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คำนำ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่ง
รัฐ มาตรา 76 กาหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดงมาตรการ
และรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปีของการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 16 กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ โดยจัดทาเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการสี่ปี ที่ผ่านมาจะต้องดาเนินการหลังจากคณะรัฐมนตรี
ประกาศใช้แ ผนการบริห ารราชการแผ่นดินก่อน จึงจะสามารถจัด ทาแผนปฏิบัติราชการสี่ปี ตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2546 ออกตาม
ความในมาตรา 13 และมาตรา 14 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อเป็น
กรอบและแนวทางในการจัดทาแผนนิติบัญญัติและแผนปฏิบัติราชการ เพื่อใช้ในการบริหารราชการ
แผ่นดินตลอดระยะเวลาสี่ปี โดยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้กับรัฐสภานั้น
สานักงานตารวจแห่งชาติ จึงได้จัดทายุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบความคิด
ในการบริหารจัดการในระยะยาวและสามารถนาไปเป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการสี่ปี ให้
สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการจัดทายุทธศาสตร์สานักงาน
ตารวจแห่งชาติดังกล่าว ได้ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจนได้ข้อยุติ และได้นาเสนอคณะกรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบ
เพื่ อ เป็ น นโยบายและกรอบแนวทางในการปฏิ บั ติ ง านของส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ระหว่ า ง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 –2564 แล้ว เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสานักงานตารวจแห่งชาติเกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป
สานั กงานตารวจแห่งชาติขอขอบคุณ ข้าราชการตารวจทุกนาย รองศาสตราจารย์
ดร.ดารงค์ วัฒนา อาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ ที่ได้ ให้ข้อมูลและ
ร่ว มจั ด ท ายุ ทธศาสตร์ ส านั ก งานตารวจแห่ ง ชาติ ฉ บั บนี้ ตั้ งแต่ เ ริ่ มต้ น ตลอดจนให้ ค าปรึ ก ษา และ
ข้อเสนอแนะ จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์
สานักงานตารวจแห่งชาติ
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บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
สถานการณ์โลก มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม โดยมี
การเปิ ด เสรี ทางการค้า มีก ารใช้ เ ทคโนโลยีขั้ น สูง ในการผลิ ต และการบริ ก าร ทางด้า นการเมื อ งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงจากระบบอานาจอธิปไตยของรัฐชาติซึ่งมีลักษณะความเป็ นรัฐสูง ไปสู่การรวมตัวของกลุ่ม
ภูมิภาคต่างๆ มากขึ้น สภาพความเป็นพรมแดนลดลง ทางด้านสังคมมีการเปลี่ยนแปลงของประชากรไปสู่
สังคมผู้สูงวัย มีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของผู้คนและแรงงานอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นามาซึ่ง
ผลกระทบต่อความมั่นคง ปัญหาอาชญากรรม และความไร้ระเบียบต่าง ๆ ทาให้สังคมและประชาชนมีความ
ต้องการและความคาดหวังที่จะได้รับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากรัฐมากขึ้น จาเป็น
อย่างยิ่งที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ จะต้องประเมินแนวโน้มของปัญหาและสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
แล้วกาหนดแผนการทางานในการรองรับปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ให้มีความชัดเจน แม่นยามากที่สุด
สานักงานตารวจแห่งชาติเป็น หน่วยงานหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลความ
ปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์สิ น ของประชาชน ได้ต ระหนั ก ถึง สถานการณ์ ดั งกล่ าวข้ า งต้ น จึ ง ได้จั ด ท า
ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ(พ.ศ.2555-2564) โดยได้นา ปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องมาทบทวน
ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาจัดทาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน และ
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และในปีงบประมาณ
พ.ศ.2553 สานักงานตารวจแห่งชาติได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราชการตารวจ ซึ่งเป็นผู้บริหาร
ระดั บ สู ง ระดั บ กลาง ฝ่ า ยอ านวยการ และฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก ารทั่ ว ประเทศ จนกระทั่ ง ได้ น ามาวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์การหรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็น
ปัญหาสาคัญในการดาเนินงานสู่สถานภาพขององค์การที่ต้องการในอนาคต ซึ่งพบว่า จุดแข็งของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่มีกาลังพลมาก และมีหน่วยงานโดยเฉพาะสถานีตารวจซึ่งมีที่ตั้งอยู่ทุกพื้นที่
ทั่วประเทศ มีการทางานที่ใกล้ชิดกับประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น ทาให้องค์การตารวจสามารถดาเนินการ
ได้ครอบคลุมทุกภารกิจ แต่ในทางกลับกัน เพราะขนาดขององค์การที่ใหญ่ มีสายการบังคับบัญชาที่ยาว ทา
ให้การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ ตลอดจนการบริหารจัดการมีความซับซ้อน เกิดปัญหา
ไม่มีเอกภาพในการบังคับบัญชา นอกจากนี้การปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจที่ผ่านมามีเสียงสะท้อนจาก
สาธารณชนในเรื่องของมาตรฐานและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผลให้ไม่ได้รับความเชื่อมั่น
ศรัทธาจากประชาชนเท่าที่ควร อย่างไรก็ตามสานักงานตารวจแห่งชาติ ยังได้รับโอกาสจากรัฐบาลทุกสมัย
มอบภารกิจที่สาคัญให้ปฏิบัติงาน ในหลาย ๆ เรื่อง
หลังจากนั้น สานักงานตารวจแห่งชาติ โดยสานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ จึงได้จัดสัมมนา
ระดั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ซึ่ ง เป็ น ตั ว แทน จาก 30 กองบั ญ ชาการ และ 6 กองบั ง คั บ การ ในสั ง กั ด ส านั ก งานผู้
บัญชาการตารวจแห่งชาติ จานวน 36 คน เมื่อวันที่ 7-10 กันยายน 2553 ณ โรงแรมลองบีช ชะอา
อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพิจารณากาหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จนได้ข้อสรุปเป็น
ร่างยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1. ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 2. การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน 3. การมี
4

ส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตารวจ 4. การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
และได้นาเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการและคณะทางานเพื่อการบริหารจัดการและดาเนินการ
ด้านยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ตามคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ 630/2552 ลงวันที่ 16
มกราคม 2552 พิจารณา เมื่อ วันที่ 18 ตุลาคม 2553 แล้ว นาผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ดังกล่าว มากาหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัด เพื่อนาเข้าที่สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับ
ผู้ปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัด
นครนายก จากผลการสัมมนาผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ถกแถลงแสดงความคิดเห็นในร่างยุทธศาสตร์สานักงาน
ตารวจแห่ งชาติในภาพรวม รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่สามารถนามาปรับให้ร่างยุทธศาส ตร์
สานักงานตารวจแห่งชาติมีความชัดเจนยิ่งขึ้น จากนั้นได้นาร่างยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ให้ผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสียซึ่งประกอบด้วยข้าราชการตารวจที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานในสังกัดสานักงานตารวจ
แห่งชาติ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตารวจจังหวัด/กรุงเทพมหานคร (กต.ตร.จว./
กทม.) ข้าราชการในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้น 250
คน ได้แสดงความคิดเห็นในการสัมมนาวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27
กรกฎาคม 2554 ณ ห้ อ งบุ ณ ยะจิ น ดา สโมสรต ารวจ ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ ให้
ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม มีทิศทางหรือกรอบแนวทางการ
ดาเนินการที่ชัดเจน
ผลการสัมมนาวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ข้างต้น สานักงานตารวจ
แห่งชาติ ได้นาเอาข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ และเสนอ
ผู้บังคับบัญชาระดับสานักงานตารวจแห่งชาติ ได้พิจารณามีความเห็นเพิ่มเติม โดยได้นาความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะดังกล่าว มาปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติใ ห้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จากนั้นได้
นาเสนอคณะกรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ซึ่ง
คณะกรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมบางประการ โดยสานัก งานยุทธศาสตร์
ตารวจได้นาข้อเสนอแนะดังกล่าว มาทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ เพื่อให้มี
ความสมบูรณ์ และสามารถนาไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของทุกหน่วยงานใน
สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติต่อไป
ทั้งนี้ สานักงานตารวจแห่งชาติ จะใช้ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ในการกาหนดทิศ
ทางการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์การ เพื่อผลักดันสานักงานตารวจแห่งชาติ บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
“เป็นตารวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน” ให้ได้
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ( SWOT Analysis )
ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ใช้หลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกขององค์กร เพื่อช่วยในการกาหนดจุดแข็ง
(Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) ที่มีผลต่อการ
ดาเนินงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งการวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าว เป็นการรวบรวมความคิดเห็น
จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชานาญการ นักวิชาการ ผู้บังคับบัญชาระดับสูง และระดับผู้ปฏิบัติของสานักงานตารวจ
แห่ งชาติ รวมทั้งผู้มีส่ ว นได้ส่ว นเสียอื่น ๆ แล้ว นามากาหนดเป็น ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ ดังนี้

๑. จุดแข็ง (Strength)
1.1 เป็นหน่วยงานทีม่ ีกาลังพลมาก และมีหน่วยงานโดยเฉพาะสถานีตารวจซึ่งมี
ที่ตั้งอยูค่ รอบคลุมทุกพืน้ ที่ทวั่ ประเทศ
1.2 บุคลากรมีคุณภาพและความสามารถเฉพาะตัวสูง
1.3 มีระบบงานที่สามารถนาปัญหาของชุมชน/ท้องถิ่นมาแก้ไขให้เกิดความ
พึงพอใจของประชาชนได้โดยตรง
1.4 มีการทางานที่ใกล้ชิดกับประชาชน ชุมชน และท้องถิน่ ทาให้องค์การตารวจได้รับ
ความไว้วางใจและความคาดหวังจากประชาชน

๒. จุดอ่อน (Weakness)
2.1 ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยบางหน่วย ยังไม่สามารถบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทางานเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ไม่มีการวางแผนระยะยาวอย่างเป็นระบบ
2.2 มีการจัดทาแผนแต่ขาดการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ การควบคุมกากับดูแลและ
ประเมินผลยังขาดความสมบูรณ์ และประสิทธิภาพที่ดี
2.3 ระบบบริหารงานบุคคลยังไม่เอื้ออานวยต่อการทางานให้บรรลุผล ขาดแผนพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
2.4 การหมุนเวียนบุคลากรภายในสานักงานตารวจแห่งชาติ ยังไม่คานึงถึงผลสัมฤทธิข์ อง
ภารกิจหลักและความสามารถของบุคลากร

2. ๓. โอกาส (Opportunity)
3.1 บทบัญญัติของกฎหมายเปิดช่องให้สานักงานตารวจแห่งชาติมีโอกาสได้รับมอบหมาย
ภารกิจที่สาคัญหลากหลาย
3.2 สังคมให้ความสนใจการทางานของข้าราชการตารวจ เพราะการทาหรือไม่ทาหน้าที่
ของข้าราชการตารวจมีผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตของประชาชน
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3.3 การพัฒนาการบริหารไปสูห่ ลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ทาให้สานักงานตารวจ
แห่งชาติต้องปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัตงิ านภายใน เพื่อมุ่งสู่การมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ในภารกิจของสานักงานตารวจแห่งชาติ
3.4 มีอานาจตามกฎหมายที่คนในสังคมยาเกรง ผู้ร้ายกลัว

๔. ภัยคุกคาม (Threat)
4.1 ภาระหน้าที่ล่อแหลมต่อการแสวงหาผลประโยชน์
4.2 การเปลี่ยนแปลงผู้นาทางการเมือง นโยบายของฝ่ายการเมือง มีผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการของสานักงานตารวจแห่งชาติ โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคล และงบประมาณ
4.3 ผู้บริหารระดับสูงของสานักงานตารวจแห่งชาติไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมี
เอกภาพ เนื่องจากการแทรกแซงของ ฝ่ายการเมือง
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วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์การ พันธกิจ
วิสัยทัศน์
“เป็นตารวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน”
ตารวจมืออาชีพ ต้องเป็นข้าราชการตารวจที่มีความรู้ ความสามารถ รู้ลึก รู้รอบ รู้จริง ในงานที่
ทาและต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน เสียสละ ต้องขยัน และมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง สิ่งสาคัญที่สุดต้องตระหนักเสมอว่า เป้าหมายการทางานของตารวจคือความผาสุกของประชาชน
ค่านิยมสานักงานตารวจแห่งชาติ
ค่านิยม (Core Values) หมายถึง ความคิดหรือความเชื่อร่วมกันขององค์การ ซึ่งได้รับการพิจารณา
แล้วว่า มีคุณค่า มีประโยชน์ ถูกต้องเหมาะสม ดีงาม สมควรประกาศไว้เพื่อกากับให้บุคลากรในองค์การ
ยึดถือและประพฤติปฏิบัติตาม อันได้แก่
-สมรรถนะ
(Competency)
-สุจริต เป็นธรรม
(Overall Fairness)
-ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented)
-บริการด้วยใจ
(Service Mind)
สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะ และพฤตินิสัยที่จาเป็นต่อการทางานของ
บุคคลให้ประสบผลสาเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป
สุจริตเป็นธรรม (Overall Fairness) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เสมอภาค
เที่ยงธรรม สามารถตรวจสอบได้
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented) หมายถึง การปฏิบตั ิหน้าที่ของข้าราชการตารวจ
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สขุ ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ทั้งอานวยความสะดวก และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
บริการด้วยใจ (Service Mind) หมายถึง การมีจิตสานึกและให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
อย่างเท่าเทียมกัน
พันธกิจ
1. ถวายความปลอดภัยสาหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สาเร็จราชการแทน
พระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผูแ้ ทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บงั เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. บังคับใช้กฎหมาย อานวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตาม
หลักธรรมาภิบาล
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3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน ของประชาชนและชุมชน และ
รักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นทีเ่ ชื่อมัน่ และศรัทธา
4. ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ
6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์
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ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
แนวทางที่สานักงานตารวจแห่งชาติใช้ในการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ เกิดจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์กร โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัจจัยคุกคามจาก
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของสานักงานตารวจแห่งชาติ จนได้ซึ่งยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ของ
สานักงานตารวจแห่งชาติเพื่อได้ขับเคลื่อนองค์การไปสู่การ “เป็นตารวจมืออาชีพ เพือ่ ความผาสุกของ
ประชาชน” ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1: ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
เป้าประสงค์ : 1.1 ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์
1.1.1 เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตอบสนองต่อ
ภารกิจตามนโยบายรัฐบาล โดยมุง่ เน้นภารกิจสาคัญ ดังนี้
1) ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
2) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
3) แก้ไขปัญหาความมัน่ คงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4) รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
5) ควบคุมปราบปรามแรงงานต่างด้าว
6) ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีลักษณะเฉพาะทาง
7) ปฏิบตั ิการด้านต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคง
8) เตรียมความพร้อมขององค์การเพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
9) รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ของประชาชน
เป้าประสงค์ : 1.2 ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ์
- เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สร้างความ
เดือดร้อนแก่ประชาชน ชุมชน และที่มีผลกระทบต่อสังคมในทุกระดับ
เป้าประสงค์ : 1.3 มีระบบและกระบวนงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1.๓.1 ปรับปรุง พัฒนาระบบงานและกระบวนงานของหน่วยงานรับผิดชอบให้มี
ประสิทธิภาพ
1.3.2 ประชาสัมพันธ์กระบวนงานและมาตรการในการดาเนินงานให้แก่ประชาชน
ได้รบั รู้
เป้าประสงค์ : 1.4 มีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครือ่ งมือพิเศษ รวมทั้งระบบสารสนเทศอัจฉริยะ
กลยุทธ์
1.4.1 นาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัตงิ าน
1.4.2 พัฒนาคุณภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วน ทันสมัย มีการ
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เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
1.4.3 กาหนดกรอบอัตราและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครือ่ งใช้พิเศษ ที่ทันสมัย
ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
1.4.4 พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
พิเศษ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
เป้าประสงค์ : 2.1 สังคมและประชาชนเชื่อมั่นต่อองค์การตารวจ
กลยุทธ์
2.1.1 พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน ทั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์การ
2.1.2 นามาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมาบังคับใช้
กับข้าราชการตารวจที่ประพฤติมชิ อบอย่างจริงจัง
2.1.3 มุ่งมัน่ ทางานเพื่อภาพลักษณ์ของตารวจให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและ
ประชาชน
2.1.4 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ โดยยึดถือศักดิศ์ รี จริยธรรมและหลักภาระ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีม่ ีต่อสังคม
2.๑.5 เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการตารวจในทุกระดับ
เป้าประสงค์ : 2.2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของตารวจ
- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและการปฏิบัตงิ านของตารวจ
- ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ์
2.2.1 ให้ความสาคัญกับการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม
โปร่งใส สามารตรวจสอบได้
2.2.2 เพิ่มขีดความสามารถของสถานีตารวจในทุกมิติ
2.2.3 ปรับทัศนคติและวิธีการทางานที่มงุ่ เน้นผลสัมฤทธิ์ โดยยึดประชาชน
และชุมชนเป็นศูนย์กลาง
2.2.4 นาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตารวจ
2.2.5 ดาเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์ : 2.3 มีกระบวนงานที่โปร่งใสมีมาตรฐาน
- มีกระบวนงานที่มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ
- มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่มปี ระสิทธิภาพ
กลยุทธ์
2.3.1 กาหนดกรอบมาตรฐาน และปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนกระบวนงานและ
ระยะเวลาในการปฏิบัตงิ านของสถานีตารวจและงานบริการประชาชน
2.3.2 ปรับปรุง พัฒนาคู่มือการปฏิบตั ิงานของสถานีตารวจ และงานบริการ
ประชาชน
2.3.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรอบมาตรฐานขัน้ ตอนกระบวนงานและ
ระยะเวลาในการปฏิบัตงิ านให้ประชาชนรับรู้โดยใช้สื่อต่าง ๆ
2.3.4 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามมาตรฐานคู่มอื การปฏิบัตงิ านทีก่ าหนด
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2.3.5 เสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการตารวจให้มีวินัยและเคร่งครัดต่อ
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของตารวจ
2.3.6 พัฒนางานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามแนวทางประกันคุณภาพการ
ตรวจสอบภายในภาครัฐ
เป้าประสงค์ : 2.4 บุคลากรและหน่วยงานมีครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ
เครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์
2.4.1 กาหนดกรอบอัตราครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่อง
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีความเหมาะสม ตามมาตรฐานที่
กาหนด
2.4.2 จัดหา ปรับเกลี่ย และแจกจ่ายครุภัณฑ์ฯ ตามข้อ 1 ให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบตั ิ
2.4.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อการใช้ประโยชน์
มีความสะดวกง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูล และสามารถพัฒนาให้เชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตารวจ
เป้าประสงค์ : 3.1 การมีสว่ นร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการมีความเข้มแข็ง
กลยุทธ์
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนเข้ามามีสว่ น
ร่วมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
เป้าประสงค์ : 3.2 การมีสว่ นร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ที่เข้ามามีสว่ น
ร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการมีความพึงพอใจ
กลยุทธ์
3.2.1 ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติและ/หรือให้รางวัลตอบแทนคุณความดีแก่
ประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการ
ตารวจ
3.2.2 สนับสนุนเงินค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กบั ประชาชนและเครือข่าย
ภาครัฐและภาคเอกชนตามความเหมาะสม
3.๒.3 ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบตั ิ ตลอดจนแนวทางการประเมินผล
การเข้ามามีสว่ นร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน
ให้มีความชัดเจน สามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้อย่างเป็นรูปธรรม มีความเหมาะสม
กับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
เป้าประสงค์ : 3.3 กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เอื้อต่อการเข้า
มามีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน
กลยุทธ์
3.3.1 บูรณาการกลไกที่เกี่ยวข้อง ทัง้ ภายในและภายนอกองค์การ ให้มีการ
เชื่อมโยงการดาเนินงานการมีสว่ นร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ
และภาคเอกชนให้มีเอกภาพ ลดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน
3.3.2 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสัง่ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เป็น
อุปสรรคต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน
เป้าประสงค์ : 3.4 หน่วยงานและบุคลากรนาแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่าย
ภาครัฐ และภาคเอกชนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการ
ประชาชน
กลยุทธ์
3.4.1 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการตารวจและเป้าหมายการทางาน
ของหน่วยงานทุกระดับให้ยึดถือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ทางานตามแนวคิด Community Policing
3.4.2 จัดทาฐานข้อมูลในเรื่องการมีสว่ นร่วมของประชาชน ได้แก่ ทะเบียน
อาสาสมัครเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน ประเภทและชนิดของ
กิจกรรมทีด่ าเนินการ และให้สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอืน่ ๆ
15

3.4.3 ปรับโครงสร้างหน่วยงานและระบบตาแหน่งให้สอดคล้องกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
เป้าประสงค์ : 4.1 การบริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์
4.1.1 การบริหารที่มงุ่ เน้นผลงานตามแผนยุทธศาสตร์
4.1.2 พัฒนาระบบการจัดทาแผนงานงบประมาณ ขับเคลือ่ น ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ทั้งในระดับองค์การและระดับบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ
4.1.3 พัฒนาองค์การและโครงสร้างองค์การให้มคี วามสอดคล้องต่อความ
เปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์ : 4.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
กลยุทธ์
4.2.1 สร้างบรรยากาศแวดล้อมให้จงู ใจต่อการปฏิบัติงาน
4.2.2 สร้างวัฒนธรรมขององค์การให้เอือ้ ต่อการปฏิบัติงาน
4.2.3 วางระบบการจัดการด้านสวัสดิการ ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ปฏิบตั ิงานที่มปี ระสิทธิภาพ
4.2.4 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ยดึ
หลักสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ ความโปร่งใสและเป็นธรรม
4.2.5 ปรับปรุงเงินเดือน และค่าตอบแทน ให้เหมาะสมกับวิชาชีพ สายงานและ
ความเสี่ยงภัย เพื่อให้ดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีเกียรติและสมศักดิศ์ รี
4.2.6 จัดทาและพัฒนาคู่มือการปฏิบตั ิงานภายในองค์การ
4.2.7 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถสูง เพื่อให้
คนดีและคนเก่งได้รบั การส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
4.2.8 ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
4.2.9 ส่งเสริม แนะนา ฝึกอบรม ให้ความรู้ทกั ษะ ทางด้านวิชาชีพ และการ
ดารงชีวิต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ให้แก่บุคลากรก่อนเกษียณอายุ
ราชการ
4.2.10 สร้างจิตสานึกของบุคลากรให้ทุ่มเทและอุทิศตนในการทางาน โดย
คานึงถึงความคุ้มค่า และต้นทุนในการทางานเพื่อให้ผลงานมูลค่าเพิ่ม
ขึ้น
เป้าประสงค์ : 4.3 กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
4.3.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณ ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการตรวจราชการ
4.3.2 กาหนดแผนการจัดหาและทดแทนสถานทีท่ าการ บ้านพัก ยุทโธปกรณ์
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะทีจ่ าเป็นและเพียงพอต่อการ
ปฏิบตั หิ น้าที่
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4.3.3 สร้างจิตสานึกของบุคลากรในการใช้งบประมาณ ทรัพย์สนิ และสิ่งของ
หลวง
เป้าประสงค์ : 4.4 ข้าราชการตารวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่ และนาระบบเทคโนโลยี
มาใช้ในการบริหารจัดการ
กลยุทธ์
4.4.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมทุกระดับให้สอดคล้องสนับสนุน
ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
4.4.2 พัฒนารูปแบบ วิธีการและวางระบบในการพัฒนาบุคลากรให้มคี วาม
ครอบคลุมและต่อเนือ่ งภายใต้ข้อจากัดด้านงบประมาณ
4.4.3 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา และ
หน่วยงานอื่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรม
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ภาคผนวก

ตารางตัวชีว้ ัด และเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 1 ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.(ร้อยละ)
2555 2556 2557 2558 2559 2564

1.1 ภารกิจที่ได้รับ 1.1.1 เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานที่
-ร้อยละความพึงพอใจของผู้
มอบหมายเกิด
เกี่ยวข้องในการตอบสนองต่อภารกิจตามนโยบาย กาหนดนโยบาย
ผลสัมฤทธิ์
รัฐบาลโดยมุ่งเน้นภารกิจสาคัญ ดังนี้
1) ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์
2) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
3) แก้ไขปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
4) รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
5) ควบคุมปราบปรามแรงงานต่างด้าว
6) ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีลักษณะ
เฉพาะทาง

X

X+Y

X+2Y

X+3

≥X+3
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.(ร้อยละ)
2555 2556 2557 2558 2559 2564

7) ปฏิบัติการด้านต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคง
8) เตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
9) รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

21

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.(ร้อยละ)
2555
2556
2557 2558 2559 2564

1.2 ลดความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรมของประชาชน

- เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและ - ร้อยละความหวาดกลัว
ปราบปรามอาชญากรรมที่สร้าง
ภัยอาชญากรรมของ
ความเดือดร้อนแก่ประชาชนชุมชน ประชาชน
และที่มีผลกระทบต่อสังคมในทุก
ระดับ

X

X-Y

X-2Y

X-3Y

≤X-3Y

22

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.(ร้อยละ)
2555 2556
2557 2558 2559 2564

1.3 มีระบบและกระบวนงาน 1.3.1 ปรับปรุง พัฒนา ระบบงาน
ทีต่ อบสนองนโยบายรัฐบาล และกระบวนงานของหน่วยงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ
1.3.2 ประชาสัมพันธ์กระบวนงาน
และมาตรการในการดาเนินงาน
ให้แก่ประชาชนได้รับรู้

-จานวนกระบวนงานที่ได้รับ
การปรับปรุงพัฒนา

X

X+Y

X+2Y

X+3Y

≥X+3Y
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.(ร้อยละ)
2555 2556 2557
2558 2559 2564

1.4 มีเทคโนโลยี อุปกรณ์
และเครื่องมือพิเศษ รวมทั้ง
ระบบสารสนเทศอัจฉริยะ

1.4.1 นาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และเหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
1.4.2 พั ฒ นาคุ ณ ภาพของระบบ
ฐานข้ อ มู ล สารสนเทศให้ ค รบถ้ ว น
ทันสมัย มีการเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
1.4.3 กาหนดกรอบอัตราและจัดหา
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้พิเศษ ที่
ทันสมัยให้เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การปฏิบัติงาน
1.4.4 พัฒนาบุคลากรให้มีความ
พร้อมในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้พิเศษ

1.4.1.1 จานวนระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงานที่
ทันสมัยมีประสิทธิภาพที่
สมบูรณ์และครบถ้วน
1.4.1.2 ร้อยละของ
ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์
ยานพาหนะเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มีอยู่ และจัดหาได้
ตามกรอบ

x

X +1

X +1

X +1

≥ X +1

75

80

85

90

≥95
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.(ร้อยละ)
2555 2556 2557 2558 2559 2564

2.1 สังคมและประชาชนเชื่อ
มั่นต่อองค์กรตารวจ

2.1.1 พัฒนาระบบการติดตาม
-ร้อยละความเชื่อมั่นของ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทั้งจาก
ประชาชนต่อการปฏิบัติงาน
ภายในและภายนอกองค์กร
ของตารวจ
2.1.2 นามาตรการป้องกันปราบ
ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาบังคับใช้กับข้าราชการตารวจที่
ประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง
2.๑.3 มุ่งทางานเพื่อภาพลักษณ์ของ
ตารวจให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและ
ประชาชน
2.๑.4 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
โดยยึดถือศักดิ์ศรี จริยธรรมและหลัก
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อ
สังคม
2.๑.5 เสริมสร้างและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ
ตารวจในทุกระดับ

60

65

70

75

≥ 75
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เป้าประสงค์
2.2 ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติงานของ
ตารวจ
- ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการและ
การปฏิบัติงานของตารวจ
- ลดความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรมของประชาชน

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

2.2.1 ให้ความสาคัญกับการให้
-ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน
บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
ต่อการให้บริการและการปฏิบัติงาน
เป็นธรรม โปร่งใส สามารตรวจสอบได้ ของตารวจ
2.2.2 เพิ่มขีดความสามารถของ
สถานีตารวจในทุกมิติ
2.๒.3 ปรับทัศนคติและวิธีการทางาน
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยยึด
ประชาชนและชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง
2.2.4 นาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจการตารวจ
2.2.5 ดาเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นการ
แก้ปัญหาของชุมชนและสังคม

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.(ร้อยละ)
2555 2556 2557 2558 2559 60

65

70

75

2564
≥75
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เป้าประสงค์
2.3 มีกระบวนงานที่โปร่งใสมี
มาตรฐาน
- มีกระบวนงานทีม่ าตรฐาน เป็น
ทีย่ อมรับของประชาชนและหน่วย
งานต่าง ๆ
- มีการตรวจสอบการปฏิบัติ
งานที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
2.3.1 กาหนดกรอบมาตรฐาน และ
ปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนกระบวนงานและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของสถานี
ตารวจและงานบริการประชาชน
2.3.2 ปรับปรุง พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน
ของสถานีตารวจ และงานบริการประชาชน
2.3.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรอบ
มาตรฐานขั้นตอนกระบวนงานและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ประชาชน
รับรู้โดยใช้สื่อต่าง ๆ
2.3.4 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามมาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานที่
กาหนด
2.3.5 เสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการ
ตารวจให้มีวินัยและเคร่งครัดต่อคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของตารวจ
2.3.6 พัฒนางานตรวจสอบภายใน ให้
เป็นไปตามแนวทางประกันคุณภาพการ
ตรวจสอบภายในภาครัฐ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.(จานวน)
2555 2556 2557 2558 2559 -

- จานวนของกระบวนงานที่
X
ปรับปรุงแก้ไขให้ โปร่งใสและ
มีมาตรฐาน ตามแผนงานที่
กาหนด

X+1

X+2

X+3

2564
≥X+3
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เป้าประสงค์
2.4 บุคลากรและหน่วยงานมี
ครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยาน
พาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอ
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

2.4.1 กาหนดกรอบอัตราครุภัณฑ์
-ร้อยละของครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์
ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ
ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้
เครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ที่มอี ยู่และจัดหาได้ตามกรอบ
มีความเหมาะสม ตามมาตรฐานที่กาหนด
2.4.2 จัดหา ปรับเกลี่ย และแจกจ่าย
ครุภัณฑ์ฯ ตามข้อ 2.4.1 ให้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน
2.4.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความ
ถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อการใช้ประโยชน์ มี
ความสะดวกง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูลและ
สามารถพัฒนาให้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภายในและภายนอก

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.(ร้อยละ)
2555 2556 2557 2558 2559 X

X+1

X+2

X+3

2564
≥X+3
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตารวจ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.(จานวน)
2555 2556 2557 2558 2559 2564

3.1 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เครือข่ายภาครัฐ
และภาคเอกชน ที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและให้บริการ
มีความเข้มแข็ง

- ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน เข้า
มามีส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด

- จานวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชน
เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน
ที่เข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมและให้บริการ
- ประชาชน
- เครือข่ายภาครัฐ และ
ภาคเอกชน

X
X

X+Y
X+1

X+2Y
X+2

X+3Y
X+3

≥X+3Y
≥X+3
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.(ร้อยละ)
2555 2556 2557 2558 2559 2564

3.2 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เครือข่ายภาครัฐ
และภาคเอกชน ที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและให้บริการ
มีความพึงพอใจ

3.2.1 ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติและ/
หรือให้รางวัลตอบแทนคุณความดีแก่
ประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาค
เอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตารวจ
3.2.2 สนับสนุนเงินค่าตอบแทนและ
สวัสดิการให้กับประชาชนและเครือข่าย
ภาครัฐและภาคเอกชนตามความเหมาะสม
3.2.3 ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ วิธีการ
ปฏิบัติตลอดจนแนวทางการประเมินผล
การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนเครือ
ข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน ให้มีความ
ชัดเจน สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม มีความเหมาะสม กับสภาพ
ปัญหา และความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่

-ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนเครือข่ายภาครัฐและ
ภาคเอกชนต่อการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและให้บริการ
ประชาชน

70

75

80

85

≥85
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.(ระดับ)
2555 2556 2557 2558 2559 2564

3.3 แก้ไขกฎหมาย กฎ
ระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเอื้อต่อการ
เข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน
เครือข่ายภาครัฐ และ
ภาคเอกชน

3.3.1 บูรณาการกลไกที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ ให้มีการ
เชื่อมโยงการดาเนินงานการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ให้มีเอกภาพ ลดความ
ซ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน
3.3.2 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ
ระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เป็นอุปสรรคต่อการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเครือข่ายภาครัฐ และ
ภาคเอกชน

- ระดับความสาเร็จของการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ
ระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและ
เครือข่ายให้เหมาะสม

3

3

4

4

5
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.(ร้อยละ)
2555 2556 2557 2558 2559 2564

3.4 หน่วยงานและบุคลากร
นาแนวคิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เครือข่าย ภาครัฐ
และภาคเอกชนมาใช้ในการ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมและ
ให้บริการประชาชน

3.4.1 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของ
ข้าราชการตารวจและเป้าหมายการทางาน
ของหน่วยงานทุกระดับให้ยึดถือ “การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการทางาน”
3.4.2 จัดทาฐานข้อมูลการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ได้แก่ ทะเบียนอาสาสมัคร
เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนและชนิด
ของกิจกรรมที่ดาเนินการ และให้สามารถ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม และหน่วยงานอื่น ๆ
3.4.3 ปรับโครงสร้างหน่วยงานและระบบ
ตาแหน่งให้สอดคล้องกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

-ร้อยละความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อตารวจที่
นาแนวคิดการดาเนินงาน
ด้านการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ตามหลัก
เกณฑ์ที่กาหนด

60

65

70

75

≥75
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 4 ความพึงพอใจของข้าราชการตารวจต่อการบริหารงานภายในองค์การ
เป้าประสงค์
4.1 การบริหารโดยยึด
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์
4.1.1 การบริหารที่มุ่งเน้นผลงานตามแผน
ยุทธศาสตร์
4.1.2 พัฒนาระบบการจัดทาแผนงาน
งบประมาณขับเคลื่อน ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กร
และระดับบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
4.1.3 พัฒนาองค์กร และโครงสร้างองค์กร
ให้มีความสอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
- ค่าคะแนนตามผลการปฏิบัติ
ราชการตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจาปี

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.(คะแนน)
2555 2556 2557 2558 2559 3.0

3.1

3.2

3.3

2564
≥3.4
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เป้าประสงค์
4.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
ประชาชนผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจต่อการบริหารงาน
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ

กลยุทธ์
4.2.1 สร้างบรรยากาศแวดล้อม
ให้จูงใจต่อการปฏิบัติงาน
4.2.2 สร้างวัฒนธรรมขององค์กร
ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
4.2.3 วางระบบการจัดการด้าน
สวัสดิการ ให้เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ
4.2.4 พัฒนาระบบการบริหาร
งานบุคคลให้มีความเจริญก้าวหน้า
ในหน้าที่ ยึดหลักความรู้
ความสามารถโปร่งใสและเป็นธรรม
4.2.5 ปรับปรุงเงินเดือน และ
ค่าตอบแทน ให้เหมาะสมกับ
วิชาชีพ สายงานและความเสี่ยงภัย
เพื่อให้ดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
เกียรติ และสมศักดิ์ศรี

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
- ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(ประชาชน/ตารวจ/องค์กร)
มีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของสานักงานตารวจ
แห่งชาติที่มีความรวดเร็วและมี
ความเสมอภาคกัน

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.(ร้อยละ)
2555
2556 2557 2558 2559 60

65

70

75

2564
≥80
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.(ร้อยละ)
2555 2556 2557 2558 2559 2564

4.2.6 จัดทาและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กร
4.2.7 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีขีดความสามารถสูง เพื่อให้คนดี
และคนเก่งได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
4.2.8 ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายและจิตใจ
4.2.9 ส่งเสริม แนะนา ฝึกอบรม ให้ความรู้
ทักษะทางด้านวิชาชีพ และการดารงชีวิตเพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรก่อน
เกษียณอายุราชการ
4.2.10 สร้างจิตสานึกของบุคลากรให้ทุ่มเท
และอุทิศตนในการทางาน โดยคานึงถึง
ความคุ้มค่า และต้นทุนในการทางานเพื่อให้
ผลงานมูลค่าเพิ่มขึ้น

35

เป้าประสงค์
4.3 กระบวนการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
4.3.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้านยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณ ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคโนโลยีสาร
สนเทศและด้านการตรวจราชการ
4.3.2 กาหนดแผนการจัดหาและ
ทดแทนสถานที่ทาการ บ้านพัก
ยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะที่จาเป็นและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่
4.3.3 สร้างจิตสานึกของบุคลากรในการ
ใช้งบประมาณ ทรัพย์สินและสิ่งของ
หลวง

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.(ระดับ)
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 2555 2556 2557 2558 2559 - ระดับความสาเร็จตาม
แผนการปรับปรุง
ระบบการบริหารด้าน
ยุทธศาสตร์ ด้าน
งบประมาณ ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ด้านการตรวจราชการ

X

X

X

X

2564
≥X
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เป้าประสงค์
4.4 ข้าราชการตารวจมี
สมรรถนะสูงในการปฏิบัติ
หน้าที่

กลยุทธ์
4.4.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
ฝึกอบรมทุกระดับให้สอดคล้องสนับสนุน
ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
4.4.2 พัฒนารูปแบบ วิธีการและวาง
ระบบในการพัฒนาบุคลากรให้มีความ
ครอบคลุมและต่อเนื่องภายใต้ข้อจากัด
ด้านงบประมาณ
4.4.3 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษา และหน่วย
งานอื่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรม

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
4.4.1.1 ร้อยละของข้าราชการ
ตารวจที่ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถทักษะ ด้าน
ภาควิชาการและภาคปฏิบัติการ
ให้มีความพร้อม ทั้งก่อนและขณะ
ปฏิบัติหน้าที่
4.4.1.1 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้บังคับบัญชาต่อผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจ
ที่ผ่านการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.(ร้อยละ)
2555 2556 2557 2558 2559 30
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40

45

2564
≥ 50

60

65

70

75

≥ 80
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