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และนโยบายผู้ บั ญ ชาการตารวจแห่ งชาติ รวมทั้ง พิจารณาความสอดคล้ องรองรับ กับแนวทางและเป้ าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภา
และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิ บั ติ ร าชการส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบั บ นี้
มุ่งเน้นการดาเนินงานในภาพรวม โดยมี กลไกสาคัญในการขับเคลื่อน ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
และตัวชี้วัด ของหน่ วยในสังกัด และมีการติดตามประเมินผลเพื่อนาไปสู่ผลสาเร็จตามวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กร
บังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”
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ส่วนที่ 1
บทสรุปผู้บริหำร
สถานการณ์ โลกในปั จ จุ บั น ท าให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว มี ผ ลกระทบต่ อ สั งคม
ในลักษณะต่าง ๆ รวมไปถึงการหลบหนี เข้าเมือง การค้ามนุษย์ การโยกย้ายถิ่นฐานของประชาชน/แรงงาน
ต่างด้าว ยาเสพติด ตลอดจน ความขัดแย้ งระหว่างกลุ่ มต่าง ๆ ภูมิอากาศที่มีการเปลี่ ยนแปลง ภัยพิบัติ และ
โรคอุบัติใหม่ นาไปสู่ปัญหาทางสังคมและอาชญากรรมต่ าง ๆ อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ ปัญหาความ
มั่น คงและอาชญากรรมภายในประเทศมีค วามเชื่อ มโยงในหลายมิ ติ เช่ น การเมือ ง เศรษฐกิจ สั งคม ระบบ
การศึ ก ษ า โครงสร้ า งพื้ นฐาน กฎ หมาย เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งขั บ เคลื่ อ นไป สู่
การปฏิ บั ติ โ ดยมี ก ารบู ร ณาการระหว่ า งหน่ ว ยงานอย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ สนั บ สนุ น และประสานการปฏิ บั ติ
ให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ด้วยภารกิจหลักสาคัญของสานักงานตารวจแห่งชาติ คือ มีหน้าที่ในการถวายความปลอดภัย
พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุ วงศ์ ป้องกันปราบปรามการกระทาความผิ ดทางอาญา รักษาความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร และส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชน
มีส่วนร่วมในกิจการตารวจเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดตามความเหมาะสม และความต้องการ
ของแต่ละพื้นที่ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการสานั กงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น
เพื่อให้หน่วยในสังกัด ใช้เป็นกรอบทิศทางในการดาเนินงานในระยะ 1 ปี โดยกาหนด พันธกิจ เป้าหมายหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และนโยบายผู้ บัญชาการตารวจแห่งชาติ รวมทั้งพิจารณาความสอดคล้องรองรับ
กั บ แนวทางและเป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 2564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) นโยบายประเทศไทย 4.0
นโยบายของคณะรั ฐ มนตรี ที่ แ ถลงต่ อ สภา และแผนอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ก้ า วสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ โดยมุ่ งเน้ น การ
ดาเนินงานในภาพรวม โดยมีกลไกสาคัญในการขับเคลื่อน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอานวยความยุติ ธรรมทางอาญา และการให้บริการประชาชนอย่าง
เสมอภาคเป็นธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่าง
ยั่ ง ยื น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 : การพั ฒ นาองค์ ก รให้ ทั น สมั ย สู่ ร ะบบราชการไทย 4.0 ซึ่ ง ในแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์
ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด รวมทั้งกาหนดหน่วยเจ้าภาพและหน่วยรับผิดชอบในการขับเคลื่อน
ออกเป็นระดับต่าง ๆ ได้แก่ เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ และหน่วยปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตาม
ภารกิ จ ความรั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยในสั งกั ด รวมทั้ ง มี ก ารระบบการติ ด ตามประเมิ น ผลเพื่ อ พั ฒ นาและเพิ่ ม
ประสิ ทธิภ าพในการดาเนิ น งานให้ บ รรลุผ ลส าเร็จตามเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ ของส านักงานตารวจแห่ งชาติ
“เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”
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เหตุผลและควำมจำเป็น
1. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 กาหนดให้
การบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น
การกระจายภารกิ จ และทรัพ ยากรให้ แก่ท้ อ งถิ่น การกระจายอ านาจการตัด สิ น ใจ การอานวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน
2. พระรำชบัญญัติกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560
มาตรา 5
- ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้
เป็ น กรอบในการจั ด ท าแผนต่าง ๆ ให้ สอดคล้ องและบู รณาการกันอั นจะก่อให้ เกิดเป็นพลั งผลั กดันร่วมกั นไปสู่
เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบปี
- การจัดทาแผนอื่นใด รวมตลอดทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณต้องสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ
มาตรา ๑๐ เมื่อ มี พ ระบรมราชโองการประกาศใช้ ยุ ท ธศาสตร์ช าติแ ล้ ว ให้ ค ณะกรรมการจั ดท า
ยุ ทธศาสตร์ ชาติ แต่ ละด้ านจั ดท าแผนแม่ บ ทเพื่ อบรรลุ เป้ าหมายตามที่ ก าหนดไว้ ในยุ ทธศาสตร์ช าติ เสนอต่ อ
คณะกรรมการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบก่ อ นเสนอคณะรั ฐ มนตรีแ ผนแม่ บ ทและแผนการปฏิ รูป ประเทศ
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยแผนและขั้ น ตอนการด าเนิ น การปฏิ รู ป ประเทศต้ อ งมี ค วามสอดคล้ อ งกั น แผนแม่ บ ท
ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ให้ ค วามเห็ น ชอบและประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษาแล้ ว ให้ มี ผ ลผู ก พั น หน่ ว ยงานของรั ฐ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไปตามนั้ น รวมทั้ งการจั ด ท างบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ
ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย
มาตรา 26 ในกรณี ที่ ความปรากฏต่อคณะกรรมการจัด ทายุท ธศาสตร์ช าติว่าการด าเนิน การใด
ของหน่วยงานของรัฐไม่ส อดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติห รือแผนแม่บทให้ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
แจ้ งให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น ทราบถึ งความไม่ส อดคล้ องและข้อ เสนอแนะในการแก้ไขปรับ ปรุง และในกรณี
ที่ห น่ ว ยงานของรัฐ ไม่ ดาเนิ น การตามวรรคสองโดยไม่ มีเหตุ อัน สมควร ให้ ถือว่าหั ว หน้ าหน่ว ยงานของรัฐ นั้ น
จงใจปฏิบั ติห น้ าที่ห รื อใช้อานาจขัดต่อบทบัญ ญั ติแห่ งกฎหมาย และให้ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
แจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพื่อดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไป
3. พระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
มาตรา 6 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ
เพื่อให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ
มาตรา 25 เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศให้หน่วยงานของรัฐ
รายงานผลการดาเนิ นการดังกล่ าวต่อส านั กงานสภาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ (สศช.) ภายในระยะเวลาและ
ตามรายการที่กาหนด
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4. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
มาตรา 9
- จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการไว้ เป็ น การล่ ว งหน้ า โดยต้ อ งมี รายละเอี ย ดขั้ น ตอนระยะเวลาและ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการ
กาหนดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทีส่ านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กาหนด
มาตรา 10 ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการหรือภารกิจที่ใกล้เคียงต่อเนื่องกัน
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นกาหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดการบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน
โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
มาตรา 16
- จั ด ทาแผนปฏิ บั ติร าชการของส่ ว นราชการประจาปี โดยให้ ระบุ ส าระส าคั ญ เกี่ยวกั บนโยบาย
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย และ
ทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
- เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดแล้วให้สานักงบประมาณ
ดาเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว
- ในกรณี ที่ ส่ ว นราชการมิ ไ ด้ เสนอแผนปฏิ บั ติ ร าชการในภารกิ จ ใด หรื อ ภารกิ จ ใดไม่ ไ ด้ รั บ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสาหรับภารกิจนั้น ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้ อง
กับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิ รูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) นโยบายของคณะรัฐมนตรี
ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ยุ ทธศำสตร์ ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 ก าหนดวิสั ยทั ศน์ “ประเทศไทย มี ความมั่ นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง และบูรณาการกันให้เกิด
การขับเคลื่ อนไปสู่ เป้ าหมาย โดยกาหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รองรับ ประกอบด้วย 23 แผนแม่บท
15 ประเด็ น เร่ งด่ วนใน 5 ปี แรก (พ.ศ. 2561 - 2565) เป็ น แผนส าคั ญ ซึ่ งจะมี ผ ลผู ก พั น ต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ
ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องน าค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนที่เกี่ยวข้อง มาจัดทาเป็นแผนปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติการ รวมทั้งจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณให้สอดคล้องรองรับ
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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
แผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณของส านัก งานต ารวจแห่ งชาติ เป็ น แผนระดั บ ที่ 3
ที่จัดทาขึ้นเพื่อสนั บสนุ นการดาเนิ นงานแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้ วยความมั่ นคงแห่ งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) และบู รณาการการด าเนิ นงานกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นอื่ น ๆ
ซึ่ งเป็ น แผนระดั บ ที่ 3 ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งสั ม พั น ธ์ ในเชิ งเหตุ แ ละผล (Causal Relationship)
ในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายในภาพรวมของประเทศต่อไป
7. มติ ค ณะรัฐมนตรี วัน ที่ 3 ธั น วำคม พ.ศ. 2562 เห็ น ชอบการกาหนดหน่ ว ยเจ้าภาพเป้าหมาย
ในระดับ ต่าง ๆ ตามแผนแม่บ ทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ช าติ โดยส านักงานตารวจแห่ งชาติ เป็นเจ้าภาพขับเคลื่ อน
(เจ้าภาพระดับที่ 3 (จ.3)) มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานของรัฐให้มี
ความสอดคล้ อ งตามแนวทางการพั ฒ นาที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นเป้ ำ หมำยของแผนย่ อ ยด้ ำ นกำรรั ก ษำควำมสงบ
ภำยในประเทศ : เป้ำหมำย : ประชำชนมีควำมมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด : ระดับ
ควำมมั่นคงปลอดภัยภำยในประเทศและศักยภำพตำรวจระดับสำกล (World Internal Security and Police
Index (WISPI)) ดี ขึ้ น โดยมี ส านั กงานสภาความมั่ นคงแห่ งชาติในฐานะเจ้าภาพแผนแม่ บ ทด้ านความมั่น คง
(เจ้ าภาพระดับ ที่ 1 (จ.1)) และเจ้ าภาพเป้ าหมายประเทศชาติมี ค วามมั่ น คงในทุ ก มิ ติ และทุ ก ระดั บ เพิ่ ม ขึ้ น
(เจ้าภาพระดับที่ 2 (จ.2)) เป็นหน่วยรับผิดชอบและกากับดูแล
8. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นควำมมั่นคง
แผนย่อยด้ำนกำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ
เพื่อสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในประเทศชาติบ้านเมือง เอื้อต่อการบริหารและพัฒ นาประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่กาหนด สังคมมีความเข้มแข็งสามัคคีปรองดอง ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ คือ การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความรัก
ความสามัคคี ความสานึกจงรักภักดี และความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกหมู่เหล่า ขณะเดียวกัน
ก็ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ตลอดถึงการพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
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เป้ำหมำยของแผนย่อย : ประชำชนมีควำมมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพตารวจระดับสากล (WISPI) ดีขึ้น
(ปี 61 - 65)
(ปี 66 - 70)
(ปี 71 - 75)
(ปี 76 - 80)
อยู่ในลาดับ
อยู่ในลาดับ
อยู่ในลาดับ
อยู่ในลาดับ
1 ใน 55 ของโลก
1 ใน 45 ของโลก
1 ใน 35 ของโลก
1 ใน 25 ของโลก

หน้ำที่รับผิดชอบของหน่วยงำนเจ้ำภำพ (เจ้ำภำพระดับที่ 3 (จ.3))
1. รั บ ผิ ดชอบด าเนิ นการประสานและบู รณาการการด าเนิ น งานระหว่ างหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ทั้งเป้าหมายในระดับประเด็นแผนแม่บท
(Y2) และ เป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บท (Y1) เพื่อจัดทาปัจจัยสาคัญสู่ความสาเร็จ (Key Success
Factors) ของเป้าหมายดังกล่าว
3. ประสานหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องในการจั ดท าแผนระดั บ ที่ 3 และจั ดท าโครงการ/
การดาเนินงานที่สอดคล้องกันตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship)
4. ประสานกับสานักงานสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนการดาเนินการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
5. ประสานดาเนินการจัดหาและนาเข้าข้อมูลในระบบ (Electronic Monitoring and
Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR)
6. ดาเนินการต่าง ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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ส่วนที่ 2
หลักกำรสำคัญ เป้ำหมำย ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
และกำรขับเคลื่อนไปสู่กำรปฏิบัติ
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ส่วนที่ 2
หลักกำรสำคัญและกรอบแนวคิด
แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทาภายใต้หลักการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รองรับแผนระดับที่ 1 และ 2 และในฐานะหน่วยรับผิดชอบหลัก
คื อ เป้ า หมายย่ อ ยการรั ก ษาความสงบภายในประเทศ (เจ้ า ภาพระดั บ ที่ 3 (จ.3)) ของแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ซึ่งรับผิดชอบเป้าหมาย : ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด : ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพตารวจระดับสากล (World Internal
Security and Police Index (WISPI)) ดีขึ้น โดยในช่วงปี 2561 - 2565 จะต้องอยู่ในลาดับ 1 ใน 55 ของโลก
ประกอบกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายของคณะรัฐมนตรี
ที่แถลงต่อสภา ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) นโยบายผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
และแผนอื่น ที่ เกี่ย วข้ อง มาเป็ น กรอบพิ จ ารณาปั จจัย สู่ ค วามส าเร็จที่ ส าคั ญ (Key Success Factors : KSFs)
ในการกาหนดประเด็น ยุ ทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานตารวจแห่ งชาติ เพื่อขับเคลื่ อนไปสู่
การปฏิ บั ติ ให้ บ รรลุ ผ ลส าเร็ จ ไปสู่ เป้ าหมายที่ ก าหนด โดยได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรม
ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) เชื่อมโยงของแผนทั้ง 3 ระดับของประเทศ
โดยมีระบบ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform :
eMENSCR) ของสานั กงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวมของประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิความเชื่อมโยงของแผน
ทั้ง 3 ระดับ ดังนี้
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ควำมเชื่อมโยงของแผนทั้ง 3 ระดับไปสู่กำรปฏิบัติ
แผนระดับที่ 1

แผนระดับที่ 2

ยุทธศำสตร์ชำติ

แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ

แผนกำรปฏิรปู ประเทศ

แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ

นโยบำยและแผน
ระดับชำติว่ำด้วยควำม

มั่นคงแห่งชำติ

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
● เป็นประเด็นในลักษณะที่มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ
● มีผลผูกพันกับหน่วยงานของรัฐทีเ่ กี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนัน้ รวมทั้ง การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ด้วย (มาตรา 10 พ.ร.บ.การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 2560)
● ในกระบวนการจัดทาไม่ได้มกี ารกาหนดหน่วยงานเจ้าภาพและการกาหนดโครงการในการขับเคลือ่ นแผนแม่บทฯ
ให้บรรลุเป้าหมาย ดังนัน้ หน่วยงานของรัฐจึงจาเป็นต้องจัดทาโครงการการดาเนินงาน (X) เพื่อบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนด
ไว้

แผนระดับที่ 3
เป็ น แผนเชิ ง ปฏิ บั ติ ที่ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ
สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของแผน
ระดั บที่ 1 และแผนระดั บที่ 2 สู่ ก าร
ปฏิ บั ติ โดยต้ อ งส่ ง ผลต่ อ การบรรลุ
เป้ า ห ม า ย ข อ ง แ ผ น ร ะ ดั บ ที่ 2
โดยเฉพาะแผนแม่บทฯ อย่ างน้ อย 1
แผนฯ และต้ อ งส่ ง ผลต่ อ การบรรลุ
เป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ต าม
หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
(XYZ)

1. แผนปฏิบั ติการด้าน... (อาจมีหรือไม่ก็ได้) เนื่องจากก าหนดให้ หน่วยงานภาครัฐพิจารณาจัดทาตามความจาเป็ นเพื่อบูรณาการ
การดาเนินงานกรณีที่มีหน่วยเกี่ยวข้องมากกว่า 1 หน่วยงาน
2. แผนปฏิบัติรำชกำร ....ระยะ 5 ปี (ช่วงแรก 3 ปี)
3. แผนปฏิบัติรำชกำร...รำยปี

● ติดตำม/ประเมินผล กำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
● คัดเลือกตัวชี้วัดสำคัญที่เกี่ยวข้องตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีฯ เพื่อ
ติดตำม/ประเมินผล กำรดำเนินงำนของ ตร. ตำมแนวทำง ก.พ.ร. และ ป.ป.ช.

งบประมำณ

ดำเนินกำร

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

รัฐบำลโดยสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ใช้ระบบ Electronic
System
Strategy
and Country Reform : eMENSCR
แผนปฏิบัติรMonitoring
าชการสานักand
งานตEvaluation
ารวจแห่งชาติ
ประจofาปีNational
งบประมาณ
พ.ศ. 2564
เป็นเครื่องมือในกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล กำรขับเคลื่อนและกำรดำเนินงำนของแผนระดับที่ 1 - 3
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กรอบแนวคิดในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
แผนระดับที่ 1
ยุทธศำสตร์ชำติ
1. ด้านความมั่นคง
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนระดับที่ 2
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
1. ความมั่นคง 5. ด้านท่องเที่ยว 7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 9. เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 12. การพัฒนาการเรียนรู้ 13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุ ภาวะที่ดี 18. การเติบโตอย่าง
ยั่งยืน 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ประเด็นปฏิรูปประเทศ
1. ด้านการเมือง 2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3. ด้านกฎหมาย 4. ด้านกระบวนการยุติธรรม
(กิจกรรม 1. กำรรับแจ้งควำมร้องทุกข์ต่ำงท้องที่ 2.กำรบันทึกภำพและเสียงในกำรตรวจค้น
จับกุม และกำรสอบปำกคำในกำรสอบสวน) 5. ด้านเศรษฐกิจ 6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 7. ด้านสาธารณสุข 8. ด้านการสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ด้านสังคม 10. ด้านพลังงาน 11. ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 5. การเสริมสร้างความมัน่ คงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูค่ วามมั่งคั่ง
และยั่งยืน 6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ(พ.ศ. 2562 - 2565)
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3. ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน 5. สร้างเสริม
ศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 6. ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
ทางทะเล 8. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมคิ ุ้มกันความมั่นคงภายใน 10. เสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ 11. รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14. เสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 15. พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ
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ตัวชี้วัดระดับสำกลที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
World Internal Security and Police Index (WISPI)
มิติที่ 1 ความสามารถศักยภาพ
- จานวนข้าราชการตารวจหรือเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงภายในต่อประชากร 100,000 คน
มิติที่ 2 คอร์รัปชัน
- การติดสินบนตารวจ จานวนครั้งที่จ่ายสินบน
- คดีที่ไม่มีการรายงาน สัดส่วนของคดีเกี่ยวกับทรัพย์ที่ตารวจ รับแจ้งเปรียบเทียบกับการสารวจ
คดีเกิดน้อย มีคดีแล้วรับแจ้งความ การปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการร้องทุกข์/ป้องกันอาชญากรรม
มิติที่ 3 กระบวนทำงกฎหมำย
- ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจ
มิติที่ 4 ผลลัพธ์
- คดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา จานวนคดีฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาต่อประชากร 100,000 คน
- อาชญากรรมร้ายแรง ร้อยละการทาร้ายร่างกายสาหัส ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์
- การก่อการร้าย เหตุการณ์ต่างๆ ที่ทาให้เกิดการเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บและมีข้อบ่งชี้ว่า
เกิดจากการก่อการร้าย
- ความรู้สึกปลอดภัยของสาธารณะชน ต่อการเดินคนเดียวในเวลากลางคืน
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: (SDGs))
เป้ำหมำยที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึง
ความยุติธรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
ตัวชี้วัดที่ 16.2 ยุติการข่มเหง การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ และความรุนแรง
และการทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก
สถำบัน World Economic Forum : WEF (สภำเศรษฐกิจโลก)
•ตัวชี้วัดที่ 1.01 ต้นทุนทางธุรกิจที่เกิดจากองค์กรอาชญากรรม (Business costs of organized crime) เจ้ำภำพ : สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหลัก : พม./ดศ./พณ./รง./ธปท.
•ตัวชี้วัดที่ 1.02 อัตราการเกิดอาชญากรรม (Homicide rate)
เจ้ำภำพ : สานักงานตารวจแห่งชาติ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหลัก : มท./พม./ดศ./สธ./ยธ./ศธ.
•ตัวชี้วัดที่ 1.04 ความน่าเชื่อถือในการให้บริการของตารวจ (Reliability of police services)
เจ้ำภำพ : สานักงานตารวจแห่งชาติ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหลัก : หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

สถำบัน International Institute for Management : IMD (สถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติ)
•ตัวชี้วัดที่ 2.5.03 การฆาตกรรม (Homicide)
เจ้ำภำพ : สานักงานตารวจแห่งชาติ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหลัก : มท./พม./ดศ./สธ./ยธ./ศธ.
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นโยบำยและแนวทำงอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ประเทศไทย 4.0
กำรปฏิรูประบบรำชกำรเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0
1. เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)
2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government)
3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)
ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จของระบบรำชกำร 4.0
1. การประสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม (Collaboration)
2. การสร้างนวัตกรรม (Innovation)
3. การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization)

นโยบำยรัฐบำล
นโยบำยหลัก 12 ด้ำน
2.1 รักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ
2.4 สร้างความสงบและความปลอดภัย ตั้งแต่ระดับ ชุมชน
2.5 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ
4.2 เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน
4.4 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมัน่ คงฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการทาประมงให้
เกิดความยั่งยืนบนพื้นฐานของการรักษาทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากรทางทะเล
5.4.4 ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด
5.5.3 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการนาเข้าส่งออกสินค้า บริเวณด่านชายแดน
5.6.2 แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื้นที่เขตเมือง
6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่
10.1 ปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
11.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ทั่วประเทศ
11.7.1 ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอานวยความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย
กฎหมาย กฎ และ ระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ
12.1 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบำยเร่งด่วน 12 เรื่อง
1. การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
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กรอบแนวทำงและยุทธศำสตร์จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ได้กาหนดไว้ จานวน 6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดาเนินการภาครัฐ โดยสานักงานตารวจ
แห่งชาติ ได้ขอรับงบประมาณภายใต้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศำสตร์สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
เป้ำหมำยยุทธศำสตร์สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ระยะ
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดเป้ำหมำย
- ระดั บความหวาดกลั วภั ย อาชญากรรมของ
ประชาชน
- ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชน
ต่อการปฏิบัติงานของตารวจ

ระยะที่ 1 (5 ปี)
(พ.ศ. 2563 - 2565)

ระยะที่ 2 (10 ปี)
(พ.ศ. 2566 - 2570)

ปรับระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำยในสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ

องค์กรมีควำมเข้มแข็ง มีควำมพร้อม
ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มศักยภำพ

ร้อยละ 40

ร้อยละ 35

ร้อยละ 80

ร้อยละ 83

เป้าหมายการพัฒนาในช่วงปี 2563 - 2565 ถือเป็นช่วงแรกของการดาเนินการตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ 20 ปี
พ.ศ. 2561 – 2580 ซึ่งกาหนดกรอบการบริหารงานที่มุ่งเน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
ในการวางรากฐานองค์กรให้มีความพร้อมก่อนก้าวสู่การพัฒนาในช่วงปี พ.ศ. 2566 – 2570
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นโยบำยของผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ
ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ภายใต้ ก ารน าองค์ ก รของ พลต ารวจเอก สุ วั ฒ น์ แจ้ ง ยอดสุ ข
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ได้มุ่งเน้นการทางาน ให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม มีความชัดเจน ด้วยการบริหารงาน
ขั บ เคลื่ อนนโยบายต่ าง ๆ รองรั บ นโยบายรั ฐ บาล ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน ภายใต้ วิ สั ย ทั ศ น์
“เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย ที่นาสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”
1. เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมำย สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยใช้อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
- เพื่อพิทักษ์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เทิดพระเกียรติ และสนอง
พระบรมราโชบายในทุกด้าน
- เพื่อป้องกันปราบปรามการกระทาความผิด และอานวยความยุติธรรมทางอาญา
- เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร
- เพื่อปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย อันเป็นประโยชน์แห่งรัฐ และประชาชน
2. ที่นำสมัย โดยมีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยู่ตลอดเวลา
ทั้งในด้านบุคลากร สิ่งอุปกรณ์ และการบริหารจัดการที่ดี
2.1 ด้ า นบุ ค ลากร ข้ า ราชการต ารวจเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาตั ว เอง รู้ เท่ า ทั น สถานการณ์ ท างสั ง คม
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีทักษะในการใช้เทคโนโลยี สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ และ
คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีมาตรฐานสากล
2.2 ด้านสิ่ งอุ ป กรณ์ ข้าราชการตารวจต้องมีอาวุธ ยานพาหนะ อุ ปกรณ์ เครื่อ งมื อเครื่อ งใช้และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สามารถจัดการข้อมูล
สารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่ อ ตอบสนองภารกิ จ ที่ ได้ รับ มอบหมายในปั จ จุ บั น และ
อนาคต รวมถึงมีนวัตกรรมด้านสิ่งอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับองค์กร
2.3 ด้านบริหารจัดการที่ดี ต้องมีการบริหารจัดการที่นาสมัย ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารงาน
เพื่ อ น าไปสู่ ความเปลี่ ย นแปลงอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ มี เอกภาพชั ดเจน เหมาะสมสอดคล้ อ ง
กับบริบท และมีการทางานเป็นทีม โดยประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อรองรับความท้าทายของโลก
ในอนาคตด้วยมาตรฐานสากล
3. ในระดับมำตรฐำนสำกล ต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานและมีมาตรฐานการประเมินการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตารวจเทียบเคียงกับต่างประเทศ
3.1 มีคู่มือการปฏิบัติงาน (SOPs: Standard Operating Procedures) ของเจ้าหน้าที่ตารวจทุกสายงาน
บอกรายละเอี ย ดของยุ ท ธวิธี วิธีป ฏิ บั ติ งาน วิธี ก ารท างานที่ ส ามารถใช้ เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ก าหนด
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
3.2 มีมาตรฐานการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจเทียบเคียงกับต่างประเทศที่สอดคล้อง
กั บ บริ บ ทของสั ง คมไทย เพื่ อ สร้ า งมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านให้ ต อบสนองความต้ อ งการ
ของประชาชน
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4. ประชำชนเชื่อมั่นศรัทธำ โดยให้ดำเนินกำรดังนี้
4.1 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส ได้มาตรฐานวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับบริบทของกฎหมายและสังคมไทย
4.2 มี การสื่ อสารและปฏิ สั ม พั น ธ์กับ ประชาชนด้ ว ยอัธ ยาศั ยไมตรีอย่ างสม่ าเสมอ และต่ อเนื่ อ ง
ให้เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยคานึงถึงความพึงพอใจควบคู่กับผลงาน
4.3 สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิ น
ความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการ
4.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ และคุณค่าทางสังคมที่ดีงาม
4.5 ได้รับการยอมรับในระดับสากล
นโยบำยเฉพำะผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ
“ต้องดูแลปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะสถาบันกษัตริย์ดูแลปกป้องความมั่นคงของชาติ
ต้องระลึกในใจอยู่เสมอ”
คน
1. มีการฝึกอบรมข้าราชการตารวจทุกระดับ เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านกฎหมาย ยุทธวิธีตารวจอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อเตรียมพร้อมรับการเผชิญเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีการฝึกอบรมข้าราชการตารวจทุกสายงาน และมีการวัดผลประเมินผลเป็นประจา อย่างน้อย
1 - 2 ครั้ง ต่อปี
3. ส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจทุกระดับมีความภาคภูมิใจในตาแหน่งหน้าที่
4. ส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจทุกระดับ เกิดกระบวนการทางความคิดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าต้องการ
ให้องค์กรดาเนินไปในทิศทางใด
5. ปรั บ Mindset ข้ าราชการต ารวจทุ ก สายงาน โดยการสร้า งค่ า นิ ย มในการปฏิ บั ติ งาน มี ก าร
ฝึกอบรมอย่างสม่าเสมอ สร้างภาวะผู้นา และ มุ่งเน้นการทางานเป็นทีม (Teamwork)
6. มุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ให้ข้าราชการตารวจยุคใหม่ โดยส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจมีความรู้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใสตรวจสอบได้
อุปกรณ์
1. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ตารวจระดับปฏิบัติงาน เช่น
โทรศัพท์มือถือ tablets ที่สามารถเก็บและรวบรวมข้อมูล หรือรวบรวมพยานหลักฐานในการระงับเหตุได้ทันที
2. จัดหาสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสม
กำรบริหำรจัดกำร
1. การปฏิบัติงานทุกสายงาน ต้องมีการแต่งตั้งคณะทางานการขับเคลื่อนการดาเนินงานอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง SOPs(standard operating procedures)
2. มุ่งเน้นการบริหารงานภายใต้ทรัพยากรและงบประมาณที่จากัด
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3. การจัดทาแผนปฏิบัติงาน ต้องชัดเจนว่าจะดาเนินการอะไร เช่น งานตัดแต้มจราจร เริ่มดาเนินการ
ได้ 1 มิ.ย.64 หรือ ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่ว กรุงเทพฯ จานวน 5,000 ตัว เป็นต้น
4. การตรวจตัวชี้วัด ต้องเป็นแนวทางเดียวกัน
5. SET ZERO ยกเลิกการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ด่านตรวจแอลกอฮอล์ และการช่วยราชการของตารวจ
ตามศูนย์ต่าง ๆ จนกว่าจะมีแนวทางการดาเนินงานที่ชัดเจนจากคณะทางานฯ
6. เน้นย้าการปราบปรามบ่อนการพนัน การพนันออนไลน์

กรอบกำรติดตำมและประเมินผลระดับประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
การติ ด ตามและประเมิ น ผล มี ค วามส าคั ญ ในการบริ ห ารจั ด การของส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ
อย่างยิ่ง เนื่องจากช่วยให้ทราบผลการดาเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่กาหนดในแผนปฏิบัติราชการ
ว่าบรรลุ ผลส าเร็ จตามเป้ าหมายหรื อไม่ อย่ างไร ปั จจุ บั นส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ ต้ องรายงานผลการปฏิ บั ติ งาน
ไปยังกลไกการตรวจสอบติดตามประเมินผลการทางานจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งแบ่งกรอบการรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่สาคัญ ดังนี้

กำรประเมิน

กำรประเมิน

กำรประเมิน

1. ระบบ eMENSCR
2. ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทย
WEF และ IMD

- ประเมินตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

- ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency
Assessment : ITA)

สำนักงำนตำรวจแห่งชำติรวบรวมผลกำรประเมินและรำยงำนผลไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
1. กำรประเมินผลตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล กำรดำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ได้ จั ด ท า “ระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลแห่ ง ชาติ (ระบบ Electronic Monitoring and
Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR )” เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
ก ากั บ ดู แ ลการขั บ เคลื่ อ นแผนระดั บ ต่ า ง ๆ ของประเทศไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ของส่ ว นราชการ โดยได้ จั ด ท า
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ในรูปแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ให้ส่วนราชการดาเนินการในการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ซึ่ง “หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย”
(หน่วยงานที่เป็นของรัฐไม่ว่าจะเป็น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอื่นใด และไม่ว่าจะ
เป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ) มีหน้าที่ นาข้อมูล
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เข้าสู่ระบบ และรายงานผลการดาเนินการ ตามห้วงระยะเวลา เพื่อแสดงการขับเคลื่อน
การดาเนินการของหน่วยงานที่สอดคล้องรองรับและบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
2. กำรประเมินตำมตัวชี้วัดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
“ดัชนีวัดระดับความสามารถในการแข่งขัน ” เป็นการประเมินและวิเคราะห์ ระดับความสามารถ
ในการแข่ งขั น แบบองค์ รวมของแต่ ล ะประเทศ ซึ่ งสภาเศรษฐกิ จโลก (World Economic Forum (WEF)) และ
(World Competitiveness Ranking (IMD)) ได้ จั ด ท าดั ช นี ชี้ วั ด และจั ด อั น ดั บ ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ของประเทศต่ า ง ๆ โดยก าหนดบนพื้ น ฐานของหลั กคิ ด ของการที่ ป ระเทศต้ องมี ปั จจั ยแวดล้ อมทางธุ รกิ จที่ ดี
โดยส านั กงานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ (สศช.) ในฐานะเลขานุ การ คณะกรรมการพั ฒ นา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) ได้ติดตามความก้าวหน้าและวิเคราะห์ ข้อมูลการดาเนินงาน
ของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จากการรายงานผลอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ที่ผ่านมา พบว่ามีตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อนของประเทศซึ่งเป็นประเด็นท้าทายและนาไปสู่ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้รับมอบหมายให้ เป็นหน่วยรับผิดชอบตัวชี้วัดสาคัญ ในการจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด ซึ่งสานักงานยุทธศาสตร์ตารวจได้นามากาหนด
แนวทางการดาเนินงานให้สอดคล้องรองรับไว้ในแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 แล้ว เพื่อให้ มีการขับเคลื่อนและเกิดผลการปฏิ บัติที่เป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงจาเป็นที่จะต้องมีการ
ติด ตามความก้าวหน้ า และรายงานผลการด าเนิ น งานที่ เกิ ด ขึ้น ในรอบปี เพื่ อสรุป ผลการด าเนิ น งาน ในส่ ว น
ของตั ว ชี้ วั ด ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประเมิ น ประเด็ น เหล่ านี้ รายงานผลไปยังส านั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ตัวชี้วัด
1. ผลกระทบขององค์กรอาชญากรรมและหรือกลุ่มมาเฟียต่อการดาเนินธุรกิจ
ของชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวในประเทศไทย
2. คดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา พิจารณาจากการเกิดคดีต่อประชากรแสนคน
3. ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจ

ลาดับของประเทศไทย
(หน่วย : ประเทศ)
95 จาก 141 : WEF
81 จาก 141 : WEF
46 จาก 63 : IMD
105 จาก 141 : WEF
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3. กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
เป็ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น การส่ ว นราชการในการขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ส าคั ญ
ของรั ฐ บาล และเพิ่ ม ศั ก ยภาพของส่ ว นราชการ ในการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาประเทศ ซึ่ งจะต้ อ งสอดคล้ อ ง
กับแผนระดับต่าง ๆ ของประเทศ รวมถึงการแก้ไขปัญหาสาคัญเฉพาะเรื่องหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
จากนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี/รัฐ มนตรีที่กากับและติดตามการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการพัฒ นา
นวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งสานักงานตารวจแห่งชาติได้นาแนวทางการประเมินส่วนราชการที่ สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กาหนดในแต่ละปีมาประยุกต์ใช้ โดยมีกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ดังกล่าว 5 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ป ระกอบที่ 1 Function Base ประสิ ท ธิภ าพในการดาเนิ น งานตามหลั ก ภารกิ จ
พื้นฐานงานประจา งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎนโยบาย
ของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี
องค์ ป ระกอบที่ 2 Agenda Base ประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น งานตามหลั ก ภารกิ จ
ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
องค์ประกอบที่ 3 Area Base ประสิ ทธิภ าพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/
ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด
องค์ประกอบที่ 4 Innovation Base ประสิ ทธิภ าพในการบริห ารจัดการและพั ฒ นา
นวัตกรรม ในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชน หรือหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0
องค์ ป ระกอบที่ 5 Potential Base ศั ก ยภาพในการด าเนิ น การของส่ ว นราชการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
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4. กำรประเมิ นคุ ณ ธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรด ำเนิ นงำนของหน่ วยงำนภำครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA)
เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิ ดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้กาหนดให้
หน่วยงานภาครัฐรวมถึงสานักงานตารวจแห่งชาติ (สานัก งานจเรตารวจเป็นหน่วยรับผิดชอบ) กรอกข้อมูลผ่าน
“ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITAS)” โดยมีตัวชี้วัดการประเมิน 10 ตัวชี้วัด และมีเกณฑ์การประเมินและการรายงานผลการประเมิน
ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน (Rating Score) ดังนี้
เกณฑ์กำรประเมิน
ชื่อตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ชื่อตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ค่ำคะแนนควบคู่กับระดับผลกำรประเมิน (Rating Score)
คะแนน
95.00 - 100
85.00 - 94.99
75.00 - 84.99
65.00 - 74.99
55.00 – 64.99
50.00 – 54.99
0 – 49.99

ระดับ
AA
A
B
C
D
E
F

การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล จากข้ อค าถามในแต่ล ะตั ว ชี้วัด เอกสารหลั กฐาน จะส ารวจผู้ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสียภายในและภายนอก โดยมีกรอบระยะเวลาการประเมินตั้งแต่ เดือนมกราคม – กันยายน พ.ศ. 2564
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ส่วนที่ 3
สำระสำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำร
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
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ส่วนที่ 3
สำระสำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
• วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา
• ค่ำนิยม :
สมรรถนะ (Competency) สุจริตธรรม (Overall Fairness) ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented)
บริการด้วยใจ (Service Mind) : COPS
• วัฒนธรรมองค์กร :
ยึดมั่นในระเบียบวินัย บาบัดทุกข์บารุงสุขให้กับประชาชน และมีการทางานเป็นทีม
• ผลสัมฤทธิ์หน่วยงำน
ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตารวจ สังคมและประเทศชาติ มีความมั่นคง สงบสุข และ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ
• พันธกิจ :
1. ถวายความปลอดภัยสาหรับองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
2. บังคับใช้กฎหมายและอานวยความยุติธรรมทางอาญา
3. รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของราชอาณาจักร
• เป้ำหมำยหน่วยงำน
1. ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
2. บังคับใช้กฎหมาย ป้องกันปราบปรามการกระทาผิดทางอาญา อานวยความยุติธรรมและบริการ
ประชาชน
3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร
4. ปฏิรูประบบงานตารวจให้โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
• วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
1. สนับสนุนการดาเนินงานแผนระดับต่าง ๆ ของประเทศ
2. ก าหนดเป้ าหมายและกรอบแนวทางการปฏิ บั ติ ราชการของส านั กงานตารวจแห่ งชาติ ให้ เป็ น ไป
ในทิศทางเดียวกัน
3. แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้แก่หน่วยในสังกัดได้อย่างเป็นรูปธรรม
4. จัดสรรงบประมาณประจาปีเพื่อการบริหารงานของสานักงานตารวจแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เป็นเครื่องมือสาหรับติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ
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• หลักกำรถ่ำยทอดไปสู่กำรปฏิบัติ
1. พัฒ นาสานักงานตารวจแห่งชาติ โดยยึดแนวทางตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็ น กรอบทิ ศ ทางหลั ก ในการแปลงสู่ ก ารปฏิ บั ติ ในระดั บ หน่ ว ยในสั งกั ด
สานักงานตารวจแห่งชาติ
2. บริหารงานโดยกระจายการพัฒนาลงสู่หน่วยปฏิบัติ พร้อมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนา
ตามความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ และให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
3. เพิ่ ม องค์ ค วามรู้ แ ก่ บุ ค ลากรเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ นวั ต กรรม และความคิ ด สร้า งสรรค์
เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร
4. บูรณาการความร่วมมือโดยกระบวนการสร้างเครือข่าย เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา และพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสานักงานตารวจแห่งชาติ
5. บริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติ โดยสร้างความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์สู่สามารถตอบสนอง
การพัฒ นาเชิงบู รณาการแผนการปฏิบั ติราชการประจาปีงบประมาณ แผนเฉพาะด้าน และระบบการจัดสรร
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาเชิงพื้นที่ และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถติดตามความก้าวหน้า
ผลการดาเนินงานของสานักงานตารวจแห่งชาติเพื่อพัฒนาองค์กรในปีงบประมาณต่อไปได้อย่างแท้จริง
นิยำมศัพท์เฉพำะ
วิสัยทัศน์ หมายถึง เป้าหมายที่มุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอีก 20 ปีข้างหน้าของสานักงานตารวจแห่งชาติ
พัน ธกิจ หมายถึง ภารกิจ บทบาทหน้าที่ และขอบเขตการดาเนินงาน ที่มุ่งเน้นของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ
ยุทธศำสตร์ หมายถึง แผนการดาเนินงานที่ร่างขึ้นมาอย่างเป็นระบบ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานให้บรรลุผล
สาเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด โดยในที่นี้หมายถึงยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่
สัมพันธ์สอดคล้องกัน ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศำสตร์ หมายถึง ประเด็นหลักซึ่งเป็นทิศทางและนโยบายสาคัญที่สานักงานตารวจแห่งชาติ
จะต้ อ งค านึ งถึ ง และได้ รั บ การพั ฒ นา โดยในทุ ก หั ว ข้ อหรือ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ต้ อ งก าหนดขึ้ น ภายใต้ ค วาม
สอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” เพื่อเป็นกรอบแนวทาง
ในการขับเคลื่อนสานักงานตารวจแห่งชาติและนาไปสู่ผลสาเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด
เป้ำหมำยประเด็นยุทธศำสตร์ หมายถึง ผลสาเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สานักงานตารวจแห่งชาติ
ตั้งเป้า และคาดหวังจะให้เกิดขึ้นภายในห้วงระยะเวลานั้น ๆ โดยต้องนาประเด็นยุทธศาสตร์มาพิจารณาว่า หาก
สามารถดาเนินการจนประสบความสาเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละข้อแล้ว สานักงานตารวจแห่งชาติจะได้รับ
ประโยชน์อย่างไร
ตัวชี้วัดเป้ำหมำยประเด็นยุทธศำสตร์ หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าการดาเนินงานของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติส ามารถบรรลุ เป้ าหมายหรือไม่ ซึ่งตัวชี้วัดที่กาหนดต้องสามารถอธิบายคุณลักษณะของตัวแปรที่
ต้องการศึกษา และมีการกาหนดค่าเป้าหมายที่ชัดเจน
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กลยุทธ์ หมายถึง แนวทางการพัฒนาหรือวิธีการที่ผู้บังคับบัญชาระดับสานักงานตารวจแห่งชาติเห็นว่า
มีความสาคัญและแสดงถึงทิศทางขององค์ต่อองค์กร สาหรับการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อ
บรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาความสอดคล้องรองรับกับประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ และ
ตัว ชี้วัดเป้ าหมายประเด็น ยุท ธศาสตร์ และได้ กาหนดหน่ วยเจ้าภาพขับเคลื่ อนกลยุทธ์ และหน่ วยปฏิ บัติเพื่ อ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม หมำยถึง กระบวนการทางาน ที่กาหนดไว้เป็นไปตามลาดับชัดเจนเพื่อ
รองรับกลยุทธ์
ตัวชี้วัด แผนงำน/โครงกำร/กิจ กรรม ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ ที่มีการกาหนดเป้ าหมายไว้อย่างชัดเจน
ในการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เจ้ำภำพระดับนโยบำย หมายถึง หน่วยเจ้าภาพหลักของประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด มีห น้าที่
ในการประสานและบูรณาการการดาเนินงานระหว่างหน่วยเจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์นั้น ๆ
และกาหนดทิศทางและนโยบาย โดยศึกษาเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ทั้งเป้าหมายของแผนระดับประเทศ
และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เพื่ อให้ เกิดการขับเคลื่ อนการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์ได้ บรรลุผลส าเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม
เจ้ ำภำพขั บเคลื่ อนกลยุ ทธ์ หมายถึ ง หน่ วยเจ้ าภาพขั บเคลื่ อนของกลยุ ทธ์ มี ห น้ าที่ ในการประสาน
บูรณาการการดาเนินงานระหว่างหน่วยปฏิบัติของกลยุทธ์นั้น ๆ และกาหนดแนวทางในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
หน่วยปฏิบัติ/หน่วยร่วมดำเนินกำร หมายถึง หน่วยปฏิบัติ/หน่วยร่วมดาเนินการของกลยุทธ์ มีหน้าที่
ในการร่วมรับผิดชอบและดาเนิ นการตามแนวทางที่เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์กาหนด รวมทั้งเสนอแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมรองรับตามภารกิจที่รับผิดชอบ
หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วมของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม หมายถึง เจ้าภาพที่ ดูแลรับผิดชอบ
การดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
หน่วยปฏิบัติของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม หมายถึง หน่วยปฏิบัติ ซึ่งหน่วยรับผิดชอบหลักกาหนด
ร่วมดาเนินการในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
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ส่วนที่ 4
รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์และทรงเป็นประมุข
กลยุทธ์
1.1.1 ถวายความปลอดภัยและจัดการจราจร อันเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยให้สม
พระเกียรติและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (สยศ.ตร.(ผก.))
1.1.2 พัฒนาประสิทธิภาพและความเข้มแข็งของกลไกลที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องและ
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (สยศ.ตร.(ผก.))
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2
เผยแพร่และน้อมนาแนวพระราชดาริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
กลยุทธ์
1.2.1 น้อมนาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ (สกพ. บช.ตชด.)
1.2.2 ส่งเสริม สืบสาน ต่อยอด และสนับสนุนโครงการพระราชดาริและอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ (บช.ตชด.)
1.2.3 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ
ตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
1.2.4 ดาเนินการและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริให้
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง (สยศ.ตร.(ผก.))
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและภัยคุกคามของชาติ
กลยุทธ์
1.3.1 ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัตกิ ารด้านต่าง ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคง
ของชาติ (บช.ส. บช.ตชด. บช.ก. สยศ.ตร.(ผค.) บช.ปส. ภ.9 สตม. บช.ก.)
1.3.2 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคง
(สยศ.ตร.(ผค.))
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.4
การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
กลยุทธ์
1.4.1 เพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงเพื่อสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (สตม. บช.ทท. สทส.)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพในการบังคับ
ใช้กฎหมาย การอานวยความยุติธรรมทางอาญา
และการให้บริการประชาชน
อย่างเสมอภาคเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของสังคมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย
สู่ระบบราชการไทย 4.0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1
การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการบังคับใช้
กฎหมาย
กลยุทธ์
2.1.1 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ของ
ประชาชนโดยมุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรม (สยศ.ตร.
(ผอ.))
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2
การอานวยความยุติธรรมพัฒนาระบบงานสอบสวนเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
กลยุทธ์
2.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการอานวยความยุติธรรมทาง
อาญาตามหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน (กมค. สทส.
สพฐ.ตร. รพ.ตร.)
2.2.2 พัฒนาระบบงานสอบสวน งานกฎหมาย และงาน
พิสูจน์หลักฐาน (กมค. สกพ. บช.ศ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอานวยความสะดวกแก่
ประชาชน
กลยุทธ์
2.3.1 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถานีตารวจและ
หน่วยบริการประชาชน (สยศ.ตร.(ยศ.))
2.3.2 บังคับใช้กฎหมายและอานวยความสะดวกด้านจราจร
(สยศ.ตร.(ผค.))
2.3.3 บริการด้านสุขภาพให้กับประชาชน ข้าราชการตารวจ
และครอบครัว (รพ.ตร.)
2.3.4 นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบังคับใช้
กฎหมายและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้ง
เชื่อมโยงระบบข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ (สทส.)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1
เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่าย
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตารวจ
กลยุทธ์
3.1.1 เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจและทักษะเกีย่ วกับ
การมีส่วนร่วมให้แก่ทุกภาคส่วน (สยศ.ตร.(ผอ.))
3.1.2 เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย มีสว่ นร่วมในการรับรู้
ร่วมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ การดาเนินการ ติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการสอดส่อง เฝ้า
ระวัง ให้ข้อมูลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของตารวจ
อย่างเหมาะสม (สยศ.ตร.(ผอ.))
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.2
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการตารวจให้ยึดถือ
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
กลยุทธ์
3.2.1 พัฒนาบุคลากรให้ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ในการแก้ปัญหาตามแนวคิด Community Policing
(สยศ.ตร.(ผอ.))
3.2.2 ปรับปรุงพัฒนารูปแบบ แผนงาน โครงการ
กิจกรรม ในการมีส่วนร่วมให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาของชุมชนในพื้นที่ (สยศ.ตร.(ผอ.))
3.2.3 ติดตามประเมินผลการดาเนินงานในทุกขั้นตอน
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (สยศ.ตร.
(ผอ.))

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงาน
กลยุทธ์
4.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบงานให้เหมาะสมคล่องตัวทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง
(สกพ.)
4.1.2 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (สยศ.ตร.(ยศ.))
4.1.3 พัฒนาระบบวิธีการงบประมาณ การเงิน และการบัญชีให้เหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบเป็นไปตาม
เป้าหมายและระยะเวลาที่กาหนด (สงป.)
4.1.4 พัฒนาระบบการส่งกาลังบารุงให้มีความคล่องตัว ทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว มีการบริหารจัดการด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสามารถเชื่อมโยงกันทุกหน่วยงาน (สกบ. สทส.)
4.1.5 พัฒนาระบบงานวิจัย ให้สามารถนามาใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
(สยศ.ตร.(วจ.))
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์
4.2.1 พัฒนาระบบการวางแผนกาลังพล การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง และพิจารณา
บาเหน็จความชอบข้าราชการตารวจ ให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมและเป็นไปตามระบบคุณธรรม
(Merit System) (สกพ. สง.ก.ตร.)
4.2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลกรให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน (รร.นรต. บช.ศ.)
4.2.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ข้าราชการตารวจ (สกพ. รพ.ตร.)
4.2.4 ส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต (บช.ศ.)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3 เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร
กลยุทธ์
4.3.1 ป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัตงิ านของทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้
เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ (จต. บช.ก.(ปปป.) สตส. วน.)
4.3.2 สร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจอย่างทันต่อสถานการณ์
และทั่วถึง (สท.)
4.3.3 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สามารถนามาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน (สกพ.)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
รักษาความมั่น คงภายในประเทศ โดยร่วมสร้างความสงบให้ เกิดขึ้นในประเทศ สนับสนุน การบริห ารและพั ฒ นาประเทศตามยุทธศาสตร์ช าติและนโยบาย
ของประเทศที่กาหนด สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจถึงบทบาท
และคุณค่าของการเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ที่มีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล สถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ มีการนาแนวทางพระราชดาริ ศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ ข้าราชการตารวจ และเผยแพร่ขยายผลให้ ประชาชนรับทราบและเป็นแบบอย่างในการดารงชีพ ตลอดถึงการพัฒนา
และเสริมสร้างกลไกเพื่อป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สาคัญ และบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม
และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลก ให้สามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานได้ตามทิศทางและเป้าหมายของประเทศ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง โดยร่วมสนับสนุนการดาเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจัง
โดยวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน วางแผนบูรณาการในการแก้ไขปัญหาตามลาดับความเร่งด่วนของปัญหา มีการติดตามตรวจสอบที่เป็น
รูปธรรม ตลอดจนพัฒนากลไก ในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและอาจจะเกิดขึ้ นใหม่ให้ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อรองรับ
การดาเนินงานในประเด็นด้านความมั่นคงในส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ ซึ่งแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ ประกอบด้วย (1) การป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด (2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ (3) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (4) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง (5) การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย (6) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ (8) การเฝ้าระวั งและป้องกันประเด็น
ทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง (9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (10) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน
(11) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และ (12) การพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
- ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราช
ประสงค์ ร้อยละ 100

เจ้าภาพระดับ
นโยบาย
สยศ.ตร.(ผก.)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์
และทรงเป็นประมุข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 เผยแพร่
และน้อมนาแนวพระราชดาริไปปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง
และภัยคุกคามของชาติ

1. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความมั่นคง
ปลอดภัย

3. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย

- ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตารวจ
ในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคง*
ของรัฐ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

สยศ.ตร.(ผค.)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.4 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการและ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชน

4. ประชาชนได้รับการอานวย
ความยุติธรรมทางอาญาและการบริการ
ด้วยความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาค
และเป็นธรรม

ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตารวจ
2.1 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการบนสถานี (Front Office) และนอกสถานีตารวจ
(จราจร จิตอาสาพัฒนา สายตรวจ) ของเจ้าหน้าที่ตารวจ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 *
2.2 ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการ
อานวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สยศ.ตร.
(ยศ. ผอ. ผค. และ
ผก.)

2. คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์
พร้อมธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ

สยศ.ตร.(ผก.)

* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบายต้องประสานหน่วยรับผิดชอบในการ
จัดทารายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดาเนินการประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานในภาพรวมของสานักงานตารวจแห่งชาติ
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• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์และทรงเป็นประมุข
ดาเนินการป้องกันปราบปราม ถวายความปลอดภัย และเทิดทูนและป้องกันมิให้มีใครล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการถวายความปลอดภัย
ทั้ งในด้ านบุ ค ลากร/เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน อุ ป กรณ์ เครื่อ งมื อเครื่อ งใช้ อาวุ ธ ยุ ท โธปกรณ์ และยานพาหนะ ให้ เพี ย งพอและพร้อ มต่ อ การปฏิ บั ติ งาน พั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพ
และความเข้มแข็งของกลไกที่เกี่ยวข้องกับ การป้องกันและป้องปรามการล่วงละเมิดสถาบันหลัก รวมทั้งบริหารจัดการจราจรอย่างเป็นระบบ โดยกา หนดมาตรการ รูปแบบ
และหน้าที่หน่วยรับผิดชอบอย่างชัดเจน ทั้งด้านการบินและการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานตารวจแห่งชาติ
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1.1 ถวายความปลอดภัยและจัดการจราจรอันเกี่ยวเนื่องกับการถวายความปลอดภัยให้สมพระเกียรติ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานกิจการพิเศษ)
(สยศ.ตร.(ผก.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานกิจการพิเศษ)
(สยศ.ตร.(ผก.))
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หน่วยปฏิบัติ/หน่วยร่วมดาเนินการ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1 - 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช. )
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• กองบินตารวจ (บ.ตร.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลสาเร็จตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. คัดเลือกข้าราชการตารวจที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และ
อบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตารวจปฏิบัติหน้าที่ถวาย
ความปลอดภัย

- ระดับความสาเร็จในการคัดเลือกข้าราชการตารวจเพื่อมาปฏิบัติ
หน้าที่ถวายความปลอดภัย

2. ฝึกอบรมข้าราชการตารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวาย
ความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT)

- จานวนข้าราชการตารวจที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่
ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT) ไม่น้อยกว่า 4,000 นาย

หน่วยรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ
สยศ.ตร.(ผก.)
บช.น.
ภ.1 - 9
บช.ก. และ บช.ส.
สยศ.ตร.(ผก.)

บช.ก.
(บก.ป.พิเศษ)
บช.ส. และ สทส.

3. ฝึกอบรมบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรผู้ทาหน้าที่ถวาย - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละโครงการ ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม
ความปลอดภัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

บช.ก.
(บก.ป.พิเศษ)

บช.ก.(บก.ป.พิเศษ)

4. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ อาวุธ ยุทโธปกรณ์
สาหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย

- จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะสาหรับใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยได้สาเร็จตามกรอบที่กาหนด

สยศ.ตร.(ผก.)

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

5. โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมทางยุทธวิธี

- ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการ

บช.ก.
(บก.ป.พิเศษ)

บช.ก.
(บก.ป.พิเศษ)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

6. โครงการปฏิบัติการสื่อสารถวายความปลอดภัย
องค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
เมื่อเสด็จออกนอกเขตพระราชฐานหรือที่ประทับ

- ร้อยละความสาเร็จการปฏิบัติการสื่อสารถวายความปลอดภัย
องค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อเสด็จออกนอก
เขตพระราชฐานหรือที่ประทับเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ
ต้องตามพระราชประสงค์ ร้อยละ 100

7. ทบทวน และซักซ้อมแผนการปฏิบัติแผนการเผชิญเหตุดา้ น
การรักษาความปลอดภัย

- ระดับความสาเร็จในการจัดทา ทบทวน และซักซ้อม
แผนการปฏิบัติแผนการเผชิญเหตุด้านการรักษาความปลอดภัย

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ
สทส.
สทส.

สยศ.ตร.(ผก.)

สยศ.ตร.(ผก.)
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กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1.2 พัฒนาประสิทธิภาพและความเข้มแข็งของกลไกที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานกิจการพิเศษ)
(สยศ.ตร.(ผก.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานกิจการพิเศษ)
(สยศ.ตร.(ผก.))

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1 - 9 (ภ.1 - 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• โรงเรียนนายร้อยตารวจ (รร.นรต.)
• กองบินตารวจ (บ.ตร.)
• กองสารนิเทศ (สท.)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลสาเร็จตามกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. สร้างจิตสานึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
1.1 รณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสานึกของประชาชน
ให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

- รณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสานึกของประชาชนให้มี
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า 3,650 ครั้ง

1.2 รณรงค์สร้างจิตสานึกและค่านิยมโดยชุมชนและมวลชน - รณรงค์สร้างจิตสานึกและค่านิยม โดยชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
สัมพันธ์เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
เพือ่ สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จานวน 338
ชุมชน (ในพื้นที่กรุงเทพฯ)/448 หมู่บ้าน (ในพื้นที่ต่างจังหวัด)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

บช.ส.

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

บช.ส./บช.น.
และ
บช.ตชด.

บช.ส.
บช.น. และ
บช.ตชด.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สท.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

2. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

- จานวนครั้งในการรณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสานึก
ของประชาชนให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ไม่น้อยกว่า 10,000 ครั้ง

3.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ชั้นสัญญาบัตรเพื่อบรรจุหัวข้อการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
สถาบันชาติ/ศาสนา/พระมหากษัตริย์

-หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรได้รับการ
บรรจุหัวข้อการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันชาติ/ศาสนา/
พระมหากษัตริย์ ร้อยละ 100

บช.ศ. รร.นรต.
และ ศฝร.

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

4.โครงการบรรจุหัวข้อการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบัน
ชาติ/ศาสนา/พระมหากษัตริย์ ในทุกหลักสูตร

- หลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยตารวจมีการบรรจุหัวข้อการ
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันชาติ/ศาสนา/พระมหากษัตริย์
ร้อยละ 100

รร.นรต.

รร.นรต.

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 เผยแพร่และน้อมนาแนวพระราชดาริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
น้อมนาศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนับเป็นภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินอันล้าค่า มาเป็นหลักคิดสาคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของตารวจ
การดารงชีพของข้าราชการตารวจ และการถ่ายทอดไปสู่ ประชาชนคนไทย โดยคานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผ ล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้
ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทา เพื่อให้เกิด ความอยู่ดีมีสุข เป็นสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของทางสายกลาง และ
ความไม่ประมาท รวมทั้งสนับสนุนการดาเนินการให้เป็นไปตามพระปฐมบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีพระราชปณิธาน และ
ความตั้งใจอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบ สาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และแนวพระราชดาริต่าง ๆ ของพระบาทส มเด็จพระมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ตลอดจนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระองค์เองในการบาบัดทุกข์ บารุงสุขให้แก่พสกนิกร โดยสนับสนุนการดาเนินการ
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริตามภารกิจของสานักงานตารวจแห่งชาติให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบาย และสมพระเกียรติ
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 น้อมนาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ
(กองแผนงานกิจการพิเศษ) (สยศ.ตร.(ผก.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานกาลังพล (สกพ.)/บช.ตชด.

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัด
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. สร้างช่องทางในการเข้าถึงเนื้อหาวิชาให้ทั้งตารวจใน
หลักสูตรและตารวจที่ไม่ได้เข้าหลักสูตร /เผยแพร่หลักสูตร
ให้ข้าราชการศึกษาและนาไปประยุกต์ใช้/สร้างสื่อให้มี
ความน่าสนใจในการเข้าไปเรียนรู้

- จานวนช่องทางในการเข้าถึงเนื้อหาวิชาให้ทั้งตารวจในหลักสูตร
และตารวจที่ไม่ได้เข้าหลักสูตร /เผยแพร่หลักสูตรให้ข้าราชการ
ศึกษาและนาไปประยุกต์ใช้/สร้างสื่อให้มีความน่าสนใจ
ในการเข้าไปเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง

2. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

- หน่วยงานในสังกัด (บช.ตชด.) มีการน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- ครัวเรือนของข้าราชการตารวจมีการน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการในครัวเรือน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- ครัวเรือนประชาชนในพื้นที่ 1) รอบที่ตั้งหน่วยงานในสังกัด บช.
ตชด. (ยกเว้น บช.ตชด.ส่วนกลาง) ,2) รอบที่ตั้ง รร.ตชด., และ
3) รอบพื้นที่ตั้งโครงการฯ ของ บช.ตชด. ที่น้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มาเป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการในครัวเรือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ศ.

ปฏิบัติ
บช.ศ.

บช.ตชด.

บช.ตชด.
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กลยุทธ์ที่ 1.2.2 ส่งเสริม สืบสาน ต่อยอด และสนับสนุนโครงการพระราชดาริและอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานกิจการพิเศษ)
(สยศ.ตร.(ผก.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานในการ
ดาเนินการโครงการพระราชดาริและอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ประกอบด้วย
1.1 โครงการตามพระราชดาริ
1) สนับสนุนการดาเนินการโครงการจิตอาสา
- โครงการตามพระราชดาริที่หน่วยได้รับมอบหมายสามารถ
พระราชทานตามแนวพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระ
ดาเนินการหรือสนับสนุนการดาเนินการได้บรรลุผลสาเร็จ
ปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล อย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 100
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร
ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2) โครงการตามพระราชดาริ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ตชด.

ปฏิบัติ
บช.ตชด.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3) แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่
ชายแดนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตาม
พระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560 2569)
เป้าหมายหลักที่ 1 : การเสริมสร้างสุขภาพเด็กตั้งแต่
ในครรภ์มารดา

- ระดับความสาเร็จของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
ที่ดาเนินการตามเป้าหมายหลักที่ 1 ด้านการเสริมสร้างสุขภาพเด็ก
ตั้งแต่ในครรภ์มารดาของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารตามพระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5
(พ.ศ. 2560 - 2569)

1.2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตร
2) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริทหี่ น่วยได้รับมอบหมาย
สามารถดาเนินการหรือสนับสนุนการดาเนินการได้บรรลุผลสาเร็จ
ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงาน กปร.) กาหนด ร้อยละ 100

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ตชด.

ปฏิบัติ
บช.ตชด.

บช.ตชด.

บช.ตชด.
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กลยุทธ์ที่ 1.2.3 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ให้แก่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของตารวจตระเวนชายแดน
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ กองยุทธศาสตร์ (สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลสาเร็จตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชายแดน
ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตาม
พระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560 2569)
เป้าหมายหลักที่ :2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
3) เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทาง
จริยธรรม
4) เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพ
5) เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6) เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ สืบทอด
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติไทย
7) ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน
8) พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้

- ระดับความสาเร็จของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
ทีด่ าเนินการตามเป้าหมายหลัก ที่ 2 - 7 ของแผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดาริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560 - 2569)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ตชด.

ปฏิบัติ
บช.ตชด.
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กลยุทธ์ที่ 1.2.4 ดาเนินการและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
เจ้าภาพระดับนโยบาย
เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
หน่วยปฏิบัติ
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานกิจการพิเศษ) • สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานกิจการพิเศษ) • ทุกหน่วยในสังกัด
(สยศ.ตร.(ผก.))
(สยศ.ตร.(ผก.))
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.(ผก.)

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

1. จัดทาแผนการดาเนินการ ขับเคลื่อนและสนับสนุน
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ
(จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ)

- ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนการดาเนินการ ขับเคลื่อน
และสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ
(จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ)

2. จัดทาแผนการดาเนินการ ขับเคลื่อนและสนับสนุนจราจร
โครงการพระราชดาริ

- ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนการดาเนินการ
ขับเคลื่อนและสนับสนุนจราจรโครงการพระราชดาริ

สยศ.ตร.(ผค.)

บช.น.

3. ขับเคลื่อนและสนับสนุนการดาเนินการตามแนวทาง
อาสาจราจร

- ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดาเนินการ
ตามแนวทางอาสาจราจร

สยศ.ตร.(ผค.)

บช.น. ภ.1 - 9
และ บช.ก.

4. โครงการเครือข่ายจิตอาสาเพื่อความปลอดภัยทางถนน
ในชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับทางหลวง (นาร่อง)

- อุบัติเหตุทางถนนในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงลดลง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

บช.ก.

บช.ก.

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและภัยคุกคามของชาติ
สนั บสนุน การดาเนินการแก้ไขปัญ หาด้านความมั่นคงตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่มี ผลกระทบต่อความมั่ นคง ในภารกิ จ ของส านั กงานตารวจแห่ งชาติ อย่ างจริงจัง โดยร่วมขับเคลื่ อนการดาเนิ นงานตามแนวทางที่ หน่วยเจ้าภาพแผนแม่บทด้านความมั่ นคงใน
ระดับประเทศกาหนด โดยพัฒนาศักยภาพ และมีขีดความสามารถในการรับมือกับภัยทุกรูปแบบ พัฒนากลไกเฝ้าระวัง แจ้งเตือน สร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันแก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในระดับชุมชน พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ เสริมสร้างความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพในประชาคมข่าวกรอง
รวมทั้งหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศ และพัฒนาเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสารกับภาคเอกชนประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของระบบงาน
ข่าวกรองอย่างต่อเนื่องและจัดทาแผนรวบรวมข่าวสาร รวมถึงพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางข่าวกรองกับทุกภาคส่วน โดยพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพของเทคโนโลยี ระบบฐานข้อมูล
และองค์กรด้านการข่าว พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย ทันสถานการณ์ และสามารถเชื่อมโยงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ในทุกมิติเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ให้สามารถแก้ไขปัญหาความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์และระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง
ที่เป็นรูปธรรม
และเนื่องจากสานักงานตารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ในการรับมือกรณีเกิดภัยพิบัติ ภัยคุกคาม เผชิญกับภาวะไม่ปกติ จึงต้องมีความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน โดยทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณสาหรับการดาเนินงานของสานักงานตารวจแห่งชาติสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยน
องค์ความรู้และประสบการณ์ จิตอาสาภัยพิบัติ พัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของสานักงานตารวจแห่งชาติ โดยพัฒนาระบบการบริหารเหตุการณ์ในสถานการณ์และ
ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม สารสนเทศ และการสื่อสารสนับสนุน
การปฏิบัติงาน การจัดหาครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย พัฒนากระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านการแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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กลยุทธ์ที่ 1.3.1 ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.1 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการข่าว
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผค.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1 - 9 (ภ.1 - 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

1. บูรณาการความร่วมมือด้านข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์
และข่าวกรองเชิงรุก กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ปรับปรุง พัฒนาการสืบสวนหาข่าวและตรวจสอบ
พฤติการณ์บุคคล และองค์กร
2.1 โครงการสืบสวนหาข่าวและตรวจสอบพฤติการณ์
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)
2.2 โครงการสืบสวนหาข่าวและปราบปรามชาวต่างชาติ
ที่เป็นภัยต่อความมั่นคง
3. รวบรวมข่าวที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ
การรักษาความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่ที่ส่งให้
กับผู้ใช้ข่าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์

- การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาข่าวกรองฯ
ไม่น้อยกว่า 120 ครั้ง/ปี

- มีเครือข่ายแหล่งข่าวเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 20 แหล่งข่าว

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ส.

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

บช.ส.

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

บช.ส.

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

- สืบสวน ตรวจสอบ ติดตามบุคคลตามเลขคดีสืบสวน
ไม่น้อยกว่า 10 ราย
- ผลิตข่าวกรองที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ การรักษา
ความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ที่นามาใช้ประโยชน์
ไม่น้อยกว่า 3,500 เรื่อง

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.2 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านชายแดนและน่านน้า
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผค.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

1. การปฏิบัติงานด้านชายแดน การเฝ้าระวังป้องกัน
ชายแดนและพัฒนาระบบการแจ้งเตือน
1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังชายแดน
1.2 โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนและเฝ้าระวัง
สถานการณ์ชายแดน
1.3 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศ
รอบบ้านในระดับพื้นที่สนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง

ปฏิบัติ

- หมู่บ้านเป้าหมายที่ดาเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
บช.ตชด.
บช.ตชด.
สถานการณ์ชายแดน เพื่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐ และ สยศ.ตร.
ไม่น้อยกว่า 4,500 หมู่บ้าน (ตามสถานการณ์และตามที่หน่วย
(วจ.)
ควบคุมทางยุทธการมอบหมายในปี 2564)
- ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตารวจ
ในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์และความมั่นคงของรัฐ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 *
จกรรมจ่าตัยงบประมาณ
วชีวัด และหน่
วยรับของส
ผิดชอบ
รองรัารวจแห่
บการดงชาติ
าเนิทีน่หงานตามกลยุ
ทธ์บนโยบายต้องประสานหน่วยรับผิดชอบในการ
* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความสาเร็แผนงาน/โครงการ/กิ
จของการดาเนินงานจากการใช้
(PART)
านักงานต
น่วยเจ้าภาพระดั
จัดทารายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดาเนินการประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานในภาพรวมของสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

2. การปฏิบัติงานด้านน่านน้า
2.1 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในเขตน่านน้าและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ทางทะเล

- ออกตรวจดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตน่านน้า
70,900 ครั้ง/ปี

2.2 แผนงานจัดกาลังพลและเรืออานวยความสะดวก
ด้านการทางน้าในช่วงเวลาเร่งด่วน เทศกาลสาคัญ
และวันหยุดติดต่อกัน

- จานวนอุบัติเหตุทางน้าลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

2.3 แผนการผลิตข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร
ชั้นประทวนที่ฝากเรียนกับกองทัพเรือ

- จานวนข้าราชการตารวจที่ฝากเรียนกับกองทัพเรือเป็นไป
ตามกรอบที่กาหนด
- ชั้นสัญญาบัตร 10 นาย
- ชั้นประทวน 35 นาย

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

บช.ก.
(บก.รน.)

บช.ก.
(บก.รน.)
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กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.3 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผค.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
หน่วยปฏิบัติ
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานความมั่นคง) • ทุกหน่วยในสังกัด
(สยศ.ตร.(ผค.))

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. เตรียมความพร้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานข้างเคียง

- หน่วยงานระดับ บก./ภ.จว. ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบบูรณาการร่วมกับหน่วยราชการข้างเคียง
เพื่อเตรียมรับสาธารณภัย อย่างน้อย 1 ครั้ง

2. สนับสนุนอากาศยานเพื่อปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเมื่อได้รับ
การร้องขอหรือคาสั่ง

- สนับสนุนอากาศยานเพื่อปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเมื่อได้รับ
การร้องขอหรือคาสั่งได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.(ผค.)

ปฏิบัติ
บช.น. และ
ภ.1 - 9

บ.ตร.

บ.ตร.
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กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.4 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผค.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1 - 9 (ภ.1 - 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.)
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• สานักงานส่งกาลังบารุง (สกบ.)
• โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)
• กองบินตารวจ (บ.ตร.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ปราบปรามจับกุมผู้ผลิตยาเสพติด ผู้ค้า ผู้ลาเลียง
ยาเสพติดทุกระดับ
- โครงการการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพล
และกลุ่มชาติพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ตัวชี้วัด
- ขยายผลเครือข่ายยาเสพติดหรือตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
- ยุติบทบาทกลุ่มการค้าคดียาเสพติดระดับสาคัญได้
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30
- ดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ไม่น้อยกว่า 168,100 ราย
- ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดาเนินงาน
ป้องกันปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตารวจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

บช.ปส.

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

2. แผนงานการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ - สกัดกั้นยาเสพติดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของปริมาณ
- โครงการบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ชายแดน ยาเสพติดที่จับกุมได้ ทั้งประเทศ
และพื้นที่พักคอย Heart Land
* ตั ว ชี้ วัด ตามโครงการประเมิ น ระดั บ ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น งานจากการใช้ จ่ ายงบประมาณ (PART) ของส านั ก งานต ารวจแห่ งชาติ ที่ ห น่ ว ยเจ้ าภาพระดั บ นโยบาย
ต้องประสานหน่วยรับผิดชอบในการจัดทารายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดาเนินการประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานใน
ภาพรวมของสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
3. แผนงานสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
3.1 โครงการ : การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) ประเทศไทย
3.2 โครงการที่ : ตารวจประสานโรงเรียน
(1 ตารวจ 1 โรงเรียน)
4. แผนงานการเสริมสร้างสภาพแวดล้อม เพื่อการป้องกัน
ยาเสพติด
- โครงการที่ดาเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ปส.

ปฏิบัติ
บช.น. และ ภ.1 - 9

บช.ปส.

บช.น. และ ภ.1 – 9

- จานวนประชากรวัยเสี่ยง (ห้วงอายุ 3 - 29 ปี )
ตามเป้าหมายของแผน มีการสร้างภูมิคุ้มกัน 493,500 คน
- โรงเรียนมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการตารวจประสานโรงเรียน
(1 ตารวจ 1 โรงเรียน) จานวน 1,483 แห่ง

- พื้นที่มีปัญหาแพร่ระบาดยาเสพติดเกิดการจัดการเพื่อเสริมสร้าง
ให้มีพื้นที่ปลอดภัย (จานวน 1,483 หมู่บ้าน/ชุมชน)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

5. แผนงานการขับเคลื่อนแผนพื้นที่พิเศษ
5.1 โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปราม
กลุ่มการค้าและอิทธิพล ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฯ
ภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 - 2565)
5.2 โครงการเก็บและตรวจสารพันธุกรรม (DNA)
ของบุคคลกลุ่มเสี่ยงและจากวัตถุพยานที่เกี่ยวข้องกับคดี
ยาเสพติดและคดีอาญาอื่น ๆ ในพื้นที่ ภ.5 และ ภ.6
6. สืบสวนสอบสวนขยายผลคดียาเสพติดตามมาตรการ
สมคบ มาตรการทางทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ทั้งระบบ
7. จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจประจาจุดล่อแหลมซึ่งมีความเสี่ยง
ที่จะเป็นจุดลักลอบค้าขายยาเสพติดในชุมชน
8. เสริมสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนข่าวสารกับนานา
ประเทศในการแก้ปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาและดาเนินการตามคาร้อง
ขอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

- ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงานการขับเคลื่อน
แผนพื้นที่พิเศษ

- ผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาดถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

บช.ปส.

บช.น. และ ภ.1-9
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

9. สกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนทุกด้านทั้งทางบก
ทางอากาศยาน ทางน้า ชายฝั่งทะเล เกาะแก่ง ที่ปรากฏ
การลักลอบนาเข้ายาเสพติด โดยบูรณาการการดาเนินการ
ร่วมกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง
10. โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา
ต่อความสงบเรียบร้อยภายใน
11. โครงการตารวจประสานโรงเรียน
12. โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย

-สกัดกั้นปริมาณยาเสพติดให้ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ของจานวนปริมาณยาเสพติด (ยาบ้าและไอซ์) ที่จับกุมได้ทั้งประเทศ

13. โครงการประชาคมหมู่บ้านต่อต้านยาเสพติด

- สถานีตารวจทุกแห่ง ดาเนินการจัดทาประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน
ต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบอย่างน้อย จานวน 10 หมู่บ้าน/
ชุมชน

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ปส

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

สยศ.ตร.(ผอ.)
และ บช.ปส.

บช.น. และ ภ.1 – 9

- จานวนสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า
119 แห่ง
- จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 3,849 แห่ง
- จานวนประชากรวัยเสี่ยงสูง ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน
ป้องกันยาเสพติด ไม่น้อยกว่า 493,500 คน

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.5 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผค.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• ตารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยปฏิบัติ
• ตารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.)
• สานักงานส่งกาลังบารุง (สกบ.)
• โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)
• กองบินตารวจ (บ.ตร.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

1.2 โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ตัวชี้วัด

- เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ในบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับ
จานวนเหตุการณ์รุนแรง 3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2561 - 2563)
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5
- ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ต่อการเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ปรับแก้จากของ ศปก.ตร.สน.)

2. ขจัดหรือลดปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดความรุนแรง
ในพื้นที่
- โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัด - ความสูญเสียจากเหตุความรุนแรงลดลง ร้อยละ 50
ชายแดนภาคใต้

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

ภ.9
(ศปก.ตร.สน.)

ภ.9

ภ.9
(ศปก.ตร.สน.)

ภ.9 และ บช.ตชด.

ภ.9
(ศปก.ตร.สน.)

ภ.9 และ บช.ตชด.
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กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.6 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผค.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผค.))
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1 - 9 (ภ.1 - 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
• สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.)
• สานักงานส่งกาลังบารุง (สกบ.)
• กองบินตารวจ (บ.ตร.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวไม่พึงปรารถนา
1.สกัดกั้นบุคคลไม่พึงประสงค์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและ - สกัดกั้นคนต่างด้าวที่ไม่พึงประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ความสงบเรียบร้อยไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักร
ตรวจพบคนต่างด้าวจากบัญชีต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร
ไม่เกินร้อยละ 1
1.1 โครงการระบบคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้าและ
วิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางผ่านจุดผ่านแดนทางน้าระยะที่ 1
1.2 ต่อยอดและเพิ่มเติมระบบการตรวจสอบคัดกรอง
ผู้โดยสารล่วงหน้า APPS ให้ครอบคลุมทุกช่องทาง
ทั้งทางอากาศ (เพิ่มเติมจาก 4 สนามบิน) และทางน้า
1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ให้สามารถเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฐานข้อมูล
ให้ครบทุกหน้างานของหน่วยงานความมั่นคงนานาชาติได้
(Interpol ของ ตารวจสากล) (I24/7)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

สตม.

สตม. บช.ตชด. ตท.
และ บก.รน.

สตม.

สตม.

สตม.

สตม.

ตท. และ สตม.

ตท. และ สตม.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2. ตรวจคัดกรองบุคคล และพาหนะในการเดิน
ทางเข้าออกราชอาณาจักร

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

สตม.

สตม.

สตม.

สตม.

- สกัดกั้นคนต่างด้าวที่ไม่พึงประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ตรวจพบคนต่างด้าวจากบัญชีต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร
ไม่เกินร้อยละ 1

2.1 บูรณาการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การตรวจคนเข้าเมืองและระบบบริการงานตรวจคนเข้าเมือง
ให้เป็นระบบเดียว
- โครงการพัฒนาระบบตรวจพิสูจน์บุคคลโดย
เทคโนโลยี Biometrics (ลายพิมพ์นิ้วมือและภาพถ่าย
ใบหน้า) ให้เป็นระบบหลักในการตรวจคนเข้าเมือง
One System
2.2 บูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบ
สารสนเทศคนเข้าเมืองกับหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง
1) เชื่อมโยงการดาเนินการโครงการอานวยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการออกหนังสือ
ผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border pass)
กับกระทรวงมหาดไทย
2) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบ CCTV
เพื่อควบคุมการตรวจคนเข้าเมือง (IMMIGRATION
CONSOLIDATION CCTV)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2.3 พัฒนาต่อยอดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานตรวจ
คนเข้าเมืองเพื่อคัดกรองบุคคลไม่พึงประสงค์ไม่ให้เข้ามาใน
ราชอาณาจักร
2.4 พัฒนานาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
- ระยะเวลาที่ใช้ในการคัดกรองและอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร
อานวยความสะดวกด้านพิธีการคนเข้าเมือง
ต่อคนลดลง (ไม่เกิน 40 วินาที/คน)
- โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สาหรับลงทะเบียนข้อมูล
Biometrics ล่วงหน้า (Self-registration Kiosk)
3. การตรวจสอบ ควบคุม คนต่างด้าวที่พานักอยู่
ในราชอาณาจักร
3.1 สืบสวน ป้องกัน ปราบปราม และจับกุมผู้ลักลอบ
หลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนาผิดเงื่อนไข
การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรหรือกระทาผิดตาม
กฎหมายอื่น
- โครงการสืบสวน ปราบปราม จับกุม ผลักดัน
และส่งกลับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ผลการผลักดัน ส่งกลับคนต่างด้าวผิดกฎหมายกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร ไม่น้อยกว่า 200,000 คน

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

สตม.

สตม.

สยศ.ตร.(ผค.)
และ
สตม.

บช.น. ภ.1 – 9 บช.ก.
บช.ทท. บช.ตชด. สตม.
และ บช.ส.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
3.2 พัฒนาระบบการตรวจสอบ ควบคุม และให้บริการคน
ต่างด้าวที่พานักอยู่ในราชอาณาจักร
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์บุคคล
ประจาจุดคัดกรองโดยเทคโนโลยี Biometrics
2) ระบบแจ้งที่พักอาศัยตามมาตรา 38 สาหรับ
ผู้ประกอบการ ให้สามารถใช้งานผ่าน Mobile ได้ (Mobile
Application)
3.3 พัฒนากระบวนการส่งกลับคนต่างด้าวผิดกฎหมาย
ออกนอกราชอาณาจักรให้เป็นไปตามขั้นตอนโดยยึดหลักสิทธิ
มนุษยชน
3.3.1 ดูแลคนต่างด้าวระหว่างรอการส่งกลับออกนอก
ราชอาณาจักร
- โครงการก่อสร้างสถานกักตัวคนต่างด้าว
เพื่อรอการส่งกลับ สตม. แห่งใหม่

ตัวชี้วัด
- ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบตรวจสอบ ควบคุม
และให้บริการคนต่างด้าว

- ระดับความสาเร็จในการดูแลคนต่างด้าวระหว่างรอการส่งกลับ
ออกนอกราชอาณาจักร

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สตม.

ปฏิบัติ
สตม.

สตม.

สตม.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

- โครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกผู้ต้องหา
ของ ตม.จว.ตาก
- โครงการรักษาพยาบาลเพื่อผู้ต้องกักที่รอการส่งกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร
- โครงการป้องกันโรคติดต่อและเสริมสร้างสุขอนามัย
ภายในห้องกัก (IDC HEALTHY) นอกราชอาณาจักร
3.3.2 การผลักดันส่งกลับคนต่างด้าวที่ถูกกักตัวในห้อง - ระดับความสาเร็จของการผลักดันส่งกลับคนต่างด้าวที่ถูกกักตัวใน
กัก สตม. ออกนอกราชอาณาจักรหรือเดินทางไปประเทศ
ห้องกัก สตม. ออกนอกราชอาณาจักรหรือเดินทางไปประเทศ
ที่สาม
ที่สาม
- ผลักดันส่งกลับคนต่างด้าวผิดกฎหมายโดยคดีถึง
ที่สุดแล้วออกนอกราชอาณาจักร
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อผลักดันส่งกลับคนต่างด้าวที่กักตัวเกิน 7 วัน
ออกนอกราชอาณาจักร

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สตม.

ปฏิบัติ
สตม.

สตม.

สตม.

.

57

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.7 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
และภัยคุกคามต่าง ๆ
เจ้าภาพระดับนโยบาย
เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
หน่วยปฏิบัติ
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานความมั่นคง) • กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
(สยศ.ตร.(ผค.))
• ตารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1 - 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
• สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.)
• สานักงานสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• สานักงานส่งกาลังบารุง (สกบ.)
• โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)
• กองการต่างประเทศ (ตท.)
• กองบินตารวจ (บ.ตร.)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ป้องกันปราบปรามและดาเนินคดีเกี่ยวกับการกระทา
ความผิดการค้ามนุษย์
1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปราม
และดาเนินคดีเกี่ยวกับการกระทาความผิดการค้ามนุษย์

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ

- จานวนผู้กระทาผิดในคดีค้ามนุษย์และความผิด ที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่า 300 คน
- จานวนการดาเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ ไม่น้อยกว่า 200 คดี
- พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการตรวจเพื่อป้องกัน ปราบปรามการค้ามนุษย์
ไม่น้อยกว่า 1,000 ครั้ง

บช.ก.

บช.น.
ภ.1 – 9
และ บช.ก.

- ปรับปรุงแผนป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
สานักงานตารวจแห่งชาติ (ปคม.ตร.) ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และข้อเสนอแนะในรายงานการค้ามนุษย์
ของสหรัฐอเมริกา และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ

- ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงแผนป้องกันปราบปราม
การค้ามนุษย์สานักงานตารวจแห่งชาติ (ปคม.ตร.)

บช.ก.

สยศ.ตร.(ผอ.)
บช.น. บช.ก.
ภ.1 – 9, รร.นรต.
และ สตม.

1.2 งานพิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกัน
ปราบปรามการค้ามนุษย์ (พดส.ตร.)
- ปรับปรุงแผนพิทักษ์ (พดส.ตร.) ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และข้อเสนอแนะในรายงานการใช้แรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวร้ายของสหรัฐอเมริกาและขับเคลื่อน
ไปสู่การปฏิบัติ

- ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงแผนศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี
ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ (พดส.ตร.)

สยศ.ตร.(ผอ.)

บช.น. ภ.1 – 9 บช.ก.
สตม. และ รพ.ตร.

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2. ต่อต้านและปราบปรามการก่อการร้าย
2.1 สืบสวนหาข่าว และวิเคราะห์ข่าวที่นาไปสู่การป้องกัน - จานวนข่าวกรองที่นาไปสู่การป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย
การก่อการร้าย
ไม่น้อยกว่า 5 ข่าว
2.2 ทบทวนความรู้ แลกเปลี่ยนบทเรียนและ
ประสบการณ์ในการดาเนินงานด้านการก่อการร้ายสากล

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการก่อการร้ายสากล
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง
- ประชุมและอบรมสัมมนาเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการข่าว
การก่อการร้ายกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ อย่างน้อย 2 ครั้ง

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

บช.ส.

บช.ส.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

- จับกุมผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้ ไม่น้อยกว่า 4,158 คดี

บช.ก

บช.ก

3.2 โครงการป้องกันปราบปรามการกระทาความผิด
- จานวนผลการจับกุมผู้กระทาความผิดฯ ลดลง 25 คดี
เกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ ด้านสัตว์ป่า พันธุ์พืชป่า และ
ไม้หวงห้าม ตามสนธิสัญญาไซเตส (CITES) และตามข้อตกลง
(SOMTC)

บช.ก

บช.ก

บช.ก

บช.ก

3. ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 ปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.3 โครงการปราบปรามการลักลอบค้างาช้าง

- พื้นที่เสี่ยงได้รับการตรวจสอบ ไม่น้อยกว่า 600 ครั้ง

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

61

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
4. ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนออนไลน์
ปลอดจากภัยเทคโนโลยี
1) โครงการครูไซเบอร์
2) โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยไซเบอร์
(จ่าฮูกสอนเด็ก) เยาวชนเข้าร่วมโครงการอบรมฯ
3) โครงการอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายประสานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
4.2. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์
พยานหลักฐานทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี
4.3. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิการให้กับข้าราชการ
ตารวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ (รวมปรับพื้นฐานตารวจย้ายมาใหม่)

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

บช.ก.

บช.ก.

- ข้าราชการตารวจระดับ รอง สว. ขึ้นไป เข้าร่วมฝึกอบรม
จานวน 50 คน

บช.ก.

บช.ก.

- ข้าราชการตารวจ เข้าร่วมฝึกอบรมจานวน ไม่น้อยกว่า 400 คน

บช.ก.

บช.ก.

- ข้าราชการตารวจระดับรองสารวัตรขึ้นไป เข้าร่วมอบรม
จานวนไม่น้อยกว่า 100 คน
- เยาวชนเข้าร่วมโครงการอบรมฯ จานวน ไม่น้อยกว่า 1,000 คน
- ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ จานวนไม่น้อยกว่า 50 คน

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

4.4 โครงการอบรมพนักงานสอบสวน และบุคลากรในประ - ข้าราชการตารวจระดับรองสารวัตร เข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ
บวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
จานวนไม่น้อยกว่าง 100 คน
กรณีที่เป็นการกระทาผิดที่เกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

บช.ก.

บช.ก. บช.น. และ ภ.1 - 9

4.5 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทาง - ข้าราชการตารวจ เข้าร่วมฝึกอบรมจานวน ไม่น้อยกว่า 100 คน
เทคโนโลยีเฉพาะทางและยุทธวิธีตารวจเพื่อความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน

บช.ก.

บช.ก.

4.6 โครงการอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ตรวจสอบความ
ปลอดภัยของระบบและซอฟต์แวร์สืบค้นข้อมูลบน
อินเตอร์เน็ต

- ข้าราชการตารวจ เข้าร่วมฝึกอบรมจานวน ไม่น้อยกว่า 45 คน

สทส.

สทส.

5. ป้องกันปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- โครงการป้องกันปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะทางด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา

- จับกุมผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
ไม่น้อยกว่า 2,500 คดี

บช.ก.
(ปอศ.)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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บช.ส. บช.ตชด. และ
บช.ปส.
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กลยุทธ์ย่อย 1.3.2 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคง
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผค.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
หน่วยปฏิบัติ
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานความมั่นคง) • กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
(สยศ.ตร.(ผค.))
• ตารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1 - 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
• สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.)
• สานักงานสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• สานักงานส่งกาลังบารุง (สกบ.)
• โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)
• กองการต่างประเทศ (ตท.)
• กองบินตารวจ (บ.ตร.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. พัฒนาระบบการบริหารเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ
1.1 ทบทวนและปรับปรุงมาตรการและขั้นตอน
- ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผน มาตรการและ
การบริหารเหตุการณ์
ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุที่เกี่ยวข้องในการบริหารเหตุการณ์
1.2 ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ต่าง ๆ
1.3 กาหนดแนวทางในการบริหารจัดการ (การกาหนด
หลักเกณฑ์การคัดเลือก สรรหา และควบคุม) อาสาสมัคร
ที่เข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
1.4 ตรวจสอบความพรอมดานการสงกาลังบารุง
1.5 ติดตามและประเมินกระแสสื่อมวลชนและสาธารณชน
1.6 วางแผนงานการดาเนินงานและบูรณาการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

สยศ.ตร.(ผค.)

บช.น. ภ.1 - 9 บช.ก.
บช.ส. บช.ตชด. และ
บช.ปส.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

- จานวนข้าราชการตารวจที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่า 1,500 นาย
- จานวนข้าราชการตารวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุม
สาธารณะ ไม่น้อยกว่า 35,300 นาย

สยศ.ตร.(ผค.)

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

2.2 โครงการอบรมเทคนิคการทาหน้าที่ล่ามและด้าน
พิธีการในกิจการต่างประเทศ

- ข้าราชการตารวจ ผู้เข้ารับการอบรม ผ่านการทดสอบหลังการ
อบรมจากวิทยากร เป็นจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของจานวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด

ตท.

ตท.

2.3 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในชุดปฏิบัติการสืบสวน
สอบสวนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติ
(Transnational Crime Analysis) และให้คาปรึกษาแนะนา
เพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน

- เจ้าหน้าที่ในชุดปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนที่เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถให้คาปรึกษาแนะนาพนักงานสอบสวนและฝ่ายสืบสวน
ที่กาลังดาเนินคดี “ความผิดมูลฐาน” เพิ่มไปเป็นความผิดฐาน
“มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” ได้ 1 คดี/รุ่น
(เครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ)

ตท.

ตท.

2. พัฒนาบุคลากร
2.1 ฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
และข้าราชการตารวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแล
การชุมนุมสาธารณะของสานักงานตารวจแห่งชาติ
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2.4 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการใช้ระบบเทคโนโลยี - จานวนข้อมูลการตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยทั้งไทยและต่างชาติ
ตรวจสอบบุคคลและเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ทีไ่ ด้บันทึกเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ข้อมูลคดีและข่าวกรอง สนับสนุน
กองการต่างประเทศ สานักงานตารวจแห่งชาติ
ทีมปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนความผิดฐาน “มีส่วนร่วมในองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ” ได้ไม่ต่ากว่า 1,000 รายงานข่าวสาร/รุ่น/ปี
3. การจัดหาครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ
เครื่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
- โครงการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ตามประกาศ
สานักนายกรัฐมนตรี เรื่องเครื่องมือควบคุมฝูงชน
ในการชุมนุมสาธารณะ
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคงให้มีความทันสมัย
และทันสถานการณ์และสามารถเชื่อมโยงบูรณาการ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ในทุกมิติ
- โครงการขยายและพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์
นิ้วมืออัตโนมัติ (Automated Fingerprint Identification
System : AFIS)

- จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือควบคุมฝูงชน ตามประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่องเครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า 1 ชนิด

- ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติฯ สามารถตรวจสอบ
เปรียบเทียบรหัสลายพิมพ์นิ้วมือได้ ไม่น้อยกว่า 15 ล้านนิ้ว
ต่อวินาที
- ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติฯ สามารถรองรับปริมาณ
ในการนาเข้าและรับผลการตรวจสอบได้ ไม่น้อยกว่า 15,000 ราย
ต่อวัน
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หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
ตท.

ปฏิบัติ
ตท.

สยศ.ตร.(ผค.)

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

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.
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• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
กลยุทธ์ที่ 1.4.1 เพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงเพื่อสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4.1.1 บริหารจัดการและอานวยความสะดวกด้านการตรวจคนเข้าเมือง
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผค.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

หน่วยปฏิบัติ
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.เพิ่มประสิทธิภาพการอานวยความสะดวกด้านการตรวจ
คนเข้าเมืองให้กับคนต่างด้าว ผู้ประกอบการ และนักลงทุน
1.1 ก่อสร้างอาคารที่ทาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานให้ครบทุกภูมิภาค
1.2 จัดหาครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมีความเหมาะสมตาม
มาตรฐานที่กาหนดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนางาน
ตรวจคนเข้าเมืองให้ครอบทุก ตม.จว. ทุกภารกิจงาน

ตัวชี้วัด
- ความพึงพอใจของคนต่างด้าว ผู้ประกอบการ และนักลงทุน
ต่อการอานวยความสะดวกด้านการตรวจคนเข้าเมือง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 *
- ระดับความสาเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพการอานวยความ
สะดวกด้านการตรวจคนเข้าเมืองให้กับคนต่างด้าว ผู้ประกอบการ
และนักลงทุน

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สตม.

* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบายต้องจัดทารายละเอียดตัวชี้วัด
ส่งให้สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดาเนินการประเมินผล
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ปฏิบัติ
สตม.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.3 การอานวยความสะดวกในการให้บริการคนเข้าเมือง
1.3.1 เปิดศูนย์ให้บริการงานตรวจคนเข้าเมืองแก่
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา)
1.3.2 ให้บริการจองคิวผ่านช่องทางออนไลน์ Queue
Online
1.3.3 จัดทาระบบการแจ้งผลการอนุญาตขออยู่ต่อ
ผ่านทาง Online
1.3.4 พัฒนาปรับปรุงศักยภาพรถยนต์ตรวจการณ์
อัจฉริยะ (BMW) รถยนต์ให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile
Service) รวมทั้งเรือยนต์ตรวจการณ์ให้สามารถเชื่อมต่อ
ระบบงานสารสนเทศของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ทุก
ระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพในการควบคุมและให้บริการ
คนต่างด้าวในทุกมิติ
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ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สตม.

ปฏิบัติ
สตม.
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กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4.1.2 พัฒนาการดาเนินงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1 - 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones :
SEZs) (ตาก เชียงราย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร
สระแก้ว ตราด สงขลา นราธิวาส กาญจนบุรี)
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความ - ระบบบริการที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่
มั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
- การให้บริการด้านสังคมและความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10
พื้นที่ ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 70
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หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

สตม.

ตชด.

สตม.

ตชด.
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กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4.1.3 รักษาความปลอดภัยและอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผอ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย
และการอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล
งานประเพณีและวัฒนธรรม
2. โครงการการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวของประเทศไทย

- ควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไม่เกิน 10 คดี/นักท่องเที่ยวหนึ่งแสนคน

3. โครงการบารุงรักษาระบบบูรณาการรับแจ้งเหตุ
นักท่องเที่ยว 1155 และศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหา
นักท่องเที่ยว แบบรวมศูนย์

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ทท.

ปฏิบัติ
บช.ทท.

- ควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินที่เกิดขึ้น
กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไม่เกิน 10 คดี/นักท่องเที่ยวหนึ่งแสนคน

บช.ทท.

บช.ทท.

- ระดับความสาเร็จของการบารุงรักษาระบบบูรณาการรับแจ้งเหตุ
นักท่องเที่ยว 1155 และศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว
แบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

บช.ทท.

บช.ทท.
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอานวยความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการประชาชน
อย่างเสมอภาคเป็นธรรม
การเพิ่มศักยภาพในการบั งคับ ใช้กฎหมาย การอานวยความยุติธรรมทางอาญา และการให้ บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม เป็นภารกิจหลักของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 6 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เห็นชอบการกาหนดหน่วยเจ้าภาพ
เป้าหมายในระดับต่าง ๆ ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาจึงกาหนดหน่วยเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ
ใน 3 ระดับ ซึ่งสานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนย่อย (เจ้าภาพระดับที่ 3 (จ.3)) : การรักษาความสงบภายในประเทศ เป้าหมาย :
ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด : ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพตารวจระดับสากล (World Internal Security
and Police Index (WISPI)) ดีขึ้น โดยในช่วงปี 2561 - 2565 จะต้องอยู่ในลาดับ 1 ใน 55 ของโลก ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง โดยมีสานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคง (เจ้าภาพระดับที่ 1 (จ.1)) และเป็นหน่วยเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมาย (เจ้าภาพระดับที่ 2 (จ.2)) :
ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น สาหรับการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดข้างต้น
เจ้าภาพระดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
นโยบาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การ
1. ประชาชนมีความปลอดภัย
1.1 จานวนคดีอาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สยศ.ตร.(ผอ.)
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง
และการบังคับใช้กฎหมาย
สังคมมีความสงบเรียบร้อย
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5
1.2 อัตราการเกิดคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา ไม่เกิน 3.0 ราย ต่อประชากรแสนคน (WISPI)
1.3 จานวนคดีทาร้ายร่างกายสาหัสลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 (WISPI)
1.4 ร้อยละของคดีปล้นทรัพย์ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 (WISPI)
1.5 ระดับความสาเร็จในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
1.6 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40 (WISPI) *
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2
การอานวยความยุติธรรมพัฒนา
ระบบงานสอบสวนเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

2. ประชาชนได้รับการอานวย
ความยุติธรรมทางอาญา
และการบริการด้วยความสะดวก
รวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม

ตัวชี้วัด
ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
- ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานี
(Front Office) และนอกสถานีตารวจ (จราจร จิตอาสาพัฒนา สายตรวจ)
จากเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 *

เจ้าภาพระดับ
นโยบาย
สยศ.ตร.
(ยศ. ผอ. ผค.
และ ผก.)
และ กมค.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
และอานวยความสะดวก
แก่ประชาชน
* ตั ว ชี้ วัด ตามโครงการประเมิ น ระดั บ ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น งานจากการใช้ จ่ ายงบประมาณ (PART) ของส านั ก งานต ารวจแห่ งชาติ ที่ ห น่ ว ยเจ้ าภาพระดั บ นโยบาย
ต้องประสานหน่วยรับผิดชอบในการจัดทารายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดาเนินกา รประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
ในภาพรวมของสานักงานตารวจแห่งชาติ
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• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการบังคับใช้กฎหมาย
สานักงานตารวจแห่งชาติ กาหนดแนวทางในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม : กาหนดแนวทาง และวิธีการเพื่อบูรณาการการดาเนินงานทั้งในสานักงานตารวจแห่งชาติและในภาพรวมของ
ประเทศ โดยพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมแบบองค์รวมตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น สังคม องค์กร หน่วยงานภาครั ฐ และภาคเอกชน
เสริมความพร้อมและวางแผนภายในสานักงานตารวจแห่งชาติในด้านสรรพกาลังสาหรับการดาเนินงานในปัจจุบันและอนาคต ได้แก่ ด้านกาลังพล ทั้งในด้านจานวน ความเหมาะสม
กั บ ต าแหน่ ง ความรู้ ค วามเข้ า ใจ ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ งาน และการถ่ า ยทอดความรู้ร ะหว่ างกั น มี ก ารก าหนดแนวทางและวิ ธี ก ารในการปฏิ บั ติ งานด้ านต่ าง ๆ ที่ ชั ด เจน
และมีเครื่องมือ เครื่องใช้ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ นวัตกรรม ที่ทันสมัย ใช้ได้จริง ครอบคลุม สอดคล้องกันในทุกพื้นที่ และเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน รวมทั้ง มุ่งเน้น
การปฏิบัติงานในเชิงรุก (Proactive) ซึ่งการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก (Proactive Crime Prevention) โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงและวิเคราะห์สถานการณ์
และแนวโน้มการก่อเหตุในแต่ละพื้นที่ได้ ตลอดจนสภาพปัญหาและสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลด
จานวนคดีอาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อัตราการเกิดคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา คดีทาร้ายร่างกายสาหัส คดีปล้นทรัพย์ ระดับความสาเร็จ
ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนให้น้อยลงและหมดไปในที่สุด
2. การบั งคับ ใช้กฎหมาย : อานวยความสะดวกให้ แก่ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุ ติธ รรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมและทั่วถึง มีการ
บริหารงานที่เข้มแข็ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง มีความเป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย อย่างเคร่งครัด โปร่งใสปราศจากทุจริตคอรัปชัน กฎหมายมีความทันสมัย
ผู้กระทาผิด ได้รับโทษอย่างเหมาะสม และเป็นภาระแก่รัฐน้อยลง โดยพัฒ นากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องและตอบสนองต่อสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป
นาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ทบทวนความจาเป็นและความเหมาะสมของกฎหมาย เสนอให้มีการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทหันเหคดี ก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การช่วยเหลือป ระชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม
(การแจ้งสิทธิ การแจ้งความก้าวหน้าของคดี ฯลฯ) สร้างนวัตกรรมและนาเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนระบบงานบังคับใช้กฎหมายตามภารกิจของตารวจ และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์ที่ 2.1.1 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยมุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรม
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
เจ้าภาพระดับนโยบาย
เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานอาชญากรรม) สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานอาชญากรรม)
(สยศ.ตร.(ผอ.))
(สยศ.ตร.(ผอ.))
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หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.)
• สานักงานส่งกาลังบารุง (สกบ.)
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)
• กองบินตารวจ (บ.ตร.)

75

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

1. แผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ ตร.
ปี 2564 “พิทักษ์ราษฎร์ ป้องภัย ห่วงใยประชาชน”
1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรม
(งานควบคุมและจัดสายตรวจ)
- การปรับปรุงและใช้ประโยชน์จากนาฬิกา
อาชญากรรม
- การป้องกันเชิงรุก การวางแผน การควบคุมการ
กาหนดแผนการตรวจและการจัดสายตรวจ
1.2 การป้องกันอาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อม ลดจุด
ล่อแหลม/จุดเสี่ยง โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่จุดล่อแหลม/
จุดเสี่ยง

- ระยะเวลาในการไปถึงที่เกิดเหตุ ในเขตเทศบาล 5 นาทีและ
นอกเขตเทศบาล 15 นาที
- ระยะเวลาในการไปถึงที่เกิดเหตุ ในเขตกรุงเทพมหานคร
รัศมี 3 กม. ใช้เวลา 5 นาที รัศมี 5 กม. ใช้เวลา 10 นาที และ
รัศมี 8 กม. ใช้เวลา 15 นาที
- ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการและระงับเหตุ
ของสายตรวจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

สยศ.ตร.(ผอ.)/
สทส.

บช.น. ภ.1 - 9 บช.ก.
และ บช.ทท.

สยศ.ตร.
(ผอ.)

บช.น. และ ภ.1 - 9

76

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.3 การจัดระเบียบสังคมโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด
1) สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้าย
สถานบริการ
2) การแข่งขันรถในทาง

- ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิด
ให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการลดลง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10
- การดาเนินคดีผู้ขับขี่และผู้สนับสนุน ความผิดเกี่ยวกับการ
แข่งขันรถในทาง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10
- จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 24
- จับกุมการกระทาความผิดคดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
(กลุ่มคดีที่ 4) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา
- กลุ่มความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน 85.83 คดี/ประชากรแสน
- กลุ่มความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ ไม่เกิน 29.39 คดี/
ประชากรแสน

1.4 พัฒนาระบบข้อมูลท้องถิ่นในฐานข้อมูลระบบ
CRIMES โดยสามารถแสดงที่ตั้งที่พักอาศัยของบุคคล
ท้องถิ่นได้

- ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบข้อมูลท้องถิ่น
ในฐานข้อมูลระบบ CRIMES

.

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

ปฏิบัติ
บช.น. และ ภ.1 - 9

สทส.

สทส.
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กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1.1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
เจ้าภาพระดับนโยบาย
สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานอาชญากรรม)
(สยศ.ตร.(ผอ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
หน่วยปฏิบัติ
สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานอาชญากรรม) • กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
(สยศ.ตร.(ผอ.))
• ตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.)
• สานักงานส่งกาลังบารุง (สกบ.)
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)
• กองบินตารวจ (บ.ตร.)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลสาเร็จตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

1. พัฒนาระบบสื่อสาร/ศูนย์วิทยุ 191 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ - ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบสื่อสาร/ศูนย์วิทยุ 191
ในการให้บริการและการสื่อสาร ให้มีความรวดเร็ว แม่นยา
ถูกต้อง
2. โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัลระยะที่ 2 - ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามขั้นตอนการจัดหา
โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล ระยะที่ 2
3. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลอาวุธปืนและตรวจ
เปรียบเทียบลูกกระสุนปืนด้วยระบบอัตโนมัติในส่วนภูมิภาค
(ระยะที่ 2)

- ติดตั้งเครื่องมือตามหน่วยต่าง ๆ ในโครงการ จานวน 3 ศูนย์

4. วิเคราะห์ข้อมูลและใช้ประโยชน์ในการป้องกัน
อาชญากรรมและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ

- กลุ่มความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน 85.83 คดี/ประชากร
หนึ่งแสนคน
- กลุ่มความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ ไม่เกิน 29.39
คดี/ประชากรหนึ่งแสนคน

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สทส.

ปฏิบัติ
สทส.

สทส.

สทส.

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.

สยศ.ตร.(ผอ.)

บช.น. ภ.1 - 9 และ บช.ก.
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กลยุทธ์ที่ 2.1.2.3 บังคับใช้กฎหมาย และพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
เจ้าภาพระดับนโยบาย
เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานอาชญากรรม) • สานักงานกฎหมายและคดี (กมค.)
(สยศ.ตร.(ผอ.))
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.)
• สานักงานส่งกาลังบารุง (สกบ.)
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)
• กองบินตารวจ (บ.ตร.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

- จัดทาระบบฐานข้อมูลออนไลน์ หรือแอปพลิเคชันเผยแพร่
เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และคาสั่ง หรืออื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนทราบ

- ระดับความสาเร็จชองการจัดทาระบบฐานข้อมูลออนไลน์ หรือ
แอปพลิเคชันเผยแพร่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และคาสั่ง
หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนทราบ
- จานวนช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
กมค./สทส.

ปฏิบัติ
กมค.
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• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2 อานวยความยุติธรรมและพัฒนาระบบงานสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
พัฒนาระบบงานสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน โดยกาหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือกาหนดหน้าที่ของ
พนักงานสอบสวนในการแจ้งขั้นตอนดาเนินการและกรอบระยะเวลาสิ้นสุดในการดาเนินการในชั้นสอบสวน และสิทธิหรือหน้าที่ของผู้เสียหายและผู้ต้องหา รวมทั้งอายุความสาหรับ
คดีแต่ละประเภท ให้ผู้เสียหายและผู้ต้องหาทราบตั้งแต่โอกาสแรก ตลอดจนให้คาแนะนาการร้องทุกข์ กรณีความผิดต่อส่วนตัวแก่ผู้เสียหาย พัฒนาระบบนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิด
ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี โดยเพิ่มขีดความสามารถงานในส่วนภูมิภาค รวมถึงการจัดทาฐานข้อมูลและเชื่อมโยงฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ ตลอดจนบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงกฎหมายหรือ ระเบียบ ให้พนักงานสอบสวนมีค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ
ทีเ่ พียงพอเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี จัดอัตรากาลังพลพนักงานสอบสวนให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับปริมาณงานของแต่ ละหน่วย
ปรับปรุงระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ามาดารงตาแหน่งพนักงานสอบสวน ระบบการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานสอบสวนมีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการ
สอบสวนและทักษะอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนโดยพิจารณาตามความรู้ ความสามารถ ตามกฎ ระเบียบ คาสั่ง เกี่ยวกับการสอบสวน
เพื่อเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น ตลอดจนกาหนดมาตรการลดการแทรกแซงในการดาเนินคดีจากทุกช่องทางเพื่อให้ พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพ พัฒนาระบบและ
วิธีการใช้ดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนให้เป็นไปอย่างเที่ยงธรรม

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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กลยุทธ์ที่ 2.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการอานวยความยุติธรรมทางอาญาตามหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2.1.1 พัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานกฎหมายและคดี (กมค.)
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. พัฒนางานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญา
1.1 ดาเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท - ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
พ.ศ. 2562
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
1) โครงการฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
2) โครงการฝึกอบรมพนักงานสอบสวนให้มีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

กมค.

บช.น. ภ.1 – 9
บช.ส. และ บช.ก.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
3) ออกอนุบัญญัติตามความในพระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
4) จัดทาคู่มือในการดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
1.2 โครงการพัฒนางานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
1.3 สร้างมาตรฐานผู้ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
ทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครอง (ดาเนินการตามแผนแม่บท
การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2562 - 2565)
1.4 รับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่

1.5 บันทึกภาพและเสียง
- การตรวจค้น จับกุม
- สอบปากคาในการสอบสวน

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
กมค.

ปฏิบัติ
กมค.(สบส.)

กมค.

กมค.(สบส.)

- ระดับความสาเร็จในการพัฒนางานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

กมค.

กมค.(คด.)

- ระดับความสาเร็จของการจัดทาข้อบังคับในการปฏิบัติงานของ
ผู้ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททั้งทางแพ่ง อาญาและปกครอง

กมค.

กมค.

- ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามขั้นตอนการพัฒนาการ
รับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่

กมค.

บช.น. และ ภ.1 - 9

- สน./สภ. ที่มีการบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
- สน./สภ. ที่มีการบันทึกภาพและเสียงในการสอบปากคาในการ
สอบสวนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

สยศ.ตร.(ผอ.)

บช.น. ภ.1 – 9 บช.ส.
และ บช.ก.

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กมค.
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กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2.1.2 พัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานสากลเพิ่มขีดความสามารถงานในส่วนภูมิภาค รวมถึงการจัดทาฐานข้อมูลและ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ ตลอดจนบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.)
• โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.)
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• สานักงานกฎหมายและคดี (กมค.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

1. โครงการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการตรวจพิสูจน์
หลักฐานของทุกหน่วยงานให้มีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ

ตัวชี้วัด

- หน่วยตรวจต้องสามารถรักษาระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC
17020 : 2012 ได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2564
- ห้องปฏิบัติการทดสอบได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC
17025 : 2012 อย่างน้อย 1 ห้องปฏิบัติการ
2. โครงการขยายและพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ - ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ สามารถตรวจสอบ
อัตโนมัติ (Automated Fingerprint Identification
เปรียบเทียบรหัสลายพิมพ์ได้ไม่น้อยกว่า 15 ล้านนิ้วต่อวินาที
System : AFIS)
- ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ สามารถรองรับปริมาณ
การนาเข้าและรับผลการตรวจสอบได้ ไม่น้อยกว่า 15,000 รายต่อวัน
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล
- มีระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกลพร้อมจอภาพสาหรับ พฐ.จว.
พร้อมจอภาพ สาหรับพิสูจน์หลักฐานจังหวัด ในสังกัด สพฐ.ตร. ในสังกัด สพฐ.ตร. ไม่น้อยกว่า 64 แห่ง
4. โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์เพื่อรองรับการปฏิรูปงาน - ระดับความสาเร็จของการพัฒนาการตรวจพิสูจน์เพื่อรองรับ
นิติวิทยาศาสตร์ตารวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ตารวจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4.1 โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์เอกสาร
- การออกรายงานการตรวจพิสูจน์เพื่อรองรับการปฏิรูป
4.2 โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์อาวุธปืน
งานนิติวิทยาศาสตร์ตารวจ ที่สามารถดาเนินการได้ทัน
และเครื่องกระสุน
ตามระยะเวลาที่กาหนดได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สพฐ.ตร.

ปฏิบัติ
สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

- มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลมากขึ้น ร้อยละ 3

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.

- ฐานข้อมูลดีเอ็นเอและลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว ฝ่ามือ สันมือ
ในระบบฐานข้อมูลเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.

- พัฒนาระบบการเก็บและส่งต่อวัตถุพยานทางนิติเวชภาคสนาม

สพฐ.ตร.

หน่วยในสังกัด สพฐ.ตร.

4.3 โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ทางเคมี ฟิสิกส์
4.4 โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
4.5 โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝง
4.6 โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ชีววิทยาและดีเอ็นเอ
4.7 โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์อาชญากรรม
คอมพิวเตอร์
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและ
การเชื่อมโยงข้อมูล ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ให้เป็นระบบ
มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการอานวยความยุติธรรม
และความมั่นคง
6. โครงการจัดเก็บข้อมูลดีเอ็นเอและลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว
ฝ่ามือ สันมือ ของบุคคลพ้นโทษจากเรือนจา/ทันฑสถาน
พัฒนาการตรวจ พิสูจน์ยาเสพติด เพื่อรองรับการปฏิรูปงาน
นิติวิทยาศาสตร์ตารวจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
7. โครงการพัฒนาระบบการเก็บและส่งต่อวัตถุพยาน
ทางนิติเวชภาคสนาม
8. โครงการพัฒนาระบบบริการตรวจวัตถุพยานทางนิติเวชวิถี
ใหม่

- ระดับความสาเร็จพัฒนาระบบบริการตรวจวัตถุพยานทางนิติเวช
วิถีใหม่

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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กลยุทธ์ที่ 2.2.2 พัฒนาระบบงานสอบสวน งานกฎหมาย และงานพิสูจน์หลักฐาน
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2.2.1 เสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะให้พนักงานสอบสวน ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สืบสวน เจ้าหน้าที่สายตรวจป้องกันปราบปราม
ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายพิสูจน์หลักฐาน มีองค์ความรู้ มีวินัย มีมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ ทัศนคติค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรในการ
บริการประชาชนอย่างมืออาชีพเป็นที่ยอมรับ และมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนให้มีมาตรฐาน
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานกฎหมายและคดี (กมค.)
• สานักงานกาลังพล (สกพ.)
• กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
• สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.)
• กองวินัย (วน.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลสาเร็จตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สพฐ.ตร.

ปฏิบัติ
สพฐ.ตร.

1. โครงการฝึกอบรมการป้องกันและรักษาสถานที่เกิดเหตุ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- จานวนข้าราชการตารวจในสังกัด บช.น. ภ.1 – 9 เจ้าหน้าที่
มูลนิธิ และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน เข้ารับการฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

2. โครงการฝึกอบรมการใช้คู่มือพนักงานสอบสวน
ในการเก็บและส่งตรวจวัตถุพยานทางนิติเวช

- พนักงานสอบสวนที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ผ่านเกณฑ์
ที่กาหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

รพ.ตร.

รพ.ตร.(นต.)

3. ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
ด้านการสืบสวน สอบสวน และวิทยาการตารวจ

- จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานด้านการสืบสวน สอบสวน และวิทยาการ
ตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กมค.

กมค.(สบส.)

4. กาหนดระยะเวลาในการดาเนินงานในทุกขั้นตอนของงาน - ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
กมค./
บช.น. ภ.1 – 9
สอบสวน ให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดย บนสถานี (Front Office) และนอกสถานีตารวจ (จราจร จิตอาสา
สยศ.ตร.(วจ.)
บช.ส. และ บช.ก.
ไม่ล่าช้า และสร้างระบบการตรวจสอบและ/หรือแจ้งความ
พัฒนา สายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 *
คืบหน้าให้ประชาชนทราบโดยนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้
* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบายต้องจัดทา
รายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดาเนินการประเมินผล

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

5. ปรับปรุงระบบงานสอบสวน โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยี - ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
สารสนเทศในการรับคาร้องทุกข์กล่าวโทษและเชื่อมโยงข้อมูล บนสถานี (Front Office) และนอกสถานีตารวจ (จราจร จิตอาสา
ระหว่างสถานีตารวจทั่วประเทศ
พัฒนา สายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 *

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
กมค./
สยศ.ตร.(วจ.)

ปฏิบัติ
บช.น. ภ.1 – 9 บช.ส.
และ บช.ก.

6. เสริมสร้างและพัฒนาพนักงานสอบสวนผู้เกี่ยวข้องในการ
พิจารณาคดีและรักษาสถานที่เกิดเหตุให้มีองค์ความรู้ด้าน
นิติวิทยาศาสตร์ โดยพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
ด้านนิติวิทยาศาสตร์
7. ทบทวนการปรับค่าตอบแทนของพนักงานสอบสวน ผู้ช่วย
พนักงานสอบสวน ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายพิสูจน์หลักฐาน
ให้สอดคล้องกับปริมาณและคุณภาพของงาน รวมทั้ง
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบายต้องจัดทา
รายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดาเนินการประเมินผล

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

8. ดาเนินการทางวินัยข้าราชการตารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่งาน
สอบสวน งานสืบสวน งานป้องกันปราบปราม ที่บกพร่อง
ในการปฏิบัติหน้าที่

- จานวนข้าราชการตารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่งานสอบสวน งานสืบสวน
งานป้องกันปราบปราม ที่บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ ได้รับการ
ลงโทษทางวินัย ร้อยละ 100

9. ดาเนินการทางวินัยข้าราชการตารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่งาน
สอบสวน งานสืบสวน งานป้องกันปราบปราม ที่ถูกร้องเรียน
กล่าวหาว่าทุจริตและประพฤติมิชอบ

- จานวนเรื่องร้องเรียนกล่าวหาได้รับการดาเนินการทางวินัย
ร้อยละ 100
- จานวนข้าราชการตารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่งานสอบสวน งานสืบสวน
งานป้องกันปราบปรามที่กระทาผิดฐานทุจริตและประพฤติมิชอบ
ได้รับการลงโทษทางวินัย ร้อยละ 100

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
วน.

ปฏิบัติ
วน.

วน.

วน.
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• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
สถานีตารวจ และหน่วยบริการของสานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดและให้บริการประชาชนในพื้นที่โดยตรง ความสาเร็จหรือ
ความล้มเหลวในภารกิจของตารวจ จะขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจเป็นสาคัญ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ บริการและอานวยความสะดวก
แก่ประชาชน จึงมีจุดเน้นในการให้บริการประชาชน 3 ประการ ได้แก่ 1. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสถานีตารวจ 2. มีการกาหนดขั้นตอนและระยะเวลา
การบริการประชาชน 3. เน้นการให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว (One Stop Service) โดยยกระดับการให้บริการของสถานีตารวจเพื่อประชาชน
ในด้ านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ด้านการบริการทั่วไป 2) ด้านการอานวยความยุติธรรมทางอาญา 3) ด้านการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิ น 4) ด้านการควบคุมและจัดการจราจร
5) ด้ านการประชาสั มพั นธ์ และแสวงหาความร่ วมมื อจากประชาชน 6) ด้ านการปรับปรุงสถานที่ ท าการและสิ่ งแวดล้ อม และ 7) ด้ านการบริ หารงานและปกครองบั งคั บบั ญชา
รวมทั้ง ประเมินจัดอันดับและคัดเลือกสถานี ดีเด่นในด้านต่าง ๆ เพื่อยกย่อง ให้รางวัล และนามากาหนดเป็นมาตรฐานอัน เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติให้แก่สถานีตารวจอื่น ๆ ต่อไป
และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติและความร่วมมือในการดาเนินการของแต่ละสถานีอย่างจริงจัง ให้ มีการประเมินความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบนสถานีตารวจและหน่วยบริการของสานักงานตารวจแห่งชาติ เพื่อนาปัญหาอุปสรรคมาพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
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กลยุทธ์ที่ 2.3.1 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถานีตารวจและหน่วยบริการประชาชน
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาทางด้านกายภาพของสถานีตารวจของหน่วยบริการประชาชน
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.)
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. ขับเคลื่อนการดาเนินการตามแนวทางการยกระดับ
การบริการประชาชนของสถานีตารวจ

- ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานผลการตรวจประเมิน
ตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตารวจ

2. โครงการการให้บริการติดตั้ง ตรวจซ่อมเครื่องมือสื่อสาร
ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ตั้ง

- ร้อยละความสาเร็จการให้บริการติดตั้ง ตรวจซ่อมเครื่องมือสื่อสาร
ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ตั้ง
ตามจานวนที่ได้มีการร้องขอร้อยละ 100
- ร้อยละความสาเร็จการตรวจซ่อมศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ในพื้นที่
77 จังหวัด ยกเว้น บช.น. ตามจานวนที่ได้มีการร้องขอให้ตรวจซ่อม
ร้อยละ 100

3. โครงการการติดตั้งซ่อมศูนย์รับแจ้งเหตุ 191

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.(ยศ.)

ปฏิบัติ
บช.น. ภ.1-9 และ
บช.ก.

สทส.

สทส.

94

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3.1.2 สร้างเสริมบุคลิกภาพพฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากรให้มีความเป็นมิตรและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.)
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- จัดให้มีบุคคลต้นแบบประจาหน่วยเพื่อเป็นแบบอย่าง
ในการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการประชาชน

ตัวชี้วัด
- จานวนบุคคลต้นแบบด้านการให้บริการประชาชนได้รับการเชิดชู
ประกาศเกียรติคุณ ไม่น้อยกว่า 1 คน/เดือน

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.(ยศ.)

ปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัด
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กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3.1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.)
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ

ตัวชี้วัด
- ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามขั้นตอนการจัดหา

2. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 - ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามขั้นตอนการจัดหา
ระยะที่ 2

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สทส.

ปฏิบัติ
บช.น. และ ภ.1-9

สทส.

สทส.
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กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3.1.4 จัดให้มีกระบวนการและช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลายพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.)
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- เพิ่มรูปแบบ/ช่องทางการสื่อสารในการรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ

ตัวชี้วัด
- จานวนรูปแบบ/ช่องทางการสารวจความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบ/ช่องทาง

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

ปฏิบัติ
บช.น. ภ.1-9 บช.ก.
และ บช.ทท.
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กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3.1.5 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตสานึกในการให้บริการประชาชน (Service Mind) มีทัศนคติและวิธีการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.)
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการตารวจในการให้บริการ
ประชาชน
- ฝึกอบรม/ประชุม/ชี้แจง ข้าราชการตารวจทุกระดับ
ให้มีจิตใจในการให้บริการประชาชน (Service Mind)

ตัวชี้วัด

- จานวนครั้งของการฝึกอบรม/ประชุม/ชี้แจง ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/
หน่วย

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.(ยศ.)

ปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัด
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กลยุทธ์ที่ 2.3.2 บังคับใช้กฎหมายและอานวยความสะดวกด้านจราจร
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผค.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผค.))

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

1. วิเคราะห์และจัดทาแผนงานด้านจราจร ระยะสั้นและระยะยาว
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุน
งานด้านการจราจร
3. กาหนดมาตรการบังคับใช้กฎหมายจราจรต่อการกระทาผิด
ที่มีผลกระทบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อลดอุบัติเหตุจราจร
4. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และเทคโนโลยี
ในการบังคับใช้กฎหมายด้านการจราจร
5. การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจราจร
6. ปรับปรุงมาตรฐาน สภาพแวดล้อม สวัสดิการของเจ้าหน้าที่
ตารวจจราจร
7. บูรณาการทางานป้องกันและลดอุบัติเหตุร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และ
ประชาชน ที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ
8. ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ประกาศ คาสั่ง หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับด้านจราจร

- อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 12 คน
ต่อประชากรแสนคน
- ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนฯ

- ระดับความสาเร็จในการปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย ประกาศ คาสั่ง
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับด้านจราจร

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.(ผค.)

ปฏิบัติ
บช.น. ภ.1-9 และ
บช.ก.
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กลยุทธ์ที่ 2.3.3 บริการด้านสุขภาพให้กับข้าราชการตารวจและครอบครัว และประชาชน
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)

หน่วยปฏิบัติ
• โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
รพ.ตร.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

1. ตรวจและให้บริการทางด้านสุขภาพข้าราชการตารวจและ - ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ครอบครัว และประชาชน
- จานวนผู้มารับบริการสุขภาพ 680,000 ราย
2. โครงการตรวจสุขภาพประจาปีของข้าราชการตารวจ
- จานวนข้าราชการตารวจทั้งประเทศเข้ารับการตรวจสุขภาพ
ทั้งประเทศ
ประจาปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบายต้องจัดทา
รายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดาเนินการประเมินผล

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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กลยุทธ์ที่ 2.3.4 นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมายและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
• โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. โครงการระบบประจาวันอิเล็กทรอนิกส์สถานีตารวจ
(Police Diary Activity Report) นา “ระบบงานประจาวัน
อิเล็กทรอนิกส์” มาใช้กับหน่วยงานที่มีอานาจสอบสวน
(สน./สภ./กก.) ทั่วประเทศ

- หน่วยงานที่มีอานาจสอบสวน (สน./สภ./กก.) ทั่วประเทศ
มีการนา “ระบบงานประจาวันอิเล็กทรอนิกส์” มาใช้ ร้อยละ 100

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สทส.

ปฏิบัติ
บช.น. บช.ก. ภ.1 - 9
บช.ปส. และ สตม.
(หน่วยงานที่มีอานาจ
สอบสวน (สน./สภ./กก.))

2. ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดาเนินการ
- ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานผลการประเมิน
โครงการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานตารวจ การดาเนินการตามโครงการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แห่งชาติ (CRIMES) มาใช้ในสถานีตารวจ
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ (CRIMES) มาใช้ในสถานีตารวจ

สทส.

สทส.

3. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตารวจตามโครงการ
บารุงรักษาระบบสารสนเทศสถานีตารวจ (CRIMES)

- ร้อยละความสาเร็จของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์

สทส.

สทส.

4. โครงการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศสถานีตารวจ
(CRIMES)

- ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีเนื้อที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มมากขึ้น
และมีความเร็วในการประมวลผลสูง

สทส.

สทส.

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

102

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนอาชญากรรมและ - ระดับความสาเร็จของการจัดหาระบบการสืบสวนอาชญากรรม
ยกระดับการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยี
และยกระดับการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยี
ในการวิเคราะห์ภาพจากวิดีโอ
ในการวิเคราะห์ภาพจากวิดีโอ

สทส.

สทส.

6. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์และ
วิเคราะห์พยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ
เพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ

- ระดับความสาเร็จของการจัดหาอุปกรณ์สาหรับปรับปรุง
ประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์พยานหลักฐานทาง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ เพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ

สทส.

สทส.

7. โครงการวิเคราะห์ เฝ้าระวังและควบคุมความปลอดภัย
การใช้งานระบบสารสนเทศสถานีตารวจ (CRIMES)

- ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีเนื้อที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มมากขึ้น

สทส.

สทส.
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของประชาชนและภาคีเครือข่าย
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการ
ตารวจ

1. อาชญากรรมและความไร้
- ระดับความสาเร็จในการดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพื่อลดอาชญากรรม
ระเบียบลดลง ชุมชนและสังคม และความไร้ระเบียบ
มีความสงบเรียบร้อยมากขึ้น
2. ประชาชนและภาคีเครือข่ายมี
ความพึงพอใจต่อการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.2
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ของข้าราชการตารวจให้ยึดถือ
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

3. หน่วยงานและบุคลากรยอมรับ - ความพึงพอใจของประชาชนและภาคีเครือข่ายต่อการเข้ามามีส่วนร่วม
และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า ในกิจการของตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 *
มามีส่วนร่วม
- ระดับจิตสานึกของข้าราชการตารวจในการมีส่วนร่วมกับประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

เจ้าภาพระดับ
นโยบาย
สยศ.ตร.(ผอ.)

สยศ.ตร.(ผอ.)

* ตั ว ชี้ วัด ตามโครงการประเมิ น ระดั บ ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น งานจากการใช้ จ่ ายงบประมาณ (PART) ของส านั ก งานต ารวจแห่ งชาติ ที่ ห น่ ว ยเจ้ าภาพระดั บ นโยบาย
ต้องประสานหน่วยรับผิดชอบในการจัดทารายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดาเนินการประเมิ นผล เพื่อรายงานสานักงานตารวจ
แห่งชาติในภาพรวม
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• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตารวจ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตารวจ ซึ่งในที่นี้ภาคีเครือข่าย คือ กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้าหมาย
ร่วมกัน ได้แก่ ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น สังคม องค์กร ภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงเครือข่ายจากหน่วยงานภายนอกประเทศ มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ เพื่อทากิจกรรมให้
บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด / วางแผน ร่วมทา ร่วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์แนวราบ มีความเสมอภาค และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ในการเข้ามามีส่วนร่วมด้านการป้องกัน
ปราบปราม และการดาเนินกิจการของสานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานตารวจแห่งชาติต้องให้ความรู้ความเข้าใจในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง สร้างช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม
โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ามาส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในท้องถิ่นของตนเอง โดยให้ความรู้ แนะนาวิธีการ
ปฏิบัติ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา สร้างความเข้าใจให้กับชุมชนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนให้ความร่วมมือแจ้งข่าวหรือเบาะแสอาชญากรรมมากขึ้น
เพื่อปรับและยกระดับลักษณะการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ให้เป็นรูปแบบและที่มีมาตรฐาน เป็นเครือข่ายที่สามารถสนับสนุนและเกื้อกูลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3.1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมให้แก่ทุกภาคส่วน
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานอาชญากรรม)
(สยศ.ตร.(ผอ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานอาชญากรรม)
(สยศ.ตร.(ผอ.))
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หน่วยปฏิบัติ
 กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
 ตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 - 9 )
 กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
 กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
 กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

ตัวชี้วัด

1. ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะ
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 100,000 หน่วย
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อวิทยุชุมชน เสียงตามสาย สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ
2. โครงการเผยแพร่ขยายผลความรู้ตามโครงการ
- ปลูกฝังจิตสานึกให้กับข้าราชการตารวจ และประชาชนได้
จิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดาริ
ไม่น้อยกว่า 10,000 คน

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.(ผอ.)

ปฏิบัติ
สยศ.ตร.(ผอ.)

สยศ.ตร.(ผก.)

บช.น. ภ.1-9 บช.ก.
บช.ทท. บช.ตชด. บช.ปส.
บช.ศ. รร.นรต. และ ศฝร
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กลยุทธ์ที่ 3.1.2 เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการรับรู้ร่วมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวัง
ให้ข้อมูลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของตารวจอย่างเหมาะสม
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.))
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หน่วยปฏิบัติ
กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
ตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 - 9 )
กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

.

1. จัดอาสาสมัครตารวจบ้านช่วยเหลือกิจการตารวจในการป้องกัน
อาชญากรรมและสนับสนุนการทางานของตารวจ

หลัก/ร่วม
- จานวนอาสาสมัครตารวจบ้านที่ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ สยศ.ตร.(ผอ.)
ตารวจ ไม่น้อยกว่า 4,860 คน

ปฏิบัติ
บช.น. และ ภ.1-9

2. โครงการจัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- จานวนหน่วยงานตารวจที่มีการจัดทาบันทึกข้อตกลง
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100

สยศ.ตร.(ผอ.)

บช.น. และ ภ.1-9

3. โครงการประชาคมหมู่บ้าน

- จานวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า
7,410 หมู่บ้าน/ชุมชน

สยศ.ตร.(ผอ.)

บช.น. และ ภ.1-9

4. โครงการ กต.ตร. พบประชาชน

- ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามโครงการ
กต.ตร. พบประชาชน

สง.ก.ต.ช.

บช.น. และ ภ.1-9

5. โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันอาชญากรรมระดับตาบล

- จานวนประชากรจากทุกตาบลทั่วประเทศผ่านการอบรม
และเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังอาชญากรรม 148,200 คน

สยศ.ตร.(ผอ.)

บช.น. และ ภ.1-9
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• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการตารวจให้ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการตารวจให้ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ความรู้แก่ข้าราชการตารวจในการทางานร่วมกับประชาชนโดยใช้ความ
ริเริ่มสร้างสรรค์ ย่อมสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ความรู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรม ตลอดจนสภาพการไร้ระเบียบและความเสื่อมโทรมทางสังคมและ
ทางกายภาพในชุมชนต่าง ๆ ได้ การที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้นั้นหน่วยงานตารวจจะต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสุจริตชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้น ๆ โดยเปิดโอกาส
ให้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะในการจัดลาดับความสาคัญเร่งด่วนของปัญหา และร่วมพัฒนาศักยภาพความเป็นอยู่โดยรวมของชุมชน หรืออีกนัยหนึ่ง หลักการ
ตารวจผู้รับใช้ชุมชน เป็นหลักการการทางานของตารวจซึ่งส่งเสริม สนับสนุน แก้ต้นเหตุเพื่อลดปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความไม่เป็นระเบียบข องชุมชน โดยใช้เทคนิคการแก้
ที่ต้นเหตุของปัญหา ด้วยความร่วมมือ ระหว่างตารวจและชุมชน และเข้าถึงชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานตารวจอย่างเหมาะสม เปิดโอกาสให้ตารวจ
ทุกระดับชั้น เข้ามามีบทบาทและใช้ขีดความสามารถในการทางานอย่างเต็มที่ โดยนาหลักการตารวจชุมชนสัมพันธ์แ ละการป้องกันอาชญากรรมมาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ
ดาเนินมาตรการเชิงรุกทุกรูป แบบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติงานป้องกันอาชญากรรมและงานตารวจชุมชนสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิม และขยายผลก ารปฏิบัติให้ กว้างขวางขึ้น
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมตามแนวทางจิตอาสา รวมทั้งการเข้าถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างเสมอภาคกัน ยกระดับลั กษณะการมีส่วนร่วมต่างๆ ให้ เป็นรูปแบบและมาตรฐาน
เหมาะสมตามสถานการณ์ สนับสนุนความร่วมมือจากผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชนในกิจการตารวจ มีโครงการ/กิจกรรม ฝึกอบรม
ให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจในการรักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน/ท้องถิ่น โดยติดตามและ
ประเมินผล เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมในแต่ละพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์ที่ 3.2.1 พัฒนาบุคลากรให้ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหาตามแนวคิด Community Policing
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.))

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.)
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

- โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ตารวจด้านงานชุมชนสัมพันธ์ที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การทางาน
และสร้างแนวคิดตามปรัชญา ตารวจผู้รับใช้ชุมชน

- จานวนข้าราชการตารวจที่ผ่านการฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่า 300 นาย
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หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.(ผอ.)

ปฏิบัติ
บช.น. และ ภ.1-9
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กลยุทธ์ที่ 3.2.2 ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนในพื้นที่
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.))

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลสาเร็จตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

- เพิ่มรูปแบบ ช่องทางให้ภาคีเครือข่ายเข้ามาสนับสนุน
กิจการตารวจ

- จานวนรูปแบบ ช่องทาง ให้ภาคีเครือข่ายเข้ามาสนับสนุนกิจการ
ตารวจ อย่างน้อย 1 ช่อง
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หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.(ผอ.)

ปฏิบัติ
สยศ.ตร.(ผอ.)
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กลยุทธ์ที่ 3.2.3 ติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.))

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1 - 9

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลสาเร็จตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

ตัวชี้วัด

- วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานด้านการ - ระดับความสาเร็จในการวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล
มีส่วนร่วมของประชาชน
การดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
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หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.(ผอ.)
สง.กตช.

ปฏิบัติ
บช.น. และ ภ.1 - 9
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 พัฒนาโครงสร้าง
และระบบการบริหารงาน

ตัวชี้วัด

1. จัดองค์กรให้มีความเหมาะสม มีความ - ความพึงพอใจของข้าราชการตารวจต่อการบริหารงานของ
พร้อมทางด้านทรัพยากรทางการบริหาร สานักงานตารวจแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 *
และนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ - ดัชนีความผูกพันของบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 *
2. ระบบการบริหารงานบุคคล
มีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนองค์กร
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 บริหารทรัพยากร 3. ข้าราชการตารวจมีความเป็นมืออาชีพ
บุคคล
ทันสมัย เชี่ยวชาญในการนาเทคโนโลยี
มาใช้ในการปฏิบัติงาน
4. ข้าราชการตารวจมีความภาคภูมิใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรัก
เชื่อมั่น และศรัทธาต่อองค์กรตารวจ
* สานักงานกาลังพล (สกพ.) ประเมินผลรายงานสานักงานตารวจแห่งชาติในภาพรวม

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เจ้าภาพระดับ
นโยบาย
สยศ.ตร.(ยศ.)

สยศ.ตร.(ยศ.)

สยศ.ตร.(ยศ.)

สยศ.ตร.(ยศ.)
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3 เสริมสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร

เป้าหมาย
5. เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในเรื่อง
ความโปร่งใส

ตัวชี้วัด

เจ้าภาพระดับ
นโยบาย
สยศ.ตร.(ยศ.)

- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานฯ ไม่น้อยกว่าระดับ B (75.00 – 84.99 คะแนน)
- สัดส่วนข้าราชการตารวจและเจ้าหน้าที่ที่กระทาผิดกฎหมาย
ลดลงร้อยละ 20
- ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 *
* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบาย
ต้องประสานหน่วยรับผิดชอบในการจัดทารายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดาเนินการประเมินผล เพื่อรายงานสานักงานตารวจ
แห่งชาติในภาพรวม
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• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงาน
ระบบบริหารจัดการของสานักงานตารวจแห่งชาติ มีส่วนสาคัญในการสนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจในภาพรวมของสานักงานตารวจแห่งชาติ การดาเนินงาน
ในด้านต่าง ๆ จึงต้องคานึงถึงภารกิจขององค์กรเป็นหลัก ประกอบกับปัจจุบันสานักงานตารวจแห่งชาติต้องรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านกลไกการตรวจสอบติดตามประเมินผลการทางาน
หน่วยงานระดับประเทศ ได้แก่ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีการติดตามในรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น หน่วยในสั งกัดควรพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแบบ
การประเมินต่าง ๆ และกาหนดแนวทางในการดาเนินงานรองรับเพื่อบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายและผ่านเกณฑ์การประเมินของหน่วยงานข้างต้น เช่น การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี งบประมาณเพื่ อเป็ นกรอบในการวางแผนการทบทวนและจั ดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ซึ่ งจะต้ องสอดคล้ องรองรับกั บนโยบายของประเทศ และ ให้ ความส าคั ญ
กั บการด าเนิ นงานตามภารกิ จที่ รั บผิ ดชอบเป็ นหลั ก พั ฒ นาการจั ดการด้ านแผน งบประมาณ การเงิน และการบั ญชี ให้ มี ความสอดคล้ องและตอบโจทย์ ซึ่ งกั นและกั น พั ฒ นา
การบริหารราชการของสานักงานตารวจแห่งชาติ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 โดยจัดระบบให้มีการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก กาหนดแนวทางและวิธีการในการระดมและนาเอาทรัพยากรมาแบ่งปันและใช้ประโยชน์กันได้โดยง่าย สร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานในลักษณะ
ที่ผู้รับบริการทั้งประชาชนและหน่วยงานมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจและเข้าถึงปัญหาและพัฒนาต้นแบบก่อนนาไปขยายผล และวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเพื่อปรับพื้นฐานก่อนเข้าสู่
การเป็ นหน่ วยงานดิจิ ทั ลในอนาคต รวมทั้ งกระจายอ านาจในการบริหารงานเพื่ อให้ กองบั ญชาการมี อานาจในการตั ดสิ นใจในการด าเนิ นอย่างรวดเร็ว ครอบคลุ ม บรรลุ เป้ าหมาย
กาหนดวิธีการกากับ ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบที่ชัดเจนและง่ายขึ้น

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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กลยุทธ์ที่ 4.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบงานให้เหมาะสมคล่องตัวทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานกาลังพล (สกพ.)

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

1. โครงการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

- ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
สานักงานตารวจแห่งชาติ

หน่วยรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/ร่วม
สกพ.

2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล - ระดับความสาเร็จของการกาหนดแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี สยศ.ตร.(ยศ.)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสนับสนุนการ
สารสนเทศและระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล
ปฏิบัติงานและสนับสนุนการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปฏิบัติ
สกพ.

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
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กลยุทธ์ที่ 4.1.2 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ของสานักงานตารวจแห่งชาติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

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

ปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

2. โครงการพัฒนาความรู้การตรวจสอบภายในกับการบริหาร - ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ สามารถนาไปใช้เป็นแนวทาง
จัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปี
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และแนะนาหน่วยรับการตรวจได้
งบประมาณ พ.ศ. 2564

สตส.

สตส.

3. โครงการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
- ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ สามารถนาไปใช้เป็นแนวทาง
ภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor ในการปฏิบัติงานตรวจสอบได้
-CGiA) ของกรมบัญชีกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สตส.

สตส.

1. พัฒนาระบบการการควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยงของสานักงานตารวจแห่งชาติ

- ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานเรื่องการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงของสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

4. โครงการสัมมนาปัญหาข้อตรวจพบและประเมินผลการ
ตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจ (รอบ 6 เดือน) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

- ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ สามารถนาไปใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และแนะนาหน่วยรับการตรวจสอบได้

5. โครงการอบรมสร้างสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของสานักงานตรวจสอบภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

- ข้าราชการตารวจในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สตส.

ปฏิบัติ
สตส.

สตส.

สตส.
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กลยุทธ์ที่ 4.1.3 พัฒนาระบบวิธีการงบประมาณ การเงิน และการบัญชีให้เหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กาหนด
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานงบประมาณและการเงิน (สงป.)

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

ตัวชี้วัด

- จัดทาบัญชีจัดสรรงบประมาณถึงระดับสถานีตารวจ โดยนา - ระดับความสาเร็จของการจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์
เกณฑ์จัดสรรงบประมาณอัตรากาลังพลอนุญาตมาเป็นข้อมูล การจัดสรรอย่างมีหลักเหตุผล และมีความเป็นธรรมภายใต้
ประกอบการพิจารณา
งบประมาณอันจากัด

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สงป.

ปฏิบัติ
สงป.
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กลยุทธ์ที่ 4.1.4 พัฒนาระบบการส่งกาลังบารุงให้มีความคล่องตัว ทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว มีการบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และมีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกันทุกหน่วยงาน
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานส่งกาลังบารุง (สกบ.)
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลพัสดุลงในระบบฐานข้อมูล
POLIS
2. จัดทาแผนการขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์
ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย มีความเหมาะสมตามมาตรฐานที่กาหนดให้เป็นไป
ตามกรอบอัตราครุภัณฑ์
3. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วย
ในสังกัด ตร.

- ระดับความสาเร็จในการบันทึกข้อมูลพัสดุในระบบฐานข้อมูล
POLIS
- ระดับความสาเร็จของการขอรับการสนับสนุนฯ ในการจัดทาคาขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี

- หน่วยในสังกัด ตร.มีผลการประเมินคะแนนรวมผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐาน ของเกณฑ์การประเมิน ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ราชการ สานักงานปลัดสานักงานนายกรัฐมนตรี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สกบ. และ
สทส.
สกบ.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

สลก.ตร.

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4. ปรับปรุงกรอบอัตราพัสดุประจาหน่วยให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในกรอบอัตราพัสดุของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ

- ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงกรอบอัตราพัสดุประจาหน่วย

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สกบ.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

5. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย ยานพาหนะ - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย ยานพาหนะ
ทั้งทางบก ทางน้า ทางอากาศ ตลอดจนอาคารที่ทาการ
ทัง้ ทางบก ทางน้า ทางอากาศ ตลอดจนอาคารที่ทาการ
ที่พักอาศัยให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
และที่พักอาศัย ได้ตามกรอบที่กาหนด

สกบ.

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

6. สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางขององค์กร
(Big Data) ให้ครอบคลุม ทุกหน่วยงานและทันสมัย
เพื่อสนับสนุนภารกิจตารวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชื่อมโยงกับส่วนราชการอื่นได้

สทส.

สทส.

สทส.

สทส.

- ระดับความสาเร็จของการจัดหาพัสดุประจาปีงบประมาณ

7. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่ทาการ ศูนย์บริการ - ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามขั้นตอนการจัดหา
เพื่อปฏิบัติงานตารวจสื่อสาร

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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กลยุทธ์ที่ 4.1.5 พัฒนาระบบงานวิจัย ให้สามารถนามาใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• กองวิจัย สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (สยศ.ตร.(วจ.))

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. แผนงาน การพัฒนาบุคลากรวิจัย และนวัตกรรมตารวจ
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
2. แผนงาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ
ของ ตร.

- จานวนบุคลากรวิจัย และนวัตกรรมตารวจรวมถึงบุคลากรด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของสานักงานตารวจแห่งชาติเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
- จานวนบุคลากรเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ
ของ ตร. เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

.

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.(วจ.)

ปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

สยศ.ตร.(วจ.)

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

3. โครงการประเมินระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจาก - ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการ ด้านการบริหารจัดการ สยศ.ตร.(วจ.)
การใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ชายแดน ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตารวจในการเฝ้าระวัง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สยศ.ตร.(วจ.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

สยศ.ตร.(วจ.)

สยศ.ตร.(วจ.)

- ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ความพึงพอใจและความเชื่อมั่น
ของประชาชนต่อการดาเนินงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด
ของเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตารวจและความ
เชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

- ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการป้องกันอาชญากรรม ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม
ของประชาชนไม่เกินร้อยละ 40
- ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการความเชื่อมั่นของ
ผู้เสียหาย เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

123

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 บริหารทรัพยากรบุคคล
สรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง ให้เป็นไปตามหลักการของระบบคุณธรรม (Merit System) พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพในหน้าที่ที่ปฏิบัติ
มีการกากับ ดูแล ให้คาปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ข้าราชการตารวจปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข มี ความภาคภูมิใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อองค์กรตารวจ และปรับปรุงระบบ
สวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ส่งเสริมวินัยของข้าราชการตารวจ ให้มีมาตรการปลูกจิตสานึกในหน่วยงาน ตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม
จริ ย ธรรม และใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารองค์ กร ก าหนดแนวทางการพั ฒ นาระบบการประเมิน ผลการปฏิ บั ติ งานของบุ คลากร โดย ให้ ส ามารถน าผลการประเมิ น
การปฏิบัติงานไปใช้ประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นและตาแหน่ง ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม เหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 4.2.1 พัฒนาระบบการวางแผนกาลังพล การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง และพิจารณาบาเหน็จความชอบข้าราชการตารวจให้มีประสิทธิภาพ
และมีความเหมาะสมและเป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit System)
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานกาลังพล (สกพ.)
• สานักงานคณะกรรมการข้าราชการตารวจ (สง.ก.ตร.)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยปฏิบัติ
-
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

1. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการสรรหาให้มีประสิทธิภาพ

- ระดับความสาเร็จของการพัฒนากระบวนการสรรหาฯ

2. สรรหาบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตารวจชั้นประทวน
และสัญญาบัตร และการคัดเลือกข้าราชการตารวจชั้น
ประทวนเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นชั้นสัญญาบัตรในแต่ละกลุ่ม
งาน/สายงาน/หน้าที่ ของหน่วยปฏิบัติและหน่วยสนับสนุน

- ระดับความสาเร็จของการพัฒนากระบวนการสรรหาฯ
- คนครองร้อยละ 80 ของอัตราอนุญาตในแต่ละกลุ่มงาน/
สายงาน/หน้าที่ ของหน่วยปฏิบัติและหน่วยสนับสนุน

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

สกพ.

บช.ศ. ภ.1- 9
บช.น. บช.ตชด.
รพ.ตร. สงป.
สพฐ.ตร.(ทว.)
สทส. และ
รร.นรต.
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กลยุทธ์ที่ 4.2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลกรให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.2.1 พัฒนาระบบการผลิตบุคลากรในวิชาชีพตารวจและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการบังคับใช้กฎหมาย
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• โรงเรียนนายร้อยตารวจ (รร.นรต.)/กองบัญชาการ
ศึกษา (บช.ศ.)

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9 (ศฝร.))

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

1. ผลิตข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน
ให้เป็นตารวจมืออาชีพทั้งในด้านกฎหมาย วิชาการตารวจ
ยุทธวิธีตารวจ สังคม คุณธรรมและจริยธรรม
และด้านสมรรถนะทางร่างกาย (Pre-service Training)
1.1 รร.นรต. ปริญญา 2 ใบ
1.2 ผลิต นสต. ของ บช.ศ. การผลิตและฝึกอบรม
ตารวจ

- ข้าราชการตารวจที่ผ่านการฝึกอบรมฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ
กมค.(สบส.)
กมค.(สบส.)
บช.ศ. รร.นรต. บช.ศ. รร.นรต. และ สกพ.
และ สกพ.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

2. การฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร
ในหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรฝ่ายอานวยการตารวจ,
หลักสูตรสารวัตร, หลักสูตรผู้กากับการ, หลักสูตรบริหารงาน
ตารวจชั้นสูง และหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ
กมค.(สบส.)
กมค.(สบส.)
บช.ศ. รร.นรต. บช.ศ. รร.นรต. และ สกพ.
และ สกพ.

3. การฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวน
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

- ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.51)

บช.ศ.

บช.ศ.

4. โครงการฝึกอบรมทางยุทธวิธีตารวจ

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

บช.ศ.

บช.ศ.

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.2.2 จัดระบบการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาข้าราชการตารวจ ให้ครอบคลุมทุกระดับตาแหน่งและสายงาน ต่อเนื่องตลอดการรับราชการ
ให้มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพตารวจและการบังคับใช้กฎหมาย
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)
• โรงเรียนนายร้อยตารวจ (รร.นรต.)
• สานักงานกาลังพล (สกพ.)

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน การฝึกอบรม
ทั้งข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน
ให้ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ และตอบสนอง
ขีดสมรรถนะที่ต้องการ (In-service Training)
1. โครงการสัมมนาเพื่อจัดทาแผนการสอนหลักสูตร
นักเรียนนายสิบตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. โครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงตาราเรียนหลักสูตร
นักเรียนนายสิบตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- แผนการสอนวิชาเรียนหลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจที่ได้รับ
การปรับปรุง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- ตาราเรียนหลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจได้รับการปรับปรุง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

บช.ศ.

บช.ศ.

บช.ศ.

บช.ศ. บช.น.(ศฝร.)
บช.ตชด.(บก.กฝ.)
และ ภ.1 – 9 (ศฝร.)
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กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.2.3 ส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))





เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)
โรงเรียนนายร้อยตารวจ (รร.นรต.)
สานักงานกาลังพล (สกพ.)



หน่วยปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

1. โครงการพัฒนา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
สู่มาตรฐานสากล
2. โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด กมค.
3. ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรม ของ ตร. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

- จานวนครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากถึงมากที่สุด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- จานวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ศ.

ปฏิบัติ
บช.ศ.

บช.ศ.

บช.ศ.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

4. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยที่รับผิดชอบ
ด้านการศึกษาอบรมหลักสูตรประจา ของ ตร. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
5. ประชุมเตรียมความพร้อมการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของ ตร. สาหรับหน่วยที่รับผิดชอบจัด
การศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทาง
และเทคนิค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
6. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของสานักงานตารวจแห่งชาติ
สาหรับหน่วยที่รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรมหลักสูตร
ผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
6.1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา

- จานวนข้าราชการตารวจเข้ารับการสัมมนาตามโครงการฯ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

บช.ศ.

บช.ศ.

- จานวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

บช.ศ.

บช.ศ.

- จานวนข้าราชการตารวจเข้ารับการสัมมนาตามโครงการฯ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

บช.ศ.

บช.ศ.

- จานวนข้าราชการตารวจที่มีคุณสมบัติครบเกณฑ์เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100

บช.ศ.

บช.ศ.

6.2 โครงการ Share&Learn : QA (Quality assurance)
ของโรงเรียนนายร้อยตารวจ กับสถาบันอุดมศึกษาภายนอก

- จานวนข้าราชการตารวจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100

บช.ศ.

บช.ศ.

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.2.4 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))





เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)
โรงเรียนนายร้อยตารวจ (รร.นรต.)
สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการ
ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย (สบร.)

หน่วยปฏิบัติ
 ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

1. การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
หรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนาด้านวิชาการ
- อบรม ปรึกษา หารือร่วมกันในการประสานความร่วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ
ในการกาหนดเป้าหมาย โครงการ กิจกรรม การดาเนินงาน
ทางวิชาการ เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจร่วมกัน
และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงานทั้งสองฝ่าย

- จานวนผลงานวิจัยนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ที่จะนาไปใช้
ประโยชน์กับหน่วยงาน ชุมชน หรือสังคมอย่างน้อย 1 ชิ้น
- จานวนความร่วมมือด้านการศึกษา การฝึกอบรม และกิจกรรม
ทางวิชาการอื่น ๆ อย่างน้อย 1 เรื่อง

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

บช.ศ.

บช.ศ.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ศ.

ปฏิบัติ
บช.ศ.

2. โครงการให้ความร่วมมือด้านการฝึกอบรมข้าราชการ
ตารวจในกลุ่มสมาชิกอาเซียนอบรมหลักสูตร บตส.
(ผกก. และ สว.)
3. โครงการพัฒนาวิชาการตารวจ (ไทย – จีน)

- เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร บตส. (ผกก. และ สว.)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1
- มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการการเดินทางไปศึกษา
ดูงานประชุม ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการตารวจในสังกัดและ
นักเรียนนายร้อยตารวจ ของทั้ง 2 สถาบัน จานวน 4 ครั้ง

รร.นรต.

รร.นรต.

4. โครงการศึกษาความร่วมมือทางวิชาการตารวจเพื่อนบ้าน
(เวียดนาม)

- การแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการการเดินทางไปศึกษา
ดูงานประชุม ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการตารวจในสังกัดและ
นักเรียนนายร้อยตารวจ ของทั้ง 2 สถาบันจานวน 4 ครั้ง

รร.นรต.

รร.นรต.

5. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนตารวจ
กัมพูชา

- มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการการเดินทางไปศึกษา
ดูงานประชุม ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการตารวจ
ของทั้ง 2 สถาบัน จานวน 2 ครั้ง

รร.นรต.

รร.นรต.

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

132

กลยุทธ์ที่ 4.2.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ข้าราชการตารวจ
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.3.1 บริหารจัดการค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ให้แก่ข้าราชการตารวจมีความภาคภูมิใจและปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))



เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
สานักงานกาลังพล (สกพ.)



หน่วยปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักส่วนกลางของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
2. จัดกิจกรรมในวันสาคัญให้กับครอบครัวข้าราชการตารวจ
ที่พักอาศัยบ้านพักส่วนกลาง สานักงานตารวจแห่งชาติ
3. โครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตารวจ ครั้งที่ 17

- ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามสัญญาจ้าง
- ระดับความสาเร็จของการจัดกิจกรรม

- ระดับความสาเร็จของการจัดงานสมรสสวัสดิการให้กับข้าราชการ
ในสังกัด ตร. โดยจัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นสวัสดิการ
แก่ข้าราชการตารวจ
4. ตรวจเยี่ยมบารุงขวัญข้าราชการตารวจที่ได้รับบาดเจ็บจาก - ตรวจเยี่ยมบารุงขวัญข้าราชการตารวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ฯ ได้รับการตรวจเยี่ยมบารุงขวัญ ร้อยละ 100
การปฏิบัติหน้าที่

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สกพ.

ปฏิบัติ
สกพ.

สกพ.

สกพ.

สกพ.

สกพ.

สกพ.

สกพ.
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กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.3.2 เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬาและร่างกายให้แก่ข้าราชการตารวจ
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))




เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
สานักงานกาลังพล (สกพ.)
โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)



หน่วยปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

- โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

- ข้าราชการตารวจผ่านเกณฑ์การประเมินทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สกพ./รพ.ตร.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
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กลยุทธ์ที่ 4.2.4 ส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))



เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)



หน่วยปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม
1. ตารวจไทยใจสะอาด
2. ปรับปรุงคู่มือจริยธรรม

- ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของ
ข้าราชการตารวจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75
- ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงคู่มือจริยธรรม

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ศ. และ
สยศ.ตร.(วจ.)

ปฏิบัติ
บช.ศ.
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กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.4.1 ส่งเสริม จูงใจ และรักษาคนดี คนเก่ง ไว้ในองค์กร
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))



เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
สานักงานกาลังพล (สกพ.)



หน่วยปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลสาเร็จตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

ตัวชี้วัด

1. ประเมินผลการคัดเลือกข้าราชการตารวจเข้ารับการอบรม - ระดับความสาเร็จของการประเมินผลการคัดเลือกข้าราชการ
หลักสูตรและโครงการต่าง ๆ ภายนอกสานักงานตารวจ
ตารวจเข้ารับการอบรมหลักสูตรและโครงการต่าง ๆ ภายนอก
แห่งชาติ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
2. ให้ทุน/ส่งเข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ /การทบทวน
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้รางวัลในการปฏิบัติงาน
ในโครงการต่าง ๆ เช่นการให้รางวัลการปฏิบัติงาน/รางวัล
การฝึก/การปฏิบัติหน้าที่โดยนับอายุราชการทวีคูณ
ใน 3 จังหวัด

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สกพ.

ปฏิบัติ
สกพ.
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• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3 เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร
กาหนดแนวทางการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม เหมาะสม โดยผู้บังคับบัญชากากับ ดูแล ให้คา ปรึกษา
แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ โดยนาผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ประกอบการพิจารณา ตามหลักการของระบบคุณธรรม อันจะเป็นการสร้ างขวัญกาลังใจและแรงจูงใจ
ในการพัฒนาผลงานของข้าราชการ
ส่งเสริมวินัยของข้าราชการตารวจ ให้มีมาตรการปลูกจิตสานึกในหน่วยงาน ตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรม และใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารองค์กร และมีการอบรม สร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน โดยไมให้เสียหายแกราชการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ปลูกจิตสานึกให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริ ต สามารถตรวจสอบ
ได้ ตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรม และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร
เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามระเบียบ วิธีปฏิบัติ และสามารถตรวจสอบได้ โดยปลูกฝังทัศนคติค่านิยมของบุคลากรให้ปฏิเสธ
และต่อต้านการทุจริต สามารถปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย ถูกต้อง รวดเร็ว
เพื่อสร้างความเข้าใจ รับรู้ ของประชาชน ต่อการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจ พัฒ นาปรับปรุงเทคนิคในการสื่อสารต่อประชาชนให้เข้าถึงง่าย ชี้แจงประเด็น
ข่าวสารต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์
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กลยุทธ์ที่ 4.3.1 ป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
หน่วยปฏิบัติ
 • สานักงานจเรตารวจ (ศูนย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ)
• ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ
(จต.)
 • กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (กองบังคับการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
(บช.ก.(บก.ปปป.))
 • สานักงานตรวจสอบภายใน (สตส.)
 • กองวินัย (วน.)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. กาหนดมาตรการและกลไกในการป้องกันปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ และมาตรฐานการปฏิบัติตาม
วินัยของข้าราชการตารวจ
1.1 ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ตามแผนการตรวจสอบ
โดยนาหลักธรรมาภิบาล และนโยบายความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ มาประกอบการพิจารณา
1.2 โครงการอบรมสัมมนาพัฒนากลไกการป้องกัน การ
ทุจริตและปราบปราม การทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

- จานวนหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบที่ตรวจไม่พบ
ข้อสังเกต และพบข้อบกพร่องเล็กน้อยได้แนะนาปรับปรุงแก้ไข
ระหว่างการตรวจสอบ (บัญชี 1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สตส.

สตส. และหน่วยรับตรวจ

- จานวนข้าราชการตารวจที่ได้รับการอบรม ไม่น้อยกว่า 250 นาย

จต.

จต.

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

138

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.3 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน - ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
ของหน่วยงานฯ ไม่น้อยกว่าระดับ B (75.00 – 84.99 คะแนน)
Assessment : ITA)
1.4 โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน
- ระดับความสาเร็จของการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ
ด้านวินัย
ผู้ปฏิบตั ิงานด้านวินัย
- จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
1.5 โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ผู้ทาหน้าที่สืบสวนและ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
สอบสวนในการดาเนินการทางวินัยข้าราชการตารวจที่ถูก
- ข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร ภ.1 – 2 ได้รับการฝึกปฏิบัติ
ร้องเรียนกล่าวหาว่าทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทาสานวนการสืบสวน/สอบสวน จานวน 100 นาย
- ข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร ภ.1 – 2 ที่ได้รับการฝึกปฏิบัติ
ทาสานวนการสืบสวน/สอบสวน มีความรู้ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
1.6 โครงการตรวจเร่งรัดการดาเนินการทางวินัยตามที่
-จานวนเรื่องที่สานักงานตารวจแห่งชาติสั่งการได้รับการตรวจเร่งรัด
สานักงานตารวจแห่งชาติสั่งการ
แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
1.7 ดาเนินการทางวินัยข้าราชการตารวจที่บกพร่องในการ - จานวนข้าราชการตารวจที่บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ ได้รับการ
ปฏิบัติหน้าที
ลงโทษทางวินัย ร้อยละ 100
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หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
จต.

ปฏิบัติ
จต.

วน.

วน.

วน.

วน.

วน.

วน.

วน.

วน.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.8 ดาเนินการทางวินัยข้าราชการตารวจที่ถูกร้องเรียน
กล่าวหาว่าทุจริตและประพฤติมิชอบ

1.9 สืบสวนและสอบสวนการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
1.10 ร่วมปราบปรามคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายด้านการ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1.11 โครงการปฏิรูประบบข้อมูลข่าวสารของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
- พัฒนาปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
ในความรับผิดชอบของหน่วย เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

วน.

วน.

- สานวนสืบสวนและสอบสวนทีส่ ามารถนาส่ง ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท.
ให้ดาเนินการตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 50 คดี

บช.ก.
(บก.ปปป.)

บช.ก.
(บก.ปปป.)

- ผลการดาเนินการปราบปรามคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายด้านการปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป้าหมายการตรวจสอบไม่น้อยกว่า
360 แห่ง)

บช.ก.
(บก.ปปป.)

บช.ก.

สลก.ตร.

สลก.ตร.

- จานวนเรื่องร้องเรียนกล่าวหาได้รับการดาเนินการทางวินัย
ร้อยละ 100
- จานวนข้าราชการตารวจที่กระทาผิดฐานทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ได้รับการลงโทษทางวินัย ร้อยละ 100

- ระดับความสาเร็จของการปฏิรูประบบข้อมูลข่าวสาร
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.12 รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้าง ของหน่วยงานราชการ ไม่น้อยกว่า 360 แห่งต่อปี
โดยนาร่องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ตรวจสอบ แนะนา ติดตาม ประเมินผลการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหน่วย
ในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
2.1 พัฒนาแนวทางการตรวจสอบภายใน
1) ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน
ของผู้ตรวจสอบโดยหน่วยรับตรวจ
2) พัฒนาประสิทธิภาพผู้ตรวจสอบภายในด้านการเงิน
การบัญชี และพัสดุ

ตัวชี้วัด
- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้รับการตรวจสอบ ร้อยละ 100

- ผู้รับตรวจมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
ภายในของผู้ตรวจสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- จานวนผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการอบรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100
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หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ก.
(บก.ปปป.)

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

สตส.

สตส. และหน่วยรับตรวจ
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กลยุทธ์ที่ 4.3.2 สร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจอย่างทันต่อสถานการณ์และทั่วถึง
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• กองสารนิเทศ (สท.)

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์ดังนี้
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. พัฒนาเทคนิคการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้และเข้าใจในรูปแบบต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลและสานักงาน
ตารวจแห่งชาติได้ทันต่อสถานการณ์
2. วิเคราะห์และประเมินผลการดาเนินการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลและสานักงาน
ตารวจแห่งชาติได้ทัน

- ประชาสัมพันธ์ออกอากาศ ข่าวต้นชั่วโมงผ่านวิทยุฯ ในเครือข่าย
ตร. 44 สถานีทั่วประเทศ

3. ชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์ในการชี้แจง
ประเด็นข่าวภายในระยะเวลาที่กาหนด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สท.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

- ประชาสัมพันธ์ออกอากาศ ข่าวต้นชั่วโมงผ่านวิทยุฯ ในเครือข่าย
ตร. 44 สถานีทั่วประเทศ

สท.

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

- ร้อยละของการชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

สท.

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์ดังนี้
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

4. เพิ่มช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
4.1 ผลิตสื่อและพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของสื่อ
ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ข่าวสาร
ของตารวจให้ประชาชนรับทราบ

- จานวนช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง

สท.

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

4.2 โครงการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ (Police TV)

- ผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ รวมถึงการนารายการ
ที่ออกอากาศแล้วมาฉายซ้าตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งอายุสัญญา

สทส.

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

5.แผนการประชาสัมพันธ์พฤติการณ์อาชญากรรม
ให้ประชาชนรู้เท่าทัน

- จานวนครั้งในการประชาสัมพันธ์พฤติการณ์อาชญากรรม
ไม่น้อยกว่า 12 เรื่อง/ปี

สทส.

สทส.

6.แผนการประชาสัมพันธ์ด้านการอานวย ความสะดวก
ให้กับประชาชนในด้านต่าง ๆ

- จานวนครั้งในการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 1,000 ครั้ง/ปี

สทส.

สทส.
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กลยุทธ์ที่ 4.3.3 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สามารถนามาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานกาลังพล (สกพ.)

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลสาเร็จตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

- โครงการทบทวนปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ - ระดับความสาเร็จของการทบทวน ปรับปรุงประเมินประเมินผล
ระดับบุคคล
การปฏิบัติราชการระดับบุคคล
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การขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
• แนวทางการขับเคลื่อน
สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ
โดยกาหนดขั้นตอนและแนวทางให้ หน่วยในสังกัดดาเนินการ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่สามารถบรรลุผลสาเร็จ
ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
1. การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยรองรับ
1.1 ส่วนราชการในสังกัดสานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ/
กองบังคับการ
ส่วนราชการในสังกัดสานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
ที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ
(สยศ.ตร. สกบ. สกพ. สงป. กมค. สง.กตร. จต. และ สตส.)

1. จัดทาแผนปฏิบัติราชการของหน่วยในระดับ
กองบัญชาการ เพื่อรองรับการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ

ส่วนราชการในสังกัดสานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
ที่มีฐานะเทียบเท่ากองบังคับการ
(สลก.ตร. ตท. สท. สง.ก.ต.ช. บ.ตร. วน. และ สบร.)
1. จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี

งบประมาณของหน่วยในระดับกองบังคับการ
เพื่อรองรับการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ

2. ส่งแผนปฏิบัติราชการฯ ตามข้อ 1
ให้กองบังคับการในสังกัด เพื่อนาไปเป็นกรอบ
แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการหรือ
แผนปฏิบัติการของหน่วยรองรับ

1.2 กองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ
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. จัดทาแผนปฏิบัติราชการของหน่วยในระดับกองบัญชาการ เพื่อรองรับการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณของสานักงานตารวจแห่งชาติ

2. ส่งแผนปฏิบัติราชการฯ ของหน่วยที่ได้จัดทาตามข้อ 1 ให้กองบังคับการในสังกัด
เพื่อนาไปเป็นกรอบแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติการของหน่วยรองรับ
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2. การขับเคลื่อนการดาเนินงานของหน่วยรับผิดชอบหลักในระดับต่าง ๆ
2.1 หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบาย
หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบาย
1. ศึกษาเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ทั้งเป้าหมายของแผนระดับประเทศ และแผนปฏิบัติราชการ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทาปัจจัยสาคัญสู่ความสาเร็จ
(Key Success Factors) เพื่อกาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด รองรับเป้าหมายข้างต้น
โดยยึดหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship) ในเป้าหมายแต่ละระดับ
2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายในภาพรวม
3. รวบรวมผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน จากเจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่กากับดูแล ตามข้อ 2.2

แล้วส่งผลให้สานักงานตารวจแห่งชาติ (ผ่านสานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ) ตามกรอบการรายงานทีก่ าหนด

2.2 เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์/ปฏิบัติของกลยุทธ์
เจ้าภาพขักบาหนดนโยบาย/แนวทางการด
เคลื่อนกลยุทธ์
าเนินงานในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน

หน่วยปฏิบัติ

1. ศึกษาและวิเคราะห์กลยุทธ์ที่รบั ผิดชอบตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และนามากาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด ให้สอดคล้อง
รองรับ โดยพิจารณาแนวทางการพัฒนา เป้าหมาย และตัวชี้วัด ทั้งในระดับประเทศ
ที่เกี่ยวข้องอีกส่วนหนึ่ง เพื่อใช้ในการเสนอประกอบการพิจารณา จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ทบทวน/ปรับปรุง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และ
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ ของโครงการตามข้อ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอจัดทาคาขอ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของผลการดาเนินงานอย่างน้อย 2 ระดับ ได้แก่ ผลผลิต (Output)
และผลลัพธ์ (Outcome)
3. รวบรวมผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน จากหน่วยรับผิดชอบหลักของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ที่รับผิดชอบ ตามข้อ 2.3 แล้วส่งผลดังกล่าวให้เจ้าภาพ
ขับเคลื่อนระดับนโยบายตามข้อ 2.1 ตามกรอบการรายงานที่กาหนด
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2.3 หน่วยรับผิดชอบของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก

ปฏิบัติ

1. จัดทารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
โดยยึดหลักเกณฑ์การให้คะแนน
และวิธีการคานวณตามแนวทางการติดตาม
และประเมินผล
ที่สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด

1. จัดทารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
โดยยึดหลักเกณฑ์การให้คะแนน และวิธีการ
คานวณตามแนวทางการติดตามและ
ประเมินผล
ที่สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด

2. ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่รับผิดชอบที่สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด
3. รวบรวมผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน
จากหน่วยปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม และตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
แล้วรายงานผลในภาพรวมไปยัง
เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
ของกลยุทธ์ ตามข้อ 2.2

3. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
3.1 สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจแก่ ทุ กหน่ วยในสั งกั ดเกี่ ยวกั บวั ต ถุ ประสงค์ เป้ าหมายของ
แผนปฏิ บั ติ ราชการส านั ก งานต ารวจแห่ งชาติ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์
ด้านการจัดทาแผนปฏิบั ติราชการของหน่ วยรองรับ เพื่อให้ข้าราชการตารวจ เกิดการปฏิบัติที่มีความถูกต้อง
และเป็น ไปในรูป แบบเดีย วกัน รวมทั้งให้ ห น่วยงานของรัฐ และประชาชน สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูล
ได้โดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว
3.2 ขั บ เคลื่ อ น ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการส านั ก งาน
ต ารวจแห่ งชาติ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยน าผลการด าเนิ น งาน ข้ อ เสนอแนะ และข้ อ คิ ด เห็ น
มาทบทวนปรับปรุงนโยบายการบริหารงานและแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ให้มีความครอบคลุมและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
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• แนวทางการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
จากผลการด าเนิ น การที่ ผ่ านมายั งพบว่ ามี ห น่ วยงานในสั งกั ดที่ รั บผิ ดชอบเป้ าหมายและตั วชี้ วั ด
ขาดการขับเคลื่อนติดตามและปรับปรุงผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทาให้ผลการปฏิบัติไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กาหนด จะเห็ น ได้ ว่าในการติ ดตาม และประเมิ นผลในปั จจุบั น นอกจากส านั กงานตารวจแห่ งชาติจะต้อ ง
ขับ เคลื่ อนติดตามและประเมิน ผล ตามยุ ทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตามหน้าที่ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติแล้วยังต้องขับเคลื่อนติดตาม ประเมินผล
ตัวชี้วัดจากหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศ และระดับสากล ซึ่งสานักงานตารวจแห่งชาติได้นาตัวชี้วัดเหล่านั้น
มากาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการของสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเมื่อถึงรอบ
ระยะเวลาในการรายงานผลของหน่ วยงานภายนอกทั้ งในประเทศ และระดับสากลข้างต้น สานักงานตารวจ
แห่งชาติจะนาผลการดาเนินงานของแต่ละตัวชี้วัดไปรายงานตามกรอบการประเมินต่าง ๆ ซึ่งมีรูปแบบและวิธีการ
ในการรวบรวมผลการดาเนินงาน และหน่วยที่เกี่ยวข้องจะต้องดาเนินการ ดังนี้

การประเมิน
1. ระบบ eMENSCR

หน่วยรับผิดชอบหลัก
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
เป็นผู้รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
ที่ได้นาเข้ามูลเข้าสู่ระบบ
eMENSCR ไว้ โดยตรง

การประเมิน

การประเมิน
- ประเมินตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

สานักงานตารวจแห่งชาติ
โดยสานักงานยุทธศาสตร์
ตารวจ คัดเลือกตัวชี้วัด
ที่สาคัญ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ และตัวชี้วัด
ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
เพื่อรายงานผลตามกรอบ
แนวทางการประเมิน

- ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA)

นาผลการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ที่ได้
ประเมินตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการสานักงานตารวจ
แห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ไปใช้สาหรับการ
รายงานผลการดาเนินงานของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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กรอบแนวทางการประเมิน ผลการดาเนินงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ มีแนวทางการประเมิน
หลักอยู่ 2 แบบ ดังนี้
- การรายงานผลการประเมิ น ตามแผนปฏิ บั ติร าชการตามแผนปฏิ บั ติร าชการส านั กงานตารวจ
แห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. การจัดทารายละเอียด : หน่วยรับผิดชอบหลักจัดทารายละเอียดตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ในแต่ละกลยุทธ์ที่หน่วยรับผิดชอบ และเจ้าภาพระดับนโยบาย จัดทารายละเอียดตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์
ที่หน่วยรับผิดชอบ ตามระยะเวลาที่กาหนด
2. การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 มีกรอบระยะเวลาการรายงานผล จานวน 2 ครั้ง คือ รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน และรายงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน โดยมีขั้นตอนการรายงานผลและเก็บรวบรวมผลการดาเนินงาน
ดังนี้
2.1 หน่วยปฏิบัติ (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
: รายงานผลการดาเนินการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามรายละเอียดตัวชี้วัด ที่หน่วย
รับผิดชอบหลักร้องขอ ตามระยะเวลาที่กาหนด
2.2 หน่วยรับผิดชอบหลัก แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแต่ละกลยุทธ์
: รายงานผลการดาเนินการความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน และผลการดาเนินการตามรายละเอียด
ตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน จากหน่วยปฏิบัติ เพื่อสรุปผล และรายงานผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด ไปยังเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ ตามระยะเวลาที่กาหนด
2.3 เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
: รวบรวมผลการดาเนินการความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน และผลการดาเนินตามรายละเอียด
ตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน ในแต่ละแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ที่รับผิดชอบจากหน่วยรับผิดชอบหลัก ไปยัง เจ้าภาพ
ระดับนโยบาย ตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนด
: รายงานผลการดาเนินความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน และ ผลการดาเนินการตามรายละเอียด
ตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และผลการประเมินตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์ จากเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ เพื่อสรุป และรายงานผลการดาเนินการ ไปยัง สยศ.ตร. (ยศ.) ตามระยะเวลาที่กาหนด
2.4 เจ้าภาพระดับนโยบาย
: รายงานผลการดาเนินความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน และผลการดาเนินการตามรายละเอียด
ตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และผลการประเมินตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์จากเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ เพื่อสรุปและรายรายงานผลการดาเนินการ ไปยัง สยศ.ตร.(ยศ.) ตามระยะเวลาที่กาหนด
2.5 สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ
: รวบรวมผลการดาเนิ นงานจากเจ้ าภาพขับเคลื่ อนระดั บนโยบาย และจั ดท ารายงานผลการ
ดาเนินงานในภาพรวมของสานักงานตารวจแห่งชาติ
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ตารางกรอบระยะเวลาในการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตร. อนุมัติแผนปฏิบตั ิ
ราชการ ปี 64

ตร. รายงานผลตาม
แผนปฏิบัตริ าชการ
เจ้าภาพระดับนโยบายรวบรวบ
ผลตัวชี้วัด ส่ง สยศ.ตร. ปี 64
รายงานความก้าวหน้า
รอบ 6 เดือน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบตัวชี้วัด ส่ง
รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI
Template) ปีงบ 2564
ตร. รายงานผลตามแผนฯ
ของ ตร. ปีงบ 2563 ใน

eMENSCR
เจ้าภาพระดับนโยบาย
รวบรวมผลตัวชี้วัดปี 2563
ส่ง สยศ.ตร.
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ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.
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การรายงานผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานั กงานตารวจแห่ งชาติได้จัดทากรอบการประเมินตามมาตรการฯ ดังกล่าว โดยคัดเลื อก
ตัว ชี้วัด ตามแผนปฏิ บั ติร าชการ และตัว ชี้ วัดตามพระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่ ส อดคล้ อ ง
กับ ตัว ชี้ วัดจากหน่ ว ยงานภายนอก ตามแนวทางการประเมิ น ผลตามระเบี ยบว่าด้ ว ยการติด ตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 – 2565
และการประเมิ น ตามตั ว ชี้ วัด ความสามารถในการแข่ งขั น (World Economic Forum (WEF)) และ (World
Competitiveness Ranking (IMD)) ประกอบด้วย 3 - 6 ตัวชี้วัด โดยมีองค์ประกอบการประเมิน 1) การประเมิน
ประสิทธิผลการดาเนินงาน (Performance Base) ร้อยละ 70 และ 2) การประเมินศักยภาพในการดาเนินงาน
(Potential Base) ร้อยละ 30
ตารางกรอบการประเมินตัวชี้วัดการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประเมินประสิทธิผลการดาเนินงาน
การประเมินศักยภาพในการดาเนินงาน
Performance Base (ร้อยละ 70) 3 - 5 ตัวชี้วัด
Potential Base (ร้อยละ 30) 1 ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย
รัฐบาล โดยนโยบายเร่งด่วน เช่น การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
มติ ครม. ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda
KPI)
- ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ
- ผลการดาเนินตามนโยบายสาคัญที่เป็นการบูรณาการ
ร่วมกันหลายหน่วยงาน (Joint KPIs)
- ผลการดาเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน งานประจา
งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย
ภารกิจในพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(Function KPI)/ (Area KPI)

- ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่ระบบราชการ 4.0
• การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (ร้อยละ 15)
 การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize
Data) ทั้งข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงาน และข้อมูลที่
เผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก/สาธารณะ (Open Data)
 การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data)
 การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการนา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการดาเนินงาน
(Digitalize Process) เพื่อนาไปสู่การให้บริการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ (Decision Making)
 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงาน
หรือการให้บริการ (E Service)
• การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (ร้อยละ 15)
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ตารางกรอบระยะเวลาในการประเมินตัวชี้วัดการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตร. สรุปผลการประเมินส่วนราชการฯ เสนอ นรม.
หรือ รอง นรม. ที่ ได้ รั บ มอบหมายประเมิ น และ
ส่งผลการประเมินฯ ให้ สานักงาน ก.พ.ร. รวบรวม
ส่ง นรม. หรือ รอง นรม. ที่ได้รับมอบหมาย พร้อม
หน่วยงานอื่นต่อไป

รายงานผลการดาเนินการตัวชี้วัด
รอบ 12 เดือน
รายงานความก้าวหน้า
รอบ 6 เดือน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยรับผิดชอบหลัก
ของแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ขับเคลื่อนตัวชี้วัด
จัดทาคู่มือและขออนุมัติ ตร.
ในการประเมินผล
คัดเลือกตัวชี้วัดตามกรอบแนวทาง
การประเมิน
ขออนุมัติ ตร. กรอบแนวทางการประเมิน
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ส่วนที่ 5
ภาคผนวก
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แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา

พันธกิจ
●ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
●บังคับใช้กฎหมายและอานวยความยุติธรรมทางอาญา
●รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของราชอาณาจักร

