจ านวนการก่อเหตุร้ายที่มี
มูลเหตุจากความไม่สงบลดลง 
3.2 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจ านวนปีการศึกษา
เฉลี่ยในพื้นที่ 3  จชต. เพิ่มขึ้น 
3.3 จ านวนกจิกรรมสาธารณประโยชนท์ี่ประชาชนทุก
ศาสนาร่วมด าเนินการเพิ่มขึ้น 
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  เป้าหมายที่ 4 : ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือดา้นความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิก

อาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภยัคุกคามในรูปแบบตา่งๆ ควบคู่ไปกับ 
การรักษาผลประโยชน์ของชาติ     

 
 
 
 

เป้าหมายที่ 5 : ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภยั
คุกคามอื่น ๆ 
 
 
 
 
เป้าหมายที่ 6 : แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา เศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

4.1 ดัชนีความสัมพันธ์กบัประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น(ดัชนี
สันติภาพโลก) 
4.2 จ านวนคดีที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามข้ามชาติลดลง 
4.3 จ านวนเหตุการณ์การกระท าผิดกฎหมายทางทะเล
ลดลง 
4.4 จ านวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง 
 
5.1 ระยะเวลาในการระดมสรรพก าลังเมื่อเกิดภัยคุกคาม 
5.2 อันดับความเส่ียงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับที ่
20 ของโลก (ดัชนีความเส่ียงของโลกของ WEF) 
5.3 อันดับความเส่ียงจากการโจมตีด้านไซเบอร์/ต่ ากว่า
อันดับที่ 10 ของโลก (ดัชนีความปลอดภัยไซเบอร์ของโลก 
ของ ITU) 
- จ านวนแผนงานด้านความมั่นคงที่สอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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 นโยบายและแผนระดบัชาติ 

ว่าด้วยความมั่นคง   
(พ.ศ. 2562 - 2565) 

นโยบายที ่3 : ป้องกันและแก้ไขการกอ่เหตุรุนแรงในจังหวดัชายแดนภาคใต้  
แผนระดับชาติวา่ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
3.7.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ (รองรับทุกนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ)* 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภยัในการด ารงชีวิตมีส่วนร่วม  
และมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมอืกับภยัคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง 
กลยุทธ์ 
   (1) ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศมีการพัฒนาอยา่งยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกก าลังทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับชุมชน ต าบล หมูบ่้าน จังหวัด  
ภาค และประเทศชาติ ให้เป็นเครือข่ายสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ 
ต่อผลประโยชน์แห่งชาต ิ
   (2) ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยปกติและสามารถเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรม 
   (3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน ชุมชน พื้นที่ เพื่อให้มภีูมิคุ้มกันและมีขีดความสามารถ 
ในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตวัให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความทา้ทายใหม่ ๆ ในอนาคต 
รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ อันเกิดจากภยัคุกคามทุกรูปแบบ 
   (4) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคงให้แก่ผูบ้ริหารและผู้ที่
ปฏิบัติงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้รับรู้ถึงความส าคัญของมิติความมั่นคงที่ต้องประสาน
และบูรณาการการวางแผนและการปฏบิัติงานที่เกื้อกูลกันอย่างเป็นเอกภาพ 
   (6) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กรภาคประชาสงัคม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการสนับสนุน
โครงการความร่วมมือต่าง ๆ และกิจกรรมด้านความมั่นคงในการขจัดหรือลดปัญหาด้านความมั่นคง 
เพื่อส่งเสริมการขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การมีเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจ ความสงบสุข 
ของสังคม และการกระจายรายได้ที่ทั่วถงึ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอยา่งทั่วถึง เปน็ธรรม และยั่งยืน 

 
 
 

(2) ระดบัการมีส่วนรว่มของหนว่ยงานของรัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคประชาสังคม และ
ประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความมั่นคง 
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  3.7.7 การป้องกันและแก้ไขปญัหาการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

รองรับนโยบายที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยก าหนด เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ 
ดังนี้ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอยา่งสันติสุข 
กลยุทธ ์
   (1) บูรณาการการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐให้เป็นระบบ มีเอกภาพ และเปิดโอกาสใหภ้าคประชาชนมีส่วนร่วม โดยน้อมนายุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง เกษตรทฤษฎีใหม่ ซ่ึงเป็นศาสตร์พระราชาเปน็หลักในการปฏิบัติ 
รวมทั้งให้ความส าคัญกับการด าเนินงานด้วยหลักธรรมาภบิาล พัฒนาองค์ความรู้ น าหลักวิชาการสากลมาประยกุต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหบ้รรลุผลสัมฤทธิ์โดยตรงต่อสาเหตุหลกัของปัญหา 
   (2) เพิ่มประสิทธภิาพงานดา้นการขา่วและระบบบูรณาการฐานขอ้มูลด้านความมั่นคงเพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้านการขา่วเชิงรุก 
รวมทั้งก าหนดแนวทางการมุ่งแก้ไขต่อจดุศูนย์ดุลหลัก ของปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
   (3) เพิ่มประสทิธภิาพดา้นการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน ผา่นระบบการด าเนนิงานด้านความมั่นคง ดว้ยการให้ความส าคัญกบัการเฝ้า
ตรวจพื้นที่เสี่ยง สร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งพัฒนาทกัษะและขีดความสามารถของก าลังประชาชนและก าลังประจ าถิ่นให้
พร้อมในการดูแลความปลอดภยัในพื้นที ่ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน 
   (4) พัฒนางานด้านการอ านวยความยตุิธรรม ฟื้นฟูความเชื่อมั่นและลดความหวาดระแวงระหวา่งประชาชนกับรัฐ โดยยึดถือความเป็นธรรม 
และใช้กระบวนการยุติธรรมตามหลักนติิธรรม สนับสนุนและเคารพหลักสิทธิมนุษยชน พัฒนาระบบกลไกคุ้มครองสิทธเิสรีภาพของประชาชน 
ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเยยีวยาเจา้หน้าที่ ประชาชน รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์การกอ่เหตุรุนแรงอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
   (5) ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการสร้างสันติสุข โดยยึดมั่นแนวทางสันติวิธีและสร้างความเข้าใจใหภ้าคสว่นต่าง ๆ ภายในประเทศ 
รวมทั้งภาคประชาสังคมในพื้นที่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเฝ้าระวังแนวคิดสุดโต่งที่เผยแพร่สู่กลุ่ม
ผูป้กครอง  

 
 
 
(1) จ านวนเหตกุารณ์ความรุนแรงใน
พื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
(2) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ชายแดนภาคใต้ 
(3) ระดับความเข้าใจทีถู่กต้อง
เกี่ยวกบัประเด็นจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ภายในประเทศ และการ
กล่าวถึงปัญหาการก่อเหตุรุนแรงใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเวที
นานาชาติ ไม่ส่งผลกระทบต่อการ
แก้ไขปัญหาและ 
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
รัฐบาล 
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ระดับชาต ิ
ว่าด้วยความมั่นคง   

(พ.ศ. 2562 - 2565) 

ครอบครัว สตรีเยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษาซ่ึงอยู่ในพื้นที ่นอกพื้นที่ และในต่างประเทศ 
อย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมให้มีการจัดระบบการศึกษาที่เกื้อหนุนให้เกิดสภาวะสันติสุข 
   (6) ประสานความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ในระดับนโยบายระหวา่งรัฐกับองค์การระหว่างประเทศ ที่เกีย่วขอ้งกับปัญหาการกอ่เหตุรุนแรงในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจและสร้างการรับรู้ที่ถูกตอ้งตามข้อเท็จจริงของปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของไทยต่อนานาชาต ิ
   (7) ส่งเสริมความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อแสวงหาทางออกจากความขดัแย้งและความรุนแรง 
โดยเฉพาะการพูดคุยเพื่อสันติสุขกับผู้ที่เห็นต่างจากรัฐ ทั้งพื้นที่ในประเทศและพืน้ที่ต่างประเทศ ในการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม 
ปลอดภัย รองรับการพูดคุยเพือ่สันติสุข และมีหลักประกันของความตอ่เนื่องและความเชื่อมั่นของทุกกลุ่มในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
พูดคุยเพื่อสันติสุข 

 

นโยบายที ่4 : จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน 
แผนระดับชาติวา่ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
3.7.12 การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน (รองรับนโยบายที่ 4)  
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคง ปลอดภัย และสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)  
กลยุทธ ์
   (1) บูรณาการในการจัดท าความเชื่อมโยงของฐานข้อมูลการสัญจรข้ามแดน ประกอบดว้ยสินค้าและยานพาหนะ ระหว่างหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง 
   (2) เสริมสร้างความเข้มแข็งใหก้ับชุมชนในบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งให้ประชาชนตามแนวชายแดนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันภัยจากอาชญากรรมที่จะเข้าสู่ประเทศไทยผ่านช่องทางชายแดน 
   (3) จัดระเบียบพื้นที่ชายแดนด้านการพัฒนาให้ มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ และการเป็นประตูเชื่อมโยงการค้าที่มีความสมดุลทั้งมิติเศรษฐกิจ
และสังคมกับมิติความมั่นคง ตลอดจนรว่มมือกับประเทศ เพื่อนบ้านในการบริหารจัดการชายแดน การพัฒนาด่านชายแดน และการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

 
 
 

(1) ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ระบบการสัญจรขา้มแดนให้สามารถ
ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและ
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาต ิ
(2) ระดับความส าเร็จในการจัดการ
พื้นที่ชายแดน เพื่อรองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษกลยุทธ ์

 

 

 

 

 



36 

  

         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ แผน เป้าหมาย ตัวชี้วดั 
  นโยบายที ่5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภยัคุกคามขา้มชาติ  

แผนระดับชาติวา่ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
3.7.9 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รองรับนโยบายที ่5 : สร้างเสริมศักยภาพการปอ้งกัน 
และแก้ไขปัญหาภยัคุกคามขา้มชาต ิและนโยบายที ่8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกัน 
ความมั่นคงภายในโดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ ์ดังนี้    
เปา้หมายเชงิยทุธศาสตร ์ประชาชนกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากการค้ามนุษย ์และแรงงานตา่งด้าว/บุคคล 
ซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยเขา้สู่ระบบการจา้งแรงงานที่ถกูตอ้งตามกฎหมาย ได้สิทธิประโยชนต์ามทีก่ฎหมายก าหนด 
กลยุทธ ์
   (1) ส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสิทธิของความเป็นมนุษย์ มีความรู้ สามารถป้องกัน
ตนเองจากการค้ามนุษย ์ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในระดับชุมชน 
   (2) พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
ระดับประเทศในประเด็นการค้ามนุษย ์
   (3) เร่งรัดการดาเนินคดีกับผู้กระท าผดิฐานค้ามนุษย์ 
   (4) เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการดาเนินคดีการค้ามนุษย ์รวมถึงในการชว่ยเหลือ ปกป้อง และ
คุ้มครองสตรี เด็ก แรงงานไทย และแรงงานต่างด้าวจากขบวนการค้ามนษุย์ 
   (5) จัดระบบการจ้างแรงงานให้สามารถคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว
ตามที่กฎหมายก าหนด 
3.7.10 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รองรับนโยบายที ่5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาภยัคุกคามขา้มชาต ิและนโยบายที ่8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความ
มั่นคงภายในโดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ ์ดังนี้ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง และสังคมไทยมีความปลอดภยั 
จากยาเสพติด 
กลยุทธ ์
   (1) ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศในการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด โดยเฉพาะการสกัด
กั้นสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ การควบคุมแหล่งผลิตภายนอกประเทศ และการผลักดนัการด าเนินงาน 
ตามแนวปฏิบัติสหประชาชาตวิ่าด้วยการพัฒนาทางเลือก 

 
 
 
 
 

(1) ระดับการปกป้องและคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
สตรี เด็ก แรงงานไทย และแรงงานต่างด้าวจากขบวน
การค้ามนุษย ์
 (2) จ านวนแรงงานต่างด้าว/บุคคลซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย
ท างานถูกต้องตามกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 

(1) ระดับความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
(2) ระดับความส าเร็จของกลไกความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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     (2) สกัดกั้นการลักลอบน าเข้ายาเสพติด ปราบปรามผู้ค้า และเครือข่ายยาเสพติด โดยการบังคับใช้

กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
   (3) บ าบัดฟื้นฟูผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ตามสภาพการเสพติด รวมทั้งติดตามและให้ความช่วยเหลือดูแล 
ผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูอย่างเหมาะสม 
   (4) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเส่ียง ตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติด  
เพื่อป้องกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความรว่มมือจากทุกภาคสว่นในการเฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที ่โดยใช้กลไกประชารัฐ 
   (5) ผลักดันความร่วมมอืจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด 
3.7.14 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภยัคุกคามข้ามชาติ รองรับนโยบายที ่5 : สร้างเสริมศักยภาพ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามขา้มชาติ โดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด  
และกลยุทธ ์ดังนี้ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการตอบสนองและฟื้นฟทูี่เข้มแข็ง 
มีขีดความสามารถในการรับมือภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงลดความเส่ียง
จากการตกเป็นเป้าโจมต ีหรือเป็นที่ก่อเหตุ หรือเป็นเส้นทางของการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ 
กลยุทธ ์
   (1) พัฒนากลไกภายในในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ อาทิ การก่อการร้าย 
การฟอกเงิน อาชญากรรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ยาเสพติด และการค้ามนษุย์  
   (2) พัฒนากรอบความร่วมมอืระหว่างประเทศ ทั้งระดับทวิภาคีและพหภุาคี ในการป้องกัน 
ภัยคุกคาม และผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในลักษณะทวิภาคีและพหภุาคี 
   (3) ศึกษาตัวแบบเครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ทันสมัย การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภยัคุกคามข้ามชาติเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ รวมถึงส่งเสริมการวิจัย/
พัฒนาการผลิตเทคโนโลยีดังกล่าวภายในประเทศ 
   (4) ผลกัดันให้มีศูนย์ขอ้มูลกลางด้านอาชญากรรมข้ามชาติในระดับชาต ิและจัดท าระบบบูรณาการฐานข้อมูล
ด้านอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกับสว่นราชการที่เกีย่วขอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) ระดับความร่วมมอืกับประเทศในภูมภิาคอาเซียน 
เพื่อปอ้งกันและแก้ไขภยัคุกคามขา้มชาติและการก่อการรา้ย 
(2) ระดับความร่วมมอืของทุกภาคส่วนในการจัดการกับ
ภัยอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย 
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     (5) ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกอ่การร้ายทุกรูปแบบ โดยให้ความส าคัญกับ 

การลดปัจจยัและเง่ือนไขที่เกื้อกูลต่อการก่อการร้าย การป้องกันมิใหก้ลุ่มก่อการร้าย บุคคล  
หรือกลุ่มบุคคลที่สนับสนุนการก่อการร้ายทุกรูปแบบใช้พื้นที่ในอาณาเขตประเทศไทยเป็นพื้นที่พักพิง 
พื้นที่แสวงหาปจัจยัเพื่อสนับสนุนการกอ่การร้าย ตลอดจนเป็นพื้นทีก่่อความรนุแรงหรือกระท า 
การก่อการร้าย โดยมุ่งเน้นการป้องกันและรักษาความปลอดภยัในเขตเมือง 
   (6) เสริมสร้างจิตส านึก ความตระหนกั ของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม 
ให้เห็นความส าคัญของปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
ในการร่วมมือกบัภาครัฐเพื่อป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติทุกรูปแบบ 
   (7) ควบคุมและป้องกันการเผยแพร่แนวคิดสุดโต่งที่นิยมการใช้ความรุนแรง (Radicalization) 
นโยบายที ่6 : ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาตทิางทะเล  
แผนระดับชาติวา่ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
3.7.13  การรักษาความมั่นคงทางทะเล รองรับนโยบายที ่๖ : ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
ทางทะเล โดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ ์
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยสามารถปกปอ้ง รักษา และแสวงหาผลประโยชน์ของชาติ 
ทางทะเลได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 
กลยุทธ์ 
   (1) เสริมสร้างและพัฒนาระบบการตรวจการณ์ การเฝ้าตรวจติดตามทางทะเลให้มีประสิทธิผล 
และประสิทธภิาพนโยบายและแผนระดบัชาติว่าดว้ยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) 
   (2) ส่งเสริมการด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ  
(United Nations Sustainable Development Goals: UN SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 14  
การใช้ประโยชนจ์ากมหาสมุทรและทรพัยากรอย่างยั่งยืน 
   (3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของทะเล 
   (4) เสริมสร้างความร่วมมอืระหว่างประเทศเพื่อปกป้อง รักษา และแสวงหาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเลอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) ระดับความส าเร็จในการป้องกัน แกไ้ข และยับยั้ง 
ภัยคุกคามทางทะเล 
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  นโยบายที ่7 : จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 

แผนระดับชาติวา่ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
3.7.8 การบรหิารจดัการผู้หลบหนีเข้าเมือง รองรับนโยบายที ่7 : จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหา 

ผู้หลบหนีเข้าเมือง โดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ ์ดังนี้ 
เปา้หมายเชงิยทุธศาสตร ์การบูรณาการและการบริหารจัดการผูห้ลบหนีเข้าเมอืงมีเอกภาพและประสิทธภิาพ 
กลยุทธ ์
   (1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลคนเข้าเมืองให้ทันสมัย รวดเร็ว สามารถตรวจสอบข้อมูลคนเข้าเมือง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (2) พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศต้นทาง รวมถึงองค์การระหวา่งประเทศ 
ที่เกี่ยวขอ้ง ในการป้องกันและแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
   (3) พัฒนากลไกการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองในเชิงนโยบายและการปฏิบัติโดยให้ความส าคัญ
กับทุกภาคส่วนที่เกีย่วขอ้งได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
อย่างประสานสอดคล้องกัน 

 
 
 

 
(1) ระบบฐานข้อมูลคนเข้าเมืองและผู้หลบหนีเข้าเมือง 
ที่เชื่อมโยงระหวา่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(2) ช่องทาง/กลไกความร่วมมอืกับประเทศต้นทาง รวมถึง
องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบ 
ควบคุม สกัดกั้น และส่งกลับผู้หลบหนีเข้าเมือง 
อย่างเป็นระบบ 

นโยบายที ่8 : เสริมสรา้งความเขม้แขง็และภมูิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
แผนระดับชาติวา่ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
3.7.1 การเสรมิสร้างความมั่นคงของมนุษย์ รองรับนโยบายที ่5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาภยัคุกคามขา้มชาต ิและนโยบายที ่8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกัน 
ความมั่นคงภายใน รายละเอยีดปรากฏตามนโยบายที ่5 
3.7.10 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รองรับนโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาภยัคุกคามขา้มชาต ิและนโยบายที ่8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกัน 
ความมั่นคงภายใน รายละเอยีดปรากฏตามนโยบายที ่5 

 

นโยบายที ่10 : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์  
แผนระดับชาติวา่ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
3.7.15 การป้องกันและแก้ไขปญัหาความมั่นคงทางไซเบอร์ รองรับนโยบายที ่10 : เสริมสร้าง 
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ัด และกลยุทธ ์ดังนี้ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพร้อมในการรับมือ 
กับภยัคุกคามทางไซเบอร์ 
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     กลยุทธ ์

   (1) พัฒนาขดีความสามารถ ทั้งองค์กรภาครัฐ ฝา่ยทหาร พลเรอืน และต ารวจ และภาคส่วนต่าง  ๆ
ภายในประเทศ เพือ่ป้องกันและแก้ไขปญัหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ตลอดจนรองรับสังคมดิจิทัล 
  (2) พัฒนากรอบความร่วมมือระหวา่งประเทศและอาเซียนเพื่อป้องกันและแกไ้ขปัญหาความมั่นคงทาง
ไซเบอร์ 
   (3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของภัยคุกคาม 
ความมั่นคงทางไซเบอร์ 
   (4) ป้องกันภยัคุกคามด้านไซเบอร์และการจัดความเส่ียงที่อาจน าไปสู่สงครามไซเบอร์เพื่อเสริมสร้าง
ความปลอดภยัทางไซเบอร์ โดยบูรณาการการจัดการความมั่นคงทางไซเบอร์ระหว่างหนว่ยงานภาครัฐ
ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ    
   (5) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึง 
พัฒนาเทคโนโลยีส าหรับงานสบืสวนและป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ 
   (6) ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรทุกภาคส่วน/บุคลากรที่เกีย่วข้องให้มีความรู ้
ความช านาญดา้นไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง 

 
(1) ระดับความพร้อมของไทยในการป้องกันความเส่ียง
จากการโจมตีด้านไซเบอร์ที่สอดคล้องกบัหลักสากล 
(2) ระบบป้องกันทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
ปกป้องข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์ของรัฐบาล ตลอดจน
โครงสร้างพื้นฐานส าคัญด้านไซเบอร์ 

นโยบายที ่13 :  พัฒนาระบบการเตรยีมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสรา้งความมั่นคงของชาติ 
แผนระดับชาติวา่ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
3.7.4 การพัฒนาระบบการเตรยีมพร้อมแห่งชาต ิรองรับนโยบายที ่13 : พัฒนาระบบการเตรยีมพร้อม
แห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ โดยก าหนดเปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ ์
ดังนี้ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์ทุกภาคส่วนพร้อมสนับสนุนการเตรียมพร้อมของชาติร่วมกันในลักษณะ
ประชารัฐ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกบัต่างประเทศ 
กลยุทธ์ 
   (1) พัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ  
   (2) ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาแผนงาน/โครงการ/งบประมาณของหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และสว่นท้องถิ่น เพือ่การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
   (3) เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการเตรียมพร้อมรับมือภยัคุกคามทกุรูปแบบกบัต่างประเทศ โดยมีการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลีย่นองค์ความรู้และประสบการณ์  

 
 
 

 
 
(1) ระดับความส าเร็จในการบูรณาการการฝึกการบริหาร
วิกฤตการณ์ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  
เพื่อรับมือภยัคุกคามทุกรูปแบบ 
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   (4) พัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรทุกภาคส่วนที่เกีย่วขอ้งกับการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้สามารถ
จัดการความเส่ียง และแก้ไขปัญหาทีก่ระทบต่อความมั่นคงของประเทศ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์กับต่างประเทศ 
 
นโยบายที ่15 : พัฒนาระบบงานขา่วกรองให้มีประสิทธภิาพ  
แผนระดับชาติวา่ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
3.7.2 การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ดา้นความมั่นคง รองรับนโยบายที ่15 : พัฒนา 
ระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธภิาพ โดยก าหนดเปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ ์ดังนี้ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์การมีระบบขา่วกรองที่มีการบูรณาการ มีความทันสมัยและ 
มีเครือข่ายความร่วมมอืที่พร้อมเผชิญภยัคุกคาม รวมทั้ง มีความสามารถในการประเมินสถานการณ์
ความมั่นคงที่หลากหลายในทุกมิต ิสามารถสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติได้ 
กลยุทธ ์
   (1) ด าเนินงานด้านการขา่วอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัยล่วงหนา้  
เพื่อสนับสนุนการข่าวกรองด้านความมัน่คงและผลประโยชน์แห่งชาติ 
   (2) เสริมสร้างความร่วมมอือยา่งเป็นเอกภาพในประชาคมขา่วกรอง และหนว่ยงานภาครัฐ 
รวมทั้งหน่วยงานขา่วกรองต่างประเทศ และพัฒนาเครือข่ายด้านข้อมูลขา่วสารกับภาคเอกชนและ
ประชาชน 
   (3) เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของระบบงานขา่วกรองอย่างต่อเนือ่งและจัดท าแผน 
รวบรวมข่าวสาร รวมถึงพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางข่าวกรองกับทกุภาคส่วน โดยพัฒนาบุคลากรและ
เพิ่มศักยภาพของเทคโนโลย ีระบบฐานข้อมูล และองค์กรด้านการขา่ว 
   (4) สร้างสภาวะแวดลอ้มที่เอื้อต่อการท างานข่าวกรอง 
   (5) พัฒนาเครื่องมือการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในระดับยุทธศาสตร์ 
   (6) สนับสนุนให้มกีารจัดตั้งหรือพัฒนาสถาบันหรือศูนย์อนาคตศึกษาด้านความมั่นคงเพื่อประเมิน
แนวโน้มด้านความมั่นคงระยะยาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
(1) ระดับความส าเร็จของการใช้งานข่าวกรองและ 
การใช้ประโยชนจ์ากเครือข่ายขา่วกรองภาคประชาชน 
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1.4 การเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการใหบ้ริการและ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

 
 

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 

ประเด็น ความมั่นคง 
เป้าหมาย : 1 ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดบัเพิ่มขึ้น 
แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ : 
๑. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 
๒. คนไทยมีความจงรักภกัดี ซ่ือสัตย ์พรอ้มธ ารงรักษาไว้ซ่ึงสถาบันหลักของชาต ิสถาบันศาสนาเป็นที่
เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
 
ประเด็น โครงสรา้งพื้นฐาน ระบบโลจสิติกส์ และดิจิทัล 
แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ : 
1. ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง 
 
ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะทีด่ ี
แผนย่อยการสร้างความรอบรูด้้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจยัเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
1. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มพีฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และ
สามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 
2. จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น 

 
1.1 ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและ
ศักยภาพต ารวจระดับสากล (WISPI) ดีขึ้น อยู่ในล าดับ 1 
ใน 55 ของโลก   
 
 
 
5.1 อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 12 คนต่อ
ประชากร 1 แสนคน 
 
 
1. อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะ ของประชากร ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 

 แผนการปฏิรปูประเทศ 
 

4. กระบวนการยตุิธรรม 
2. การพัฒนากลไกชว่ยเหลอืและเพิ่มศกัยภาพเพื่อใหป้ระชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
3. การพัฒนากลไกการบังคับตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ า 
4. การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม เพือ่สร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรมใน
สังคม 
7. การพัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานสอบสวนและ
พนักงานอัยการ 
10. การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 

- 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์ แผน เป้าหมาย ตัวชี้วดั 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาต ิ 
ฉบับที่ 12 

พ.ศ. 2560 - 2564 

- - 

 นโยบายและแผนระดบัชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคง   

(พ.ศ. 2562 - 2565) 

นโยบายที ่5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภยัคุกคามขา้มชาติ 
2.5 การสร้างความสามัคคีปรองดอง  
 

 
ตัวชี้วัด :  
(1) ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการ
ยุติธรรมของภาครัฐ   
(2) ระดับความส าเร็จของการช่วยเหลือประชาชนในการ
เข้าถึงกระบวนการยุตธิรรม 
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ด าเนินการป้องกันปราบปราม ถวายความปลอดภัย และเทิดทูนและป้องกันมิให้มีใครล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเพ่ิมประสิทธิภาพในการถวายความปลอดภัย

ทั้งในด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ ให้เพียงพอและพร้อมต่อการปฏิบัติงาน พัฒนาประสิทธิภาพ 
และความเข้มแข็งของกลไกที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและป้องปรามการล่วงละเมิดสถาบันหลัก รวมทั้งบริหารจัดการจราจรอย่างเป็นระบบ โดยก า หนดมาตรการ รูปแบบ 
และหน้าที่หน่วยรับผิดชอบอย่างชัดเจน  ทั้งด้านการบินและการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

 
 

 
 

เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ/หน่วยร่วมด าเนินการ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานกิจการพิเศษ) 
(สยศ.ตร.(ผก.)) 

• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานกิจการพิเศษ) 
(สยศ.ตร.(ผก.)) 

• กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) 
• ต ารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9) 
• กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) 
• กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)  
• กองบัญชาการต ารวจสันติบาล (บช.ส.) 
• กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) 
• ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) 
• กองบินต ารวจ (บ.ตร.) 

 
 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

กลยุทธ์ที่ 1.1.1 ป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดที่เกี่ยวกับสถาบันหลัก 

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1.1.1 ถวายความปลอดภัยเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ต้องตามพระราชประสงค์ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลส าเร็จตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

1. ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรที่ท าหน้าที่ 
ถวายความปลอดภัย 
 
2. คัดเลือกข้าราชการต ารวจที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และ
อบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจปฏิบัติหน้าที่ 
ถวายความปลอดภัย  
 
3. ฝึกอบรมข้าราชการต ารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความ
ปลอดภัยในพ้ืนที่ (Local CAT) 
 
 
4. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ ส าหรับใช ้
ในการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย 

- ระดับความส าเร็จของการฝึกอบรมฯ ตามกรอบที่ก าหนด  
 
 
- ระดับความส าเร็จในการคัดเลือกข้าราชการต ารวจเพ่ือมาปฏิบัติ
หน้าที่ถวายความปลอดภัย  
 
 
- จ านวนข้าราชการต ารวจที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวาย
ความปลอดภัยในพ้ืนที่ (Local CAT) ไม่น้อยกว่า 4,000 นาย 
 
 
- จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะส าหรับใช้ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยได้ส าเร็จตามกรอบที่ก าหนด 

สยศ.ตร.(ผก.)/
บช.ก.(บก.ตร. 
มหด.รอ.904) 
สยศ.ตร.(ผก.) 

 
 
 

สยศ.ตร.(ผก.) 
 
 
 

สยศ.ตร.(ผก.)/
บช.ก.(บก.ตร. 
มหด.รอ.904) 
และ สกบ. 

 

สยศ.ตร.(ผก.) 
และ บช.ก.(บก.ตร.มหด.รอ.

904) 
บช.น.  
ภ.1-9 

ก. และ ส.  
 

บช.น.  
ภ.1-9 

ก. และ ส.  
 

บช.ก. 
(บก.ตร.มหด.รอ.904)  

บช.ส. และ สทส. 
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานกิจการพิเศษ) 
(สยศ.ตร.(ผก.)) 

• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานกิจการพิเศษ) 
(สยศ.ตร.(ผก.)) 

• กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) 
• ต ารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9) 
• กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) 
• กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)  
• กองบัญชาการต ารวจสันติบาล (บช.ส.) 
• กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) 
• ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) 
• กองบินต ารวจ (บ.ตร.) 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลส าเร็จตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

จัดท า ทบทวน และซักซ้อมแผนการปฏิบัติแผนการเผชิญเหตุ
ด้านการรักษาความปลอดภัย 
 

- ระดับความส าเร็จในการจัดท า ทบทวน และซักซ้อม 
แผนการปฏิบัติแผนการเผชิญเหตุด้านการรักษาความปลอดภัย 

สยศ.ตร.(ผก.) 
 

สยศ.ตร.(ผก.) 

 
 
 

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1.1.2 ถวายความปลอดภัยและจัดการจราจรอันเกี่ยวเนื่องกับการถวายความปลอดภัยให้สมพระเกียรติและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานกิจการพิเศษ) 
(สยศ.ตร.(ผก.)) 

• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานกิจการพิเศษ) 
(สยศ.ตร.(ผก.)) 

• กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) 
• ต ารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9) 
• กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) 
• กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)  
• กองบัญชาการต ารวจสันติบาล (บช.ส.) 
• กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) 
• ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) 
• กองบินต ารวจ (บ.ตร.) 
• กองสารนิเทศ (สท.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1.1.3 พัฒนาประสิทธิภาพและความเข้มแข็งของกลไกที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลส าเร็จตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

1. สร้างจิตส านึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   1.1 รณรงค์ผ่านสื่อเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกของประชาชน 
ให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
   1.2 รณรงค์สร้างจิตส านึกและค่านิยมโดยชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์เพ่ือสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
- รณรงค์ผ่านสื่อเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกของประชาชนให้มี 
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า 3,650 ครั้ง 
 
- รณรงค์สร้างจิตส านึกและค่านิยม โดยชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
เพ่ือสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จ านวน 338 
ชุมชน (ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ)/448 หมู่บ้าน (ในพ้ืนที่ต่างจังหวัด) 
 

 
บช.ส. 

 
 

บช.ส./บช.น. 
และ 

บช.ตชด. 

 
ทุกหน่วย 

ในสังกัด ตร. 
 

บช.ส. 
น. และ 
ตชด. 

2. โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 
 
3. บรรจุหัวข้อการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันชาติ/
ศาสนา/พระมหากษัตริย์ ในหลักสูตรต่าง ๆ 

- จ านวนครั้งในการรณรงค์ผ่านสื่อเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก 
ของประชาชนให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ไม่น้อยกว่า 10,000 ครั้ง 
 
- หลักสูตรของส านักงานต ารวจแห่งชาติมีการบรรจุหัวข้อ 
การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันชาติ/ศาสนา/พระมหากษัตริย์ 
ร้อยละ 100 
 

สท. 
 
 
 

บช.ศ. รร.นรต.  
และ ศฝร. 

 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
  น้อมน าศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนับเป็นภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินอันล้ าค่า มาเป็นหลักคิดส าคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจขอ งต ารวจ 
การด ารงชีพของข้าราชการต ารวจ และการถ่ายทอดไปสู่ประชาชนคนไทย โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้  
ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระท า เพ่ือให้เกิด ความอยู่ดีมีสุข เป็นสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน  บนพ้ืนฐานของทางสายกลาง และ
ความไม่ประมาท รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินการให้เป็นไปตามพระปฐมบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีพระราชปณิธาน และ 
ความตั้งใจอันแน่วแน่ในการทรงงานเพ่ือจะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และแนวพระราชด าริต่าง ๆ ของพระบาทส มเด็จพระมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ตลอดจนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระองค์เองในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขให้แก่พสกนิกร โดยสนับสนุนการด าเนินการ
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริตามภารกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบาย และสมพระเกียรติ 
 

 
 

เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ  
  (กองแผนงานกิจการพิเศษ) (สยศ.ตร.(ผก.)) 

• ส านักงานก าลังพล (สกพ.) • ทุกหน่วยในสังกัด 

 

 

 

 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 เผยแพร่และน้อมน าแนวพระราชด าริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

กลยุทธ์ที่ 1.2.1 น้อมน าศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

1. บรรจุเนื้อหา/หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์พระราชาและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการฝึกอบรม 
 
2. สร้างช่องทางในการเข้าถึงเนื้อหาวิชาให้ทั้งต ารวจใน
หลักสูตรและต ารวจที่ไม่ได้เข้าหลักสูตร /เผยแพร่หลักสูตร 
ให้ข้าราชการศึกษาและน าไปประยุกต์ใช้/สร้างสื่อให้มี 
ความน่าสนใจในการเข้าไปเรียนรู้    
       - สร้างจิตส านึก ปลูกฝังความตระหนัก 
       - พอเพียงต่อประชาชน ตชด. 

- ระดับความส าเร็จของการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนฯ 
 
 
- จ านวนช่องทางในการเข้าถึงเนื้อหาวิชาให้ทั้งต ารวจในหลักสูตร
และต ารวจที่ไม่ได้เข้าหลักสูตร /เผยแพร่หลักสูตรให้ข้าราชการ
ศึกษาและน าไปประยุกต์ใช้/สร้างสื่อให้มีความน่าสนใจ 
ในการเข้าไปเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง   
 

บช.ศ. 
 
 

บช.ศ. 
 

บช.ศ. 
 
 

บช.ศ. 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานกิจการพิเศษ) 
(สยศ.ตร.(ผก.)) 

• กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) • ทุกหน่วยในสังกัด 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานในการด าเนินการโครงการ
พระราชด าริและอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เช่น 
   - โครงการปลูกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ า 

   - โครงการปลูกเพ่ือปรับปรุงฟ้ืนฟูคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   - โครงการปลูกเพ่ือส่งเสริมสาธิต ฝึกอบรมและขยายพันธุ์  
   - โครงการปลูกเพ่ือป้องกันการพังทลายของดิน       
   - โครงการปลูกเพ่ือบรรเทาปญัหาน้ าท่วม 

ฯลฯ 

1) ความพึงพอใจของหน่วยเจ้าภาพโครงการพระราชด าริและ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริต่อการเข้าร่วมส่งเสริมและสนับสนุน
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
2) ความพึงพอใจของประชาชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมส่งเสริมและ
สนับสนุนหน่วยงานในการด าเนินการโครงการพระราชด าริและ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 

บช.ตชด. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1.2.2 ส่งเสริม สืบสาน ต่อยอด และสนับสนุนโครงการพระราชด าริและอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 



52 

  

         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

2. โครงการตามพระราชด าริตามแผน พัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เช่น 
   - โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
   - โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
   - โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
   - โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ 
   - โครงการฝึกอาชีพ 
   - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน   
   - โครงการส่งเสริมสหกรณ์ 
   - โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่ 
และเด็กในถิ่นทุรกันดาร 
   - โครงการปกปักทรัพยากร 
   - โครงการส ารวจเก็บรวมรวมทรัพยากร 
   - โครงการปลูกรักษาทรัพยากร 
   - โครงการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
   - โครงการพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ฯลฯ 
3. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชด าริฯ ของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ระยะ 3 ปี   
    - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 9 แห่ง 

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการด าเนินการตามโครงการ
พระราชด าริฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  จัดตั้งศูนย์เรียนรูโ้ครงการพระราชด าริฯ ได้ตามแผนงานที่ก าหนด 
 

บช.ตชด. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บช.ตชด. 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ กองยุทธศาสตร์  
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) • กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลส าเร็จตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

1. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

 

1. จ านวนห้องเรียนที่ได้รับการพัฒนาเป็นห้องเรียนอัจฉริยะ  
จ านวน 50 ห้องเรียน 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาผ่านเกณฑ์คะแนน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

บช.ตชด. 
 

 

บช.ตชด. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 1.2.3 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนในบริเวณพื้นที่ชายแดน 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 

• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานกิจการพิเศษ) 
(สยศ.ตร.(ผก.)) 
 

• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานกิจการพิเศษ) 
(สยศ.ตร.(ผก.)) 

• ทุกหน่วยในสังกัด 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

1. จัดท าแผนการด าเนินการ ขับเคลื่อนและสนับสนุน
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ  
(จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ)  
 
2. จัดท าแผนการด าเนินการ ขับเคลื่อนและสนับสนุนจราจร
โครงการพระราชด าริ 
 
3. ขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินการตามแนวทาง 
อาสาจราจร 

- ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนการด าเนินการ ขับเคลื่อน
และสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ 
(จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ) 
 
- ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนการด าเนินการ ขับเคลื่อน
และสนับสนุนจราจรโครงการพระราชด าริ 
 
- ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินการ
ตามแนวทางอาสาจราจร 

สยศ.ตร.(ผก.) 
 
 
 

สยศ.ตร.(ผค.)  
 
 

สยศ.ตร.(ผค.) 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

 
 

บช.น.  
 
 

บช.น. ภ.1-9 และ บช.ก. 
 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 1.2.4 ด าเนินการและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
  สนับสนุนการด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง ในภารกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติอย่างจริงจัง โดยร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแนวทางที่หน่วยเจ้าภาพแผนแม่บทด้านความมั่นคงใน
ระดับประเทศก าหนด โดยพัฒนาศักยภาพ และมีขีดความสามารถในการรับมือกับภัยทุกรูปแบบ พัฒนากลไกเฝ้าระวัง แจ้งเตือน สร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันแก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในระดับชุมชน พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ เสริมสร้างความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพในประชาคมข่าวกรอง 
รวมทั้งหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศ และพัฒนาเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสารกับภาคเอกชนประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของระบบงาน
ข่าวกรองอย่างต่อเนื่องและจัดท าแผนรวบรวมข่าวสาร รวมถึงพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางข่าวกรองกับทุกภาคส่วน โดยพัฒนาบุคลากรและเพ่ิมศักยภาพของเทคโนโลยี ระบบฐานข้อมูล 
และองค์กรด้านการข่าว พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย ทันสถานการณ์ และสามารถเชื่อมโยงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ในทุกมิติเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานให้
สามารถแก้ไขปัญหาความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์และระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน เพ่ือให้เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง  
ที่เป็นรูปธรรม  
  และเนื่องจากส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ในการรับมือกรณีเกิดภัยพิบัติ ภัยคุกคาม เผชิญกับภาวะไม่ปกติ จึงต้องมีความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน  โดยทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณส าหรับการด าเนินงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้และประสบการณ์ จิตอาสาภัยพิบัติ พัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
  บริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยพัฒนาระบบการบริหารเหตุการณ์ในสถานการณ์และ
ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์  พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี  นวัตกรรม สารสนเทศ และการสื่อสารสนับสนุน
การปฏิบัติงาน การจัดหาครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านการแก้ไข
ปัญหาความม่ันคงให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 
 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและภัยคุกคามของชาติ 
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 

• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผค.)) 

• กองบัญชาการต ารวจสันติบาล (บช.ส.) • กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) 
• ต ารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9) 
• กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) 
• กองบัญชาการต ารวจสันติบาล (บช.ส.)  
• กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) 
• ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)  
• กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)  
• กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)  
• ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) 

 
 
 
 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 1.3.1 ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
 
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.1 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการข่าว 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

1. บูรณาการความร่วมมือด้านข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์  
และข่าวกรองเชิงรุก กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
2. ปรับปรุง พัฒนาการสืบสวนหาข่าวและตรวจสอบ
พฤติการณ์บุคคล และองค์กร  
    - โครงการสืบสวนหาข่าวและตรวจสอบพฤติการณ์องค์กร
พัฒนาเอกชน (NGOs) 
    - โครงการสืบสวนหาข่าวและปราบปรามชาวต่างชาติ 
ที่เป็นภัยต่อความมั่นคง 
 
3. รวบรวมข่าวที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงของประเทศ  
การรักษาความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่ท่ีส่งให้ 
กับผู้ใช้ข่าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ 
 

-  การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาข่าวกรองฯ 
ไม่น้อยกว่า 120 ครั้ง/ปี 
 
 
 
-  มีเครือข่ายแหล่งข่าวเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า 20 แหล่งข่าว 
 
-  สืบสวน ตรวจสอบ ติดตามบุคคลตามเลขคดีสืบสวน  
ไม่น้อยกว่า 10 ราย 
 
-  ผลิตข่าวกรองที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ การรักษา 
ความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ที่น ามาใช้ประโยชน์  
ไม่น้อยกว่า 3,500 เรื่อง 
 

บช.ส. 
 
 
 
 

บช.ส. 
 
 
 
 

บช.ส. 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

บช.น. ภ.1-9 ก. ส. ตชด. 
สตม. ปส. ทท. และ สทส. 
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผค.)) 

• กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)  
• กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) 

• กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) 
• ต ารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9) 
• กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) 
• กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)  
• กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)  
• กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)  
• ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.2 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านชายแดนและน่านน้ า 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

การปฏิบัติงานด้านชายแดน 
1. ด้านการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบการแจ้งเตือน 
2. ด้านการดูแลความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และการกระท าผิดกฎหมาย 
 
 
 
 
การปฏิบัติงานด้านน่านน้ า 
1. รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ในเขตน่านน้ าและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล 
  

 
- หมู่บ้านเป้าหมายที่ด าเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา 
สถานการณ์ชายแดน เพ่ือความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐ 
ไม่น้อยกว่า 4,500 หมู่บ้าน  
- ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของต ารวจ 
ในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์และความมั่นคงของรัฐ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 * 
 
 
- ออกตรวจดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตน่านน้ า  
74,444 ครั้ง/ป ี
 

 
บช.ตชด. 

และ สยศ.ตร.
(วจ.) 

 
 
 
 
 

บช.ก. 
(บก.รน.) 

 

 
บช.ตชด. 

 
 
 
 
 
 
 

บช.ก. 
(บก.รน.) 

 
* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบาย 
ต้องจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ด าเนินการประเมินผล  
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 

• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผค.)) 

• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานความมั่นคง) 
(สยศ.ตร.(ผค.)) 

• ทุกหน่วยในสังกัด 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

1. เตรียมความพร้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานข้างเคียง 
 
 
2. สนับสนุนอากาศยานเพ่ือปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเมื่อได้รับ 
การร้องขอหรือค าสั่ง 
 
 

-  หน่วยงานระดับ บก./ภ.จว. ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบบูรณาการร่วมกับหน่วยราชการข้างเคียง เพ่ือเตรียมรับ 
สาธารณภัย อย่างน้อย 1 ครั้ง   
 
-  สนับสนุนอากาศยานเพ่ือปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเมื่อได้รับ 
การร้องขอหรือค าสั่งได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

สยศ.ตร.(ผค.) 
 
 
 

บ.ตร. 
 

บช.น. และ  
ภ.1-9 

 
 

บ.ตร. 
 
 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.3 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผค.)) 

• กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) • กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) 
• ต ารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9) 
• กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) 
• กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)  
• ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)  
• กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)  
• กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)  
•  ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ (สพฐ.ตร.) 
• ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) 
• ส านักงานส่งก าลังบ ารุง (สกบ.) 
• โรงพยาบาลต ารวจ (รพ.ตร.) 
• กองบินต ารวจ (บ.ตร.) 

 

 

 

 

 
 
 
 

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.4 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด 
 



62 

  

         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

1. ปราบปรามจับกุมผู้ผลิตยาเสพติด ผู้ค้า ผู้ล าเลียง 
ยาเสพติดทุกระดับ  
   - โครงการการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลและ
กลุ่มชาติพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
2. โครงการสกัดก้ัน ปราบปรามการผลิต การค้ายาเสพติด 
3. สืบสวนสอบสวนขยายผลคดียาเสพติดตามมาตรการ      
สมคบ มาตรการทางทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
ทั้งระบบ 
4. จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจประจ าจุดล่อแหลมซึ่งมีความเสี่ยง 
ที่จะเป็นจุดลักลอบค้าขายยาเสพติดในชุมชน   
5. ป้องกันและปราบปรามสืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด 
6. เสริมสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนข่าวสารกับนานา
ประเทศในการแก้ปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาและด าเนินการตามค าร้อง
ขอต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด    
7. ด าเนินการตรวจค้น จับกุม ผู้ค้ายาเสพติดทุกระดับให้ถึง
ระดับหมู่บ้าน/ ชุมชนและให้มีการสืบสวนขยายผลการจับกุม
เครือข่ายนักค้ายาเสพติดทั้งระบบ 

- ขยายผลเครือข่ายยาเสพติดหรือตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 
-  ยุติบทบาทกลุ่มการค้าคดียาเสพติดระดับส าคัญได้ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 30 
- ผู้ค้ายาเสพติดในพ้ืนที่แพร่ระบาดถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
-  ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่น้อยกว่า 
168,100 ราย  
-  ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการด าเนินงาน
ป้องกันปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 *  
 
 
 
 
 
 
 

บช.ปส. 
และ 

สยศ.ตร.(วจ.) 

บช.น.   
ภ.1-9 

ก. ทท. ปส. 
ตชด. และ 

สตม. 

* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบาย 
ต้องจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ด าเนินการประเมินผล 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

8. สกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนทุกด้านทั้งทางบก  
ทางอากาศยาน ทางน้ า ชายฝั่งทะเล เกาะแก่ง ที่ปรากฏ 
การลักลอบน าเข้ายาเสพติด โดยบูรณาการการด าเนินการ
ร่วมกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง 
9. โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา 
ต่อความสงบเรียบร้อยภายใน 
10. โครงการต ารวจประสานโรงเรียน 
11. โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย 
 
 
12. โครงการประชาคมหมู่บ้านต่อต้านยาเสพติด 
 
 

-สกัดกั้นปริมาณยาเสพติดให้ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวน
ปริมาณยาเสพติด (ยาบ้าและไอซ์) ที่จับกุมได้ทั้งประเทศ 
 
 
- จ านวนสถาบันการศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า  
119 แห่ง 
- จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ  ไม่น้อยกว่า 3,849 แห่ง 
- จ านวนประชากรวัยเสี่ยงสูง ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกัน 
ยาเสพติด ไม่น้อยกว่า 493,500 คน 
 
- สถานีต ารวจทุกแห่ง ด าเนินการจัดท าประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน 
ต่อต้านยาเสพติดในพ้ืนที่รับผิดชอบอย่างน้อย จ านวน 10 หมู่บ้าน/
ชุมชน 

บช.ปส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สยศ.ตร.(ผอ.) 
และ บช.ปส. 

 

บช.น.  ภ.1-9 
ก. ทท. ปส. ตชด. และ 

สตม. 
 
 
 
 
 
 
 

บช.น. และ ภ.1 – 9 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผค.)) 

• ต ารวจภูธรภาค 9 (ภ.9) • ต ารวจภูธรภาค 9 (ภ.9) 
• กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)  
• กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)  
• ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)  
• กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)  
• กองบัญชาการต ารวจสันติบาล (บช.ส.) 
• กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)  
• ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ (สพฐ.ตร.) 
• ส านักงานส่งก าลังบ ารุง (สกบ.) 
• โรงพยาบาลต ารวจ (รพ.ตร.) 
• กองบินต ารวจ (บ.ตร.) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.5 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

• เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์   
   ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย 
ในการด าเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    - เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย 
    - เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินคดีความมั่นคง 
 
 
 

 
 
-  สถิติการก่อเหตุที่เก่ียวกับความม่ันคงในภาพรวมลดลง 
ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 
-  จับกุมผู้กระท าความผิดต่อการออกหมายจับ ในคดีความมั่นคง 
ในพ้ืนที ่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ป.วิอาญา) ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 
-  เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
บริเวณพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับ
จ านวน เหตุการณ์ฯ 3 ปี ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 

 
 

ภ.9  
 
 

ภ.9  
 
 

 
 

ภ.9  
 
 

ภ.๙ และ บช.ตชด. 
 

• ขจัดหรือลดปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดความรุนแรงในพื้นที่ 
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพก าลังพลและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของข้าราชการต ารวจในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
-  ความสูญเสียจากเหตุความรุนแรงลดลง ร้อยละ 50 

 
ภ.9  

 

 
ภ.๙ สกพ. 

และ บช.ตชด. 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผค.)) 

• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานความมั่นคง) 
(สยศ.ตร.(ผค.))  
• ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)   
 

• กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) 
• ต ารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9) 
• กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) 
• กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)  
• กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)  
• ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)  
• กองบัญชาการต ารวจสันติบาล (บช.ส.)  
•  ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ (สพฐ.ตร.) 
• ส านักงานส่งก าลังบ ารุง (สกบ.) 
• กองบินต ารวจ (บ.ตร.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.6 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

• ตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวไม่พึง
ปรารถนา 
1) ควบคุมคนเข้าเมืองทั้งระบบ 
2) ตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า – ออกราชอาณาจักร
และการอนุญาตให้คนต่างด้าวพ านักอยู่ในราชอาณาจักร 
    - พัฒนาต่อยอดบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสกัดกั้นและป้องกันปราบปราม
บุคคลไม่พึงประสงค์ไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักร 
 
3)  สืบสวน ป้องกัน ปราบปรา ม และจับกุมผู้ลักลอบ
หลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา 
ผิดเงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรหรือกระท าผิด
ตามกฎหมายอ่ืน 
 

 
 
- สกัดกั้นคนต่างด้าวที่ไม่พึงประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพตรวจพบคน
ต่างด้าวจากบัญชีต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไม่เกิน ร้อยละ 1 
เมื่อเปรียบเทียบกับคนต่างด้าวในบัญชีต้องห้าม 
- จ านวนคนต่างด้าวที่ไม่พึงประสงค์ตามลักษณะต้องห้าม  
ใน พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ที่ด าเนินการปฏิเสธการเข้าเมือง  
(สถิติ จ านวนคน) 
 
- ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการป้องกัน
ปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนาและการรับบริการ
ตรวจอนุญาต ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 * 
- จ านวนการตรวจสอบบุคคลต่างด้าวในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
ไม่น้อยกว่า 9,000 ครั้ง 

 
 

สตม.  
 
 

สตม. 
 
 
 

สยศ.ตร.(ผค.)/ 
สตม. 

 
สยศ.ตร.(ผค.)/

สตม. 
 

 
 

สตม. 
 
 

บช.น. 
ภ.1-9 ก. ทท. ตชด.  

สตม. และ ส.  
 

บช.น. 
ภ.1-9 ก. ทท. ตชด.  

สตม. และ ส. 
 

* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบายต้องจัดท า
รายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ด าเนินการประเมินผล 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
4) พัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมการแจ้งที่พักอาศัย
คนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักร 

- จ านวนผู้ที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (Over Stay) 
คงเหลือ ณ วันที่ 1 ก.ย. 63 ลดลงร้อยละ 5   
- จ านวนคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด ลดลงเมื่อ
เทยีบกับจ านวนคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาต
สิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

- ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบตรวจสอบและควบคุม 
การแจ้งท่ีพักอาศัยคนต่างด้าว 

สตม. 
 

สตม.  
 
 
 
 

สตม. 
 

 
 

บช.น. 
ภ.1-9 ก. ทท. ตชด.  

สตม. และ ส.  
 
 

สตม. 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

• พัฒนากระบวนการส่งกลับคนต่างด้าวผิดกฎหมายออก
นอกราชอาณาจักรให้เป็นไปตามขั้นตอน โดยยึดหลักสิทธิ
มนุษยชน 
1) ส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  
   - ผลักดันส่งกลับคนต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยคดีถึงที่สุด
แล้วออกนอกราชอาณาจักร 
   - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพ่ือผลักดันส่งกลับคนต่างด้าวที่กักตัว 
เกิน 7 วัน ออกนอกราชอาณาจักร 
 
2) ดูแลคนต่างด้าวระหว่างรอการส่งกลับออกนอก
ราชอาณาจักร 
   - โครงการสร้างอาคารสถานกักตัวคนต่างด้าว  
   - โครงการรักษาพยาบาลเพื่อผู้ต้องกักท่ีรอการส่งกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร 
 

 
 
 
- จับกุมคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายด าเนินการจับกุมผลักดัน
ออกนอกราชอาณาจักรได้ ไม่น้อยกว่า 200,000 คน  
 
 
 
 
 
- ระดับความส าเร็จในการดูแลคนต่างด้าวระหว่างรอการส่งกลับ
ออกนอกราชอาณาจักร 
 

 
 
 

สตม. 
 
 
 
 
 
 

สตม. 
 

 
 
 

สตม. 
 
 
 
 
 
 

สตม. 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 

• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผค.)) 

• กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) • กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) 
• ต ารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9) 
• กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) 
• กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)  
• กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)  
• ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 
• กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)  
• กองบัญชาการต ารวจสันติบาล (บช.ส.)  
•  ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ (สพฐ.ตร.) 
• ส านักงานสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) 
• ส านักงานส่งก าลังบ ารุง (สกบ.) 
• โรงพยาบาลต ารวจ (รพ.ตร.)  
• กองการต่างประเทศ (ตท.) 
• กองบินต ารวจ (บ.ตร.) 

 
 
 
 
 

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.7 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
และภัยคุกคามต่าง ๆ 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 
• ป้องกันปราบปรามและด าเนินคดีเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดการค้ามนุษย์ 
1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันปราบปราม 
และด าเนินคดีเกี่ยวกับการกระท าความผิดการค้ามนุษย์ 
     
 
 
 
2) งานพิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปราม
การค้ามนุษย์ (พดส.ตร.) 
    2.1) ปรับปรุงแผนป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ปคม.ตร.) ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และข้อเสนอแนะในรายงานการค้ามนุษย์ 
ของสหรัฐอเมริกา และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ 
 
    2.2) ปรับปรุงแผนพิทักษ์ (พดส.ตร.) ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และข้อเสนอแนะในรายงานการใช้แรงงานเด็ก 
ในรูปแบบที่เลวร้ายของสหรัฐอเมริกา และขับเคลื่อน 
ไปสู่การปฏิบัติ 

 
 
1) จ านวนผู้กระท าผิดในคดีค้ามนุษย์และความผิด ที่เกี่ยวข้อง  
ไม่น้อยกว่า 300 คน 
2) จ านวนการด าเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ ไม่น้อยกว่า 200 คดี 
3) พ้ืนที่เสี่ยงที่ได้รับการตรวจเพ่ือป้องกัน ปราบปรามการค้ามนุษย์ 
ไม่น้อยกว่า 1,000 ครั้ง 
 
 
 
- ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงแผนป้องกันปราบปราม 
การค้ามนุษย์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ปคม.ตร.) 
 
 
 
- ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงแผนศูนยพิ์ทักษเ์ด็ก สตรี 
ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ (พดส.ตร.) 

 
 

บช.ก.  
 
 
 
 
 
 
 

บช.ก. 
 
 
 
 

สยศ.ตร.(ผอ.) 
 

 
 

บช.น.  
ภ.1 – 9 
และ ก.  

 
 
 
 
 

สยศ.ตร.(ผอ.) 
บช.น., ก.  

ภ.1 – 9, รร.นรต. 
และ สตม. 

 
น., ภ.1 – 9, ก., 

สตม. และ รพ.ตร. 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

• ต่อต้านและปราบปรามการก่อการร้าย 
1) สืบสวนหาข่าว และวิเคราะห์ข่าวที่น าไปสู่การป้องกัน 
การก่อการร้าย 
 
2) ทบทวนความรู้ แลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์ 
ในการด าเนินงานด้านการก่อการร้ายสากล 
 
 
 

 
- จ านวนข่าวกรองที่น าไปสู่การป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย  
ไม่น้อยกว่า 5 ข่าว 
 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการก่อการร้ายสากล 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง 
- ประชุมและอบรมสัมมนาเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการข่าว 
การก่อการร้ายกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ อย่างน้อย 2 ครั้ง 

 
บช.ส. 

 

 
บช.ส. 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

• ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
1) ปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
 
2) โครงการป้องกันปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมข้ามชาติ ด้านสัตว์ป่า พันธุ์พืชป่า และไม้หวง
ห้าม ตามสนธิสัญญาไซเตส (CITES) และตามข้อตกลง 
(SOMTC) 
 
3) โครงการปราบปรามการลักลอบค้างาช้าง 
 

 
 
- จับกุมผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้ ไม่น้อยกว่า 4,158 คดี  
 
- จ านวนผลการจับกุมผู้กระท าความผิดฯ ลดลง 25 คดี  
  
 
 
 
- พ้ืนที่เสี่ยงได้รับการตรวจสอบ ไม่น้อยกว่า 600 ครั้ง 

 
 

บช.ก 
 
 

บช.ก 
 
 
 
 

บช.ก 

 
 

บช.ก 
 
 

บช.ก 
 
 
 
 

บช.ก 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

• ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1) โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนออนไลน์ 
ปลอดจากภัยเทคโนโลยี  
    1.1) โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับข้าราชการ
ต ารวจด้านการสืบสวนสอบสวนและปราบปรามอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ 
    1.2) โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยไซเบอร์  
(จ่าฮูกสอนเด็ก) เยาวชนเข้าร่วมโครงการอบรมฯ 
2) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์
พยานหลักฐานทางเทคโนโลยีที่เก่ียวกับอาชญากรรม 
ทางเทคโนโลยี 
    - โครงการจัดหาระบบสืบค้นเสียงในคลิปวิดีโอ วิเคราะห์
ข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
3) โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับข้าราชการ
ต ารวจด้านการสืบสวน สอบสวนและปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ 
4)  โครงการจัดหาระบบป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์และ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Web Firewall and Email 
Security)   
 

 
 
 
 
- ข้าราชการต ารวจเข้าร่วมโครงการอบรมฯ จ านวน 200 คน 
 
 
- เยาวชนเข้าร่วมโครงการอบรมฯ จ านวน 2,000 คน 
 
 
 
 
- ข้าราชการต ารวจระดับ รอง สว. ขึ้นไป เข้าร่วมฝึกอบรม  
จ านวน 50 คน 
- ข้าราชการต ารวจเข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ จ านวน 200 คน 
 
 
- ระดับความส าเร็จของการจัดหาระบบป้องการการบุกรุกเว็บไซต์ฯ 

 
 
 
 

บช.ก. 
 
 

บช.ก. 
 

บช.ก. 
 
 

บช.ก. 
 

บช.ก. 
 
 

สทส. 

 
 
 
 

บช.ก. 
 
 

บช.ก. 
 

บช.ก. 
 
 

บช.ก. 
 

บช.ก. 
 
 

สทส. 
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผค.)) 

• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานความมั่นคง) 
(สยศ.ตร.(ผค.)) 

• กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) 
• ต ารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9) 
• กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) 
• กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)  
• กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)  
• ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)  
• กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)  
• กองบัญชาการต ารวจสันติบาล (บช.ส.)  
•  ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ (สพฐ.ตร.) 
• ส านักงานสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) 
• ส านักงานส่งก าลังบ ารุง (สกบ.) 
• โรงพยาบาลต ารวจ (รพ.ตร.)  
• กองการต่างประเทศ (ตท.) 
• กองบินต ารวจ (บ.ตร.) 

 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ย่อย 1.3.2 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการแก้ไขปัญหาความม่ันคง 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

1. พัฒนาระบบการบริหารเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ   
    1.1 ทบทวนและปรับปรุงมาตรการและขั้นตอน 
การบริหารเหตุการณ์ 
    1.2 ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ต่าง ๆ 
    1.3 ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ (การก าหนด
หลักเกณฑ์การคัดเลือก สรรหา และควบคุม) อาสาสมัคร 
ที่เข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
     1.4 ตรวจสอบความพรอมดานการสงก าลังบ ารุง 
      1.5 ติดตามและประเมินกระแสสื่อมวลชนและสาธารณชน 
      1.6 วางแผนงานการด าเนินงานและบูรณาการ 
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 
-  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน มาตรการและ
ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุที่เกี่ยวข้องในการบริหารเหตุการณ์  
 
 

 
สยศ.ตร.(ผค.) 

 
 
 

 
บช.น. ภ.1-9 ก. ส. ตชด. 

และ ปส.  
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

2. พัฒนาบุคลากร 
   2.3  ฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ  
และข้าราชการต ารวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแล 
การชุมนุมสาธารณะของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 
 
   2.4 โครงการอบรมเทคนิคการท าหน้าที่ล่ามและด้านพิธี
การในกิจการต่างประเทศของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
   2.5 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในชุดปฏิบัติการสืบสวน
สอบสวนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติ 
(Transnational Crime Analysis) และให้ค าปรึกษาแนะน า 
เพ่ือสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน กองการต่างประเทศ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

 
-  จ านวนข้าราชการต ารวจที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม  
ไม่น้อยกว่า 1,500 นาย 
-  จ านวนข้าราชการต ารวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแล 
การชุมนุมสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 35,300 นาย  
 
- ระดับความส าเร็จของการอบรมเทคนิคการท าหน้าที่ล่าม ไม่น้อย
กว่า 3 ครั้ง 
- ระดับความส าเร็จของการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในชุดปฏิบัติการ
สืบสวนสอบสวนเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติ   
ไม่น้อยกว่า 10 รุ่น 

 
สยศ.ตร.(ผค.) 

 
 
 
 

ตท. 
 

ตท. 

 
บช.น. ภ.1-9  

ก. ตชด. 
กมค. สกบ.  
และ สทส.  

 
ตท. 

 
ตท. 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

    2.6 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการใช้ระบบเทคโนโลยี
ตรวจสอบบุคคลและเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 
กองการต่างประเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 
3. การจัดหาครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ
เครื่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
    - โครงการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ตามประกาศ 
ส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องเครื่องมือควบคุมฝูงชน 
ในการชุมนุมสาธารณะ 
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความม่ันคงให้มีความ
ทันสมัยและทันสถานการณ์และสามารถเชื่อมโยง 
บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ในทุกมิติ 
    - โครงการขยายและพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์ 
นิ้วมืออัตโนมัติ (Automated Fingerprint Identification 
System : AFIS) 
 
 
 

- ระดับความส าเร็จของการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการใช้ระบบ
เทคโนโลยีตรวจสอบบุคคลและเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 
ไม่น้อยกว่า 10 รุ่น 
 
 
 
- จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือควบคุมฝูงชน ตามประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่องเครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ  
ไม่น้อยกว่า 1 ชนิด 
 
 
 
1.1 ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติฯ สามารถตรวจสอบ
เปรียบเทียบรหัสลายพิมพ์นิ้วมือได้ ไม่น้อยกว่า 15 ล้านนิ้ว  
ต่อวินาที 
1.2 ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติฯ สามารถรองรับ
ปริมาณในการน าเข้าและรับผลการตรวจสอบได้  ไม่น้อยกว่า 
15,000 รายต่อวัน 

ตท. 
 
 
 
 
 

สยศ.ตร.(ผค.) 
 
 
 
 

 
สพฐ.ตร. 

ตท. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

 
สพฐ.ตร. 
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผค.)) 

• ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) • ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 1.4.1 เพิ่มศักยภาพด้านความม่ันคงเพื่อสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4.1.1 บริหารจัดการและอ านวยความสะดวกด้านการตรวจคนเข้าเมือง  
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 
1) เพิ่มประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวกด้านการ 
ตรวจคนเข้าเมืองให้กับคนต่างด้าว ผู้ประกอบการ และ 
นักลงทุน 
    1.1) ก่อสร้างอาคารที่ท าการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานให้ครบทุกภูมิภาค 
     1.2) จัดหาครุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ 
พัฒนางานตรวจคนเข้าเมือง 
     1.3) เปิดศูนย์ให้บริการงานตรวจคนเข้าเมือง 
แก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) 
2) โครงการรถเคลื่อนที่ให้บริการคนต่างด้าวและประชาชน 
(Mobile Service) เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการแก่
นักลงทุนและคนต่างชาติในการพ านักอยู่ในราชอาณาจักร 
3) โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

- ความพึงพอใจของคนต่างด้าว ผู้ประกอบการ และนักลงทุนต่อการ
อ านวยความสะดวกด้านการตรวจคนเข้าเมือง  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  * 

สตม. 
และ สยศ.ตร.

(วจ.) 

สตม. 

* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบาย 
ต้องจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ด าเนินการประเมินผล 
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) 
• ต ารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9) 
• กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) 
• กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)  
• กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)  
• ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)  
• กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)  
• กองบัญชาการต ารวจสันติบาล (บช.ส.)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4.1.2 พัฒนาการด าเนินงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 
     1) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic 
Zones : SEZs)  

1.1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1.2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ  
เพ่ือเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   
 
 
2) เขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC) 

2.1) โครงการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานในพ้ืนที่ EEC  
ให้มีความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน 

1) โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงได้รับการพัฒนา 
จ านวน  2 รายการ 
 
 
2) ระบบบริการที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงในพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70                                                                       
3) การให้บริการด้านสังคมและความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
10 พ้ืนที่ ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 70 
 
1) โครงสรา้งพ้ืนฐานด้านสังคมและความมั่นคงในพ้ืนที่ EEC  
ได้รับการพัฒนา 1 แห่ง/หลัง 
 

สตม. 
 
 
 

สตม. 
 
 
 
 

สตม. 
 

สตม. 
 
 
 

สตม. และ บช.ตชด. 
 
 
 
 

ภ.2 
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผอ.)) 

• กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.) • กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.) 
 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 
1) ป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมท่ีมีผลกระทบกับ

นักท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยตรง 
2) โครงการบูรณาการระบบบริการรับแจ้งเหตุ  

นักท่องเที่ยว 1155 และศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหา
นักท่องเที่ยวแบบรวมศูนย์ 

3)  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรอบมาตรฐานขั้นตอน
กระบวนงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้นักท่องเที่ยว 
ภาคประชาชน องค์กรเอกชนภาคธุรกิจการท่องเที่ยว  

 

1) ควบคุมคดีเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินที่เกิด
ขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไม่เกิน 10 คดี/นักท่องเที่ยว 
หนึ่งแสนคน 
 
 
 

บช.ทท. 
และ สยศ.ตร.

(วจ.) 
 
 
 
 
 
 

บช.น.  
ภ.1 – 9  
และ ก. 

 
 
 
 
 
 

* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบาย 
ต้องจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ด าเนินการประเมินผล 

 

 

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4.1.4 รักษาความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 
4)  สร้างเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจาก

ภาคประชาชน องค์กรเอกชนภาคธุรกิจการท่องเที่ยว เพ่ือมา
เป็นผู้ชว่ยเจา้หน้าที่ในด้านต่าง ๆ เช่น เป็นล่ามแปล คอยแจ้ง
เหตุ ออกตรวจ ดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว 

-  จ านวนเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา ไม่น้อยกว่า 300 คน     
 
 

บช.ทท. 
 

บช.ทท. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
เจ้าภาพระดับ

นโยบาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
และการบังคับใช้กฎหมาย 
 
 

1. ประชาชนมีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน  
สังคมมีความสงบเรียบร้อย  

1.1 จ านวนคดีอาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ของประชาชนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 
1.2 อัตราการเกิดคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา ไม่เกิน 3.0 ราย ต่อประชากรแสนคน 
(WISPI) 
1.3 จ านวนคดีท าร้ายร่างกายสาหัสลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
ไม่น้อยกว่า 2 คด ี(WISPI)  
1.4 ร้อยละของคดีปล้นทรัพย์ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 (WISPI) 
1.5 ระดับความส าเร็จในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
1.6 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40 (WISPI) * 

สยศ.ตร.(ผอ.) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอ านวยความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการประชาชน 
                     อย่างเสมอภาคเป็นธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
เจ้าภาพระดับ

นโยบาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2   
การอ านวยความยุติธรรมพัฒนา
ระบบงานสอบสวน 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3  
เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ
และอ านวยความสะดวก 
แก่ประชาชน 

2. ประชาชนได้รับการอ านวย
ความยุติธรรมทางอาญา 
และการบริการด้วยความสะดวก
รวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม
      

ความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
- ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานี  
(Front Office) และนอกสถานีต ารวจ (จราจร จิตอาสาพัฒนา  สายตรวจ)  
จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 *   
  

 
สยศ.ตร. 

(ยศ. ผอ. ผค.  
และ ผก.)  
และ กมค. 

* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ ( PART) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบาย 
ต้องประสานหน่วยรับผิดชอบในการจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ด าเนินการประเมินผล เพ่ือรายงานส านักงานต ารวจ
แห่งชาติในภาพรวม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ประเด็นยุทธศาสตร์กับความเชื่อมโยงแผนระดับประเทศ 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ แผน เป้าหมาย ตัวชี้วดั 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1  
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
และการบังคับใช้กฎหมาย 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2   
อ านวยความยุติธรรมและพัฒนา
ระบบงานสอบสวนเพื่อสร้าง 
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3 เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการและ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 
 
 
 

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ

แผนแม่บทประเด็น ความมั่นคง 
เป้าหมาย : 1 ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดบัเพิ่มขึ้น 
แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ : 
1. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 
2. คนไทยมีความจงรักภักด ีซ่ือสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซ่ึงสถาบันหลักของชาต ิสถาบันศาสนาเป็นที่
เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
 
แผนแม่บทประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจทิัล 
แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส ์: 
5. ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง 
 
 
แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะทีด่ี 
แผนย่อยการสร้างความรอบรูด้้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจยัเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 

1. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มพีฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และ 
สามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 

   2. จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น 
แผนแม่บทประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย 
   1. กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้
ประชาชนในวงกวา้งได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทัว่ถึง 
   2. การปฏบิัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทัว่ถงึ ไม่เลือกปฏิบัติ 
       และเป็นธรรม 
   3. ประชาชนมีส่วนรว่มในการพัฒนากฎหมาย 

 

 
 
 
1.1 ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและ
ศักยภาพต ารวจระดับสากล (WISPI) ดีขึ้น อยู่ในล าดับ 
1 ใน 55 ของโลก   
 
 
 
5.1 อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ๑๒ คนต่อ
ประชากร ๑ แสนคน 
 
 
1. อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะ ของประชากร ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 
 
 
 
 
1. สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไข ปรับปรุง
และ/หรือยกเลิก ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกฎหมาย
ทั้งหมด 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์ แผน เป้าหมาย ตัวชี้วดั 
  แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยตุิธรรม 

   1. การอ านวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม และ
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ  

2. สัดส่วนการน าเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลกลางของ
ประเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
50 ต่อจ านวนกฎหมาย 
3. ระยะเวลาที่ลดลงในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย (ทกุ
หน่วยงานของรัฐบังคับใช้กฎหมายได้รวดเร็วขึ้น  
ร้อยละ 50) 
4. ความเชื่อมั่นของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมาย  
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 
5. จ านวน/ระดับของมาตรการ/กลไกที่ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการทบทวนความจ าเป็น เหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
6. อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของจ านวนขั้นตอนในการอ านวย
ความยุติธรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพื่อความโปร่งใส ความสะดวกรวดเร็ว  
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนขั้นตอนที่ส าคัญ 
7. ประเภทและระดับของมาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพื่อ
ความเสมอภาคในกระบวนการยุตธิรรม ร้อยละ 100 
(มาตรการเพื่อคุ้มครองหรืออ านวยความสะดวกให้แก่เด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการ
ยุติธรรม) 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
 

4. กระบวนการยตุิธรรม 
2. การพัฒนากลไกชว่ยเหลอืและเพิ่มศกัยภาพเพื่อใหป้ระชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
3. การพัฒนากลไกการบังคับตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ า 
4. การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม เพือ่สร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรมใน
สังคม 
7. การพัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานสอบสวน
และพนักงานอยัการ 
10. การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 

- 
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 

พ.ศ. 2560 - 2564 

เป้าหมายการพัฒนา 
(5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความ
เช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลงประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมัน่คงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
วัตถุประสงค ์
1.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มคีวามเป็นเอกภาพ 
เป้าหมายที่ 6 แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา เศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาเมือง 
3.2.1 แนวทางการพัฒนาหลักพัฒนาเมอืงศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่ม
ในสังคม โดยมีความปลอดภยั สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการมีคุณภาพและทั่วถึง และเน้นความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ความหลากหลายและ
ศักยภาพของเมือง บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม 
   1) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู ่เพื่อการใช้งานของคนทุก
กลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียม เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอยา่งมีสมดุลจัดระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีคุณภาพและเพียงพอตอ่ความต้องการของประชาชนและกจิกรรม
เศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที่ได้มาตรฐานรวมทั้งที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้
ความส าคัญต่อการผังเมือง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการดูแลความปลอดภัยของประชาชนทั้งจาก
อุบัติภัย อาชญากรรม และการจราจร 

 
 
ตัวชี้วัด 
- จ านวนแผนงานด้านความมั่นคงที่สอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
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 นโยบายและแผนระดับชาต ิ

ว่าด้วยความมั่นคง   
(พ.ศ. 2562 - 2565) 

นโยบายที ่2  
3.7.1  การเสริมสรา้งความมั่นคงของมนุษย์ รองรับทุกนโยบายความมั่นคงแห่งชาต ิโดยก าหนด  
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภยัในการด ารงชีวิตมีส่วนร่วม 
และมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมอืกับภยัคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง 
กลยุทธ ์
(1) ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศมีการพฒันา อย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกก าลังทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับชุมชน ต าบล หมู่บ้าน 
จังหวัด ภาค และประเทศชาติ ให้เป็นเครือข่ายสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและให้ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  
(2) ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยปกติและสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  
(3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน ชุมชน พื้นที่ เพือ่ให้มีภูมิคุ้มกันและ มขีีดความสามารถใน
การเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแกไ้ขปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม ่
ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตวัให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความทา้ทายใหม่ ๆ ใน
อนาคต รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ อันเกิดจากภยั
คุกคามทุกรูปแบบ 
(4) พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์โดยเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคงให้แก่ผู้บรหิาร และผู้ที่
ปฏิบัติงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้รับรู้ถึงความส าคัญของมิติความมั่นคงที่ต้อง
ประสานและบูรณาการการวางแผนและการปฏิบัติงานที่เกือ้กูลกันอยา่งเป็นเอกภาพ 
(6) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการ
สนับสนุนโครงการความร่วมมือต่าง ๆ และกิจกรรมด้านความมั่นคงในการขจัดหรือลดปัญหาด้าน
ความมั่นคง เพื่อส่งเสริม การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
ความสงบสุขของสังคม และการกระจายรายได้ที่ทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน 

 
 
ตัวชี้วดั 
(2) ระดับการมีส่วนรว่มของหนว่ยงานของรัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม และ
ประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนดา้นความมั่นคง 
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  3.7.6 การสรา้งความสามัคคีปรองดอง รองรับนโยบายที ่๒ : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง 

และความสมานฉันท์ในชาต ิ
1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คนในสังคมอยู่ร่วมกันอยา่งสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐและแนวทาง
สันติวิธ ี
กลยุทธ ์ 
(๒) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ โดยเน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจในการ
ด าเนินการของภาครัฐ และสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมก าหนด  
แนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดอง  
(๓) ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทกุระดับ อย่างเท่าเทียม 
โดยเฉพาะความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม สิทธิและหน้าที่ของประชาชนภายใต้การ
ปกครอง ระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนพัฒนากระบวนการ
ท างานด้านยุตธิรรมให้มีความโปร่งใสและรวดเร็ว  
 (๖) มุ่งเน้นการบริหารและการด าเนินงานของภาครัฐตามหลักธรรมาภบิาลให้มคีวามเข้มแข็ง 
สนับสนุนกระบวนการยุตธิรรมชุมชน การกระจายอ านาจใหก้ับท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับประชาชนและชุมชนท้องถิ่นให้มีอสิระและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยเฉพาะ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัวิถีชวีิตของตนและชุมชนท้องถิ่น และภาครัฐยึดมั่นแนวทางสันติวิธีเป็น
บรรทัดฐานการจัดการความขัดแย้ง 

 
๒) ตัวชี้วัด 
(๑) ระดับการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมไทย 
(๒) ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการ
ยุติธรรมของภาครัฐ 
(๓) ระดับความส าเร็จของการชว่ยเหลือประชาชนในการ
เข้าถึงกระบวนการยุตธิรรม 
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  การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการบังคับใช้กฎหมาย เป็นภารกิจหลักของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งได้ก าหนดไว้ใน มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติ
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562  เห็นชอบการก าหนดหน่วยเจ้าภาพเป้าหมายในระดับต่าง ๆ ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพแผนแม่บทด้านความมั่นคง เป้าหมายแผนแม่บท : ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมขึ้น แผน
ย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อน เป้าหมาย : ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
เพ่ิมข้ึน ตัวชี้วัด : ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพต ารวจระดับสากล (World Internal Security and Police Index (WISPI)) ดีขึ้น (ภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2565 อยู่ในอันดับ 1 ใน 55 ของโลก) และมีกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  เป็นหน่วยร่วมรับผิดชอบ ดังนั้น 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จึงก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติเพ่ือบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายข้างต้น ดังนี้ 
  1. การป้องกันปราบปราบอาชญากรรม : ก าหนดแนวทาง และวิธีการเพ่ือบูรณาการการด าเนินงานทั้งในส านักงานต ารวจแห่งชาติและในภาพรวมของประเทศ  
โดยพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมแบบองค์รวมตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น สังคม องค์กร หน่วยงานภาครัฐ และภ าคเอกชน  
เสริมความพร้อมและวางแผนภายในส านักงานต ารวจแห่งชาติในด้านสรรพก าลังส าหรับการด าเนินงานในปัจจุบันและอนาคต ได้แก่ ด้านก าลังพล ทั้งในด้านจ านวน ความเหมาะสม
กับต าแหน่ง ความรู้ความเข้าใจ ทักษะในการปฏิบัติงาน และการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน  มีการก าหนดแนวทางและวิธีการในการปฏิบัติงานด้ านต่าง ๆ ที่ชัดเจน 
และมีเครื่องมือ เครื่องใช้ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ นวัตกรรม ที่ทันสมัย ใช้ได้จริง ครอบคลุม สอดคล้องกันในทุกพ้ืนที่ และเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน รวมทั้งมุ่งเน้น
การปฏิบัติงานในเชิงรุก (Proactive) ซึ่งการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก (Proactive Crime Prevention) โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงและวิเคราะห์สถานการณ์
และแนวโน้มการก่อเหตุในแต่ละพ้ืนที่ได้ ตลอดจนสภาพปัญหาและสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือลด
จ านวนคดีอาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อัตราการเกิดคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา คดีท าร้ายร่างกายสาหัส  คดีปล้นทรัพย์ ระดับความส าเร็จใน
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนให้น้อยลงและหมดไปในที่สุด  

 
 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1  ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการบังคับใช้กฎหมาย 
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2. การบังคับใช้กฎหมาย : อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมและทั่วถึง มีการบริหารงาน 
ที่เข้มแข็ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง มีความเป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย  อย่างเคร่งครัด โปร่งใสปราศจากทุจริตคอรัปชั่น กฎหมายมีความทันสมัย  
ผู้กระท าผิด ได้รับโทษอย่างเหมาะสม และเป็นภาระแก่รัฐน้อยลง  โดยพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
น าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ทบทวนความจ าเป็นและความเหมาะสมของกฎหมาย เสนอให้มีการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทหันเหคดี ก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงควา มเป็นธรรม 
(การแจ้งสิทธิ การแจ้งความก้าวหน้าของคดี ฯลฯ) สร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนระบบงานบังคับใช้กฎหมายตามภาร กิจของต ารวจ และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานอาชญากรรม) 
(สยศ.ตร.(ผอ.)) 

ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานอาชญากรรม) 
(สยศ.ตร.(ผอ.)) 

• กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)  
• ต ารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9) 
• กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) 
• กองบัญชาการต ารวจสันติบาล (บช.ส.)  
• กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)  
• ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)  
• กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) 
• ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ (สพฐ.ตร.)  
• ส านักงานส่งก าลังบ ารุง (สกบ.)  
• ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)  
• โรงพยาบาลต ารวจ (รพ.ตร.)  
• กองบินต ารวจ (บ.ตร.)  

 
 

 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 2.1.1 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยมุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรม 

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลส าเร็จตามกลยุทธ์ 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

1) แผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. ปี 2563 
“พิทักษ์ราษฎร์ ป้องภัย ห่วงใยประชาชน” 
    1.1) พัฒนาระบบสื่อสาร/ศูนย์วิทยุ 191 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการและการสื่อสาร  
ให้มีความรวดเร็ว แม่นย า ถูกต้อง 
 
 
 
     1.2) พัฒนางานด้านการป้องกันอาชญากรรม  
โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคม 
ชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพ้ืนที่ 
            - โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัย
บ้านประชาชนช่วงเทศกาลส าคัญ 

ตัวชี้วัดแผนงานที่ 1) : 2 ตัวชีว้ัด 
 
-  ระยะเวลาในการไปถึงที่เกิดเหตุ ในเขตเทศบาล 5 นาที  
และนอกเขตเทศบาล 15 นาที 
-  ระยะเวลาในการไปถึงที่เกิดเหตุ ในเขตกรุงเทพมหานคร  
รัศมี 3 กม. ใช้เวลา 5 นาที, รัศมี 5 กม. ใช้เวลา 10 นาที,  
รัศมี 8 กม. ใช้เวลา 15 นาที 
 
- ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานตามโครงการ
โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชน 
ช่วงเทศกาลส าคัญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เปรียบเทียบกับ 
ความพึงพอใจก่อน - หลัง การด าเนินการตามโครงการ ฯ) 
 
 

 
 

สยศ.ตร. 
(ผอ.) / 
สทส. 

 
 
 

สยศ.ตร. 
(ผอ.) 

 
 

ภ.1-9, ก. และ ทท. 
บช.น. 

 
 
 
 

บช.น. และ ภ.1-9 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลส าเร็จตามกลยุทธ์ 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

    1.3) พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม จุดล่อแหลม จุดเสี่ยง
ต่อการเกิดอาชญากรรม การติดตั้งกล้อง CCTV ไฟฟ้าส่อง
สว่าง และการปรับภูมิทัศน์ 
 
 
 
    1.4) จัดท าข้อมูลท้องถิ่นในฐานข้อมูลระบบ CRIMES  
โดยระบุพิกัดและรายละเอียดของสถานที่ให้ระบบสามารถ
แสดงที่ตั้งของสถานที่ต่าง ๆ ในแผนที่เขตรับผิดชอบ 
 
    1.5) พัฒนาระบบข้อมูลท้องถิ่นในฐานข้อมูลระบบ 
CRIMES โดยสามารถแสดงที่ตั้งที่พักอาศัยของบุคคล 
ท้องถิ่นได้ 

-  จ านวนความผิดในกลุ่มคดีที่ 1 (ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต 
ร่างกาย และเพศ) ลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับ 
ปีที่ผ่านมา 
-  จ านวนความผิดในกลุ่มคดีที่ 2 (ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์) 
ลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 
-  ในระดับ สน./สภ. มีการลงข้อมูลท้องถิ่นในระบบ CRIMES  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 
 
-  ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบข้อมูลท้องถิ่นในฐานข้อมูล
ระบบ CRIMES  

สยศ.ตร. 
(ผอ.) 

 
 
 
 

สยศ.ตร.(ผอ.) 
และ สทส. 

 
 

สทส. 

บช.น. ภ.1-9 
 
 
 
 
 

บช.น. ภ.1-9 
 
 
 

สทส. 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลส าเร็จตามกลยุทธ์ 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

   1.8) จัดระเบียบสังคมและควบคุมสถานบริการ 
หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะ 
คล้ายกับสถานบริการ   
 
 
 
    1.9) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหมายจับ  
         - น าเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้ 
ในการปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการออกหมายจับ 
ของศาล 
    1.10) จับกุมผู้กระท าผิดในความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย  

- การกระท าความผิดเกี่ยวกับสถานบริการลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  
- ความผิดที่เกี่ยวกับสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิด
ให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5   
 
 
- จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 24  
 
 
- จับกุมผู้กระท าความผิดในกลุ่มคดีที่ 4 (คดีความผิดที่รัฐเป็น
ผู้เสียหาย) เพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

สยศ.ตร.(ผอ.) 
 
 
 
 
 

สยศ.ตร.(ผอ.) 
 
 

สยศ.ตร.(ผอ.) 

บช.น. ภ.1-9 ก. และ  ทท. 
 
 
 
 
 

บช.น. ภ.1-9 และ ก.  
 
 

บช.น. ภ.1-9 ก. ปส.  
และ  สตม. 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลส าเร็จตามกลยุทธ์ 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

    1.11) ด าเนินการตามแผนป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 “พิทักษ์ราษฎร์ ป้องภัย ห่วงใยประชาชน” 
 
2) พัฒนา และน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม 
    2.1) ปรับปรุงข้อมูลท้องถิ่นในระบบ CRIMES  
ให้เป็นปัจจุบัน 
    2.2) น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม 

- กลุ่มความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน 89.50 คดี/ประชากรหนึ่งแสนคน 
- กลุ่มความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ ไม่เกิน 28.67 คดี/
ประชากรหนึ่งแสนคน 
 
- ระดับความส าเร็จของการพัฒนา และน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  

สยศ.ตร.(ผอ.) 
สยศ.ตร.(ผอ.) 

 
 

สยศ.ตร.(ผอ.) 
/สทส. และ 

สกบ. 
 

บช.น. ภ.1-9 และ ก. 
บช.น. ภ.1-9 และ ก. 

 
 

บช.น. ภ.1-9 และ ก. 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 

 

เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานอาชญากรรม) 
(สยศ.ตร.(ผอ.)) 

ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานอาชญากรรม) 
(สยศ.ตร.(ผอ.)) 
 

• กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)  
• ต ารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9) 
• กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) 
• กองบัญชาการต ารวจสันติบาล (บช.ส.)  
• กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)  
• ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)  
• กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) 
• ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ (สพฐ.ตร.)  
• ส านักงานส่งก าลังบ ารุง (สกบ.)  
• ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)  
• โรงพยาบาลต ารวจ (รพ.ตร.)  
• กองบินต ารวจ (บ.ตร.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1.1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 



100 

  

         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลส าเร็จตามกลยุทธ์ 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

1) โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัลระยะที่ 2 
 
 
2) พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการตรวจพิสูจน์หลักฐานของ
ทุกหน่วยงาน ให้มีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ 
 
 
 
3) โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลอาวุธปืนและตรวจ
เปรียบเทียบลูกกระสุนปืนด้วยระบบอัตโนมัติในส่วนภูมิภาค 
(ระยะที่ 2) 
 
4)  วิเคราะห์ข้อมูลและใช้ประโยชน์ในการป้องกัน
อาชญากรรมและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ  
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

-  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามขั้นตอนการจัดหา 
โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล ระยะที่ 2 
 
-  หน่วยตรวจต้องสามารถรักษาระบบมาตรฐานสากล  ISO/IEC 
17020 : 2012 ได้อย่างต่อเนื่องถึงปี 2564  
- ห้องปฏิบัติการทอดสอบได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 
17025 : 2012 อย่างน้อย 1 ห้องปฏิบัติการ  
 
-  ติดตั้งเครื่องมือตามหน่วยต่าง ๆ ในโครงการ จ านวน 3 ศูนย์  
 
 
 
- กลุ่มความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  ไม่เกิน 89.50 คดี/ประชากร 
หนึ่งแสนคน 
- กลุ่มความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ ไม่เกิน 28.67 คดี/
ประชากรหนึ่งแสนคน 
 

สทส. 
 
 

สพฐ.ตร. 
 
 
 
 

สพฐ.ตร. 
 
 
 

สยศ.ตร.(ผอ.) 

สทส. 
 
 

สพฐ.ตร. 
 
 
 
 

สพฐ.ตร. 
 
 
 

บช.น. ภ.1-9 และ ก. 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานอาชญากรรม) 
(สยศ.ตร.(ผอ.)) 

• ส านักงานกฎหมายและคดี (กมค.) 
• ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) 

• กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)  
• ต ารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9) 
• กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) 
• กองบัญชาการต ารวจสันติบาล (บช.ส.)  
• กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)  
• ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)  
• กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) 
• ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ (สพฐ.ตร.)  
• ส านักงานส่งก าลังบ ารุง (สกบ.)  
• ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)  
• โรงพยาบาลต ารวจ (รพ.ตร.)  
• กองบินต ารวจ (บ.ตร.) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 2.1.2 สร้างระบบฐานข้อมูล กฎหมาย กฎ ระเบียบ และค าสั่ง หรืออ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เผยแพร่ในช่องทางให้ประชาชนที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

- จัดท าระบบฐานข้อมูลออนไลน์ หรือแอปพลิเคชันเผยแพร่
เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และค าสั่ง หรืออ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง ให้ประชาชนทราบ 

- ระดับความส าเร็จชองการจัดท าระบบฐานข้อมูลออนไลน์ หรือ
แอปพลิเคชันเผยแพร่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และค าสั่ง 
หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนทราบ 
- จ านวนช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก  
ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

กมค./สทส. 
 

กมค. 
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  พัฒนาระบบงานสอบสวนเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน โดยก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือก าหนดหน้าที่ของ
พนักงานสอบสวนในการแจ้งขั้นตอนด าเนินการและกรอบระยะเวลาสิ้นสุดในการด าเนินการในชั้นสอบสวน และสิทธิหรือหน้าที่ของผู้เสียหายและผู้ต้องหา รวมทั้งอายุความส าหรับ
คดีแต่ละประเภท ให้ผู้เสียหายและผู้ต้องหาทราบตั้งแต่โอกาสแรก ตลอดจนให้ค าแนะน าการร้องทุกข์กรณีความผิดต่อส่วนตัวแก่ผู้เสียหาย พัฒนาระบบนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือให้เกิด
ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี  โดยเพ่ิมขีดความสามารถงานในส่วนภูมิภาค รวมถึงการจัดท าฐานข้อมูลและเชื่อมโยงฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ ตลอดจนบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงกฎหมายหรือ ระเบยีบ ให้พนักงานสอบสวนมีค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่
เพียงพอเพ่ือจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี จัดอัตราก าลังพลพนักงานสอบสวนให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับปริมาณงานของแต่ละหน่วย 
ปรับปรุงระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ามาด ารงต าแหน่งพนักงานสอบสวน ระบบการฝึกอบรมเพ่ือให้พนักงานสอบสวนมีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการ
สอบสวนและทักษะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนโดยพิจารณาตามความรู้ ความสามารถ ตามกฎ ระเบียบ ค าสั่ง เกี่ยวกับการสอบสวน
เพ่ือเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น ตลอดจนก าหนดมาตรการลดการแทรกแซงในการด าเนินคดีจากทุกช่องทางเพ่ือให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพ พัฒนาระบบและ
วิธีการใช้ดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนให้เป็นไปอย่างเที่ยงธรรม  
 

 
 

 
เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 

• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.)) 

• ส านักงานกฎหมายและคดี (กมค.) 
• ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) 

• กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)  
• ต ารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9) 
• กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)  
• ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ (สพฐ.ตร.) 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2 อ านวยความยุติธรรมและพัฒนาระบบงานสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 2.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการอ านวยความยุติธรรมทางอาญาตามหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 
 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2.1.1 พัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

• พัฒนางานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญา 
1) ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
พ.ศ. 2562 
    - โครงการฝึกอบรมเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย 
ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562  
    - โครงการฝึกอบรมพนักงานสอบสวนให้มีความรู้  
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 
    - ออกอนุบัญญัติตามความในพระราชบัญญัติการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562  
    - จัดท าคู่มือในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 
2) โครงการพัฒนางานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 
3) สร้างมาตรฐานผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 
ทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครอง (ด าเนินการตามแผนแม่บท
การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3  
(พ.ศ. 2562 - 2565) 

 
- ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 
- ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อบังคับในการปฏิบัติงานของ
ผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททั้งทางแพ่ง อาญาและปกครอง 

 
กมค.                                                      

 
 
 
 
 
 

กมค. 
 

กมค. 
 

กมค. 
 

กมค. 
 
 

 
บช.น.  

ภ.1 – 9 
ส. และ ก.   

 
 
 
 

สบส. 
 

สบส. 
 

คด. 
 

กมค. 
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.)) 

• ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ (สพฐ.ตร.) 
• โรงพยาบาลต ารวจ (รพ.ตร.) 

• กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)  
• ต ารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9) 
• กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)  
• ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ (สพฐ.ตร.) 
• ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)  
• ส านักงานกฎหมายและคดี (กมค.) 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

1) พัฒนาระบบการตรวจพิสูจน์เพื่อรองรับ 
การปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ต ารวจ  
    - ปรับปรุงห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝง  
    - ปรับปรุงห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ขีปนวิธี 

- จ านวนการออกรายงานการตรวจพิสูจน์สามารถด าเนินการได้ทัน
ตามระยะเวลาที่ก าหนดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

สพฐ.ตร. 
 

หน่วยในสังกัด สพฐ.ตร. 
 

 
 

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2.1.2 พัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานสากลเพิ่มขีดความสามารถงานในส่วนภูมิภาค รวมถึงการจัดท าฐานข้อมูลและ 
                           เชื่อมโยงฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ ตลอดจนบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

 
 

เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.)) 

• ส านักงานกฎหมายและคดี (กมค.)  

• ส านักงานก าลังพล (สกพ.) 
• กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ) 

• กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)  
• ต ารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9) 
• กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)  
• ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 
• กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) 
• ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ (สพฐ.ตร.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 2.2.2 พัฒนาระบบงานสอบสวน งานกฎหมาย และงานพิสูจน์หลักฐาน 

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2.2.1 เสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะให้พนักงานสอบสวน ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สืบสวน เจ้าหน้าที่สายตรวจป้องกันปราบปราม 
ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายพิสูจน์หลักฐาน มีองค์ความรู้ มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ ทัศนคติค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรในการบริการ
ประชาชนอย่างมืออาชีพเป็นที่ยอมรับ และมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนให้มีมาตรฐาน 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลส าเร็จตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

1) โครงการฝึกอบรมการป้องกันและรักษาสถานที่เกิดเหตุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 
 
2) โครงการฝึกอบรมการใช้คู่มือพนักงานสอบสวน 
ในการเก็บและส่งตรวจวัตถุพยานทางนิติเวช  
 
3) ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
ด้านการสืบสวน สอบสวน และวิทยาการต ารวจ   
 
 
4) ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานในทุกข้ันตอนของงาน
สอบสวน ให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดย
ไม่ล่าช้า และสร้างระบบการตรวจสอบและ/หรือแจ้งความ
คืบหน้าให้ประชาชนทราบโดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้     

-  จ านวนข้าราชการต ารวจในสังกัด บช.น.  ภ.1 – 9 เจ้าหน้าที่
มูลนิธิ และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน เข้ารับการฝึกอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

 
-  พนักงานสอบสวนที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ผ่านเกณฑ์ 
   ที่ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 
-  จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการท างานด้านการสืบสวน สอบสวน และ
วิทยาการต ารวจ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
- ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ 
  บนสถานี (Front Office) และนอกสถานีต ารวจ (จราจร จิตอาสา   
  พัฒนา  สายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 *   
 

สพฐ.ตร. 
 
 
 

รพ.ตร. 
 
 

กมค. 
 
 

 
กมค./ 

สยศ.ตร.(วจ.) 

สพฐ.ตร. 
 
 
 

รพ.ตร.(นต.) 
 
 

สบส. 
 
 
 

บช.น.  
ภ.1 – 9 

ส. และ ก.   

* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบายต้องจัดท า
รายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ด าเนินการประเมินผล 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลส าเร็จตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

5) ปรับปรุงระบบงานสอบสวน โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการรับค าร้องทุกข์กล่าวโทษและเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างสถานีต ารวจทั่วประเทศ 

- ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ 
บนสถานี (Front Office) และนอกสถานีต ารวจ (จราจร จิตอาสา
พัฒนา  สายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 *   

  

6) เสริมสร้างและพัฒนาพนักงานสอบสวนผู้เกี่ยวข้องในการ
พิจารณาคดีและรักษาสถานที่เกิดเหตุให้มีองค์ความรู้ด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ โดยพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้าน 
นิติวิทยาศาสตร์ 
7) ทบทวนการปรับค่าตอบแทนของพนักงานสอบสวน ผู้ช่วย
พนักงานสอบสวน  ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายพิสูจน์หลักฐานให้
สอดคล้องกับปริมาณและคุณภาพของงาน รวมทั้งให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 

 กมค./ 
สยศ.ตร.(วจ.) 

 
 
 
 
 

 

บช.น.  
ภ.1 – 9 

ส. และ ก.   
 
 
 

* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบายต้องจัดท า
รายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ด าเนินการประเมินผล 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
  สถานีต ารวจ และหน่วยบริการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดและให้บริการประชาชนในพ้ืนที่โดยตรง  ความส าเร็จหรือ 
ความล้มเหลวในภารกิจของต ารวจ จะข้ึนอยู่กับผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นส าคัญ  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอ านวยความสะดวก 
แก่ประชาชน จึงมีจุดเน้นในการให้บริการประชาชน 3 ประการ ได้แก่ 1. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสถานีต ารวจ  2. มีการก าหนดขั้นตอนและระยะเวลา
การบริการประชาชน  3. เน้นการให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว (One Stop Service)  โดยยกระดับการให้บริการของสถานีต ารวจเพ่ือประชาชน 
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ด้านการบริการทั่วไป  2) ด้านการอ านวยความยุติธรรมทางอาญา 3) ด้านการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน 4) ด้านการควบคุมและจัดการจราจร  
5) ด้านการประชาสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน  6) ด้านการปรับปรุงสถานที่ท าการและสิ่งแวดล้อม และ 7) ด้านการบริหารงานและปกครองบังคับบัญชา    
รวมทั้ง ประเมินจัดอันดับและคัดเลือกสถานีดีเด่นในด้านต่าง ๆ เพ่ือยกย่อง ให้รางวัล และน ามาก าหนดเป็นมาตรฐานอันเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติให้แก่สถานีต ารวจอื่น ๆ ต่อไป  
และเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติและความร่วมมือในการด าเนินการของแต่ละสถานีอย่างจริงจัง  ให้มีการประเมินความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบนสถานีต ารวจและหน่วยบริการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือน าปัญหาอุปสรรคมาพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 
 

เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)  
• ต ารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9) 
• กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)  
• ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 
• กองบัญชาการต ารวจสันติบาล (บช.ส.) 
• กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)  
• ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 
• ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ (สพฐ.ตร.) 
• ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) 
• โรงพยาบาลต ารวจ (รพ.ตร.) 

                                                                                  
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

ขับเคลื่อนการด าเนินการตามแนวทางการยกระดับการ
บริการประชาชนของสถานีต ารวจ 

- ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการตรวจประเมิน 
ตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีต ารวจ 

สยศ.ตร.(ยศ.) 
 

บช.น. ภ.1-9 และ ก. 

กลยุทธ์ที่ 2.3.1 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถานีต ารวจและหน่วยบริการประชาชน 

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาทางด้านกายภาพของสถานีต ารวจของหน่วยบริการประชาชน 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)  
• ต ารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9) 
• กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)  
• ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 
• กองบัญชาการต ารวจสันติบาล (บช.ส.) 
• กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)  
• ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 
• ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ (สพฐ.ตร.) 
• ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) 
• โรงพยาบาลต ารวจ (รพ.ตร.) 

 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 
จัดให้มีบุคคลต้นแบบประจ าหน่วยเพื่อเป็นแบบอย่าง 
ในการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการประชาชน 

- จ านวนบุคคลต้นแบบด้านการให้บริการประชาชนได้รับการเชิดชู
ประกาศเกียรติคุณ ไม่น้อยกว่า 1 คน/เดือน  

สยศ.ตร.(ยศ.) 
 

ทุกหน่วยในสังกัด 

 
 

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3.1.2 สร้างเสริมบุคลิกภาพพฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากรให้มีความเป็นมิตรและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)  
• ต ารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9) 
• กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)  
• ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 
• กองบัญชาการต ารวจสันติบาล (บช.ส.) 
• กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)  
• ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 
• ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ (สพฐ.ตร.) 
• ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) 
• โรงพยาบาลต ารวจ (รพ.ตร.) 

 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 
โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ  - ระดับความส าเร็จของการจัดจ้างบริษัทติดตั้งตามโครงการจัดตั้ง

ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 
 

สทส. บช.น. และ ภ.1-9 

 

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3.1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)  
• ต ารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9) 
• กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)  
• ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 
• กองบัญชาการต ารวจสันติบาล (บช.ส.) 
• กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)  
• ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 
• ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ (สพฐ.ตร.) 
• ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) 
• โรงพยาบาลต ารวจ (รพ.ตร.) 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 
เพ่ิมรูปแบบ/ช่องทางการสื่อสารในการรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ 

- จ านวนรูปแบบ/ช่องทางการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบ/ช่องทาง  

สยศ.ตร.(ยศ.)/
สทส. 

บช.น.,ภ.1-9, ก. และ ทท. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3.1.4 จัดให้มีกระบวนการและช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบท่ีหลากหลายพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์ ) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

 

• กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)  
• ต ารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9) 
• กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)  
• ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 
• กองบัญชาการต ารวจสันติบาล (บช.ส.) 
• กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)  
• ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 
• ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ (สพฐ.ตร.) 
• ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) 
• โรงพยาบาลต ารวจ (รพ.ตร.) 

 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 
1) พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการต ารวจในการให้บริการ
ประชาชน 
   - ฝึกอบรม/ประชุม/ชี้แจง ข้าราชการต ารวจทุกระดับ 
ให้มีจิตใจในการให้บริการประชาชน (Service Mind) 

 
 
- จ านวนครั้งของการฝึกอบรม/ประชุม/ชี้แจง ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/
หน่วย  

สยศ.ตร.(ยศ.) ทุกหน่วยในสังกัด 

 

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3.1.5 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตส านึกในการให้บริการประชาชน (Service Mind) มีทัศนคติและวิธีการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานความมั่นคง) 
(สยศ.ตร.(ผค.)) 

• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานความมั่นคง) 
(สยศ.ตร.(ผค.)) 

• กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)  
• ต ารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9) 
• กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)  

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

1) วิเคราะห์และจัดท าแผนงานด้านจราจร ระยะสั้น  
และระยะยาว 
2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุน
งานด้านการจราจร 
3) ก าหนดมาตรการบังคับใช้กฎหมายจราจรต่อการกระท าผิด
ที่มีผลกระทบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องเพ่ือลดอุบัติเหตุจราจร 
4) จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และเทคโนโลยี 
ในการบังคับใช้กฎหมายด้านการจราจร   

- อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 12 คน  
ต่อประชากรแสนคน 
- ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนฯ 
 
- ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงฯ 

สยศ.ตร.(ผค.) บช.น. ภ.1-9 และ ก. 

 

 

กลยุทธ์ที่ 2.3.2 บังคับใช้กฎหมายและอ านวยความสะดวกด้านจราจร 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

5) การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจราจร 
6) ปรับปรุงมาตรฐาน สภาพแวดล้อม สวัสดิการของเจ้าหน้าที่
ต ารวจจราจร 
7) ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ประกาศ ค าสั่ง หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับด้านจราจร 
8) บูรณาการท างานป้องกันและลดอุบัติเหตุร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และ
ประชาชน ที่เก่ียวข้องในทุกมิติ 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• โรงพยาบาลต ารวจ (รพ.ตร.) • โรงพยาบาลต ารวจ (รพ.ตร.) 
 

 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

1) ตรวจและให้บริการทางด้านสุขภาพข้าราชการต ารวจและ
ครอบครัว และประชาชน 
2) โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีของข้าราชการต ารวจ 
ทั้งประเทศ 

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 * รพ.ตร. ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 

* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบายต้องจัดท า
รายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ด าเนินการประเมินผล 

 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 2.3.3 บริการด้านสุขภาพให้กับประชาชน ข้าราชการต ารวจและครอบครัว 
 



118 

  

         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) • กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)  
• ต ารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9) 
• กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)  
• กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.) 
• ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)  
• กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) 
• โรงพยาบาลต ารวจ (รพ.ตร.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 2.3.4 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมายและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

1) โครงการระบบประจ าวันอิเล็กทรอนิกส์สถานีต ารวจ 
(Police Diary Activity Report) น า “ระบบงานประจ าวัน
อิเล็กทรอนิกส์” มาใช้กับหน่วยงานที่มีอ านาจสอบสวน  
(สน./สภ./กก.) ทั่วประเทศ 
 
2) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการ
โครงการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ (CRIMES) มาใช้ในสถานีต ารวจ  
 
3) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ต ารวจตามโครงการบ ารุงรักษา 
ระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ (CRIMES)  
4) การปรับปรุงการขอสิทธ์เพ่ิมเติม (ช่วยราชการ)  
ในระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ (CRIMES) 

- หน่วยงานที่มีอ านาจสอบสวน (สน./สภ./กก.) ทั่วประเทศ  
มีการน า “ระบบงานประจ าวันอิเล็กทรอนิกส์” มาใช้ ร้อยละ 100 
 
 
 
- ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการประเมิน 
การด าเนินการตามโครงการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ (CRIMES) มาใช้ในสถานีต ารวจ 
 
-  เจ้าหน้าที่ต ารวจผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 3,000 คน 
 
-  ปรับปรุงระบบการขอสิทธ์เพ่ิมเติม (ช่วยราชการ) 
ในระบบสารสนเทศสถานีต ารวจให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2  
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สทส. 
 
 
 
 

สทส. 
 
 
 

สทส. 
 

สทส. 
 
 

บช.น. ก. ภ.1- 9  
ปส. และ สตม. 

(หน่วยงานที่มีอ านาจ
สอบสวน (สน./สภ./กก.))   

 
สทส. 

 
 
 

สทส. 
 

สทส. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด เจ้าภาพระดับ
นโยบาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของประชาชนและภาคีเครือข่าย
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการ
ต ารวจ 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.2 
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
ของข้าราชการต ารวจให้ยึดถือ
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

1. อาชญากรรมและความไร้
ระเบียบลดลง ชุมชนและสังคม 
มีความสงบเรียบร้อยมากข้ึน 
2. ประชาชนและภาคีเครือข่ายมี
ความพึงพอใจต่อการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของสังคม 

- ระดับความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพ่ือลดอาชญากรรมและ
ความไร้ระเบียบ 
 
 
 

สยศ.ตร.(ผอ.) 

3. ลดภาระทางงบประมาณ และ
บุคลากร ในการดูแลความสงบ
เรียบร้อยของชุมชนและสังคม 
4. หน่วยงานและบุคลากรยอมรับ
และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วม 

- ความพึงพอใจของประชาชนและภาคีเครือข่ายต่อการเข้ามามีส่วนร่วม 
ในกิจการของต ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 * 
- ระดับจิตส านึกของข้าราชการต ารวจในการมีส่วนร่วมกับประชาชน   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  
 

สยศ.ตร.(ผอ.) 

* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ ( PART) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบาย 
ต้องประสานหน่วยรับผิดชอบในการจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ด าเนินการประเมินผล เพ่ือรายงานส านักงานต ารวจ
แห่งชาติในภาพรวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ประเด็นยุทธศาสตร์กับความเชื่อมโยงแผนระดับประเทศ 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ แผน เป้าหมาย ตัวชี้วดั 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3.1 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของประชาชนและภาคีเครือขา่ย
ในการเข้ามามีส่วนร่วม 
ในกิจการต ารวจ 
 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3.2 
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
ของข้าราชการต ารวจให้ยดึถือ
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 

แผนแม่บทประเด็นความมั่นคง 
เป้าหมาย : ๒ ประชาชนอยู่ดี กินด ีและมีความสุขดีขึ้น 
แผนย่อย : การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐ
และมิใช่ภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนา  
๑. ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกไดทุ้กรูปแบบสูงขึ้น 
๒. ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการก าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย  
รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมภิาคอาเซียน 
แผนแม่บทประเด็นการตา่งประเทศ 
แผนย่อย :  การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนา 
1. ทุกภาคส่วนมีสว่นร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเปน็หุ้นส่วนความรว่มมือ
กับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น 

 
- ระดับความสัมพันธแ์ละความรว่มมือดา้นความมั่นคงใน
ทุกมิติกับประเทศมหาอ านาจและประเทศที่มีความส าคัญ
ทางยุทธศาสตร์ (อาทิ จ านวนการเยือน จ านวนความ
ร่วมมือ ระดับความสัมพันธ์) มากขึ้น/ดขีึ้นจากเดิม 
ร้อยละ ๕ – ๑๐ (เฉลี่ยร้อยละ) 
 
 
 
- ระดับความร่วมมือระหว่างส่วนราชการไทยเพื่อพัฒนา/
ขับเคลื่อนการต่างประเทศในทุกมิติ (การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม การดูแลและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ) อย่าง
มีบูรณาการ (อาทิ กลไกการประชุม กิจกรรม/โครงการ
ร่วม) มากขึ้น/ดีขึ้นร้อยละ ๕ - ๑๐ 
- ระดับความส าเร็จในการสร้างความตระหนักรู้ การมีส่วน
ร่วมของภาคส่วนตา่ง ๆ (อาทิ จ านวนโครงการ จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ) มากขึ้น/ดีขึ้นร้อยละ ๕ - ๑๐ 

แผนการปฏิรปูประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
- บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
ด้านสังคม 
- การมีส่วนร่วมการเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ 

ฉบับที่ 12 
พ.ศ. 2560 – 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
เป้าหมาย : 2. สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้ 
อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
 

ตัวชี้วัด :   
- จ านวนกจิกรรมที่ประชาชนมีสว่นร่วมป้องกันแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงเพิ่มขึ้น 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์ แผน เป้าหมาย ตัวชี้วดั 
 นโยบายและแผนระดบัชาติ 

ว่าด้วยความมั่นคง   
(พ.ศ. 2562 - 2565) 

นโยบายที ่13 :  พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
แผนระดับชาติวา่ด้วยความมั่นคงแห่งชาต ิ2.4 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
กลยุทธ ์
 (๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ  
 (๒) ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาแผนงาน/โครงการ/งบประมาณของหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค และสว่นท้องถิ่น เพือ่การเตรียมพร้อมแห่งชาต ิ
 (๓) เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทกุรูปแบบกับต่างประเทศ 
โดยมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์  
 (๔) พัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับการเตรียมพร้อมแหง่ชาติ 
ให้สามารถจัดการความเส่ียง และแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ รวมถึงมีการ
แลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณ์กับต่างประเทศ  

ตัวชี้วัด 
 (๑) ระดับความส าเร็จในการบูรณาการการฝึกการบริหาร
วิกฤตการณ์ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อ
รับมือภัยคุกคามทกุรูปแบบ 
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  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ ซึ่งในท่ีนี้ภาคีเครือข่าย คือ กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้าหมาย
ร่วมกัน ได้แก่ ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น สังคม องค์กร ภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงเครือข่ายจากหน่วยงานภายนอกประเทศ มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ เพื่อท ากิจกรรมให้
บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด / วางแผน ร่วมท า ร่วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์แนวราบ มีความเสมอภาค และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ในการเข้ามามีส่วนร่วมด้านการป้องกัน
ปราบปราม และการด าเนินกิจการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ   
  ส านักงานต ารวจแห่งชาติต้องให้ความรู้ความเข้าใจในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง สร้างช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม  
โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ามาส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในท้องถิ่นของตนเอง โดยให้ความรู้ แนะน าวิธีการ
ปฏิบัติ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา สร้างความเข้าใจให้กับชุมชนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เพ่ือให้ชุมชนให้ความร่วมมือแจ้งข่าวหรือเบาะแสอาชญากรรมมากข้ึน 
เพ่ือปรับและยกระดับลักษณะการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ให้เป็นรูปแบบและที่มีมาตรฐาน เป็นเครือข่ายที่สามารถสนับสนุนและเกื้อกูลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 

• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานอาชญากรรม) 
(สยศ.ตร.(ผอ.)) 
 

• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานอาชญากรรม) 
(สยศ.ตร.(ผอ.)) 

 

 กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) 
 ต ารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1- 9 ) 
 กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) 
 กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) 
 กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) 
กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

- ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
วิทยุชุมชน เสียงตามสาย สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ 
- โครงการเผยแพร่ขยายผลความรู้ตามโครงการ 
จิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชด าริ 

- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 100,000 หน่วย 
 
 
- ปลูกฝังจิตส านึกให้กับข้าราชการต ารวจ และประชาชนได้  
ไม่น้อยกว่า 10,000 คน 

สยศ.ตร.(ผอ.) 
 
 

สยศ.ตร.(ผก.) 

สยศ.ตร.(ผอ.) 
 
 

บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ตชด. 
ปส. ศ. รร.นรต. ศฝร 

 
 
 

กลยุทธ์ที่ 3.1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมให้แก่ทุกภาคส่วน 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.)) 
 

• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.)) 

 

 กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) 
 ต ารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1- 9 ) 
 กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) 
 กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) 
 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 
 กองบัญชาการต ารวจสันติบาล (บช.ส.) 
 กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) 
 กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 3.1.2 เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการรับรู้ร่วมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการ สอดส่อง 
 เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของต ารวจอย่างเหมาะสม 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

- จัดอาสาสมัครต ารวจบ้านช่วยเหลือกิจการต ารวจในการป้องกัน
อาชญากรรมและสนับสนุนการท างานของต ารวจ  
 
- โครงการจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น    
 
- โครงการประชาคมหมู่บ้าน 
 
 
- โครงการ กต.ตร. พบประชาชน 
 
 
- โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
อาชญากรรมระดับต าบล 

- จ านวนอาสาสมัครต ารวจบ้านที่ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจ ไม่น้อยกว่า 4,860 คน 
 
-  จ านวนหน่วยงานต ารวจที่มีการจัดท าบันทึกข้อตกลง
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 
 
- จ านวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า  
  7,410 หมู่บ้าน/ชุมชน 
 
- ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามโครงการ  
  กต.ตร. พบประชาชน 
 
- จ านวนประชากรจากทุกต าบลทั่วประเทศผ่านการอบรม 
และเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังอาชญากรรม 148,200 คน 

สยศ.ตร.(ผอ.) 
 
 

สยศ.ตร.(ผอ.) 
 
 

สยศ.ตร.(ผอ.) 
 
 

สง.ก.ต.ช. 
 
 

สยศ.ตร.(ผอ.) 
 
 

บช.น. และ ภ.1-9 
 
 

บช.น. และ ภ.1-9  
 
 

บช.น. และ ภ.1-9 
 
 

บช.น. และ ภ.1-9  
 
 

บช.น. และ ภ.1-9 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

  ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการต ารวจให้ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ความรู้แก่ข้าราชการต ารวจในการท างานร่วมกับประชาชนโดยใช้ความ
ริเริ่มสร้างสรรค์ ย่อมสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ความรู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรม ตลอดจนสภาพการไร้ระเบียบและความเสื่อมโทรมทางสังคมและ
ทางกายภาพในชุมชนต่าง ๆ ได้ การที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้นั้นหน่วยงานต ารวจจะต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสุจริตชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้น ๆ โดยเปิดโอกาส
ให้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะในการจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนของปัญหา และร่วมพัฒนาศักยภาพความเป็นอยู่โดยรวมของชุมช น หรืออีกนัยหนึ่ง หลักการ
ต ารวจผู้รับใช้ชุมชน เป็นหลักการการท างานของต ารวจซึ่งส่งเสริม สนับสนุน แก้ต้นเหตุเพ่ือลดปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความไม่เป็นระเบียบของชุมชน โดยใช้เทคนิคการแก้ที่
ต้นเหตุของปัญหา ด้วยความร่วมมือ ระหว่างต ารวจและชุมชน และเข้าถึงชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานต ารวจอย่างเหมาะสม เปิดโอกาสให้ต ารวจ
ทุกระดับชั้น เข้ามามีบทบาทและใช้ขีดความสามารถในการท างานอย่างเต็มที่ โดยน าหลักการต ารวจชุมชนสัมพันธ์และการป้องกันอาชญากรรมมาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ ด าเนิน
มาตรการเชิงรุกทุกรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติงานป้องกันอาชญากรรมและงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิม และขยายผลการปฏิบัติให้กว้างขวางขึ้น เพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมตามแนวทางจิตอาสา รวมทั้งการเข้าถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างเสมอภาคกัน  ยกระดับลักษณะการมีส่วนร่วมต่างๆ ให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานที่เหมาะสมตาม
สถานการณ์ สนับสนุนความร่วมมือจากผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชน ในกิจการต ารวจ มีโครงการ/กิจกรรม ฝึกอบรมให้มีความรู้ 
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการรักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน/ท้องถิ่น   โดยติดตามและประเมินผล  
เพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วมในแต่ละพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.2 ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ของข้าราชการต ารวจให้ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.)) 
 

• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.)) 

 

• กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)  
• ต ารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9) 
• กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)  
• ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 
• กองบัญชาการต ารวจสันติบาล (บช.ส.) 
• กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)  
• ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ (สพฐ.ตร.) 
• ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) 
• โรงพยาบาลต ารวจ (รพ.ตร.) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

1) โครงการอบรมบุคลากรเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
     - อบรมเจ้าหน้าที่ต ารวจด้านงานชุมชนสัมพันธ์ที่
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การท างาน
และสร้างแนวคิดตามปรัชญา ต ารวจผู้รับใช้ชุมชน 

 
 
-  จ านวนข้าราชการต ารวจที่ผ่านการฝึกอบรม    
ไม่น้อยกว่า 300 นาย 

 
 

สยศ.ตร.(ผอ.) 

 
 

บช.น. และ ภ.1-9 

 

กลยุทธ์ที่ 3.2.1 พัฒนาบุคลากรให้ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหาตามแนวคิด Community Policing 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.)) 
 

• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.)) 

 

• กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)  
• ต ารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9) 
• กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)  
• กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)  
• กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)  
 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลส าเร็จตามกลยุทธ์ 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

- เพ่ิมรูปแบบ ช่องทางให้ภาคีเครือข่ายเข้ามาสนับสนุน
กิจการต ารวจ 

- จ านวนรูปแบบ ช่องทาง ให้ภาคีเครือข่ายเข้ามาสนับสนุนกิจการ
ต ารวจ อย่างน้อย 1 ช่อง 
 
 

สยศ.ตร.(ผอ.) สยศ.ตร.(ผอ.) 

 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 3.2.2 ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนในพื้นที่ 
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.)) 

• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.)) 

• กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) 
• ต ารวจภูธรภาค 1 - 9 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลส าเร็จตามกลยุทธ์  
 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

- วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล  การด าเนินงานด้านการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 

- ระดับความส าเร็จในการวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล   
การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  

สยศ.ตร.(ผอ.) 
สง.กตช. 

บช.น. และ ภ.1 - 9 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 3.2.3 ติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
เจ้าภาพระดับ

นโยบาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 พัฒนาโครงสร้าง
และระบบการบริหารงาน 
 
 

1. จัดองค์กรให้มีความเหมาะสม มีความ
พร้อมทางด้านทรัพยากรทางการบริหาร 
และน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 

- ความพึงพอใจของข้าราชการต ารวจต่อการบริหารงานของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 * 
- ดัชนีความผูกพันของบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 *   
 

สยศ.ตร.(ยศ.) 

2. ระบบการบริหารงานบุคคล 
มีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนองค์กร 
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

สยศ.ตร.(ยศ.) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 บริหารทรัพยากร
บุคคล 
 

3. ข้าราชการต ารวจมีความเป็นมืออาชีพ 
ทันสมัย เชี่ยวชาญในการน าเทคโนโลยี 
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

สยศ.ตร.(ยศ.) 

4. ข้าราชการต ารวจมีความภาคภูมิใจ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรัก  
เชื่อมั่น และศรัทธาต่อองค์กรต ารวจ 

สยศ.ตร.(ยศ.) 

* ส านักงานก าลังพล (สกพ.) ประเมินผลรายงานส านักงานต ารวจแห่งชาติในภาพรวม 

 

  

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0   
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
เจ้าภาพระดับ

นโยบาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3 เสริมสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร 

5. เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในเรื่อง
ความโปร่งใส  
 
 

- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานฯ ไม่น้อยกว่าระดับ B (75.00 – 84.99 คะแนน)   
- สัดส่วนข้าราชการต ารวจและเจ้าหน้าที่ท่ีกระท าผิดกฎหมาย
ลดลงร้อยละ 20   
- ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 *  

สยศ.ตร.(ยศ.) 

* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบาย 
ต้องประสานหน่วยรับผิดชอบในการจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ด าเนินการประเมินผล เพ่ือรายงานส านักงานต ารวจ
แห่งชาติในภาพรวม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ประเด็นยุทธศาสตร์กับความเชื่อมโยงแผนระดับประเทศ 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ แผน เป้าหมาย ตัวชี้วดั 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4.1  
พัฒนาโครงสร้างและระบบการ
บริหารงาน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2  
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3  
เสริมสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในองค์กร 
 

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
แผนย่อยการปรบัสมดุลภาครัฐ 
1. เปิดโอกาสใหภ้าคส่วนต่าง ๆ มีส่วนรว่มในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่าง
เหมาะสม 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน 
แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
1. ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
1. บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน ยึดหลกัคุณธรรม จริยธรรมมีจิตส านึก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชพี 
 
เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 
2. การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็น
ธรรม 

1. ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนงาน/โครงการภายใต้ ๑๕ ประเด็น
เร่งด่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ)  
2. ระดับความส าเร็จการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามา
ด าเนินการบริการสาธารณะไม่น้อยกวา่ ร้อยละ ๒๐ 
ค่าคะแนนการประเมิน 
5. สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อยา่งสูงตาม
เป้าหมาย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 
6. ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐   
7. สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท าผิดกฎหมายลดลง ลดลง
ร้อยละ ๒๐ 
3. ร้อยละของหนว่ยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
(ร้อยละ ๘๐ (๘๕ คะแนนขึ้นไป)) 
4. ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในการบังคับใช้
กฎหมาย (รอ้ยละ ๗๕ ของประชาชนเชือ่มั่นในการบังคับ
ใช้กฎหมาย) 
1. จ านวนคดีทุจริตในภาพรวมจ านวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน ลดลงร้อยละ ๑๐ 
- จ านวนข้อรอ้งเรียนเจ้าหน้าทีภ่าครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย 
(ทุจริต) ลดลงร้อยละ ๑๐ 
- จ านวนข้อรอ้งเรียนเจ้าหน้าทีภ่าครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระท า
การทุจริต ลดลงร้อยละ ๑๐ 
2. จ านวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกบัผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ลดลงร้อยละ ๒๕ 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์ แผน เป้าหมาย ตัวชี้วดั 
 แผนการปฏิรปูประเทศ 

 
ด้าน การบริหารราชการแผ่นดิน 
1. บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
2. ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเช่ือมโยงกันก้าวสู่รัฐบาลดจิิทัล 
4. ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
5. ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ 
6. การจัดซ้ือจัดจา้งภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขัน้ตอน 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ 

ฉบับที่ 12 
พ.ศ. 2560 - 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปอ้งกันการทุจริตประพฤติมชิอบและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทยเป้าหมาย 
๑. ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายดา้นบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฯ 
๓. เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
๔. ลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 

1. อันดับประสิทธภิาพภาครัฐ จัดท าโดยสถาบันการ
จัดการนานาชาติ อยู่ในอันดับสองของอาเซียน เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ ๑๒ 
2. อันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจ จัดท าโดย
ธนาคารโลก อยู่ในอันดับสองของอาเซียน เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ ๑๒ 
3. สัดส่วนค่าใช้จ่ายดา้นบุคลากรของรัฐต่องบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีลดลง 
4. ระดับคะแนนของดัชนกีารรับรูก้ารทุจรติสูงกวา่ร้อยละ ๕๐  
5. จ านวนคดีที่รัฐด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิดซ่ึง
ต้องชดเชยความเสียหายลดลง 

นโยบายและแผนระดบัชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคง   

(พ.ศ. 2562 - 2565) 

- - 
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  ระบบบริหารจัดการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีส่วนส าคัญในการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจในภาพรวมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ การด าเนินงาน 
ในด้านต่าง ๆ จึงต้องค านึงถึงภารกิจขององค์กรเป็นหลัก ประกอบกับปัจจุบันส านักงานต ารวจแห่งชาติต้องรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านกลไกการตรวจสอบติดตามประเมินผลการท างาน
หน่วยงานระดับประเทศ ได้แก่ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีการติดตามในรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป  ดังนั้น หน่วยในสังกัดควรพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแบบ 
การประเมินต่าง ๆ และก าหนดแนวทางในการด าเนินงานรองรับเพ่ือบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและผ่านเกณฑ์การประเมินของหน่วยงานข้างต้น เช่น การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณเพ่ือเป็นกรอบในการวางแผนการทบทวนและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องรองรับกับนโยบายของประเทศ และ ให้ความส าคัญ 
กับการด าเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบเป็นหลัก พัฒนาการจัดการด้านแผน งบประมาณ การเงิน และการบัญชี ให้มีความสอ ดคล้องและตอบโจทย์ซึ่งกันและกัน พัฒนา 
การบริหารราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือไปสู่ระบบราชการ 4.0 โดยจัดระบบให้มีการวางแผนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
ทั้งภายในและภายนอก ก าหนดแนวทางและวิธีการในการระดมและน าเอาทรัพยากรมาแบ่งปันและใช้ประโยชน์กันได้โดยง่าย สร้างนวัตกรรมเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานในลักษณะ 
ที่ผู้รับบริการทั้งประชาชนและหน่วยงานมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความเข้าใจและเข้าถึงปัญหาและพัฒนาต้นแบบก่อนน าไปขยายผล และวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเพ่ือปรับพ้ืนฐานก่อนเข้าสู่
การเป็นหน่วยงานดิจิทัลในอนาคต รวมทั้งกระจายอ านาจในการบริหารงานเพ่ือให้กองบัญชาการมีอ านาจในการตัดสินใจในการด าเนินอย่าง รวดเร็ว ครอบคลุม บรรลุเป้าหมาย  
ก าหนดวิธีการก ากับ ติดตาม ควบคุม  และตรวจสอบที่ชัดเจนและง่ายขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงาน 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 

เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• ส านักงานก าลังพล (สกพ.) • ทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

- โครงการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการส านักงาน 
ต ารวจแห่งชาติ 

- ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

สกพ. 
 

สกพ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบงานให้เหมาะสมคล่องตัวทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง 

 



137 

  

         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• ส านักงานคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ 
(สง.ก.ต.ช.) 

• ทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

โครงการทบทวนการกระจายอ านาจการบริหารงานของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

- ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผุ้บัญชาการในฐานะเป็นอธิบดี
หรือแทนผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

สง.ก.ต.ช. ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 

 

 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4.1.2 กระจายอ านาจการบริหารงานไปยังกองบัญชาการ 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.) 

• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• ทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

- พัฒนาระบบการการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

- ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเรื่องการควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยงของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

(สยศ.ตร.(ยศ.) ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4.1.3 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการและแผนอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
                    ของส านักงานต ารวจแห่งชาติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• ส านักงานงบประมาณและการเงิน (สงป.) 
 

• ทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

- จัดท าบัญชีจัดสรรงบประมาณถึงระดับสถานีต ารวจ โดยน า
เกณฑ์จัดสรรงบประมาณอัตราก าลังพลอนุญาตมาเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา 

- ระดับความส าเร็จของการจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์ 
การจัดสรรอย่างมีหลักเหตุผล และมีความเป็นธรรมภายใต้
งบประมาณอันจ ากัด 

สงป. 
 

สงป. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4.1.4 พัฒนาระบบวิธีการงบประมาณ การเงิน และการบัญชีให้เหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่ก าหนด 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• ส านักงานส่งก าลังบ ารุง (สกบ.) 
•  ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) 
 

• ทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

1) พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลพัสดุลงในระบบฐานข้อมูล 
POLIS 
 
2) จัดท าแผนการขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ 
ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย มีความเหมาะสมตามมาตรฐานที่ก าหนดให้เป็นไป
ตามกรอบอัตราครุภัณฑ์ 

- ระดับความส าเร็จในการบันทึกข้อมูลพัสดุในระบบฐานข้อมูล 
POLIS 
 
- ระดับความส าเร็จของการขอรับการสนับสนุนฯ ในการจัดท าค าขอ
งบประมาณ รายจ่ายประจ าปี 
 
 

สกบ. และ 
สทส. 

 
สกบ. 

ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 
 
 

ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 
 

    

 

กลยุทธ์ที่ 4.1.5 พัฒนาระบบการส่งก าลังบ ารุงให้มีความคล่องตัว ทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว มีการบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และมีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกันทุกหน่วยงาน 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

3) ปรับปรุงกรอบอัตราพัสดุประจ าหน่วยให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกรอบอัตราพัสดุของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 
 
4) จัดหาวัสด ุอุปกรณ์ เครื่องมอืเครื่องใช้ที่ทันสมัย ยานพาหนะ
ทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ตลอดจนอาคารที่ท าการ  
ที่พักอาศัยให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
 
5) สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางขององค์กร  
(Big Data) ให้ครอบคลุม ทุกหน่วยงานและทันสมัย  
เพ่ือสนับสนุนภารกิจต ารวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เชื่อมโยงกับส่วนราชการอ่ืนได้ 

- ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงกรอบอัตราพัสดุประจ าหน่วย 
 
 
 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย ยานพาหนะ 
ทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ตลอดจนอาคารที่ท าการ  
และท่ีพักอาศัย ได้ตามกรอบที่ก าหนด 
 
- ระดับความส าเร็จของการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ 

สกบ. 
 
 
 

สกบ. 
 
 
 

สทส. 
 

ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 
 
 
 

ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 
 
 
 

สทส. 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• กองวิจัย ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (สยศ.ตร.(วจ.)) • ทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

1) โครงการวิจัยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 
2) โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

- ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ มีการน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
เพ่ือน าส่งผลเชิงชุมชน/สังคม/คุณภาพชีวิตประชาชน ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  
- จ านวนหน่วยงานที่ได้รับการรับรองหรือขึ้นทะเบียนมาตรฐาน
วิจัย/อุตสาหกรรม เพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

สยศ.ตร.(วจ.) 
 
 

สยศ.ตร.(วจ.) 

ภ.3 และ รร.นรต. 
 
 

รร.นรต. และ สยศ.ตร.(วจ.) 

 

 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4.1.6 พัฒนาระบบงานวิจัย ให้สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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 สรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง ให้เป็นไปตามหลักการของระบบคุณธรรม (Merit System) พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพในหน้าที่ที่ปฏิบัติ 
มีการก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้ข้าราชการต ารวจปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข มีความภาคภูมิใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อองค์กรต ารวจ และปรับปรุงระบบ
สวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ส่งเสริมวินัยของข้าราชการต ารวจ ให้มีมาตรการปลูกจิตส านึกในหน่วยงาน ตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม
จริยธรรม และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยให้สามารถน าผลการประเมิน 
การปฏิบัติงานไปใช้ประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นและต าแหน่ง  ให้มคีวามโปร่งใส เป็นธรรม เหมาะสม  
 

 
 

เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• ส านักงานก าลังพล (สกพ.) 
• ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (สง.ก.ตร.) 

- 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

- ปรับปรุงพัฒนากระบวนการสรรหาให้มีประสิทธิภาพ - ระดับความส าเร็จของการพัฒนากระบวนการสรรหาฯ    สกพ. /บช.ศ. รร.นรต.  ทุกหน่วยใน
สังกัด ตร. 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 บริหารทรัพยากรบุคคล 

กลยุทธ์ที่ 4.2.1 พัฒนาระบบการวางแผนก าลังพล การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง และพิจารณาบ าเหน็จความชอบข้าราชการต ารวจ  
                    ให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมและเป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit System) 
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• โรงเรียนนายร้อยต ารวจ (รร.นรต.)/กองบัญชาการ
ศึกษา (บช.ศ.) 

• กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) 
• ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9 (ศฝร.)) 
 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

- ผลิตข้าราชการต ารวจชั้นสญัญาบัตรและชั้นประทวน 
ให้เป็นต ารวจมืออาชีพทั้งในด้านกฎหมาย วิชาการต ารวจ 
ยุทธวิธีต ารวจ สังคม คุณธรรมและจริยธรรม  
และด้านสมรรถนะทางรา่งกาย (Pre-service Training)  
- รร.นรต. ปริญญา 2 ใบ  
- ผลิต นสต. ของ บช.ศ. 

- ข้าราชการต ารวจที่ผ่านการฝึกอบรมฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  กมค.(สบส.) 
บช.ศ. รร.นรต. 
และ สกพ. 

..... 

 
 

กลยุทธ์ที่ 4.2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลกรให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน  

กลยุทธ์ย่อยท่ี 4.2.2.1 พัฒนาระบบการผลิตบุคลากรในวิชาชีพต ารวจและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงด้านการบังคับใช้กฎหมาย  
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)  
• โรงเรียนนายร้อยต ารวจ (รร.นรต.) 
• ส านักงานก าลังพล (สกพ.) 

• ทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

1. โครงการจัดท าเส้นทางการพัฒนา ข้าราชการต ารวจ 
(Training Road map) เพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่ง 
    - ระดับสารวัตร - ผู้บัญชาการ 
    - ผู้ปฏิบัติงานในสถานีต ารวจ 
    - กลุ่มงานอ านวยการและสนับสนุน 
    - กลุ่มงานเทคนิค 
2. ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน การฝึกอบรม 
ทั้งข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน 
ให้ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ และตอบสนองขีด
สมรรถนะที่ต้องการ (In-service Training) 

- ข้าราชการต ารวจได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาข้าราชการ
ต ารวจทุกระดับต าแหน่งและสายงานต่อเนื่องตลอดการรับราชการ  
(Training Road map) ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 

บช.ศ. บช.ศ. 

 

กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.2.2 จัดระบบการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาข้าราชการต ารวจ ให้ครอบคลุมทุกระดับต าแหน่งและสายงาน ต่อเนื่องตลอดการรับราชการ  
                           ให้มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพต ารวจและการบังคับใช้กฎหมาย 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

3.  โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการ
ต ารวจชั้นสัญญาบัตร 
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนการสอนหลักสูตร
นักเรียนนายสิบต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
5. โครงการสัมมนาเพ่ือปรับปรุงต าราเรียนหลักสูตรนักเรียน
นายสิบต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- จ านวนหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
- แผนการสอนวิชาเรียนหลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจที่ได้รับการ
ปรับปรุง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 
- จ านวนต าราเรียนในหลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจได้รับการ
ปรับปรุง ไม่น้อยกว่า 36 วิชา 

บช.ศ. 
 

บช.ศ. 
 
 

บช.ศ. 
 

 

บช.ศ. 
 

บช.ศ. บช.น.(ศฝร.)  
บช.ตชด.(บก.กฝ.)  

และ ภ.1 – 9 (ศฝร.) 
บช.ศ. บช.น.(ศฝร.)  
บช.ตชด.(บก.กฝ.)  

และ ภ.1 – 9 (ศฝร.) 
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

 กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)  
 โรงเรียนนายร้อยต ารวจ (รร.นรต.) 
 ส านักงานก าลังพล (สกพ.) 

 ทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

1) โครงการพัฒนา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา 
สู่มาตรฐานสากล 
2) โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด กมค. 

- จ านวนครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก 
ถึงมากท่ีสุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

บช.ศ. 
 
 
 
 

บช.ศ. 
 
 
 
 

 

 

 

 

กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.2.3 ส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

 กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)  
 โรงเรียนนายร้อยต ารวจ (รร.นรต.) 
 สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการ

ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย (สบร.) 

 ทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

1) การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
หรือหน่วยงานอื่น ๆ เพ่ือพัฒนาด้านวิชาการ  
- อบรม ปรึกษา หารือร่วมกันในการประสานความร่วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการ
ก าหนดเป้าหมาย โครงการ กิจกรรม การด าเนินงานทาง
วิชาการ เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจร่วมกันและ
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงานทั้งสองฝ่าย 

 
 
- จ านวนผลงานวิจัยนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ที่จะน าไปใช้
ประโยชน์กับหน่วยงาน ชุมชน หรือสังคมอย่างน้อย 1 ชิ้น 
- จ านวนความร่วมมือด้านการศึกษา การฝึกอบรม และกิจกรรม
ทางวิชาการอ่ืน ๆ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 
 

บช.ศ. 
 
 
 
 

บช.ศ. 
 
 
 
 

 

 

กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.2.4 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

 ส านักงานก าลังพล (สกพ.)  ทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

- ปรับปรุงอาคารบ้านพักส่วนกลางของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 
- จัดกิจกรรมในวันส าคัญให้กับข้าราชการต ารวจ 
และครอบครัว 
- จัดงานสมรสสวัสดิการให้กับข้าราชการต ารวจ 
ในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
- ตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บจาก
การปฏิบัติหน้าที่ 

- ปรับปรุงอาคารบ้านพักส่วนกลางของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 
- จัดกิจกรรมในวันส าคัญให้กับข้าราชการต ารวจและครอบครัว 
 
- จัดงานสมรสสวัสดิการให้กับข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ 
- ตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการ

ปฏิบัติหน้าที่ฯ ได้รับการตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญ ร้อยละ 100 

สกพ. 
 

สกพ. 
 
 
 

 
 

กลยุทธ์ที่ 4.2.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ข้าราชการต ารวจ 

 
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.3.1 บริหารจัดการค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ให้แก่ข้าราชการต ารวจมีความภาคภูมิใจและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

 ส านักงานก าลังพล (สกพ.) 
 โรงพยาบาลต ารวจ (รพ.ตร.) 

  ทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

1. โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

 

- ข้าราชการต ารวจผ่านเกณฑ์การประเมินทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

สกพ./รพ.ตร. ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 

 

 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.3.2 เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬาและร่างกายให้แก่ข้าราชการต ารวจ 



151 

  

         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

 กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)   ทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

1) ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม   
    - ต ารวจไทยใจสะอาด  
    - ปรับปรุงคู่มือจริยธรรม 

- ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจ ไม่น้อยกว่า   ร้อยละ  75 
- ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงคู่มือจริยธรรม 

บช.ศ. และ 
สยศ.ตร.(วจ.) 

บช.ศ. 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 4.2.4 ส่งเสริมให้ข้าราชการต ารวจยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

 ส านักงานก าลังพล (สกพ.)  ทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลส าเร็จตามกลยุทธ์ 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

- ประเมินผลการคัดเลือกข้าราชการต ารวจเข้ารับการอบรม
หลักสูตรและโครงการต่าง ๆ ภายนอกส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 
- ให้ทุน/ส่งเข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ /การทบทวน
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้รางวัลในการปฏิบัติงาน 
ในโครงการต่าง ๆ เช่นการให้รางวัลการปฏิบัติงาน/รางวัล
การฝึก/การปฏิบัติหน้าที่โดยนับอายุราชการทวีคูณ  
ใน 3 จังหวัด 

- ระดับความส าเร็จของการประเมินผลการคัดเลือกข้าราชการ
ต ารวจเข้ารับการอบรมหลักสูตรและโครงการต่าง ๆ  
ภายนอกส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

สกพ. 
 

สกพ. 
 

 

 

กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.4.1 ส่งเสริม จูงใจ และรักษาคนดี คนเก่ง ไว้ในองค์กร 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม เหมาะสม โดยผู้บังคับบัญชาก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษา 

แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ โดยน าผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ประกอบการพิจารณา  ตามหลักการของระบบคุณธรรม อันจะเป็นการสร้าง ขวัญก าลังใจและแรงจูงใจ 
ในการพัฒนาผลงานของข้าราชการ  

ส่งเสริมวินัยของข้าราชการต ารวจ ให้มีมาตรการปลูกจิตส านึกในหน่วยงาน ตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรม และใช้หลักธรรมาภิบาล  
ในการบริหารองค์กร  และมีการอบรม สร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน โดยไมให้เสียหายแกราชการ 

ป้องกันปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต สามารถตรวจสอบ
ได้ ตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรม และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร 

เพ่ือป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามระเบียบ วิธีปฏิบัติ และสามารถตรวจสอบได้ โดยปลูกฝังทัศนคติค่านิยม ของบุคลากรให้ปฏิเสธ
และต่อต้านการทุจริต สามารถปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย ถูกต้อง รวดเร็ว 

เพ่ือสร้างความเข้าใจ รับรู้ ของประชาชน ต่อการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ พัฒนาปรับปรุงเทคนิคในการสื่อสารต่อประชาชนให้เข้าถึงง่าย  ชี้แจงประเด็น
ข่าวสารต่างๆ ให้ทันต่อสถานการณ ์  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3 เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

 •  ส านักงานจเรต ารวจ (กองบังคับการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ) (จต.)  

 •  กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (กองบังคับการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ) (บช.ก.
(ปปป.))  

 •  ส านักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 
 •  กองวินัย (วน.) 

•  ทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

ก าหนดมาตรการและกลไกในการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และมาตรฐานการปฏิบัติตามวินัย
ของข้าราชการต ารวจ 
    1) ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ตามแผนการตรวจสอบ  
โดยน าหลักธรรมาภิบาล และนโยบายความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ มาประกอบการพิจารณา 
 
    2) โครงการอบรมสัมมนาพัฒนากลไกการป้องกัน การ
ทุจริตและปราบปราม การทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 
- จ านวนหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบที่ตรวจไม่พบ
ข้อสังเกต และพบข้อบกพร่องเล็กน้อยได้แนะน าปรับปรุงแก้ไข
ระหว่างการตรวจสอบ (บัญชี 1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
- จ านวนข้าราชการต ารวจที่ได้รับการอบรม ไม่น้อยกว่า 250 นาย 
 

 
 
 

สตส. 
 
 
 

จต. 

 
 
 

สตส.  และหน่วยรับตรวจ 
 
 
 

จต. 

กลยุทธ์ที่ 4.3.1 ป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพโปร่งใส 
                     และสามารถตรวจสอบได้ 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

    3) ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 
 
    4) โครงการอบรมพัฒนาความรู้ผู้ท าหน้าที่สืบสวนและ
สอบสวนในการด าเนินการทางวินัยข้าราชการต ารวจ 
ที่ถูกร้องเรียนกล่าวหาว่าทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานฯ ไม่น้อยกว่าระดับ B (75.00 – 84.99 คะแนน)  
 
 
- อบรมพัฒนาความรู้ผู้ท าหน้าที่สืบสวนและสอบสวน 
ในการด าเนินการทางวินัยข้าราชการต ารวจที่ถูกร้องเรียน 
กล่าวหาว่าทุจริตและประพฤติมิชอบปีละ 1 ครั้ง 
 

จต. 
 
 
 

วน. 

จต. 
 
 
 

วน. 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

    5) สืบสวนและสอบสวนการกระท าความผิดเกี่ยวกับ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 
    6) ร่วมปราบปรามคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายด้านการ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
    7) โครงการปฏิรูประบบข้อมูลข่าวสารของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ  
       - พัฒนาปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ  
ในความรับผิดชอบของหน่วย เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ 
 
    8) รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ของหน่วยงานราชการ ไม่น้อยกว่า 360 แห่งต่อปี  
โดยน าร่องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-  สืบสวนและสอบสวนคดีที่สามารถท าส านวนส่ง ป.ป.ช.  
หรือ ป.ป.ท. ให้ด าเนินการตามกฎหมาย 50 คดี 
 
- ผลการด าเนินการปราบปรามคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายด้านการปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป้าหมายการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 
360 แห่ง) 
 
- ระดับความส าเร็จของการปฏิรูประบบข้อมูลข่าวสาร 
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 
 
 
 
- ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 100 
 
 
 

จต. 
 
 

บช.ก. 
 

 
 
 

สลก.ตร. 
 
 
 
 
 

บช.ก.
(บก.ปปป.) 

 

จต. 
 
 

บช.ก. 
 

 
 
 

สลก.ตร. 
 
 
 
 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

•  ตรวจสอบ แนะน า ติดตาม ประเมินผลการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยใน
สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
1) พัฒนาแนวทางการตรวจสอบภายใน 
    - ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน 
ของผู้ตรวจสอบโดยหน่วยรับตรวจ 
   - พัฒนาประสิทธิภาพผู้ตรวจสอบภายในด้านการเงิน  
การบัญชี และพัสดุ 
 

 
 
 
 
 
- ผู้รับตรวจมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
ภายในของผู้ตรวจสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
- จ านวนผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 

สตส. 

 
 
 
 
 

สตส. และหน่วยรับตรวจ 
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

•  กองสารนิเทศ (สท.)  •  ทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ดังนี้ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

1) พัฒนาเทคนิคการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์  
สร้างการรบัรู้และเข้าใจในรูปแบบต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ ์
    - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลและส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติได้ทันต่อสถานการณ์ 
2) วิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินการประชาสัมพันธ์
เพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
    -  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลและส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติได้ทัน 
3) ชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์ในการชี้แจง
ประเด็นข่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

- ประชาสัมพันธ์ออกอากาศ ข่าวต้นชั่วโมงผ่านวิทยุฯ ในเครือข่าย 
ตร. 44 สถานีทั่วประเทศ 
  
 
 
 
- ร้อยละของการชี้แจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อสถานการณ์  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

สท. 
 
 

สท. 
 
 

สท. 
 
 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

 
ทุกหน่วย 

ในสังกัด ตร. 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

 
 

 

 

กลยุทธ์ที่ 4.3.2 สร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจอย่างทันต่อสถานการณ์และท่ัวถึง 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ดังนี้ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

4) เพิ่มช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
     4.1  ผลิตสื่อและพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของสื่อ 
ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ข่าวสาร 
ของต ารวจให้ประชาชนรับทราบ  
 
     4.2 โครงการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ (Police TV)  
 
 

 
 
- จ านวนช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
 
 
 
- ผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ รวมถึงการน ารายการ 
ที่ออกอากาศแล้วมาฉายซ้ าตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งอายุสัญญา 
 
 

 
 

สท. 
 
 
 

สทส. 
 
 
 

 
 

ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 
 
 
 

ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

•  ส านักงานก าลังพล (สกพ.) •  ทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลส าเร็จตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

- โครงการทบทวนปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระดับบุคคล 

- ระดับความส าเร็จของการทบทวน ปรับปรุงประเมินประเมินผล
การปฏิบัติราชการระดับบุคคล 

สกพ. ทุกหน่วยในสังกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4.3.3 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สามารถน ามาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
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         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติ 
โดยก าหนดขั้นตอนและแนวทางให้หน่วยในสังกัดด าเนินการ เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนที่สามารถบรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
     1. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยรองรับ 
         1.1 ส่วนราชการในสังกัดส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ/
กองบังคับการ 

 
    

  1.2 กองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ 

 

• แนวทางการขับเคลื่อน 

ส่วนราชการในสังกัดส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาต ิ 
ที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ 

(สยศ.ตร. สกบ. สกพ. สงป. กมค. สง.กตร. จต. และ สตส.) 

1. จัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยในระดับ
กองบัญชาการ เพื่อรองรับการด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

2. ส่งแผนปฏิบัติราชการฯ ตามข้อ 1  
ให้กองบังคับการในสังกัด เพื่อน าไปเป็นกรอบ
แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการหรือ

แผนปฏิบัติการของหน่วยรองรับ  

ส่วนราชการในสังกัดส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาต ิ 
ที่มีฐานะเทียบเท่ากองบังคับการ  

(สลก.ตร. ตท. สท. สง.ก.ต.ช. บ.ตร. วน. และ สบร.) 

1. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณของหน่วยในระดับกองบังคับการ  

เพื่อรองรับการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ

ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

กองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ 

(บช.น. ภ.1 - 9 บช.ก. บช.ทท. บช.ปส. บช.ส. สตม. บช.ตชด. สพฐ.ตร. สทส. บช.ศ. รร.นรต. และ รพ.ตร.) 

1. 1. จัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยในระดับกองบัญชาการ เพื่อรองรับการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

2. ส่งแผนปฏิบัติราชการฯ ของหน่วยท่ีได้จัดท าตามข้อ 1 ให้กองบังคับการในสังกัด  
เพื่อน าไปเป็นกรอบแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติการของหน่วยรองรับ 
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  2. การขับเคลื่อนการด าเนินงานของหน่วยรับผิดชอบหลักในระดับต่าง ๆ 

          2.1 หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2 เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์/ปฏิบัติของกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบาย 

1. ศึกษาเป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย ทั้งเป้าหมายของแผนระดับประเทศ และแผนปฏิบัติราชการ    
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดท าปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จ 

  (Key Success Factors)  เพื่อก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และตัวช้ีวัด  รองรับเป้าหมายข้างต้น 
  โดยยึดหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  (Causal Relationship) ในเป้าหมายแต่ละระดับ 
2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายในภาพรวม   

3. รวบรวมผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน จากเจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ก ากับดูแล ตามข้อ 2.2  
   แล้วส่งผลใหส้ านักงานต ารวจแห่งชาติ (ผ่านส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ) ตามกรอบการรายงานทีก่ าหนด  
 

 
เจ้าภาพขับเคลื่อนกล

ยุทธ์

หน่วยปฏิบัติ 

1. ศึกษาและวิเคราะห์กลยุทธ์ที่รบัผิดชอบตามแผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ  

   พ.ศ. 2563 และน ามาก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และตวัช้ีวัด ให้สอดคล้อง      

   รองรับ โดยพิจารณาแนวทางการพัฒนา เป้าหมาย และตัวช้ีวัด ท้ังในระดับประเทศ    

   ที่เกี่ยวข้องอีกส่วนหน่ึง เพื่อใช้ในการเสนอประกอบการพจิารณา จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

   ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. ทบทวน/ปรับปรุง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และ    

   ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ของโครงการตามข้อ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอจดัท าค าขอ 

   ประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึง 

   ความสัมพันธ์ของผลการด าเนินงานอย่างน้อย 2 ระดับ  ได้แก่ ผลผลิต (Output)  

   และผลลัพธ์ (Outcome) 

3. รวบรวมผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน จากหน่วยรับผดิชอบหลักของแผนงาน/     
    โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยทุธ์ที่รับผิดชอบ ตามข้อ 2.3 แล้วส่งผลดังกล่าวให้เจา้ภาพ         
    ขับเคลื่อนระดับนโยบายตามขอ้ 2.1 ตามกรอบการรายงานที่ก าหนด 
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   2.3 หน่วยรับผิดชอบของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ 
 3.1 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกหน่วยในสังกัดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายของ 
แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสื่อสารประชาสัมพันธ์  
ด้านการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยรองรับ เพ่ือให้ข้าราชการต ารวจ เกิดการปฏิบัติที่มีความถูกต้อง  
และเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน รวมทั้งให้หน่วยงานของรัฐ และประชาชน สามารถรับทราบและเข้าถึงข้ อมูล 
ได้โดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว 
 3.2 ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการส านักงาน 
ต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยน าผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น  
มาทบทวนปรับปรุงนโยบายการบริหารงานและแผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ให้มีความครอบคลุมและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

หลัก ปฏิบัต ิ

1. จัดท ารายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template)  
   โดยยึดหลักเกณฑ์การให้คะแนน  
   และวิธีการค านวณตามแนวทางการติดตาม     
   และประเมินผล 
ที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด  

2. ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
   ที่รับผิดชอบที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด  

 
3. รวบรวมผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน  

   จากหน่วยปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ/      

   กิจกรรม และตัวช้ีวัดที่รับผิดชอบ  

   แล้วรายงานผลในภาพรวมไปยงั    

   เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

   ของกลยุทธ์ ตามข้อ 2.2 

1. จัดท ารายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template)  

   โดยยึดหลักเกณฑ์การให้คะแนน และวิธีการ    

   ค านวณตามแนวทางการติดตามและ    

   ประเมินผล 

 



164 

  

         แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 จากผลการด าเนินการที่ผ่านมายังพบว่ามีหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบเป้าหมายและตัวชี้วัด  
ขาดการขับเคลื่อนติดตามและปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผลการปฏิบัติไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนด จะเห็นได้ว่าในการติดตาม และประเมินผลในปัจจุบัน นอกจากส านักงานต ารวจแห่งชาติจะต้อง
ขับเคลื่อนติดตามและประเมินผล ตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ตามหน้าที่ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติแล้วยังต้องขับเคลื่อนติดตาม ประเมินผล 
ตัวชี้วัดจากหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศ และระดับสากล ซึ่งส านักงานต ารวจแห่งชาติได้น าตัวชี้วัดเหล่านั้น
มาก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเมื่อถึงรอบ
ระยะเวลาในการรายงานผลของหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศ และระดับสากลข้างต้น ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติจะน าผลการด าเนินงานของแต่ละตัวชี้วัดไปรายงานตามกรอบการประเมินต่าง ๆ ซึ่งมีรูปแบบและวิธีการ 
ในการรวบรวมผลการด าเนินงาน และหน่วยที่เก่ียวข้องจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แนวทางการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

 

 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หน่วยรับผดิชอบหลัก 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าป ี

เป็นผู้รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม  
ที่ได้น าเข้ามูลเข้าสู่ระบบ 
eMENSCR ไว้ โดยตรง 

 
 
 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
โดยส านักงานยุทธศาสตร์
ต ารวจ คัดเลือกตัวช้ีวัด 
ที่ส าคัญ ตามแผนปฏิบัติ

ราชการ และตัวช้ีวัด 
ตามพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
เพื่อรายงานผลตามกรอบ 

แนวทางการประเมิน  
 
 
 

น าผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) ที่ได้
ประเมินตามแผนปฏิบตัิ
ราชการส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ไปใช้ส าหรับการ
รายงานผลการด าเนินงานของ

ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
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กรอบแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
  1. การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีกรอบระยะเวลาการรายงานผล 1 ครั้ง คือ รอบ 12 เดือน โดยมีขั้นตอนการรายงานผล
และเก็บรวบรวมผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยปฏิบัติ 
(แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม) : รายงานผล
การด าเนินการไปยัง
หน่วยหลักของ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม (ตัวช้ีวัดที่
เกี่ยวข้อง) 1 ครั้ง  
รอบ 12 เดือน  
ภายในสัปดาห์ท่ี 1 
ของเดือนตุลาคม 2563 

หน่วยหลัก (แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม)  
: รวบรวมผลการ
ด าเนินงานจากหน่วย
ปฏิบัติ เพื่อสรุปผลการ
ด าเนินการในตัวช้ีวัด 
ที่รับผิดชอบเพื่อรายงาน
เจ้าภาพขับเคลื่อน 
กลยุทธ์ 1 ครั้ง คือ  
รอบ 12 เดือน  
ภายในสัปดาห์ท่ี 2  
ของเดือนตุลาคม 2563 

เจ้าภาพขับเคลื่อนกล
ยุทธ์ : รวบรวมผลการ
ด าเนินงานจากหน่วย
ปฏิบัติ เพื่อสรุปผลการ
ด าเนินการในตัวช้ีวัด 
ที่รับผิดชอบเพื่อรายงาน
เจ้าภาพระดับนโยบาย  
1 ครั้ง คือ  
รอบ 12 เดือน  
ภายในสัปดาห์ท่ี 3  
ของเดือนตุลาคม 2563 

เจ้าภาพระดับนโยบาย : 
รวบรวมผลการด าเนินงาน 
จากหน่วยเจ้าภาพขับเคลื่อน
กลยุทธ์เพื่อสรุปผลการ
ด าเนินการในตัวช้ีวัดที่
รับผิดชอบ เพื่อรายงาน
เจ้าภาพระดับนโยบาย  
1 ครั้ง คือ  
รอบ 12 เดือน  
ภายในสัปดาห์ท่ี 4 
ของเดือนตุลาคม 2563 

ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ : รวบรวมผลการด าเนินงาน 
จากเจ้าภาพขับเคลื่อนระดับนโยบายและจัดท ารายงานผล 
การด าเนินงานในภาพรวมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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  2. การรายงานผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

  ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้จัดท ากรอบการประเมินตามมาตรการฯ ดังกล่าว โดยคัดเลือก
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่สอดคล้อง 
กับตัวชี้วัดจากหน่วยงานภายนอก ตามแนวทางการประเมินผลตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 และการประเมิน 
ตามตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน (World Economic Forum (WEF)) และ (World Competitiveness 
Ranking (IMD)) ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด โดยก าหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
 
การด าเนินการของหน่วยรับผิดชอบหลัก/ปฏิบัติตัวชี้วัดที่ได้รับคัดเลือกตามกรอบการประเมินตามมาตรการฯ 

หน่วยรับผิดชอบหลัก 

รวบรวมผลการด าเนินงานจากหน่วยปฏิบัต ิ
ท่ีเกี่ยวข้องและรายงานผลในภาพรวม 

ไปยังส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(รายงานผล 12 เดือน ภายในกลางเดือน ต.ค.63) 

หน่วยปฏิบัต ิ

รายงานผลการด าเนินงานไปยังหน่วยรับผิดชอบหลัก 
(รายงานผล 12 เดือน ภายในต้นเดือน ต.ค.63) 
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  3. การประเมินผลตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 (ระบบ Electronic Monitoring and Evaluation 
System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR ) 
     ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  โดยกองยุทธศาสตร์ ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจท าหน้าที่ประสานและ
ติดตามหน่วยในสังกัดในการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางและกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองบัญชาการและกองบังคับการ 
ในสังกัดส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  

 
การข้อมูลเข้าสู่ระบบ :  
   - ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดย กองยุทธศาสร์ ส านักงานยุทธศาสตร์
ต ารวจ แจ้งหน่วยรับผิดชอบหลัก แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ข้อมูล
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เข้าสู่ระบบ eMENSCR โดยกรอก
รายละเอียดในชุดข้อค าถามตั้งแต่ M1 - M5 ภายในไตรมาสที่ 1  
ของปีงบประมาณ (31 ธ.ค.)  ทั้งนี้ หากมีโครงการทีเ่ริ่มต้น 
ในไตรมาสอื่น ให้น าเข้าข้อมูลภายใน  30 วัน หลังสิ้นไตรมาส  

 
 การขับเคลื่อน ติดตาม และรายงานผล :  
   - เมื่อลงข้อมูลรายละเอียด โครงการ/การด าเนินงาน  
(M1-M5) ในระบบแล้ว  หน่วยรับผิดชอบหลัก แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมจะต้องขับเคลื่อนการด าเนินงานและรายงานความก้าวหน้า 
ผ่านระบบในหัวข้อ M6 : รายงานผลการด าเนินการที่เกิดขึ้นเ 
ป็นรายไตรมาส โดยมีระยะเวลา 30 วัน (ภายใน 31 ม.ค. 30 เม.ย.  
31 ก.ค. และ 31 ต.ค.) 

● ในแต่ละปีงบประมาณ ระบบตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผล (eMENSCR) อาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ หน่วย
จะต้องศึกษาแนวทางการด าเนินการให้ชัดเจน เพื่อให้การ
ด าเนินการในภาพรวมของส านักงานต ารวจแห่งชาติมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ 
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ส่วนที่ 5 

     ภาคผนวก 
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เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา

พันธกิจ
●ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
●บังคับใช้กฎหมายและอ านวยความยุติธรรมทางอาญา
●รักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงของราชอาณาจักร

แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


