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คานา
แผนปฏิบัติราชการ ของตารวจภูธรภาค ๘ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เป็นแผนปฏิบัติ
ราชการที่จัดทาขึ้นเพื่อรองรับแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60
ซึ่งได้นาแนวนโยบายการบริหารราชการของสานักงานตารวจแห่งชาติ มากาหนดเป็นแผนปฏิบัติราชการ
โดยมีทิศทางการดาเนินการที่สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ แผนบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาล ยุท ธศาสตร์สานั กงานตารวจแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พั น ธกิ จ
ประเด็ น ยุท ธศาสตร์ เป้ าประสงค์ กลยุ ท ธ์ และหน่ วยรับ ผิ ด ชอบ น ากลยุ ท ธ์ ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ต ามหน้ า ที่
ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วย ให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
ตารวจภูธรภาค ๘ ตลอดจนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบังเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
หน่วยต่างๆ ในสังกัดตารวจภูธรภาค ๘ มีหน้าที่ในการศึกษา ทาความเข้าใจ แผนปฏิบัติราชการนี้
โดยดาเนินการตามแนวทางการปฏิบัติราชการตามแผนที่ กาหนดไว้ และควบคุมกากับดูแล ผลักดันและ
ขับเคลื่อนหน่วยรองให้มีการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ต้องจัดทาเพื่อรองรับแผนปฏิบัติราชการนี้
อย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลตามตัวชี้วัดตามกาหนดเวลา เพื่อนาผลที่ได้ไปปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการ
หรือแผนปฏิบัติราชการต่อไป
ตารวจภูธรภาค ๘

๓
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ความเป็นมาและความสาคัญ
ความเป็นมา
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1
การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ
และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ
การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน
แล ะพ ระราชกฤษฎี กาว่ า ด้ วยหลั กเกณ ฑ์ และวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี พ.ศ. ๒๕ ๔ ๖
มาตรา ๑๓ กาหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการ
ของคณ ะรั ฐ มนตรี และมาตรา ๑๖ ให้ ส่ ว นราชการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว นราชการนั้ น
โดยจัดทาเป็ นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่ นดินดังกล่าว ในแต่ละปีงบประมาณ
ให้ ส่ วนราชการจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี โดยระบุ สาระส าคั ญเกี่ ยวกั บนโยบายการปฏิ บั ติ ราชการ
ของส่ วนราชการ เป้ าหมายและผลสั มฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่น
ที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยสานักงานตารวจแห่งชาติ ได้จัดทายุทธศาสตร์สานักงาน
ตารวจแห่ งชาติ พ.ศ. 2555 - 2564 เพื่อกาหนดทิศทางในการปฏิบั ติราชการที่ชัดเจน และสามารถใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามอานาจหน้าที่ที่กาหนด พร้อมทั้งนายุทธศาสตร์ดังกล่าว
ใช้ เป็ น กรอบแนวทางในการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ราชการส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ และหน่ ว ยงานในสั งกั ด
รวมถึงจัดทาคาของบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ความสาคัญ
ตารวจภูธรภาค 8 ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยได้นา
แผนปฏิบั ติราชการสานั กงานตารวจแห่ งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มากาหนดเป็นแผนปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งสานั กงานตารวจแห่ งชาติ ได้น าผลการทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ
กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสาเร็จ และแผนงานบูรณาการ ในปีงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ ผ่ านความเห็ น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 11 ตุ ล าคม 2559 มาทบทวน/ปรับ ปรุงเป้ าหมายฯ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ร่ างกรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นโยบายรัฐบาล
และยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔ ดังนี้

๕

1) ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
หลักสานักงานตารวจแห่งชาติ มี จานวน 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง
และยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ภารกิ จ หลั ก ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ มี จ านวน 2 ยุ ท ธศาสตร์ คื อ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 :
การเสริม สร้ างความมั่น คงแห่ งชาติเพื่ อการพั ฒ นาประเทศสู่ ความมั่ งคั่งและยั่งยืน และยุท ธศาสตร์ที่ 6 :
การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
3 ) เป้ า ห ม า ย ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals) (SDGs)
คณะอนุกรรมการ ขับ เคลื่อนเป้ าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน มีมติเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ให้ สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนฯ จานวน 5 เป้าหมาย จาก 17 เป้าหมาย ได้แก่
3.1 เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพ
สาหรับทุกคนในทุกวัย
3.2 เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม
และเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.3 เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
3.4 เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากร
ทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3.5 เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
4) นโยบายรัฐ บาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญ ญั ติ
แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ว่า “นโยบายนี้ จะเป็นผลสัมฤทธิ์ก็ต่อเมื่อมีการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการรองรับอย่างเป็นรูปธรรม โดยกาหนดหน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติ ระยะเวลา วิธีการและงบประมาณ
ที่ชัดเจน สามารถใช้ติดตามการทางานและตรวจราชการได้ รัฐบาลจะได้มอบหมายให้ทุกส่วนราชการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการเช่นว่านี้ โดยจากัดกรอบระยะเวลา 1 ปี ตามปีงบประมาณและระยะเวลาของรัฐบาล”

ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔
แนวทางที ่ส านัก งานต ารวจแห่ง ชาติ ใช้ใ นการบริห ารจัด การให้ม ีป ระสิท ธิภ าพ
เกิดจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์การ (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัจจัยคุกคาม)
โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญของ ตร. ที่นาไปสู่การปฏิบัติ ต่อไป
วิ สั ย ทั ศ น์ (Vision) : “เป็ น ต ารวจมื อ อาชี พ เพื่ อ ความผาสุ ก ของประชาชน ”
คาว่า “ตารวจมืออาชีพ” คือ ต้องเป็นข้าราชการตารวจที่มีความรู้ ความสามารถ รู้ลึก รู้รอบ รู้จริง ในงาน
ทีท่ าและต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน เสียสละ ต้องขยัน และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

๖

วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลักขององค์การ พันธกิจ

๗

วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์การ พันธกิจ
วิสัยทัศน์
“เป็นตารวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน”

ค่านิยม
ค่านิยม (Core Values) หมายถึง ความคิดหรือความเชื่อร่วมกันขององค์การซึ่งได้รับการพิจารณา
แล้วว่า มีคุณค่า มีประโยชน์ ถูกต้องเหมาะสมดีงาม สมควรประกาศไว้เพื่อกากับให้บุคลากรในองค์การยึดถือ
และประพฤติปฏิบัติตาม ได้แก่ สมรรถนะ(Competency) สุจริต เป็นธรรม (Overall Fairness) ประชาชน
เป็นศูนย์กลาง (People Oriented) และบริการด้วยใจ (Service Mind)
สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะ และพฤตินิสัยที่จาเป็นต่อการทางานของบุคคล
ให้ประสบผลสาเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป
สุจริตเป็ นธรรม (Overall Fairness) หมายถึง การปฏิบัติห น้ าที่ด้วยความโปร่งใส เสมอภาค เที่ยงธรรม
สามารถตรวจสอบได้
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ทั้งอานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
บริการด้วยใจ (Service Mind) หมายถึง การมีจิตสานึกและให้บริก ารประชาชนด้ว ยความเต็มใจ
อย่างเท่าเทียมกัน

พันธกิจ
๑) ถวายความปลอดภั ยส าหรับองค์พระมหากษั ตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้ส าเร็จราชการแทน
พระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒) บังคับใช้กฎหมาย อานวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมตามหลัก
ธรรมาภิบาล
๓) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน และรักษาความ
มั่นคงของราชอาณาจักร ให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา

๘
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
เป้าประสงค์ : ๑.๑ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์
๑.๑.๑ เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตอบสนองต่อภารกิจ
ตามนโยบายรัฐบาล โดยมุ่งเน้นภารกิจสาคัญ ดังนี้
๑) ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
๒) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
3) รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
4) ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีลักษณะเฉพาะทาง
5) ปฏิบัติการด้านต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคง
6) รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน
7) การรักษาความปลอดภัยและอานวยความสะดวกด้านการจราจร
เป้าประสงค์ : ๑.๒ ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ์
- เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อนแก่
ประชาชน ชุมชน และที่มีผลกระทบต่อสังคมในทุกระดับ
เป้าประสงค์ : ๑.๓ มีระบบและกระบวนงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
- ปรับปรุง พัฒนาระบบงานและกระบวนงานของหน่วยงานรับผิดชอบให้มี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
เป้าประสงค์ : ๒.๑ สังคมและประชาชนเชื่อมั่นต่อองค์การตารวจ
กลยุทธ์
๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์การ
๒.๑.๒ นามาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มาบังคับใช้
กับข้าราชการตารวจที่ประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง
๒.๑.๓ มุ่งมั่นทางานเพื่อภาพลักษณ์ของตารวจให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและ
ประชาชน
เป้าประสงค์ : ๒.๒ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของตารวจ
- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและการปฏิบัติงานของตารวจ
- ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ์
๒.๒.1 เพิ่มขีดความสามารถของสถานีตารวจในทุกมิติ

๑๐

๒.๒.2 ปรับทัศนคติและวิธีการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์โดยยึดประชาชนและ
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง
เป้าประสงค์ : ๒.๓ มีกระบวนงานที่โปร่งใสมีมาตรฐาน
- มีกระบวนงานที่มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ
- มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
๒.๓.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรอบมาตรฐานขั้นตอนกระบวนงาน และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ประชาชนรับรู้ โดยใช้สื่อต่าง ๆ
๒.๓.2 เสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการตารวจให้มีวินัยและเคร่งครัดต่อ
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของตารวจ
๒.๓.๖ ดาเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์ : ๒.๔ บุคลากรและหน่วยงานมีครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงพอตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์
- ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและระบบงานของงานสืบสวน งานสอบสวน
งานนิติวิทยาศาสตร์และงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตารวจ
เป้าประสงค์ : ๓.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการมีความเข้มแข็ง
กลยุทธ์
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
เป้าประสงค์ : ๓.๒ การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการมีความพึงพอใจ
กลยุทธ์
๓.๒.๑ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและ/หรือให้รางวัลตอบแทนคุณความดี
แก่ประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจการตารวจ
๓.๒.2 ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางการประเมินผล
การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนให้มี
ความชัดเจนสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความเหมาะสม
กับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
เป้าประสงค์ : 3.3 กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเอื้อต่อการเข้ามา
มีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน
กลยุทธ์
3.3.1 บูรณาการกลไกที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การให้มีความ
เชื่อมโยงการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรส่วนท้องถิ่น
เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน ให้มีเอกภาพ ลดความซ้าซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน

๑๑

3.3.2 ปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับต่างๆ ที่เป็น
อุปสรรคต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน
เป้าประสงค์ : ๓.4 หน่วยงานและบุคลากรนาแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่าย
ภาครัฐและะภาคเอกชน มาใช้ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการ
ประชาชน
กลยุทธ์
๓.4.๑ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการตารวจและเป้าหมายการทางาน
ของหน่วยงานทุกระดับให้ยึดถือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ทางานตามแนวคิด Community Policing
๓.4.๒ จัดทาฐานข้อมูลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่
ทะเบียนอาสาสมัครเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน ประเภทและชนิด
ของกิจกรรมที่ดาเนินการและให้สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่น ๆ
๓.4.๓ ปรับโครงสร้างหน่วยงานและระบบตาแหน่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
เป้าประสงค์ : ๔.๑ การบริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์
๔.๑.๑ การบริหารทีม่ ุ่งเน้นผลงานตามแผนยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ : ๔.๒ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
กลยุทธ์
๔.๒.๑ สร้างบรรยากาศแวดล้อมแก่ผู้รับบริการ
๔.๒.๒ สร้างวัฒนธรรมขององค์การโดยให้มีจิตสานึกต่อการให้บริการประชาชน
เป้าประสงค์ : ๔.๓ กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
๔.๓.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณ
และด้านการตรวจราชการ ให้มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : ๔.๔ ข้าราชการตารวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่และนาระบบเทคโนโลยีมา
ใช้ในการบริหารจัดการ
กลยุทธ์
๔.๔.๑ จัดทาแผนการศึกษาและฝึกอบรมให้ตรงกับความจาเป็นและความต้องการ
ของแต่ละสายงานให้สอดรับกับพันธกิจของสานักงานตารวจแห่งชาติ
๔.๔.2 ส่งเสริมข้าราชการตารวจมีสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงพร้อม
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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นโยบายของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
วิสัยทัศน์ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
“เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ที่มีมาตรฐานสากล”

แนวทางการปฏิบัติงาน
ข้าราชการตารวจ เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย มีภารกิจและหน้าที่ซึ่งจะต้องสัมผัสและใกล้ชิด
ประชาชนโดยตรง มี ผ ลทั้ ง ในทางที่ เป็ น คุ ณ และโทษกั บ ประชาชน หากข้ า ราชการต ารวจด ารงตน
ในความยุติธรรม สมกับการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ประชาชนย่อมเกิดความรัก ความศรัทธา และเชื่อมั่น
ต่อการปฏิบัติงานของตารวจ อันจะนามาซึ่งการให้ความร่ วมมือ ยอมรับและมีส่วนร่วมสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ
ของตารวจให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
การปฏิบัติงานของตารวจทั้งในด้านการครองตน ครองคน และครองงาน จาเป็นจะต้องยึดถือ
อุดมคติของตารวจ 9 ประการ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่
2. กรุณาปราณีต่อประชาชน
3. อดทนต่อความเจ็บใจ
4. ไม่หวั่นไหวต่อความยากลาบาก
5. ไม่มักมากในลาภผล
6. มุ่งบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
7. ดารงตนในยุติธรรม
8. กระทาการด้วยปัญญา
9. รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต
นโยบายการบริหารราชการ
ภายใต้ ก ารด าเนิ น การตามนโยบายของรั ฐ บาล และกรอบแนวทางการปฏิ บั ติ ง าน
ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2564 ซึ่งคณะกรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติ
(ก.ต.ช.) มีมติเห็นชอบในการประชุม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 สานักงานตารวจแห่งชาติ จึงได้กาหนด
นโยบายการบริ ก ารราชการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 25 60 โดยให้ ถื อ เป็ น นโยบายส าคั ญ
และเร่งด่วนที่จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้ปรากฏผลชัดเจน เป็นรูปธรรม ดังนี้
1. การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
3. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม
4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
5. การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตารวจในยุคประชาคมอาเซียน
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6. การเสริมสร้างความสามัคคีและการบารุงขวัญข้าราชการตารวจ
1. การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
1.1 ให้ถือว่าการถวายความปลอดภัย เป็นภารกิจสาคัญสูงสุด โดยให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
การถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2557 และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
1.2 รณรงค์ เสริ ม สร้ า ง และปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ของคนในชาติ ให้ มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น
พระมหากษัตริย์อย่างทั่วถึงและเป็นรูปธรรม
1.3 พัฒนาการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการกระทาที่เข้าข่ายเป็นความผิดต่อสถาบัน รวมถึงการนาเสนอ
ข้อมูลข่าวสารผ่ านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่ อสั งคมออนไลน์ สื่ออิเล็ กทรอนิกส์ ที่มีลั กษณะไม่เหมาะสม
ส่งผลกระทบต่อสถาบันและให้มีการดาเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกราย
1.4 ก าหนดให้ มี ก ารซัก ซ้ อมแผนการปฏิ บั ติ แผนเผชิ ญ เหตุ ในการปฏิ บั ติ ภ ารกิจ ด้านการถวาย
ความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
1.5 ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และปฏิ บั ติ ต ามโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ แ ละตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มกาลังความสามารถ
2. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
2.1 พั ฒ นาระบบด้ า นการข่ า ว ให้ มี ก ารบู ร ณาการและประสานการปฏิ บั ติ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน
ด้านการข่าวทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างใกล้ชิดและนาข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้ประกอบการกาหนด
แผนการปฏิบัติและมาตรการต่าง ๆ
2.2 พั ฒ นาขี ด ความสามารถและสมรรถนะของชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารพิ เศษ ให้ กั บ หน่ ว ยปฏิ บั ติ ร ะดั บ
กองบัญชาการทุกแห่ง รวมตลอดไปถึงหน่วยงานระดับกองบังคับการ
2.3 ก าหนดมาตรการและขั้ นตอนการบริ ห ารเหตุ การณ์ ในสถานการณ์ ต่ าง ๆ ให้ ชั ดเจนเป็ นระบบ
และมีเอกภาพในการบังคับบัญชา โดยให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
2.4 บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 รวมตลอดถึงประกาศ
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
2.5 พัฒ นาระบบการตรวจสอบบุ คคลเข้า – ออกราชอาณาจักรให้ มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันภัย
คุกคามต่อความมั่นคง การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่าง ๆ
2.6 กาหนดมาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการรัก ษาความปลอดภั ย ให้ กั บนั ก ท่อ งเที่ ย ว โดยเฉพาะ
ในพื้ น ที่ ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคั ญ เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ถูกฉ้อโกง เอารัดเอาเปรียบและเกิดความเชื่อมั่น ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.7 การแก้ ปั ญ หาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ให้ น้ อ มน ายุ ท ธศาสตร์ พ ระราชทาน
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักปรัชญา
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจและแสวงหาความร่วมมือ
จากประชาชนผู้นาท้องถิ่นและผู้นาศาสนาในพื้นที่
2.8 การแก้ไขปัญหาการจราจร มุ่งเน้นการให้บริการ เพื่อกอบกู้ภาพลักษณ์ ขององค์กร สร้างความ
พึงพอใจให้กับประชาชน และจัดให้มีการควบคุมและสั่งการจราจรในภาพรวมของพื้นที่ที่มีปัญหาการจราจร
ติดขัดให้เป็นแบบบูรณาการสอดประสานกันแต่ละพื้นที่
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3. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม
พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ทรงพระราชทานให้กับข้าราชการตารวจ
ในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชน ความว่า...
“การจับผู้ร้ายนั้นไม่ถือเป็นความชอบ
เป็นแต่นับว่าผู้นั้น ได้กระทาการครบถ้วนแก่หน้าที่เท่านั้น
แต่จะถือเป็นความชอบต่อเมื่อได้ปกครองป้องกันเหตุร้าย
ให้ชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าแผ่นดินในท้องที่นั้น
อยู่เย็นเป็นสุขพอควร”
3.1 มุ่ ง เน้ น การป้ อ งกั น อาชญากรรมเป็ น เป้ า ประสงค์ ห ลั ก ด้ ว ยการควบคุ ม อาชญากรรม
ทั้งในมิติของอัตราการเกิดเหตุและระดับ ความรุนแรงของการเกิดเหตุ เพื่ อให้ ประชาชนรู้สึ กหวาดกลั วภั ย
อาชญากรรมน้อยลง และหากเกิดคดีขึ้น ต้องเร่งจับกุมให้ได้โดยเร็ว
3.2 การปฏิ บั ติ ข องต ารวจ ต้ อ งท าให้ เป็ น หลั ก ประกั น ด้ า นความปลอดภั ย และความยุ ติ ธ รรม
ที่ มีม าตรฐานโดยยึ ด ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ส่ งเสริม ให้ องค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น องค์ กรภาคเอกชน
และประชาชนที่ส่วนร่วมในกิจการตารวจ
3.3 การควบคุมสถานที่เสี่ยง แหล่งมั่วสุม รวมทั้งแหล่งอบายมุขต่าง ๆ ให้ดาเนินการตามนโยบาย
การจัดระเบียบสังคม การปราบปรามการซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายอย่างจริงจังและให้มีการระดมกวาดล้าง
อาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง
3.4 พั ฒ นาศักยภาพบุ คลากรและระบบงานของงานสื บสวน งานสอบสวน งานนิ ติวิท ยาศาสตร์
และงานป้ องกั น ปราบปรามอาชญากรรม และส่ งเสริม สนั บ สนุ น ให้ น าเทคโนโลยี ม าใช้ ในการปฏิ บั ติ งาน
ทั้งระบบ
3.5 จั ดท าฐานข้อมูลด้านการสื บ สวน เช่น แผนประทุษกรรม ประวัติผู้ ต้องหา หมายจับ เป็ นต้น
ให้ เชื่ อ มโยงกั น ทั้ งประเทศ และให้ ทุ กหน่ ว ยสร้างเครื่อ งมื อ สื บ สวนล่ ว งหน้ าไว้ให้ ค รบถ้ ว น เช่ น จุ ด ติ ด ตั้ ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด การเชื่อมสัญญาณกล้อง และข้อมูลท้องถิ่นอื่น ๆ เป็นต้น
3.6 จั ด ตั้ งศู น ย์ ป ระสานงานและแก้ ไขปั ญ หาคนหาย/เด็ ก หายพลั ด หลงและศพนิ รนามเพื่ อ ให้ มี
การตรวจสอบ ติดตามคนหาย เด็กพลั ดหลง หรือศพนิรนาม และมีการประสานงานกับหน่ วยที่ เกี่ยวข้อง
อย่างเป็นระบบ
3.7 ขับเคลื่อนนโยบายสาคัญต่าง ๆ ของรัฐบาลให้ปรากฏผลชัดเจนเป็นรูปธรรม เช่น การปราบปราม
การละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญ า การค้ า มนุ ษ ย์ การท าลายทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
รวมถึงการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยผิดกฎหมาย เป็นต้น
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4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
4.1 มุ่งเน้น การปราบปรามจับ กุมผู้ ผลิต ผู้ค้า ผู้ล าเลียงยาเสพติดในทุกระดับ โดยให้มีการซักถาม
สืบ สวนขยายผลจั บ กุมเครื อข่ายผู้ ร่ว มขบวนการดาเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุ กราย ตามมาตรา
100/2 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
4.2 ดาเนิ น การตามมาตรการสมคบ มาตรการทางทรัพ ย์สิ น ทั้ งการยึด ทรัพ ย์ และการฟอกเงิน
กับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อทาลายเส้นทางทางการเงินของเครือข่ายขบวนการ
ลักลอบผลิตและค้ายาเสพติด
4.3 จัดระบบการเร่งรัดสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับในคดียาเสพติด โดยให้มอบหมาย
ข้าราชการต ารวจสื บ สวนติดตามจั บ กุม ตามหมายจับ แต่ล ะหมายให้ ชั ดเจน และให้ ผู้ บังคับ บัญ ชาควบคุ ม
กากับดูแลและติดตามความคืบหน้าทุกระยะ
4.4 มุ่งเน้นการสกัดกั้น การลักลอบลาเลียงขนส่งยาเสพติดจากพื้นที่ตามแนวชายแดนเพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการลาเลียงยาเสพติดเข้าไปในพื้นที่ชั้นใน หรือแหล่งชุมชน รวมทั้งสถานศึกษาต่าง ๆ
4.5 ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และร่ ว มกับ หน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้อ งจัด กิจ กรรม โครงการด้ านการป้ องกั น
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติด
และไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่เกิดขึ้น
4.6 เสริ ม สร้ างความร่ ว มมื อ กั บ นานาประเทศในการแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
กับประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศไทย
4.7 ดาเนินการทั้งทางอาญา ทางวินัย และทางปกครองกับข้าราชการตารวจที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
พัวพันกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
5. การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตารวจในยุคประชาคมอาเซียน
5.1 ปรับรื้อระบบงานของตารวจทั้งระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับประเทศ
และระดับสากล โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารงานทั้งระบบ
5.2 พั ฒ นาศั ก ยภาพของข้ า ราชการต ารวจให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะทางภาษาอั ง กฤษ ภาษาอื่ น ๆ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ป้ายอาคาร สถานที่ทาการ รวมตลอดถึงยานพาหนะต่าง ๆ
ของตารวจให้มีรูปแบบเดียวกัน เป็นมาตรฐานสากล
5.3 สร้ า งเครื อ ข่ ายในทุ ก ภาคส่ ว นทั้ งในประเทศและต่ างประเทศ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้
ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบั ติ รวมถึงเครื่ องมือ อุป กรณ์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่ อสนับ สนุน การปฏิ บั ติ งาน
ของตารวจ
5.4 จั ด ระบบการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสารและก าหนดช่ อ งทางในการประสานความร่ ว มมื อ
กับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานด้านความมั่นคงของต่างประเทศ เพื่อร่วมกันหยุดยั้งภัยคุกคาม
จากอาชญากรรมทุกรูปแบบ
5.5 ผลักดันให้จั ดส่ งข้าราชการตารวจไปทาหน้ าที่ ผู้ประสานงานประจาสถานทูตต่าง ๆ ให้ ครอบคลุม
ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศอื่น ๆ
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5.6 การให้ บ ริ ก ารประชาชน ต้ อ งเป็ น ไปด้ ว ยความสะดวก รวดเร็ ว โปร่ ง ใส และเป็ น ธรรม
เพื่อสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
5.7 ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคประชาคมอาเซียน
ตามนโยบายของรัฐบาล
6. การเสริมสร้างความสามัคคี และการบารุงขวัญข้าราชการตารวจ
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9
ในพิธีประดับยศนายตารวจชั้นนายพล เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2519 ความว่า...
“สามัคคี คือการเห็นแก่บ้านเมือง และช่วยกันทุกวิถีทาง เพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง
ด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างตรงไปตรงมา
นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั้น คือความมั่นคงของบ้านเมือง”
6.1 พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ต ารวจให้ มี ค วามสุ ข ในการปฏิ บั ติ ง าน ปรั บ สภาพแวดล้ อ มให้ เอื้ อ
ต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน และจั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ จ าเป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านให้ เ พี ย งพอ โดยไม่ ให้ เป็ น ภาระ
ของข้าราชการตารวจต้องนาเงินส่วนตัวไปจัดซื้อจัดหามาใช้ในราชการกันเอง
6.2 ปรั บ ปรุ ง สวั ส ดิ ก ารของต ารวจ เช่ น เงิ น เดื อ น ค่ า ตอบแทน โครงการอาหารกลางวั น
การรั ก ษาพยาบาล และสถานที่ พั ก อาศั ย เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการต ารวจมี ชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น สามาร ถอยู่ ได้
อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี
6.3 ให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมละลายพฤติ ก รรมและเสริ ม สร้ า งความสามั ค คี ใ นหมู่ ค ณะทั้ ง ภายใน
และภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง
6.4 จัดให้มีศูนย์ให้คาปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือข้าราชการตารวจที่ถูกฟ้องร้องดาเนินคดีทั้งทางอาญา
ทางแพ่ง ทางปกครอง และทางวินัย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่

----------------------------------------
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นโยบายของผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค 8
วิสัยทัศน์ : เป็นตารวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน
๑. ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
๑.๑ รณรงค์ เทิดทู นและเสริมสร้างความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณให้คนในชาติมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๑.๒ เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ดาเนินการเกี่ยวกับการกระทาความผิดในการละเมิดสถาบันทุกด้าน
และดาเนินคดีโดยเด็ดขาด
๑.๓ พัฒ นากลไกการถวายความปลอดภัยของสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ มีมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๔ กาหนดมาตรการเชิงรุก เพื่ อ ป้ องกัน การน าเสนอข้อ มู ล ข่ าวสารผ่ านช่อ งทางต่ าง ๆ
โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีลักษณะเนื้อหาไม่เหมาะสมและส่งผลกระทบต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๒. ป้องกันปราบปรามแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และอาชญากรรมข้ามชาติ
๒.๑ เร่งรัดจับกุมคดีค้างเก่า การจับกุมอาวุธปืน อาวุธปืนสงคราม วัตถุระเบิด และยาเสพติด
ให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง
๒.๒ เน้ นการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการปราบปรามการกระทา
ความผิดอาชญากรรมเฉพาะทาง เช่น การโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ การค้ามนุษย์ คดีความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง โดยการนาเทคโนโลยีสมั ยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กล้องวงจร
ปิด (CCTV)
๒.๓ ให้มีความพร้อมในการระงับเหตุโดยเฉพาะศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ให้มีเจ้าหน้าที่
หรือชุดปฏิบัติการที่มีความพร้อม สามารถตอบสนองการรับแจ้งเหตุ สามารถเข้าไปช่วยเหลือ และแก้ปัญหาได้
ทันเหตุการณ์
๒.๔ ให้ประชาชน เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน เข้ามา
มีส่วนร่วมในการป้องกัน และปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยของประชาชน เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน โดยสถานีตารวจ
ต้องพร้อมรับ ฟังความคิดเห็ น และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในพื้ นที่และให้ ถือปฏิบัติตาม
ระเบี ย บ ก.ต.ช. ว่าด้ว ยหลั ก เกณฑ์ และวิธีก ารจัด ระบบการบริห าร การปฏิ บั ติงานด้ านการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชน
ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน พ.ศ.๒๕59
๓. ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓.๑ ปราบปรามจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ลาเลียงยาเสพติดในทุกระดับอย่างจริงจังแบบบูรณาการ
ทั้งระบบในพื้นที่
๓.๒ เร่งรัดดาเนินมาตรการยึดทรัพย์ มาตรการสมคบ และการฟอกเงินกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดตามกฎหมาย โดยรวดเร็วและเป็นธรรม เพื่อตัดวงจรทางการเงินของผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง
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๓.๓ ปราบปรามเครือข่ายนักค้ายาเสพติด และการแพร่ระบาดยาเสพติดในเรือนจา
๓.๔ แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการต่างๆ และ กาหนดมาตรการในการป้องกันกลุ่มเสี่ยง
และพื้นที่เสี่ ยง และเข้มงวดกวดขัน อบายมุขในพื้นที่อย่างจริงจังไม่ให้ เป็นแหล่ งมั่วสุมและแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด
๓.๕ เร่งรัดสืบสวนติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับยาเสพติดมาดาเนินคดีตามกฎหมาย
และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดรายงานตัวเข้ารับการบาบัดโดยสมัครใจเพื่อลดความต้องการยา
เสพติดในพื้นที่ลง พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ
๓.๖ ควบคุม ดูแลความประพฤติของเจ้าหน้าที่ตารวจทุกระดับชั้นและป้องกันไม่ให้เข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อขบวนการค้ายาเสพติดหรือเป็นผู้กระทาผิด
เสียเอง
๔. การอานวยความยุติธรรม
๔.๑ บังคับใช้กฎหมาย ด้วยความเสมอภาค เป็นกลางไม่เลือกปฏิบัติ ต้ องทาสานวนโดยยึด
หลั กนิ ติรัฐ และนิ ติธรรม มีจ รรยาบรรณของพนักงานสอบสวน ยึดระเบียบการปฏิ บัติตามคาสั่ งส านักงาน
ตารวจแห่งชาติที่ ๔๑๙/๒๕๕๖
๔.๒ ดาเนินการทางวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ตารวจที่แสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
๔.๓ จัดพนั กงานสอบสวนให้เพียงพอเพื่อบริการประชาชน ตามนโยบายสานักงานตารวจ
แห่งชาติ
๕. จัดการจราจรอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
๕.๑ กวดขันวินัยจราจร โดยประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร และ
ให้ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า งเคร่ ง ครั ด ตามโครงการภาค ๘ ปลอดภั ย ทุ ก วั น ทุ ก วั ย สวมหมวกนิ ร ภั ย
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
๕.๒ ประสานหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ส ารวจและแก้ ไขปั ญ หาจุ ด เสี่ ย งต่ า งๆบนถนน
รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ วางแผนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจรในพื้นที่อย่างเป็นระบบ
๕.๓ นาเทคโนโลยีส มัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เช่น กล้ องตรวจจับการฝ่ าฝืนสั ญญาณไฟ หรือ
สัญญาณจราจรต่าง ๆ เพื่อลดปัญหาการเผชิญหน้าระหว่างตารวจกับประชาชน
๕.๔ ปลูกจิตสานึกให้เจ้าหน้าที่ตารวจจราจรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัต ย์สุจริต สุภาพ และ
ยิ้มแย้มแจ่มใส แต่ยังคงบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่เรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ
๖. บริหารจัดการให้ตารวจดารงชีพได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเป็นที่รักของประชาชน
๖.๑ ยกระดับสวัสดิการด้านความเป็นอยู่ของข้าราชการตารวจให้อยู่ดีมีสุขแบบพอเพียง
๖.๒ พัฒนาข้าราชการตารวจ ตามสายงานทุ กระดับ โดยเน้นภาวะผู้นาให้มีอุดมการณ์ด้วย
การสร้างวัฒนธรรมขององค์การที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ มีความภาคภูมิใจในอาชีพตารวจ ยึดมั่น
ในศีลธรรม และมีค่านิยมในความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ประหยัดตามหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” เน้นภาวะผู้นา
ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และให้มีการทางานเป็นทีม และมีเอกภาพ
๖.๓ จั ด หาอุ ป กรณ์ อาวุ ธ ยุ ท โธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ที่ จ าเป็ น ในการ
ปฏิบัติงานของตารวจ ให้เพียงพอ และเหมาะสมกับจานวนกาลังพล

๑๙

๖.๔ การแต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนเงินเดือน การปูน บาเหน็จความชอบ ตลอดจนการลงโทษทาง
วินัย ยึดหลักคุณธรรมโปร่งใสสร้างหลักเกณฑ์เป็นที่ยอมรับของข้าราชการตารวจทุกระดับ
6.5 ส่งเสริม แนะนา ฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะทางด้านวิชาชีพและการดารงชีวิตเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการตารวจก่อนเกษียณอายุราชการ
๗.การพัฒนาและการบริการตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชน
๗.๑ สถานี ต ารวจต้ อ งปรั บ ปรุงภู มิ ทั ศ น์ แ ละที่ พั ก สายตรวจหรือ หน่ ว ยบริก ารประชาชน
(ป้อมตารวจ) ให้มีคุณลักษณะที่เอื้อต่อการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service)
๗.๒ ให้สถานีตารวจเพิ่มมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการบริการ รับใช้ประชาชนให้
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
๗.๓ พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานบริการประชาชนให้มีจิตสานึกในการบริการประชาชนด้วย
ความเสมอภาค ให้เกียรติ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง
๘. การปฏิบัติการของหน่วยต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๘.๑ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการงานต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนงานศูนย์เตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ตารวจภูธรภาค ๘ , ศูนย์ประสานงานอาชญากรรมข้ามชาติ ตารวจภูธรภาค ๘ และศูนย์
อานวยการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ตารวจภูธรภาค ๘
๘.๒ เร่งรัด ติดตาม การปฏิบัติของทุกหน่วยงานภายในตารวจภูธรภาค ๘ และบูรณาการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับองค์กร
อาชญากรรมข้ า มชาติ ป ระเภทต่ า ง ๆ ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ทั้ ง ระบบอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๘.๓ บู ร ณาการความร่ว มมือ กับ หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้ องในกระบวนการยุ ติธ รรมทางอาญา
ตลอดจนสถานทูตต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภ าพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด
๘.๔ พั ฒ นาหน่ ว ยฝึ ก อบรมของต ารวจภู ธ รภาค 8 ให้ มี ค วามพร้ อ มมี ม าตรฐาน มี ขี ด
ความสามารถรองรับการฝึกอบรมตารวจให้มีความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากล
๘.๕ ส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจทุกระดับ มีความรู้ ทักษะโดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็น
ภาษาสากลในการสื่อสาร รวมทั้งภาษาของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
๘.๖ ปรับปรุงสถานีตารวจที่รับผิดชอบเส้นทางหลวงแผ่นดินซึ่งเชื่อมโยงโครงข่ายประเทศ
อาเซียน (Asian Highway Route) ให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชากรอาเซียน
๙.การรักษาความปลอดภัยและการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
๙.๑ จั ดตั้งศูน ย์ อานวยการรักษาความปลอดภัยนักท่ องเที่ ยวตารวจภู ธรภาค ๘ เพื่อเป็ น
ศูนย์กลางในการขับเคลื่อนแผนและมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
๙.2 จัดทาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ ยวในพื้นที่และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เช่น
ข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประวั ติ ผู้ ป ระกอบการด้ านการท่ อ งเที่ ย ว ได้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการที่ ให้ บ ริก ารรถเช่ า,เจ็ ท สกี ,
ผู้ประกอบกิจการขนส่ง (รถ,เรือ) ข้อมูลโรงแรม เกสเฮ้าส์ รีสอร์ท และที่พักต่าง ๆ ตลอดถึงทาประวัติและ
บัญชีกลุ่มบุคคลที่ควรสอดส่องเป็ นพิเศษ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่จะเกิด
กับนักท่องเที่ยว
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๙.๓ สืบสวนหาข่าวความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อการร้าย กลุ่มมิจฉาชีพหรือกลุ่มผู้ไม่หวังดี
ต่อนักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่ และตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยเกี่ยวกับการ
เดินทางเข้า - ออก โรงแรม ที่พักอาศัย แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยประสานข้อมูลข่าวสารและร่วมปฏิบัติหน้าที่
กับตารวจหน่วยอื่นในพื้นที่
๙.๔ จัดเจ้าหน้าที่ตารวจออกดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ
ที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวชาวไทยอยู่เป็นจานวนมาก เช่น สถานที่พักโรงแรม และสถานที่
เชิงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ตลอดถึง เส้นทางสาหรับเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวจุดรับส่งขนถ่ายนักท่องเที่ยว
๙.5 จัดเจ้าหน้าที่ตารวจออกดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ
ที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทยอยู่เป็นจานวนมาก เช่น สถานที่พัก โรงแรม และสถานที่
เชิงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ตลอดถึง เส้นทางสาหรับเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว จุดรับส่งขนถ่ายนักท่องเที่ยว
๙.6 ให้ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่รับผิดชอบให้มีสภาพใช้งานได้ดี และ
ครอบคลุมพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวหรือประชาชนอยู่เป็นจานวนมากและสารวจ ติดตั้ง
เพิ่มเติมในสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงต่างๆ
๙.7 ประสานผู้ประกอบการที่พัก โรงแรม รีสอร์ทฯลฯ ให้มีมาตรฐานด้านคุณภาพและความ
ปลอดภัยทั้งภายในสถานที่พักและบริเวณโดยรอบ
๙.8 ให้ มี ก ารระดมกวาดล้ า งอาชญากรรมตามห้ ว งเวลาที่ เหมาะสมเร่ ง รั ด ปราบปราม
อาชญากรรมทุ ก ประเภทในพื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งเฉี ย บขาดจริงจั ง โดยเฉพาะบ่ อ นการพนั น ยาเสพติ ด
แหล่งอบายมุขผิดกฎหมาย สถานบันเทิงสถานบริการที่ผิดกฎหมาย
๙.9 ให้ มี ก ารบั งคั บ ใช้ กฎหมายอย่ างจริงจังกั บ ผู้ ป ระกอบการที่ เอารัด เอาเปรียบ ต้ ม ตุ๋ น
หลอกลวงนักท่องเที่ยว และปราบปรามผู้กระทาผิดรูปแบบต่างๆ ต่อนักท่องเที่ยว
๙.10 ปราบปรามชาวต่ า งชาติ ที่ มี พ ฤติ ก รรมเป็ น ผู้ มี อิ ท ธิ พ ล แสวงหาประโยชน์ จ าก
นั กท่ อ งเที่ ย วทั้ งชาวไทยและชาวต่ างประเทศ เรียกค่ าคุ้ ม ครองตามแหล่ งพื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย วส าคั ญ ก่อ ความ
เดือดร้อนราคาญแก่นักท่องเที่ยว
๙.11 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ ด้ ว ยการเพิ่ ม ช่ อ งทางการ
ติดต่อสื่อสารสาหรับนักท่องเที่ยวจัดตั้งศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวประจาหน่วยงานตั้งชุดปฏิบัติการช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวเน้นอาสาสมัครที่เป็นชาวต่างชาติ เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้าน
การท่องเที่ยวเพื่อป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบได้รับความช่วยเหลือและอานวยความสะดวก
อย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ
เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ตารวจภูธรภาค 8
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

๒๒
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40
เป้าประสงค์ : ๑.๑ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

-เพิ่มขีดความ
สามารถของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการ
ตอบสนอง
ต่อภารกิจตามนโยบาย
รัฐบาลโดยมุ่งเน้น
ภารกิจสาคัญ
1. ปกป้อง เทิดทูน
-ถวายความ
พิทักษ์รักษาสถาบัน
ปลอดภัยเป็นไป
พระมหากษัตริย์
อย่างสมพระเกียรติ
ต้องตามพระราช
ประสงค์ โดยไม่มี
เหตุระคายเคืองเบื้อง
พระยุคลบาท
ร้อยละ 100

แนวทางการดาเนินงาน

1.1 ทบทวนและแก้ไขระเบียบสานักงานตารวจ
แห่งชาติว่าด้วยการถวายความปลอดภัยและ
จัดทาหลักปฏิบัติว่าด้วยการถวายความปลอดภัย
ของตารวจภูธรภาค 8
1.2 บูรณาการงานถวายความปลอดภัยเขต
พระราชฐานทีป่ ระทับ การเสด็จพระราชดาเนิน
เส้นทางเสด็จ และที่หมายเสด็จให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการ
ถวายความปลอดภัย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) การแก้ไขระเบียบสานักงานตารวจแห่งชาติ -ระดับความสาเร็จของการ
ว่าด้วยการถวายความปลอดภัยและจัดทาหลัก ถวายความปลอดภัย
ปฏิบัติว่าด้วยการถวายความปลอดภัยของ
ตารวจภูธรภาค 8
2) โครงการสัมมนาถวายความปลอดภัยของ
ตารวจภูธรภาค 8
3) โครงการฝึกอบรมข้าราชการตารวจผู้ทา
หน้าที่สารถีประจาขบวนเสด็จพระราช
ดาเนินโดนรถยนต์ของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

ภ.8

ทุก ภ.จว.
ในสังกัด

๒๓
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

ฝอ.1 บก.
อก.ภ.8 ,
บก.สส.
ภ.8

ทุกหน่วย
ในสังกัด

-จานวนของการปิด
เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเข้าข่าย
ความผิดต่อสถาบันฯ
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผา่ นมา
-จานวน URL ทาการ
ตรวจสอบพบการกระทา
ความผิดและนาส่งเสนอ
กระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมทาการ
ปิดกั้นเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปี

ฝอ.7,9
บก.อก.
ภ.8

ทุกหน่วย
ในสังกัด

-จานวนครั้งในการรณรงค์
ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้าง
จิตสานึก
ของประชาชนให้มีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ไม่น้อยกว่า 3,650 ครั้ง

ฝอ.
1,5,9
บก.อก.
ภ.8

ทุกหน่วย
ในสังกัด

4) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ชดุ อาวุธพิเศษ
ประจาขบวนเสด็จพระราชดาเนินโดนรถยนต์
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
1.4 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังตรวจสอบ
การกระทาที่เข้าข่ายเป็นความผิดต่อสถาบัน
1.5 ปราบปรามการกระทาความผิด
ที่เกี่ยวกับการละเมิดสถาบัน

5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง
เพื่อตรวจสอบติดตามและดาเนินคดีเกี่ยวกับ
การกระทาความผิดที่เข้าข่าย
เป็นความผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
รวมถึงการนาเสนอข้อมูลที่มีลักษณะเนื้อหา
ไม่เหมาะสมผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะ
สื่อสังคมออนไลน์
และกาหนดให้มีมาตรการลงโทษ
ทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด
6) รับแจ้งข้อมูล/เบาะแสเกี่ยวกับการกระทา
ผิดหรือการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์

1.6 รณรงค์สร้างจิตสานึกและค่านิยมให้
1) โครงการสร้างจิตสานึกต่อสถาบัน
ข้าราชการตารวจและประชาชนมีความเคารพรัก พระมหากษัตริย์
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

หน่วยรับผิดชอบ

๒๔
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

-การออกอากาศ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงใน
เครือข่ายสานักงาน
ตารวจแห่งชาติทั่ว
ประเทศ

1.6.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลัก
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงในเครือข่าย สานักงานตารวจ
แห่งชาติ 44 สถานีทั่วประเทศ

1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ
พระราชดาริและอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

1) ผลิตสปอตวิทยุฯ เทิดพระเกียรติ
2) ผลิตสารคดีวิทยุฯ พระราชกรณียกิจ
3) ผลิตรายการวิทยุฯ เนื้อหาเสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลัก
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4) ถ่ายทอดเสียงพระราชพิธี รัฐพิธี
และภารกิจสานักงานตารวจแห่งชาติ

-การออกอากาศเผยแพร่ ฝอ.9 บก.
ประชาสัมพันธ์ทางสถานี
อก.ภ.8
วิทยุกระจายเสียงใน
เครือข่ายสานักงานตารวจ
แห่งชาติ จานวน 44
สถานี ทั่วประเทศ

ทุกหน่วย
ในสังกัด

1) ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ
พระราชดาริและอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ
2) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

-ร้อยละความสาเร็จของ
โครงการที่ดาเนินการ
ได้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ทุกหน่วย
ในสังกัด

ฝอ.3 บก.
อก.ภ.8

๒๕
กลยุทธ์
2. ป้องกันและ
ปราบปราม
ยาเสพติด

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

-การจับกุมคดี
2.1 ปราบปรามการค้ายาเสพติด
ยาเสพติดรายสาคัญ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
20
ของคดีที่จับกุม
-ประชาชนเชื่อมั่นใน
การป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
ของเจ้าหน้าที่ตารวจ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด
1.1) ปราบปรามจับกุมผูผ้ ลิต
ยาเสพติด ผู้คา้ ผู้ลาเลียงยาเสพติด
ทุกระดับ
1.2) สกัดกั้นการลักลอบ ลาเลียง
ยาเสพติด
1.3) สืบสวนสอบสวนขยายผลคดี
ยาเสพติดตามมาตรการสมคบ มาตรการ
ทางทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้ง
ระบบ
1.4) เสริมสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยน
ข่าวสารกับนานาประเทศ
ในการแก้ปัญหายาเสพติด พร้อมทั้ง
ให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่อง
ทางอาญา และดาเนินการตามคาร้องขอ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

-จับกุมผู้กระทาความผิดคดี
ยาเสพติดรายสาคัญ
ไม่น้อยกว่า 62,000 คดี
-การดาเนินคดีกับผู้กระทา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ไม่น้อยกว่า
145,300 ราย

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

ฝอ.5ฯ
ศอ.ปส.
ภ.8

ทุกหน่วย
ในสังกัด

๒๖
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

ฝอ.7 บก.
อก.ภ.8

ทุกหน่วย
ในสังกัด

-ระดับความสาเร็จของการ
ฝึกอบรมฯ

ฝอ.1 บก.
อก.ภ.8

ทุกหน่วย
ในสังกัด

-จานวนหน่วยที่สมุ่ ตรวจ
และ/หรือ มีการดาเนินการ
ทางวินัย
เมื่อพบการกระทาผิด
ร้อยละ 100

ฝอ.5ฯ
ศอ.ปส.
ภ.8

ทุกหน่วย
ในสังกัด

1.5) ดาเนินการกับข้าราชการตารวจ
ที่เข้าไปมีสว่ นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
โดย
1.5.1) จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ
สนับสนุนและช่วยเหลือ โดยเปิดโอกาส
ทางด้านการศึกษา และมีมาตรการในการ
ผ่อนผันการชาระหนี้สิน
1.5.2) ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
สอดส่องดูแล กาชับข้าราชการตารวจที่
สุ่มเสี่ยงต่อการเข้าไปเกีย่ วข้องกับยาเสพติด
-สุ่มตรวจปัสสาวะผู้ใต้บงั คับบัญชา
อย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง

หน่วยรับผิดชอบ

๒๗
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
-ระยะเวลาการ
สอบสวนคดียาเสพติด
รายสาคัญเสร็จสิน้
สามารถส่งอัยการได้
ภายใน 60 วัน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.6) ตรวจสอบเพื่อยึดอายัดทรัพย์สินคดี
ยาเสพติดทุกราย และสืบสวนเส้นทาง
การเงินเพื่อหาความเชื่อมโยงเครือข่าย ผู้ค้า
ยาเสพติดรายใหญ่ต่อไป โดยบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชดิ เพื่อ
ทาลายเส้นทางการเงินของเครือข่ายผู้ค้ายา
เสพติด
1.7) ดาเนินการตรวจค้น จับกุม
นักค้ายาเสพติดทุกระดับให้ถึงระดับหมู่บา้ น/
ชุมชนและให้มีการสืบสวนขยายผลการจับกุม
เครือข่ายนักค้ายาเสพติด
ทั้งระบบ
1.8) สกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน
ทุกด้านทัง้ ทางบก ทางอากาศยาน ทางน้า
ชายฝัง่ ทะเล เกาะแก่ง
ที่ปรากฏมีการลักลอบนาเข้ายาเสพติด
โดยบูรณาการการดาเนินการร่วมกับ
ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด

-สกัดกั้นปริมาณยาเสพติด
ให้ได้ร้อยละ 50 ของ
ปริมาณยาเสพติด (ยาบ้า)
ที่จับกุมได้ทั้งประเทศ

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

ฝอ.5 ฯ
ศอ.ปส.
ภ.8

ทุกหน่วย
ในสังกัด

๒๘
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน
2.2 สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1) ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านการป้องกัน
การแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษาและ
ชุมชน
1.1) โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย
-จานวนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
388,470คน
1.2) โครงการตารวจประสานโรงเรียน

2.3 แก้ไขปรับปรุงด้านการเสริมสร้าง
และพัฒนาวินัยข้าราชการตารวจ

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

ฝอ.5ฯ
ศอ.ปส.
ภ.8

ทุกหน่วย
ในสังกัด

ฝอ.7 บก.
อก.ภ.8

ทุกหน่วย
ในสังกัด

-จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
2,961 โรงเรียน

1.3) โครงการจัดระเบียบสังคม
รอบสถาบันการศึกษา

-จานวนสถาบันการศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 119 สถาบัน

1) ตรวจสอบประวัติบุคคลก่อนเข้ารับ
ราชการตารวจ ด้านยาเสพติด
อย่างละเอียด

-ระดับความสาเร็จของการ
ตรวจสอบประวัติบุคคล
ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติดก่อนเข้ารับ
ราชการตารวจ ร้อยละ
100

๒๙
ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

3. รักษาความ
ปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยว

-นักท่องเที่ยว
มีความเชื่อมั่น
และพึงพอใจ
การให้บริการ
และอานวยความ
สะดวก ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

3.1 พัฒนามาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถใน
การรักษาความปลอดภัยและให้บริการ
แก่นักท่องเที่ยว

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
และให้บริการนักท่องเที่ยว

4.1.1 เสริมสร้างประสิทธิภาพและขีด
ความสามารถในการป้องกันปราบปราม
และดาเนินคดีเกี่ยวกับการกระทาความผิด
การค้า มนุษย์

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
-การดาเนินคดีความผิด
ฝอ.3 บก. ทุก ภ.จว.
ปราบปรามและดาเนินคดีเกี่ยวกับการกระทา ฐานค้ามนุษย์และคดีที่
อก.ภ.8 ในสังกัด
ความผิดการค้ามนุษย์
เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 200
คดี
2) ป้องกันปราบปรามและดาเนินคดีการค้า -จานวนผู้กระทาความผิด
มนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง
การค้ามนุษย์และความผิด
ที่เกี่ยวข้อง
ที่สืบสวนจับกุมได้
ไม่น้อยกว่า 330 คน

4. ป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมที่มี
ลักษณะเฉพาะทาง
4.1 ปราบปราม
-จานวนคดี
การกระทาผิดเกี่ยวกับ อาชญากรรม
การค้ามนุษย์
ข้ามชาติและ
ภัยคุกคามข้ามชาติ
ลดลง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5
เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผา่ นมา

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ

กลยุทธ์

-ควบคุมคดีเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินที่เกิดขึ้น
กับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ไม่เกิน 10
คดี/นักท่องเที่ยวแสนคน

หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

ฝอ.3,8
บก.อก.
ภ.8

ทุกหน่วย
ในสังกัด

๓๐
กลยุทธ์
5.ปฏิบัติการด้านต่างๆ
ที่กระทบต่อความ
มั่นคง
5.1 ด้านการแก้ไข
ปัญหาความมัน่ คง

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

-ร้อยละความสาเร็จของ
ฝอ.3,7
การปรับปรุงระเบียบ
บก.อก.
คาสั่ง และแผนการปฏิบัติ
ภ.8
ร้อยละ 100
-ข้าราชการตารวจ
ฝอ.1 บก.
ที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม อก.ภ.8
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
-ระดับความสาเร็จของการ ฝอ.4 บก.
จัดซื้อ จัดจ้าง
อก.ภ.8

ทุกหน่วย
ในสังกัด

1) ออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติและการ
ดาเนินการให้เป็นไปตามบทเฉพาะกาล และ
คาสั่ง หน.คสช. เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ธุรกิจรักษา
ความปลอดภัย พ.ศ. 2558

-ร้อยละความสาเร็จของ
การออกกฎหมาย
ระเบียบ คาสั่งที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ

ฝอ.7 บก.
อก.ภ.8

ทุกหน่วย
ในสังกัด

2) โครงการการจัดเตรียมบุคลากรเครื่องมือ
และการบริหารจัดการการดาเนินการตาม
พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.
2558
3) อบรมเครือข่ายภาคประชาชนในการ
ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษา
ความปลอดภัย

-ระดับความสาเร็จของการ
จัดซื้อ จัดจ้าง

ฝอ.1,4
บก.อก.
ภ.8

ทุกหน่วย
ในสังกัด

-ประชาชนเข้าร่วมและ
ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ฝอ.1,3
บก.อก.
ภ.8

ทุกหน่วย
ในสังกัด

5.1.1 บริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะอย่างเป็น 1) ปรับปรุง ระเบียบ คาสั่ง และแผนการ
ระบบ
ปฏิบัติ (แผนกรกฎ แผนสันติรัฐ)
2) โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะ
3) โครงการ จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์
ตามประกาศ สนร. เรื่อง เครื่องมือควบคุม
ฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ
5.1.2 บริหารจัดการ การรักษาความปลอดภัย
ภายในประเทศ

ตัวชี้วัด

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ทุกหน่วย
ในสังกัด

๓๑
กลยุทธ์
6. รักษาความสงบ
เรียบร้อยเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
-ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนในการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย
ภายในประเทศ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

แนวทางการดาเนินงาน
6.1 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรม

6.2 มุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรม
เป็นเป้าประสงค์หลัก ด้วยการควบคุม
อาชญากรรม ทั้งในมิติของการเกิดเหตุ
และระดับความรุนแรงของการเกิดเหตุ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

1) จัดทาแผนป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 “พิทักษ์ภัยให้
ประชาชน”

- ความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรมของประชาชน
ไม่เกินร้อยละ 40
-ความเชื่อมั่นต่อการ
ปฏิบัติงานของตารวจ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ฝอ.3 บก. ทุก ภ.จว.
อก.ภ.8 ในสังกัด

2) จัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม

-มีศูนย์วิเคราะห์ข้อมูล
อาญากรรมประจาหน่วย
ปฏิบัติ 16 หน่วย

1) ตรวจสอบการใช้งานระบบกล้อง
วงจรปิด (CCTV) และรวบรวมข้อมูล
จุดล่อแหลม/จุดเสียง

-หน่วยงานระดับ บก./
ฝอ.3 บก. ทุก ภ.จว.
ภ.จว. จานวน 88 หน่วย อก.ภ.8 ในสังกัด
มีการจัดทาข้อมูลจุดเสี่ยง
เพื่อเสนอหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ติดตั้งกล้อง CCTV ไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 80

บก.สส.
ภ.8

ทุก ภ.จว.
ในสังกัด

๓๒
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2) แผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 “พิทักษ์ภัย
ให้ประชาชน”

6.3 ผลิตและฝึกอบรมตารวจ

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

-จับกุมคดีความผิด
ฝอ.3 บก. ทุก ภ.จว.
เกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและ อก.ภ.8 ในสังกัด
เพศไม่น้อยกว่า ร้อยละ
72.64 ของคดีที่รับแจ้ง
-จับกุมคดีความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 52.85 ของคดีที่
รับแจ้ง

1) ผลิตตารวจเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานของ
-ร้อยละของจานวน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ของข้าราชการตารวจ ผู้สาเร็จการฝึกอบรม
ที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2) ฝึกอบรมข้าราชการตารวจในระหว่างรับ -ปรับปรุงและพัฒนา
ราชการเพื่อทบทวนสร้างเสริมความรู้ความ หลักสูตรการฝึกอบรมทุก
เข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ หลักสูตร/ทุกระดับ ไม่
3) ฝึกอบรมข้าราชการตารวจให้มีความรู้
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
และทักษะการใช้ยุทธวิธีในสถานการณ์ต่าง ๆ หลักสูตร
-หน่วยด้านการศึกษา
ฝึกอบรมมีการพัฒนา
บุคลากรด้านการศึกษา
และฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

ศฝร.ภ.8

ทุกหน่วย
ในสังกัด

๓๓
กลยุทธ์

7.การรักษาความ
ปลอดภัยและอานวย
ความสะดวกด้าน
การจราจร

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

-อัตราผู้เสียชีวิต
7.1 บังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
จากอุบัติเหตุจราจร เพื่อสร้างวินัยจราจรให้กับประชาชนและให้ผู้ใช้
ทางบกต่อประชากร รถใช้ถนนมีความปลอดภัย
แสนคน
-ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนที่มีต่อ
ความมั่นคงปลอดภัย
จากอุบัติเหตุจราจร
ทางบก ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

4) โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้าน
การศึกษาและฝึกอบรม

-ระดับความสาเร็จของการ ศฝร.ภ.8
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
บริหารการเรียนรู้ (LMS)

ทุกหน่วย
ในสังกัด

5) โครงการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรทุกระดับชั้น

-ฝึกอบรมข้าราชการ
ศฝร.ภ.8
ตารวจในทุกสายงาน/ทุก
ระดับอย่างต่อเนื่องทุกปีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ตาม
แผนที่กาหนดไว้ใน
Traning Road Map

ทุกหน่วย
ในสังกัด

1) กาหนดหรือแก้ไขปรับปรุงมาตรการ
แนวทาง หรือการกาชับการปฏิบัติในการ
บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจร
ทางบก

-จานวนครั้งของการ
ฝอ.3 บก. ทุก ภ.จว.
กาหนดหรือแก้ไขปรับปรุง อก.ภ.8 ในสังกัด
มาตรการแนวทางหรือการ
กาชับการปฏิบัติในการ
บังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจราจร
ทางบก

๓๔
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40
เป้าประสงค์ : 1.2 ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. เพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกัน
และปราบปราม
อาชญากรรมที่สร้าง
ความเดือดร้อนแก่
ประชาชน ชุมชน
และที่มีผลกระทบ
ต่อสังคมในทุกระดับ

-ควบคุมคดีอาญา
ซึ่งมีผลต่อความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ
ของประชาชน
กลุ่มคดีความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์
ไม่เกิน 6.24 คดีต่อ
ประชาการหนึ่งแสน
คน
-ควบคุมคดีอาญาซึ่ง
มีผลต่อความ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนกลุ่มคดี
ความผิดเกี่ยวกับ
ชีวิตร่างกาย
และเพศ ไม่เกิน
24.20 คดี

1.1 มีมาตรการในการสนองต่ออาชญากรรมที่
ชัดเจน ได้แก่
- อาชญากรรมพื้นฐาน
- อาชญากรรมสะเทือนขวัญ
- อาชญากรรมที่มีผลต่อประชาชนใน
วงกว้าง เช่น Call center/แชร์ลูกโซ่/ฉ้อโกง/
ลงทุนในต่างประเทศ/ยักยอกเป็นต้น
- อาชญากรรมที่ก่อความเดือดร้อนราคาญ
เช่น วัยรุ่นแข่งรถจักรยานยนต์/รถยนต์บนทาง
หลวง/นักเรียนตีกัน/ขว้างปาก้อนหิน

1) จัดทาแนวทาง/มาตรการในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม เฉพาะ เรื่อง ในวัน
สาคัญและเทศกาลต่าง ๆ
2) แผนป้องกันปราบปรามการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สานักงานตารวจแห่งชาติ

ตัวชี้วัด
- มีแนวทาง/มาตรการ
ไม่น้อยกว่า 15
มาตรการ/ปี

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

ฝอ.3 บก. ทุก ภ.จว.
อก.ภ.8 ในสังกัด

-ระดับความสาเร็จของการ ฝอ.3 บก. ทุก ภ.จว.
จัดทาแผนป้องกัน
อก.ภ.8 ในสังกัด
ปราบปรามการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
3) คาสั่งศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี และครอบครัว -ระดับความสาเร็จของการ ฝอ.3 บก. ทุก ภ.จว.
และป้องกันปราบปราม
จัดทาคาสั่งศูนย์พิทักษ์เด็ก อก.ภ.8 ในสังกัด
การค้ามนุษย์ สานักงานตารวจแห่งชาติ
สตรี และครอบครัวและ
ป้องกันปราบปรามการค้า
มนุษย์ของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

๓๕

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
ต่อประชากร
หนึ่งแสนคน

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1.2 การพัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุ/
1) จัดทาหนังสือคู่มือ การปฏิบตั ิมาตรฐาน
การเข้าถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว/การรักษา
สาหรับเจ้าหน้าที่ตารวจสายตรวจและ
สถานที่เกิดเหตุ/การรักษาพยานหลักฐาน
เจ้าหน้าที่ตารวจผูป้ ระสบเหตุ พ.ศ. 2559
ในที่เกิดเหตุ/ทักษะการพูดคุยกับผู้เสียหาย เหยื่อ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการสืบสวนหาข่าว รวบรวม
พยานหลักฐาน รวมทั้งการแสดงความเห็นใจ ให้
ข้อมูลข่าวสารและแนะนา
ในสิ่งที่เกี่ยวข้อง (เน้นการเข้าถึงที่เกิดเหตุ
และปฏิสัมพันธ์ระหว่างตารวจกับประชาชน

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

-จัดพิมพ์และแจกจ่ายคู่มือ ฝอ.3 บก. ทุก ภ.จว.
ฯ ให้กับหน่วยงานและ
อก.ภ.8 ในสังกัด
ผู้ปฏิบัตงิ านสายงาน
ป้องกันปราบปราม
-อบรม/ให้ความรู้กับ
ผู้ปฏิบัตงิ านสายงาน
ป้องกันปราบปราม
ไม่น้อยกว่า 3,000 นาย

๓๖
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40
เป้าประสงค์ : 1.3 มีระบบและกระบวนงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. ปรับปรุง พัฒนา
ระบบงานและ
กระบวนงาน
ของหน่วยงาน
รับผิดชอบให้มี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
-ร้อยละความสาเร็จ
ของการประเมินส่วน
ราชการเป็นไป ตาม
เป้าหมาย
(อยู่ระหว่าง ร้อยละ
50 - 67)

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

1) ดาเนินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ 1) นากระบวนการประเมินผลไปดาเนินการตาม -ระดับความสาเร็จของการ ฝอ.3 บก.
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตั ิราชการตาม
กรอบแนวทางทีส่ านักงานตารวจแห่งชาติ
ดาเนินการตาม
อก.ภ.8
แนวทางการประเมินผล
กาหนด
กระบวนการประเมินผลฯ
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ

ทุกหน่วย
ในสังกัด

๓๗
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าประสงค์ : 2.1 สังคมและประชาชนเชื่อมั่นต่อองค์การตารวจ
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

๑. พัฒนาระบบการ
ติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติงานทัง้ จาก
ภายในและภายนอก
องค์การ

-ร้อยละความสาเร็จ 1.1 นาระบบเทคโนโลยี (GFMIS) มาเป็น ส่วน
ของการพัฒนาการ หนึ่งของการตรวจสอบรายได้ และ รายจ่ายของ
ตรวจสอบตาม
สานักงานตารวจแห่งชาติ
แผนการตรวจสอบ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ร้อยละ 100

1) โครงการถ่ายทอดความรู้เพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติการด้านการเงิน
การบัญชี และการพัสดุ ให้แก่ผบู้ ริหารและ
ผู้ปฏิบัตงิ านของหน่วยในสังกัดสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

-ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรม ร้อยละ 80

ฝอ.6 บก.
อก.ภ.8

ทุกหน่วย
ในสังกัด

2. นามาตรการ
ป้องกันปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
มาบังคับใช้กับ
ข้าราชการตารวจ
ที่ประพฤติมิชอบอย่าง
จริงจัง

-สืบสวนสอบสวนคดี 2.1 สืบสวนและสอบสวนการกระทาความผิด
ที่สามารถทาสานวน เกี่ยวกับการกระทาความผิดประพฤติมิชอบ
ส่ง ป.ป.ช. หรือ
ป.ป.ท. ให้
ดาเนินการตาม
กฎหมาย 50 คดี
ต่อปี

1) ร่วมปราบปรามคดีทุจริตและประพฤติมิ
ชอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้
กฎหมายด้านการปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

-ตรวจค้นเป้าหมายสาคัญ
ปีละ 2 ครั้ง

ฝอ.7 บก.
อก.ภ.8

ทุกหน่วย
ในสังกัด

๓๘
กลยุทธ์

3. มุ่งทางานเพื่อ
ภาพลักษณ์ของตารวจ
ให้เป็นที่ยอมรับของ
สังคมและประชาชน

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

-ร้อยละของ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่รับรู้
และเข้าใจในการ
ดาเนินงานของ
สานักงานตารวจ
แห่งชาติ

แนวทางการดาเนินงาน

4.1 ดาเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

2) โครงการป้องกันปราบปรามการทุจริต
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ

-จานวนหลักสูตร/โครงการ ฝอ.7 บก.
อย่างน้อย ปีละ 1
อก.ภ.8
หลักสูตร/โครงการ

ทุกหน่วย
ในสังกัด

3) รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานราชการ ไม่น้อย
กว่า 360 แห่งต่อปี โดยนาร่องกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

-ตรวจสอบข้อมูลการจัด
ซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 100

ฝอ.4 บก.
อก.ภ.8

ทุกหน่วย
ในสังกัด

1) จัดทาแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ -ร้อยละความสาเร็จของ ฝอ.5 บก.
ประชาชน
การดาเนินการตาม
อก.ภ.8
แผนการสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน
(ร้อยละ 100)

ทุกหน่วย
ในสังกัด

๓๙
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าประสงค์ : ๒.2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของตารวจ
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและการปฏิบัติงานของตารวจ
-ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. เพิ่มขีด
ความสามารถของ
สถานีตารวจและ
หน่วยบริการ
ประชาชนในทุกมิติ

-ร้อยละความสาเร็จ 1.1 การพัฒนาสถานีตารวจชุมชน (Koban)
ในการจัดตั้งสถานี
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสานักงานตารวจ
ตารวจชุมชนจานวน แห่งชาติ
82 แห่ง ร้อยละ
100

1) จัดให้มสี ถานีตารวจชุมชน (Koban)
เพิ่มขึ้นในทุก ภ.จว.ละ 1 สถานี

2. ปรับทัศนคติ
วิธีการทางานที่มงุ่ เน้น
ผลสัมฤทธิ์ โดยยึด
ประชาชนและชุมชน
เป็นศูนย์กลาง

-ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนต่อทัศนคติ
วิธีการทางานของ
ข้าราชการตารวจ
ร้อยละ 80

1) อบรมสร้างจิตสานึก ให้ความรู้ความ
-หน่วยปฏิบัติระดับ ภ.
เข้าใจ ปรับทัศนคติและบูรณาการเกี่ยวกับ
จัดให้มีการอบรมตาม
งานชุมชนสัมพันธ์และงานการมีส่วนร่วมของ โครงการฯ ครบทุกหน่วย
ประชาชนแก่ข้าราชการตารวจ
ทุกระดับของสานักงานตารวจแห่งชาติ

2.1 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการ
ตารวจและเป้าหมายการทางานของหน่วยงาน
ทุกระดับให้ยึดถือ “การมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นปรัชญาในการทางาน”

-จานวนสถานีตารวจ
ชุมชนที่จัดตั้งทุก ภ.จว.
ร้อยละ 100

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

ฝอ.5 บก. ทุก ภ.จว.
อก.ภ.8 ในสังกัด

ฝอ.5 บก. ทุก ภ.จว.
อก.ภ.8 ในสังกัด

๔๐
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าประสงค์ : 2.๓ มีกระบวนงานที่โปร่งใสมีมาตรฐาน
- มีกระบวนงานมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ
- มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

1. เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กรอบ
มาตรฐานขัน้ ตอน
กระบวนงาน
และระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานให้
ประชาชนรับรู้
โดยใช้สื่อต่าง ๆ

-ร้อยละความสาเร็จ
ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผา่ น
สื่อวิทยุหลัก
สานักงานตารวจ
แห่งชาติ
(44 สถานี)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

1.1 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผ่านสื่อวิทยุหลักสานักงานตารวจแห่งชาติ
(44 สถานี) เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
การปฏิบัติหน้าที่ของตารวจ

1) ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของ
ตารวจผ่านสื่อวิทยุหลัก สานักงานตารวจ
แห่งชาติ (44 สถานี) เพื่อให้ประชาชน
ได้รบั รู้

-ผลิตและเผยแพร่สื่อ
ฝอ.9 บก.
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อวิทยุ อก.ภ.8
หลัก สานักงานตารวจ
แห่งชาติ
(44 สถานี) ไม่น้อยกว่า
32 ครั้ง/วัน

ทุกหน่วย
ในสังกัด

1.2 เพิ่มขยายเครือข่าย ช่องทางในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อสังคมออนไลน์
(Social Media) (เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ไลน์
อินสตาร์แกรม)

2) ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของ
ตารวจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social
Media) (เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ไลน์
อินสตาร์แกรม) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบ

-จานวนในการเข้าชม
ฝอ.9 บก.
ผ่านช่องทางสื่อ
อก.ภ.8
ประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า
5,260 ครั้ง/ปี

ทุกหน่วย
ในสังกัด

๔๑
กลยุทธ์
2. เสริมสร้างและ
พัฒนาข้าราชการ
ตารวจให้มีวินัยและ
เคร่งครัดต่อคุณธรรม
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของตารวจ

3. ดาเนินกิจกรรมที่
มุ่งเน้นการแก้ปัญหา
ของชุมชนและสังคม

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

-จานวนหลักสูตรการ 2.1 เสริมสร้างและพัฒนาจิตสานึกของ
อบรมที่ได้รับการ
ข้าราชการตารวจ
บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ
ของตารวจ ไม่น้อย
กว่า 3 หลักสูตรต่อปี

-ร้อยละความสาเร็จ
ของการทากิจกรรม
ที่มุ่งเน้นการแก้ไข
ปัญหาของชุมชน
และสังคม ร้อยละ
100

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

1) จัดทาและแจกจ่ายคู่มือประมวลจริยธรรม -แจกจ่ายคู่มือประมวล
และจรรยาบรรณของตารวจ
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
ของตารวจได้ครบ
ทุกหน่วย ร้อยละ 100

ฝอ.7 บก.
อก.ภ.8

ทุกหน่วย
ในสังกัด

2) โครงการตารวจไทยใจสะอาด

-ทุกหน่วยในสังกัด
สานักงานตารวจแห่งชาติ
ดาเนินการตามกิจกรรมที่
กาหนด

ฝอ.7 บก.
อก.ภ.8

ทุกหน่วย
ในสังกัด

-ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินการ
ตามโครงการพบปะผู้นา
ชุมชนและโครงการชุมชน
เข้มแข็ง

ฝอ.5 บก. ทุก ภ.จว.
อก.ภ.8 ในสังกัด

3.1 สถานี ต ารวจจั ด ท าข้ อ มู ล การวิ เคราะห์ 1) โครงการพบปะผูน้ าชุมชน
ปัญหาภายในพื้นที่ร่วมกับ กต.ตร.สภ./หน่วยงาน 2) โครงการชุมชนเข้มแข็ง
ภ าครั ฐ และเอก ชน ใน พื้ น ที่ และจั ด ล าดั บ
ความสาคัญของวิธีการและการแก้ไขปัญหา

๔๒
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าประสงค์ : 2.๔ บุคลากรและหน่วยงานมีครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

1. ส่งเสริม
ศักยภาพบุคลากร
และระบบงานของ
งานสืบสวน
งานสอบสวน งาน
นิติวิทยาศาสตร์
และงานป้องกัน
ปราบปราม
อาชญากรรม

-ประชาชนมีความ
เชื่อมั่นในการ
อานวยความ
ยุติธรรม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

แนวทางการดาเนินงาน
1.1 ปฏิรูประบบงานตารวจให้สามารถอานวย
ความยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

1) นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในระบบงานสอบสวน

-ร้อยละความสาเร็จ
ของการนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในระบบ งาน
สอบสวน ร้อยละ 90

ฝอ.9 บก. ทุก ภ.จว.
อก.ภ.8 ในสังกัด

2) นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนในการปฏิบัติงานของ
พนักงานสอบสวน

-ร้อยละความสาเร็จของการ
นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสอบสวน
ร้อยละ 60

ฝอ.7,9 ทุก ภ.จว.
บก.อก.ภ.8 ในสังกัด

๔๓
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตารวจ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : จานวนคดีอาญาที่มีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อจานวนประชากรแสนคน
1) กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ ไม่เกิน 41.87 คดี
2) กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน 113.50 คดี
เป้าประสงค์ : 3.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการ มีความเข้มแข็ง
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

1. ส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชน
เครือข่ายภาครัฐ
และภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วม
ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด

-การเข้าปฏิบัติ งาน
ของชุดปฏิบัติ งาน
ชุมชนสัมพันธ์ ใน
หมู่บ้านเป้าหมาย
จานวน 7,410
หมู่บ้าน/ชุมชน

แนวทางการดาเนินงาน
1.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
1.2 สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ฝึกอบรม
ให้ความรู้ เพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงาน
1.3 จัดการความขัดแย้งในชุมชน
1.4 จัดการปัญหาอาชญากรรมและปัญหาอื่น ๆ
ตามข้อเสนอของชุมชน
1.5 กาหนดพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินงานร่วมกัน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) โครงการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม
2) จัดทาสื่อเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน
ตารวจชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกิจกรรมตารวจ
3) จัดทาทะเบียนสมาชิกอาสาสมัคร
4) โครงการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือ
งานตารวจ

-ความสาเร็จของการจัดทา
แผน/โครงการ/ แนวทาง
ปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกิจการตารวจ
-ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาสื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในการ
ปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกิจการตารวจอาสาสมัคร
ช่วยเหลืองานตารวจ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

ฝอ.5 บก.
อก.ภ.8

ทุก ภ.จว.
ในสังกัด

ฝอ.5,9 ทุก ภ.จว.
บก.อก.ภ.8 ในสังกัด

๔๔

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

1.6 ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์

1) จัดชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์
1 ชุด/สถานี รวม 1,482 สถานี

-จานวนหมู่บ้านชุมชน
เป้าหมาย 7,410 หมู่บ้าน/
ชุมชน

ฝอ.5 บก.
อก.ภ.8

ทุก ภ.จว.
ใน สังกัด

1.5 เพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างแนวร่วมในการ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

1) แสวงหาความร่วมมือจากประชาชน
- อบรมสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม
- อบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย
- อบรมอาสาสมัครตารวจบ้าน
- อบรมอาสาสมัครตารวจชุมชน
อย่างน้อย 1 โครงการ
2) โครงการชุมชนเข้มแข็ง
- โครงการชุมชน/หมู่บา้ นปลอด
อาชญากรรม ปลอดยาเสพติด
ปลอดอบายมุข
- โครงการชุมชน/หมู่บา้ นโรงเรียน
มัสยิด สถานประกอบการสีขาว
- โครงการจัดระเบียบรอบ
สถานศึกษา อย่างน้อย 1 โครงการ

-ร้อยละของสถานีตารวจ
ที่มีการดาเนินการโครงการ
ชุมชนเข้มแข็ง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ฝอ.5 บก.
อก.ภ.8

ทุก ภ.จว.
ใน สังกัด

ฝอ.5 บก.
อก.ภ.8

ทุก ภ.จว.
ใน สังกัด

๔๕
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตารวจ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : จานวนคดีอาญาที่มีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อจานวนประชากรแสนคน
1) กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ ไม่เกิน 41.87 คดี
2) กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน 113.50 คดี
เป้าประสงค์ : 3.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการ มีความพึงพอใจ

กลยุทธ์
๑. ส่งเสริม
ยกย่อง เชิดชู
เกียรติและ/หรือ
ให้รางวัลตอบ
แทนคุณความดี
แก่ประชาชน
องค์กรส่วน
ท้องถิ่น เครือข่าย
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่เข้า
มามีส่วนร่วมใน
กิจการตารวจ

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
-ร้อยละ
ความสาเร็จของ
การดาเนินงานตาม
โครงการส่งเสริม
ยกย่อง เชิดชู
เกียรติฯ
ร้อยละ 100

แนวทางการดาเนินงาน
1.1 การช่วยเหลืองานป้องกันโดยการให้รางวัลกับ
ผู้ช่วยเหลืองานตารวจ
1.1.1 จัดทาโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ
ตารวจ องค์กร และบุคคลภายนอกที่ทา
คุณงามความดี ช่วยเหลืองานตารวจ และให้การสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของสานักงานตารวจแห่งชาติ จนเป็นที่
ยกย่องแก่บุคคลทั่วไป

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการตารวจ องค์กร และ
บุคคลภายนอกที่ทาคุณงามความดี
ให้กับสานักงานตารวจแห่งชาติ
• ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ
จะดาเนินการมอบโล่และประกาศ
เกียรติคุณในการจัดงานวันตารวจ
ประจาปี

ตัวชี้วัด

-ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาโครงการยกย่อง
ข้าราชการตารวจ องค์กร และ
บุคคลภายนอกที่ทา
คุณงามความดีให้กับสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

ฝอ.1 บก.
อก.ภ.8

ทุกหน่วย
ในสังกัด

๔๖

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

2. ปรับปรุง พัฒนา
รูปแบบ วิธีการ
ปฏิบัติ ตลอดจน
แนวทางการ
ประเมินผล
การเข้ามามีส่วน
ร่วมของ ประชาชน
องค์กรส่วนท้องถิน่
เครือข่ายภาครัฐและ
ภาคเอกชนให้มีความ
ชัดเจน สามารถ
นาไปปฏิบัตไิ ด้อย่าง
เป็นรูปธรรม มีความ
เหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาและความ
ต้องการของ
ประชาชนในพืน้ ที่

-ร้อยละความ
สาเร็จของโครงการ
ประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานชุมชน
สัมพันธ์และการมี
ส่วนร่วมในกิจการ
ของตารวจ

แนวทางการดาเนินงาน
2.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน/แนวทางการ
ปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในกิจการ
ตารวจ ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) จัดทาโครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตารวจ
เพื่อนามาปรับปรุง พัฒนารูปแบบ
วิธีการปฏิบัติงานตลอดจนข้อเสนอแนะ
แนวทางการปฏิบัตงิ านให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

-ระดับความสาเร็จของ
โครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติชุมชนสัมพันธ์และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนใน
กิจการตารวจ

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม ปฏิบัติ
ฝอ.5 บก. ทุก ภ.จว.
อก.ภ.8 ในสังกัด

๔๗
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตารวจ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : จานวนคดีอาญาที่มีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อจานวนประชากรแสนคน
1) กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ ไม่เกิน 41.87 คดี
2) กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน 113.50 คดี
เป้าประสงค์ : 3.4 หน่วยงานและบุคลากรนาแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการประชาชน
หน่วยรับผิดชอบ
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
แนวทางการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
หลัก/ร่วม ปฏิบัติ
๑. ปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ของ
ข้าราชการตารวจ
และเป้าหมายการ
ทางานของ
หน่วยงานทุก
ระดับให้ยึดถือการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ทางานตามแนวคิด
Community
Policing

-ร้อยละความ
สาเร็จของ
ข้าราชการตารวจมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน
ในการทางาน
ตามแนวคิด
Community
Policing
(ร้อยละ 100)

1.1 การฝึกอบรมข้าราชการตารวจหรือพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ทางานตามแนวคิด Community Policing จานวน 2
รุ่น ๆ ละ 280 นาย

1) อบรมบุคลากร และเสริมสร้าง
ความรู้ด้านการบริหารงานแบบ
มีส่วนร่วมของประชาชนให้แก่
เจ้าหน้าที่ตารวจทุกระดับ
-จัดให้มีวิชาการฝึกอบรมเกี่ยวกับงาน
ชุมชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม
โครงการ/กิจกรรม การปฏิบัติร่วมกับ
ภาคประชาชน
ในชุมชน/หมู่บา้ น และโครงการศึกษาดู
งานการมีส่วนร่วมของประชาชน (โดย
ใช้หลักการชุมชนเข้มแข็ง) ในกิจการ
ตารวจภายใน
ประเทศทุกหลักสูตรการศึกษาอบรม
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ

-จานวนข้าราชการตารวจ
ที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับงาน
ชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วน
ร่วมในกิจการของตารวจ ร้อย
ละ 100

ฝอ.1 บก.
อก.ภ.8 ,
ศฝร.ภ.8

ทุก ภ.จว.
ในสังกัด

๔๘

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

๒. จัดทาฐานข้อมูลใน
เรื่องการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ได้แก่
ทะเบียนอาสาสมัคร
องค์กรส่วนท้องถิ่น
เครือข่ายภาครัฐ และ
ภาคเอกชนประเภท
และชนิดของกิจกรรม
ที่ดาเนินการและให้
สามารถเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม
และหน่วยงานอื่น ๆ

-ระดับความสาเร็จของ
การปรับปรุงฐานข้อมูล
อาสาสมัครช่วยเหลือ
กิจการตารวจ

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2.1 รวบรวมจัดทาฐานข้อมูลภาคประชาชน
1) แผน/โครงการ/แนวทางปฏิบัติงาน
กลุ่มองค์กรในชุมชน เครือข่ายภาครัฐ
ชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
และภาคเอกชนให้เป็นปัจจุบนั
ของประชาชนในกิจการตารวจ
2.2 รวบรวมเพื่อจัดทาฐานข้อมูลภาคประชาชน
กลุ่มองค์กรในชุมชน เครือข่าย ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนให้เป็นปัจจุบนั

ตัวชี้วัด
-ร้อยละความสาเร็จของการ
จัดทาทะเบียนสมาชิก
อาสาสมัคร ร้อยละ 100

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

ฝอ.5 บก.
อก.ภ.8

ทุก ภ.จว.
ในสังกัด

๔๙
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความพึงพอใจของข้าราชการตารวจต่อการบริหารงานภายในองค์การ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าประสงค์ : 4.1 การบริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์
1. การบริหาร
ที่มุ่งเน้นผลงาน
ตามแผน
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

-ร้อยละ
ความสาเร็จของ
การจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของ
สานักงานตารวจ
แห่งชาติ ที่
สอดคล้องตามร่าง
กรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560 –
2579)
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 - 2564)
การพัฒนาที่ยั่งยืน

1.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์
ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชีว้ ัดผลสาเร็จ และ
แผนงานบูรณาการในปีงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
1.2 จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี ทีส่ อดคล้องตาม
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นโยบายรัฐบาล
และนโยบายสานักงานตารวจแห่งชาติ

1) จัดทาแผนปฏิบัติราชการสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
2) ถ่ายทอดและขับเคลื่อนแผนฯ
ไปสู่การปฏิบัติ ให้กับทุกหน่วย
ในสานักงานตารวจแห่งชาติ
3) ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการตามแผนฯ

1.3 บริหารจัดการระบบงบประมาณ โดยมุ่งเน้นผลงาน 1) พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ
เชิงยุทธศาสตร์
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการ
2) ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

-ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบตั ิ
และประเมินผลการปฏิบัติ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

ฝอ.3 บก.
อก.ภ.8

ทุกหน่วย
ในสังกัด

-ร้อยละความสาเร็จของ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพรวม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 96

ฝอ.6 บก.
อก.ภ.8

ทุกหน่วย
ในสังกัด

๕๐
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
(SDGs) นโยบาย
รัฐบาล และนโยบาย
สานักงานตารวจ
แห่งชาติ

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

1.4 พัฒนาองค์การและบุคลากรให้มีศักยภาพ
คุณธรรมและจริยธรรมให้มีความสอดคล้องต่อ
ความเปลี่ยนแปลง

1) ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
พ.ศ. 2557 - 2560

-ระดับความสาเร็จของ
การขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
พ.ศ. 2557 - 2560

ฝอ.1 บก.
อก.ภ.8

ทุกหน่วย
ในสังกัด

1.5 ขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานขององค์การและบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบ
ได้

1) ประเมินคุณธรรมและโปร่งใส
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency
Assessment - ITA)

-ร้อยละของการประเมินผล
คุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงานหน่วยงาน
ภาครัฐ ITA ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40

ฝอ.7 บก.
อก.ภ.8

ทุกหน่วย
ในสังกัด

1.6 ดาเนินการตามระบบควบคุมภายใน
และติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ของทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานตารวจ
แห่งชาติ

1) กาหนดแนวทางการควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของทุกหน่วยงาน

-ระดับความสาเร็จของการ
ควบคุมภายใน

ฝอ.3 บก.
อก.ภ.8

ทุกหน่วย
ในสังกัด

๕๑
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความพึงพอใจของข้าราชการตารวจต่อการบริหารงานภายในองค์การ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าประสงค์ : 4.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ
กลยุทธ์
๑. สร้างบรรยากาศ
แวดล้อมที่ดีแก่
ผู้รับบริการ

2. สร้างวัฒนธรรม
ขององค์การโดยให้มี
จิตสานึกต่อการ
ให้บริการประชาชน

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

-ร้อยละความความ 1.1 พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
พึงพอใจของ
ภูมิทศั น์ให้มีความสวยงาม สะดวก เหมาะสม
ผู้รับบริการบนสถานี (Front office)
ตารวจ
(Front office)
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

-ความพึงพอใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับ
การมีคุณธรรม
จริยธรรมของ
ข้าราชการตารวจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
60

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

• พัฒนาสถานีตารวจ และหน่วยบริการ
ประชาชน
1) ป้ายอาคาร สถานที่ทาการ
2) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดาเนินงาน
3) รวมงานบริการ จัดเจ้าหน้าที่
4) รักษาความสะอาด
5) จัดการอานวยความสะดวก

-ระดับความสาเร็จของการ ฝอ.3 บก. ทุก ภ.จว.
พัฒนาปรับปรุงอาคาร
อก.ภ.8 ในสังกัด
สถานทีป่ ฏิบัติราชการ
(Front office)
-จานวนครั้งการจัด
กิจกรรม 5 ส ไม่น้อยกว่า
1 ครั้ง/เดือน

1.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตารวจให้มีความสุข
ในการปฏิบัติงาน

1) ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน

-ระดับความสาเร็จของการ ฝอ.4 บก. ทุก ภ.จว.
ปรับรูปแบบรายการของ
อก.ภ.8 ในสังกัด
สถานีตารวจ

2.1 ปลูกฝังและสร้างแรงจูงใจในการมีจิต
สานึกในการให้บริการประชาชน
2.2 ส่งเสริม ยกย่องและเชิดชูเกียรติ
แก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

1) โครงการสร้างภาพลักษณ์ตารวจ
(เชิดชูเกียรติ) คัดเลือกหน่วยงานและ
ข้าราชการตารวจ เพื่อประกาศเชิดชู
เกียรติให้เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตารวจ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

-ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินการสรรหา
และคัดเลือกข้าราชการ
ตารวจเพือ่ ยกย่องเชิดชู
เกียรติประจาปี
พ.ศ. 2560

ฝอ.1 บก.
อก.ภ.8

ทุกหน่วย
ในสังกัด

๕๒
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความพึงพอใจของข้าราชการตารวจต่อการบริหารงานภายในองค์การ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าประสงค์ : 4.3 กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

1. พัฒนากระบวนการ
จัดการด้านยุทธศาสตร์
ด้านงบประมาณ
และด้านการตรวจ
ราชการ ให้มีความ
คุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ

-ร้อยละความสาเร็จ
ของการพัฒนา
กระบวนการบริหาร
จัดการฯ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

แนวทางการดาเนินงาน
1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
ด้านการส่งกาลังบารุงให้กับผู้ทปี่ ฏิบัติงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) จัดฝึกอบรม จัดซื้อ จัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

-ระดับความสาเร็จของการ ฝอ.4 บก.
จัดฝึกอบรม จัดซื้อจัดจ้าง อก.ภ.8
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ

ทุกหน่วย
ในสังกัด

๕๓
กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความพึงพอใจของข้าราชการตารวจต่อการบริหารงานภายในองค์การ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าประสงค์ : 4.4 ข้าราชการตารวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่และนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

1. จัดทาแผนการ
ศึกษาและฝึกอบรมให้
ตรงกับความจาเป็น
และความต้องการของ
แต่ละสายงานให้สอด
รับ กับพันธกิจของ
สานักงานตารวจ
แห่งชาติ

-ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินการ
ตามแผนการศึกษา
และฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

แนวทางการดาเนินงาน
1.1 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ทุกระดับชัน้ เพื่อให้เกิดทักษะ ความชานาญ
เชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติหน้าที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

1) การฝึกอบรมเพื่อเลื่อนระดับตาแหน่ง
(Pre - Promotion Training)
1.1) หลักสูตร ผบช.
1.2) หลักสูตร ผบก.
1.3) หลักสูตร ผกก.
1.4) หลักสูตร สว.

-ร้อยละของข้าราชการ
ตารวจแต่ละระดับชั้น
ได้รับการฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20

ฝอ.1 บก.
อก.ภ.8

ทุกหน่วย
ในสังกัด

2) การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ข้าราชการ
ตารวจ (In – Service Training)
2.1) หลักสูตรป้องกันปราบปราม
2.2) หลักสูตรสืบสวน
2.3) หลักสูตรสอบสวน
2.4) หลักสูตรจราจร

-ร้อยละของข้าราชการ
ตารวจแต่ละระดับชั้น
ได้รับการฝึกอบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20

ศฝร.ภ.8,
ฝอ.1 บก.
อก.ภ.8

ทุกหน่วย
ในสังกัด

๕๔
กลยุทธ์
2. ส่งเสริมข้าราชการ
ตารวจมีสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจให้
แข็งแรงพร้อมปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

-ร้อยละความสาเร็จ 2.1) ส่งเสริมสุขภาพในเชิงรุก เน้นการส่งเสริม
ของการด าเนิ น การ การป้องกันสุขภาพให้แก่ข้าราชการตารวจ
ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ครอบครัว และประชาชน
80
-ผู้มารับบริการมี
ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการตรวจสุขภาพประจาปีของ
ข้าราชการตารวจทั้งประเทศ

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

-ข้าราชการตารวจเข้ารับ ฝอ.1 บก.
การตรวจสุขภาพประจาปี อก.ภ.8
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85

ทุกหน่วย
ในสังกัด

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วม ที่มีชื่อลาดับแรก เป็นหน่วยงานหลัก
2. หน่วยงานรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหน่วยงานสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม โดยให้เสนอขอความเห็นกับ สยศ.ตร.(ยศ.)

๕๕

การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ
ตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
การประเมินผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1 การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (10 บก. ในสังกัด )
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ให้ ห น่ ว ยงานระดั บ บก.ทั้ ง 10 บก. รายงานผลให้ ต ารวจภู ธรภาค 8 ผ่านฝ่ ายอานวยการ 3
กองบังคับการอานวยการตารวจภูธรภาค 8 จานวน 2 ครั้งได้แก่
1.1 ครั้งที่ 1 รายงานรอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 1 เมษายน 2560
1.2 ครั้งที่ 2 รายงานรอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2560
2 การรายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการตั ว ชี้ วั ด ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 ให้ ห น่ ว ยรายงานต ารวจภู ธ รภาค 8 ผ่ านฝ่ ายอ านวยการ 3 กองบั งคั บ การอ านวยการ
ตารวจภูธรภาค 8 จานวน 2 ครั้ง ได้แก่
2.1 ครั้งที่ 1 รายงานรอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 5 เมษายน 2560
2.2 ครั้งที่ 2 รายงานรอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560

๕๖

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยง
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ/งบประมาณ
และยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ

๕๗
ภาพความเชื่อมโยงฯ สานักงานตารวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 (104,750.2451 ล้านบาท)
ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี

พื้นฐาน + ยุทธศาสตร์ + บุคลากร (103,317.4916 ล้านบาท)
บูรณาการ (1,432.7535 ล้านบาท)

1. ด้านความมั่นคง

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนฯ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

เป้าหมาย
แผนฯ 12

เป้าหมายที่ 1. ปกป้องและ
เชิดชูสถาบันพระมหา
กษัตริย์ ให้เป็นสถาบัน
หลักของประเทศ

เป้าหมายที่ 2. สังคมมีความสมานฉันท์ ผูเ้ ห็น
ต่างทางความคิดของคนในชาติ สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกัน
แก้ไขปัญหาความมั่นคง

เป้าหมายที่ 4. ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการ
ป้องกัน ภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติ

เป้าหมายที่ 5. ประเทศไทยมีความ
พร้อมต่อการรับมือภัยคุกคาม
ทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัย
คุกคามอืน่ ๆ

เป้าหมายที่ 4 ลดจานวนการ
ดาเนินคดีกบั ผู้มิได้ กระทา
ความผิด

1.1 จานวนกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์

2.8 จานวนกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วน
ร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง
เพิ่มขึน้

4.2 จานวนคดีที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามข้าม
ชาติลดลง
4.4 จานวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพย์ติด
ลดลง

5.1 ระยะเวลาในการระดมสรรพ
กาลังเมื่อเกิดภัยคุกคาม
5.2 อันดับความเสี่ยงจากการก่อการ
ร้ายต่ากว่าอันดับที่ 20 ของโลก
(ดัชนีความเสี่ยงของโลก WEF)

4.1 จานวนคดีที่รัฐดาเนินคดี
กับผู้มิได้กระความทาผิดซึ่งต้อง
ชดเชยความเสียหายลดลง

1. ถวายความปลอดภัยและสร้าง
จิตสานึกต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

2. รักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนมีส่วนร่วม
ป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงและ
การวิจัยพัฒนา

พื้นฐาน+ ยุทธศาสตร์
1. ถวายความปลอดภั ย
เป็นไปอย่า งสมพระเกียรติ
ต้อ งตามพระราชประสงค์
โดยไม่ มี เ หตุ ร ะคายเคื อ ง
เบื้องพระยุคลบาท
(ร้อยละ 100 )

พื้นฐาน + ยุทธศาศตร์
1. ร้ อ ยละความเชื่ อ มั่ น ในการ
ปฏิบัติงานของตารวจไม่น้อยกว่า
(ร้อยละ 80 )
2. จ านวนคดี อ าญาต่อ ประชากร
แสนคน
- กลุ่ มฐานความผิ ด เกี่ ย วกั บ
ทรัพย์ไม่เกิน (113.50 คดี)
- กลุ่มฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต
ร่า งกาย และเพศไม่ เกิ น (41.87
คดี)

ตัวชี้วัด
เป้าหมายแผนฯ 12
เป้าหมายหน่วยงาน/
บูรณาการ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
หน่วยงาน/
บูรณาการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงานพื้นฐาน

สยศ.ตร.(ผอ. ผก. และ วจ.) สงป.
บช.ศ. สทส. สกบ.

สง.นรป.,บช.ส.

486.4665

แผนงานยุทธศาสตร์

-

แผนงานบูรณาการ

-

งบประมาณรวม 3 แผน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

486.4665

แผนงานบูรณา
การ 1 แผน
1.ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย

3. ป้องกันปราบปรามการกระทาความผิดตาม
กฎหมาย ภัยคุกคามเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของชาติ

พื้นฐาน + ยุทธศาสตร์
1 . จั บ กุ ม ผู้ ก ร ะ ท ำ ค วำ ม ผิ ด ค ดี
ยำเสพ ติ ด รำยส ำคั ญ ไม่ น้ อ ยกว่ ำ
(62,000 คดี)
2. จ ำนวนคดี ก ำรกระท ำควำมผิ ด
เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อมที่จับกุมได้ไม่น้อยกว่ำ (110
คดี)
3. ผ ล ก ำรสั่ งคดี ค้ ำ ม นุ ษ ย์ ใน ชั้ น
พนักงำนอัยกำรมีควำมเห็นสอดคล้อง
กับพนักงำนสอบสวน
ไม่น้อยกว่ำ (ร้อยละ 90)

แผนงานบูรณา
การ 3 แผน
1.ป้องกัน
ปรำบปรำมและ
บำบัดรักษำผู้ติด
ยำเสพติด
2.จัดกำรปัญหำ
แรงงำนต่ำงด้ำว
และกำรค้ำมนุษย์
3.พัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ

บช.ปส. บช.ก.(บก.ทท. บก.ปคม.
บก.ปทส.), สตม.

-

1,818.2588

-

943.5915

-

31.1646

967.6094

-

2,817.0328

พื้นฐาน+ยุทธศาสตร์
1. ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม
เ ชื่ อ มั่ น ใ น ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจใน
ก ารเฝ้ าระวั ง แ ล ะ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
สถานการณ์เกี่ยวกับ
ความมั่ น คงของรั ฐ
(ร้อยละ 80)

5. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอ
ภาคและเป็นธรรม

พื้นฐาน + ยุทธศาสตร์
1. ผลกำรสั่งคดีในชั้นพนัก งำน
อัยกำรมีควำมเห็นสอดคล้องกับ
พนัก งำนสอบสวน ไม่ น้อ ยกว่ำ
(ร้อยละ 90)
2. การสื บ สวนและสอบสวน
คดี ที่ ส ามารถท าส านวนส่ ง
ป .ป .ช . ห รื อ ป .ป .ท . ใ ห้
ด าเนิ น การตามกฎหมายไม่
น้อยกว่า (50 คดี/ปี)
3. ประชำชนมี ควำมเชื่อ มั่ นใน
กำรอำนวยกำรยุติธรรม ไม่น้อย
กว่ำ (ร้อยละ 80)

แผนงาน
บูรณาการ
2 แผน
1.ยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษา
และการ
เรียนรู้ตลอด
ชีวิต
2. ขับเคลื่อน
การแก้ไข
ปัญหา จชต.

แผ น งาน
บูรณาการ
2 แผน
1 .ป ฏิ รู ป
กฎหมาย
และพั ฒ นา
กระบ ว น
การยุติธรรม
2 .ป้ อ ง กั น
ปราบปราม
กา รทุ จ ริ ต
แ ล ะ
ป ร ะ พ ฤ ติ
มิชอบ

กมค., บช.ก.(บก.ปปป.)

บช.ตชด., ศชต., บช.ส.,
บช.ก.(บก.รน.), รพ.ตร.

19,486.6465

- 17.3376
20,447.5756

4. เตรียมพร้อมการปกป้องและ
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

-

2,325.0399

-

-

-

-

-

-

165.4442

-

282.3623

4,037.2146

4,202.6588

2,607.4022

74,189.1092

104,750.2451
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