แผนปฏิบัติราชการ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

คำนำ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ นดิ น (ฉบั บที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1
กาหนดให้การบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
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การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน
ประกอบกั บ พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 9 ได้ ก าหนดให้ ส่ ว นราชการต้ อ งจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการไว้ เ ป็ น การล่ ว งหน้ า และมาตรา 16
ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้จัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยพิจารณากรอบแนวทางให้สอดคล้อง
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นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายรัฐบาล เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กรอบแนวทางและยุทธศาสตร์การ
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(พ.ศ. 2561 – 2580) นโยบายผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ รวมถึงบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสาคัญ
ประกอบด้วย
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1
ส่วนที่ 1
ความสาคัญของแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บทนา
ความเป็นมา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กาหนดเป้าหมาย
หลั ก ของการบริ ห ารราชการที่ ดี ไ ว้ ใ น มาตรา 3/1 ซึ่ ง ต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน
เกิ ดผลสั มฤทธิ์ ต่ อภารกิ จ ภาครั ฐ ความมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ความคุ้ ม ค่า ในเชิ งภารกิ จ แห่ ง รัฐ การลดขั้ นตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น
การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
โดยมีผู้ รั บ ผิ ดชอบต่อผลของงาน และตามพระราชกฤษฎีก าว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 ได้กาหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ให้ ส่ ว นราชการปฏิบั ติ ดังนี้ (1) ก่อนจะดาเนินการตามภารกิจใด ส่ วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้
เป็นการล่วงหน้า (2) การกาหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลาและงบประมาณ ที่จะต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็ จของภารกิจ และ มาตรา 16 ให้ ส่ ว นราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี โดยให้ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของงาน รวมทั้ ง ประมาณการรายได้ และรายจ่ ายและทรั พยากรอื่ นที่ จะต้ องใช้ เสนอต่ อรั ฐมนตรี เพื่ อให้
ความเห็นชอบ เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดแล้ว ให้สานักงบประมาณ
ดาเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว
ในกรณี ที่ ส่ ว นราชการมิ ไ ด้ เ สนอแผนปฏิ บั ติ ร าชการในภารกิ จ ใดหรื อภารกิ จ ใดไม่ ไ ด้ รั บความเห็ นชอบ
จากรัฐมนตรี มิให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสาหรับภารกิจนั้น โดยแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจ
แห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีความสอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
แผนปฏิรู ปประเทศ 11 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564
นโยบายความมั่น คงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายรัฐบาล เป้าหมาย
การพัฒนาที่ ยั่งยืน (SDGs) ยุ ทธศาสตร์ สานักงานตารวจแห่ งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) นโยบาย
ผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ และ กรอบแนวทางและยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อให้การบริหารราชการของสานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นไปตามมาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สานักงานตารวจแห่งชาติ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจ
แห่ งชาติ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น โดยได้รับความเห็ นชอบจาก พลเอกประวิตร วงษ์สุ ว รรณ
รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 เพื่อให้สานักงานตารวจแห่งชาตินาไปเป็นกรอบทิศทาง
ในการบริหารงาน และให้หน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
รองรับให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติราชการตามหน้าที่รับผิ ดชอบ ให้ เกิดผลสัมฤทธิ์
สูงสุดต่อไป
แ
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2
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกาหนดเป้าหมายและกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. เพื่อ ให้ ห น่ ว ยในสั งกั ดส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ สามารถแปลงแผนการปฏิ บัติ ราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
4. เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยในสั ง กั ด ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ใช้ เ ป็ น กรอบแนวทางในการจั ด ท า
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วย ให้มีความสอดคล้องรองรับ
5. เพื่อเป็ นข้อมูลในการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
วิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564
นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายรัฐบาล เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กรอบแนวทางและยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
พ.ศ. 2561 - 2580 นโยบายผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ และบริบทที่เกี่ยวข้องกับสานักงานตารวจแห่งชาติ
2. กาหนดกรอบเค้าโครง แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและภารกิจของหน่วยงาน
3. ประสานหน่ ว ยในสั ง กั ด ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ขาติ แ ละหน่ ว ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จั ด ท าข้ อ มู ล
รายละเอียดแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัดความสาเร็จ ที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ให้สอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจ อานาจหน้าที่และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ยกร่างแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5. แจ้งเวียนร่างแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ให้ ห น่ ว ยในสั งกัดพิจ ารณารายละเอีย ด ปรับปรุง/แก้ไข และให้ ข้อเสนอแนะ เพื่อนามาปรับปรุง/แก้ไ ข
ให้มีความครบถ้วนเหมาะสมตามนโยบาย ภารกิจ อานาจหน้าที่และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. เสนอขอรั บความเห็น ชอบและประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการส านักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
7. เผยแพร่ ทั้ ง ในรู ป แบบเอกสารและเว็ บ ไซต์ ข องส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ส านั ก งาน
ยุทธศาสตร์ตารวจ กองสารนิเทศ กองยุทธศาสตร์ และเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบ QR Code
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กรอบแนวคิดการจัดทาแผนการปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้ดาเนินการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 เพื่อใช้
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้มีการนาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ จากหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ
นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานาข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชน
มาเป็นข้อมูล ในการยกร่ างยุ ทธศาสตร์ชาติ ฯ มาใช้เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางในการบริหารประเทศ
ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. 2560 - 2564
นอกจากนี้ หน่วยงานต่าง ๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอด
ลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขา ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ๒๕61
เห็ น ชอบร่ างยุ ทธศาสตร์ ช าติ และในคราวประชุมสภานิติบัญ ญัติแห่ งชาติ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
ที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ต่อมาราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนที่ 82 ก
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์
และประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสานักงานตารวจแห่งชาติ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การรักษาความสงบภายในประเทศ
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภาครัฐ
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1. การสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
2. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
2. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ
4. ภาครัฐมีความทันสมัย
5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จาเป็น
8. กระบวนการยุตธิ รรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564
การพั ฒ นาภายใต้ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 เป็ น 5 ปี แรกของการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 สู่การปฏิบัติ โดยที่ยุทธศาสตร์ชาติฯ เป็นแผนแม่บทหลัก
ของการพัฒนาประเทศไทย ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้กาหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย
ในระยะ 20 ปี พร้ อ มทั้ ง ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทางหลั ก ที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นไปสู่ เ ป้ า หมายระยะยาว
ของประเทศที่ได้กาหนดไว้ โดยมีแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นเครื่องมือสาคั ญที่สุดที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติฯ
สู่การปฏิบัติ ซึ่งกระทรวง/กรม ต้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี และนายุทธศาสตร์
การพัฒนา ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มาวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวง กรม เพื่อนาไปสู่
การกาหนดแนวทางการพัฒนาในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และการจัดทาแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของหน่วยงาน ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ โดยสานักงาน
ตารวจแห่งชาติมีส่วนเกี่ยวข้อง 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ ง
และยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564
นโยบายความมั่นคงแห่ งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 เป็นนโยบายระดับชาติ ที่สภาความมั่นคง
แห่งชาติกาหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ รวมนโยบายที่บรรจุ
ในนโยบายความมั่น คงแห่ งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 ทั้ งสิ้ น 16 นโยบาย ซึ่ ง ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ
มีส่วนเกี่ยวข้อง 15 นโยบาย ดังนี้
ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ
นโยบายที่ 1 ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
นโยบายที่ 2 ด้านการสร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
นโยบายที่ 3 ด้านการป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่วนที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป
นโยบายที่ 4 ด้ านจั ดระบบการบริ หารจั ดการชายแดนเพื่ อป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหาข้ าม
พรมแดน
นโยบายที่ 5 ด้านการสร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
นโยบายที่ 6 ด้านการปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
นโยบายที่ 7 ด้านการจัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
นโยบายที่ 8 ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
นโยบายที่ 9 ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน
นโยบายที่ 10 ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์
นโยบายที่ 11 ด้านการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 12 ด้านการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
นโยบายที่ 13 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
นโยบายที่ 14 ด้านการพัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 15 ด้านการเสริมสร้างดุลยภาพในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี แถลงนโยบายต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
โดยการน ายุ ทธศาสตร์ การพัฒนา ว่าด้ วยความเข้าใจ เข้ าถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชดาริ ของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
มากาหนดแนวนโยบายในการบริหารพัฒนาประเทศ ซึ่ง สัมฤทธิ์ผลต่อเมื่อมีการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
รองรั บ อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม โดยก าหนดหน่ ว ยงานที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ระยะเวลา วิ ธี ก ารและงบประมาณ
ที่ชัดเจน สามารถใช้ติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานและตรวจราชการได้ และรั ฐบาลได้มอบหมาย
ให้ ทุ กส่ ว นราชการจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว นราชการ ดั งกล่ าว ซึ่ ง จ ากั ด กรอบระยะเวลา 1 ปี
ตามปีงบประมาณ ประกอบด้วยนโยบาย 11 ด้าน ดังนี้
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1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพประชาชน
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง การอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ ป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
กรอบแนวทางและยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดทาขึ้นให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 2564 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) นโยบายของรัฐบาล กรอบแนวคิดการพัฒนา
ประเทศไทยสู่ ประเทศไทย 4.0 เป้ าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และแผนแม่บทอื่น ๆ มาเป็นกรอบการ
ดาเนินงานของงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง
ได้น้อมนา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทาง
ในการจัดทายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้กาหนดไว้ จานวน
6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดาเนินการภาครัฐ ดังนี้
(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้าและสร้างการเติบโต
จากภายใน
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
(7) รายการค่าดาเนินการภาครัฐ
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ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
พระราชบั ญญัติการจัดทายุ ทธศาสตร์ช าติ พ.ศ. 2560 มาตรา 5 กาหนดให้ ยุทธศาสตร์ช าติ
เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่
ดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ สานักงานตารวจแห่งชาติ จึงได้มีคาสั่ง
ที่ 62/2561 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งตั้งคณะทางานจัดทายุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
เพื่อจั ดทายุ ทธศาสตร์ ส านั กงานตารวจแห่ งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ให้ มีความเชื่อมโยงและ
สอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560 - 2564 แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564)
นโยบายรัฐบาล นโยบายประเทศไทย 4.0 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยผู้บัญชาการตารวจ
แห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561 มีองค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้
1. วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”
2. พันธกิจ
2.1 ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
2.2 บังคับใช้กฎหมายและอานวยความยุติธรรมทางอาญา
2.3 รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของราชอาณาจักร
3. ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ
การรักษาความมั่นคงภายในประเทศ ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ โดยมีเป้าหมายหลัก
คือ 1) สถาบันพระมหากษัตริย์มีความมั่นคงปลอดภัย และ 2) สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประเทศมีความมั่นคง
ปลอดภัย
3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอานวย
ความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริก ารประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม ประกอบด้ว ย 3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 19 กลยุทธ์ โดยมีเป้าหมายหลักคือ 1) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2) ประชาชน
ได้รับการอานวยความยุติธรรมทางอาญาและการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็วเสมอภาคและเป็นธรรม
และ 3) สนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ โดยมีเป้าหมายหลักคือ
1) มีการบูรณาการและร่วมมือกันของภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคม ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนและสังคม และ 2) ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความสงบเรียบร้อย
3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย
6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 37 กลยุทธ์ โดยมีเป้าหมายหลักคือ 1) การจัดองค์กรมีความเหมาะสม และนาระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้อย่ างมีประสิทธิภาพ 2) ระบบการบริหารงานบุคคลมีประสิ ทธิภ าพ สามารถ
ขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 3) ข้าราชการตารวจมีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ ทันสมัย เชี่ยวชาญ
ในการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 4) ข้าราชการตารวจมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรัก
เชื่อมั่น และศรัทธาต่อองค์กรตารวจ และ 5) เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความโปร่งใส
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นโยบายของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
วิสัยทัศน์ “เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ที่มีมาตรฐานสากล”
นโยบายการบริหารราชการ
ส านั กงานตารวจแห่ งชาติ ภายใต้การน าองค์กรของ พลต ารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ได้มุ่งเน้นการทางาน ให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม มีความชัดเจน ด้วยการบริหารงาน
ขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ รองรับนโยบายรัฐบาล ตอบสนองความต้องการของประชาชน มุ่งเน้นการกระจาย
อานาจลงไปในระดับสานักงานตารวจแห่งชาติ กองบัญชาการ กองบังคับการ และกองกากั บการ โดยเฉพาะ
สถานีตารวจ จนเกิดผลสาเร็จตามเป้าหมาย ในหลายเรื่อง อาทิ การปรับภาพลักษณ์ของตารวจ สื่อสารให้
ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ได้รับรู้ การปรับระบบบริหารงานบุคคล การปรับโครงสร้างตารวจ การแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การจัดระเบียบสังคม การแก้ไขปัญหา
จราจร การดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นต้น สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ จะยังคงเน้นภารกิจ
ตามเป้าหมายสาคัญ 6 ประการที่กาหนดไว้ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุด ดังนี้
1. การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
1.1 ให้ ถื อ ว่ า การถวายความปลอดภั ย เป็ น ภารกิ จ ส าคั ญ สู ง สุ ด โดยให้ ด าเนิ น การ
ตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2557 และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
1.2 รณรงค์ เสริมสร้าง และปลูกฝังจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์อย่างทั่วถึงและเป็นรูปธรรม
1.3 พัฒนาการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการกระทาที่เข้าข่ายเป็นความผิดต่อสถาบัน รวมถึงการ
น าเสนอข้ อ มู ล ข่ า วสารผ่ า นช่ อ งทางต่ า ง ๆ โดยเฉพาะสื่ อ สั ง คมออนไลน์ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี ลั ก ษณะ
ไม่เหมาะสมส่งผลกระทบต่อสถาบันและให้มีการดาเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกราย
1.4 กาหนดให้มีการซักซ้อมแผนการปฏิบัติ แผนเผชิญเหตุในการปฏิบัติภารกิจ ด้านการถวาย
ความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
1.5 ส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มกาลังความสามารถ
2. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
2.1 พัฒนาระบบด้านการข่าว ให้มีการบูรณาการและประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงาน
ด้านการข่าวทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างใกล้ชิดและนาข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้ประกอบการกาหนด
แผนการปฏิบัติและมาตรการต่าง ๆ
2.2 พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของชุดปฏิบัติการพิเศษ ให้กับหน่วยปฏิบัติระดับ
กองบัญชาการทุกแห่ง รวมตลอดไปถึงหน่วยงานระดับกองบังคับการ
2.3 ก าหนดมาตรการและขั้ นตอนการบริ หารเหตุ การณ์ ในสถานการณ์ ต่ าง ๆ ให้ ชั ดเจน
เป็นระบบและมีเอกภาพในการบังคับบัญชา โดยให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
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2.4 บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 รวมตลอดถึง
ประกาศ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
2.5 พัฒนาระบบการตรวจสอบบุคคลเข้า – ออกราชอาณาจักรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน
ภัยคุกคามต่อความมั่นคง การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่าง ๆ
2.6 ก าหนดมาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการรั ก ษาความปลอดภั ย ให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
โดยเฉพาะในพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยว
ถูกฉ้อโกง เอารัดเอาเปรียบ และเกิดความเชื่อมั่นปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.7 การแก้ ปั ญ หาในพื้น ที่ จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ให้ น้ อ มน ายุท ธศาสตร์ พ ระราชทาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
เป็ น แนวทางการปฏิ บั ติ งาน มุ่ งเน้ น การเสริ มสร้า งความเข้ า ใจและแสวงหาความร่ ว มมื อจากประชาชน
ผู้นาท้องถิ่น และผู้นาศาสนาในพื้นที่
2.8 การแก้ ไขปั ญหาการจราจร มุ่ งเน้ นการให้ บริ การ เพื่ อกอบกู้ ภาพลั กษณ์ ขององค์ กร
สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน และจัดให้มีการควบคุมและสั่งการจราจรในภาพรวมของพื้นที่ที่มีปัญหา
การจราจรติดขัดให้เป็นแบบบูรณาการสอดประสานกันแต่ละพื้นที่
3. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม
3.1 มุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรมเป็นเป้าประสงค์หลัก ด้วยการควบคุมอาชญากรรม
ทั้งในมิติของอัตราการเกิดเหตุและระดับความรุนแรงของการเกิดเหตุ เพื่อให้ประชาชนรู้สึกหวาดกลัวภัย
อาชญากรรมน้อยลง และหากเกิดคดีขึ้น ต้องเร่งจับกุมให้ได้โดยเร็ว
3.2 การปฏิบัติของตารวจ ต้องทาให้เป็นหลักประกันด้านความปลอดภัยและความยุติธรรม
ที่มีมาตรฐานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และ
ประชาชนที่ส่วนร่วมในกิจการตารวจ
3.3 การควบคุ มสถานที่ เสี่ ยง แหล่ งมั่ ว สุ ม รวมทั้ งแหล่ งอบายมุ ขต่ าง ๆ ให้ ด าเนิ นการ
ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม การปราบปรามการซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายอย่างจริงจังและให้มีการ
ระดมกวาดล้างอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง
3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบงานของงานสืบสวน งานสอบสวน งานนิติวิทยาศาสตร์
และงานป้ องกัน ปราบปรามอาชญากรรม และส่ งเสริมสนับ สนุนให้ นาเทคโนโลยี มาใช้ใ นการปฏิบัติงาน
ทั้งระบบ
3.5 จัดทาฐานข้อมูลด้านการสืบสวน เช่น แผนประทุษกรรม ประวัติผู้ต้องหา หมายจับ
เป็นต้น ให้เชื่อมโยงกันทั้งประเทศ และให้ทุกหน่วยสร้างเครื่องมือสืบสวนล่วงหน้าไว้ให้ครบถ้วน เช่น จุดติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด การเชื่อมสัญญาณกล้อง และข้อมูลท้องถิ่นอื่น ๆ เป็นต้น
3.6 จั ดตั้ งศูน ย์ ป ระสานงานและแก้ไ ขปัญ หาคนหาย/เด็ กหายพลั ด หลงและศพนิ รนาม
เพื่อให้มีการตรวจสอบ ติดตามคนหาย เด็กพลัดหลง หรือศพนิรนาม และมีการประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง
อย่างเป็นระบบ
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3.7 ขับ เคลื่ อนนโยบายส าคัญต่าง ๆ ของรั ฐ บาลให้ ปรากฏผลชัด เจนเป็นรูปธรรม เช่ น
การปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การค้ามนุษย์ การทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยผิดกฎหมาย เป็นต้น
4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
4.1 มุ่ งเน้ น การปราบปรามจับกุ มผู้ ผ ลิ ต ผู้ ค้ า ผู้ ล าเลี ยงยาเสพติ ดในทุ กระดั บ โดยให้ มี
การซักถาม สื บสวนขยายผลจั บกุมเครื อข่ายผู้ ร่วมขบวนการดาเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกราย
ตามมาตรา 100/2 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
4.2 ดาเนินการตามมาตรการสมคบ มาตรการทางทรัพย์สิน ทั้งการยึดทรัพย์ และการฟอกเงิน
กับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อทาลายเส้นทางทางการเงินของเครือข่ายขบวนการ
ลักลอบผลิตและค้ายาเสพติด
4.3 จัดระบบการเร่งรัดสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับในคดีย าเสพติด โดยให้
มอบหมายข้าราชการตารวจสืบสวนติดตามจับกุมตามหมายจับแต่ละหมายให้ชัดเจน และให้ผู้บังคับบัญชา
ควบคุม กากับดูแลและติดตามความคืบหน้าทุกระยะ
4.4 มุ่งเน้ น การสกัด กั้นการลั กลอบล าเลี ย งขนส่ งยาเสพติ ดจากพื้นที่ ตามแนวชายแดน
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลาเลียงยาเสพติดเข้าไปในพื้นที่ชั้นใน หรือแหล่งชุมชน รวมทั้งสถานศึกษาต่าง ๆ
4.5 ส่งเสริม สนั บสนุ น และร่วมกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม โครงการด้านการ
ป้องกัน การแพร่ ร ะบาดของยาเสพติดในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อตัดวงจร
การค้ายาเสพติด และไม่ให้มผี ู้เสพรายใหม่เกิดขึ้น
4.6 เสริ มสร้ างความร่ว มมือ กับนานาประเทศในการแก้ไ ขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศไทย
4.7 ดาเนิ น การทั้ งทางอาญา ทางวิ นั ย และทางปกครองกั บข้ า ราชการตารวจที่เ ข้า ไป
มีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
5. การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตารวจในยุคประชาคมอาเซียน
5.1 ปรั บรื้ อระบบงานของตารวจทั้งระบบให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทั้งใน
ระดับประเทศ และระดับสากล โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารงานทั้งระบบ
5.2 พัฒนาศักยภาพของข้าราชการตารวจให้มีความรู้ ทักษะทางภาษาอังกฤษ ภาษาอื่น ๆ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ป้ายอาคาร สถานที่ทาการ รวมตลอดถึงยานพาหนะต่าง ๆ
ของตารวจให้มีรูปแบบเดียวกัน เป็นมาตรฐานสากล
5.3 สร้างเครือข่ายในทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบั ติ รวมถึงเครื่ องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของตารวจ
5.4 จัดระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและกาหนดช่องทางในการประสานความร่วมมือ
กับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานด้านความมั่นคงของต่างประเทศ เพื่อร่วมกันหยุดยั้งภัยคุกคาม
จากอาชญากรรมทุกรูปแบบ
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5.5 ผลักดัน ให้จัดส่งข้าราชการตารวจไปทาหน้าที่ผู้ ประสานงานประจาสถานทูตต่าง ๆ
ให้ครอบคลุมประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศอื่น ๆ
5.6 การให้บริการประชาชน ต้องเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม
เพื่อสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
5.7 ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคประชาคม
อาเซียนตามนโยบายของรัฐบาล
6. การเสริมสร้างความสามัคคี และการบารุงขวัญข้าราชการตารวจ
6.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตตารวจให้มีความสุขในการปฏิบัติงาน ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เพียงพอ โดยไม่ให้เป็นภาระของข้าราชการ
ตารวจต้องนาเงินส่วนตัวไปจัดซื้อจัดหามาใช้ในราชการกันเอง
6.2 ปรับปรุงสวัสดิการของตารวจ เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน โครงการอาหารกลางวัน
การรั ก ษาพยาบาล และสถานที่ พั กอาศั ย เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ ข้ าราชการต ารวจมีชี วิ ต ที่ ดี ขึ้น สามารถอยู่ ไ ด้
อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี
6.3 ให้มีการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริ มสร้างความสามัคคีในหมู่คณะทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง
6.4 จัดให้มีศูนย์ให้คาปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือข้าราชการตารวจที่ถูกฟ้องร้องดาเนินคดี
ทั้งทางอาญา ทางแพ่ง ทางปกครอง และทางวินัย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่
สรุปผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ด้านการพิทักษ์ ปกป้องและเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริ ย์
สามารถปฏิ บั ติ ต ามแผนการถวายความปลอดภั ย ส าเร็ จ ร้ อ ยละ 100 โดยเป็ น ไปอย่ า งสมพระเกี ย รติ
ต้องตามพระราชประสงค์ และไม่มีเหตุระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท สามารถปิดเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเข้าข่าย
ความผิดต่อสถาบันฯ โดยทาการปิดกั้นและป้องกันการเข้าถึงได้ รวมทั้งหมดจากที่ตรวจสอบพบ 3,468 URL
รณรงค์ ผ่ า นสื่ อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งจิ ต ส านึ ก ของประชาชนให้ มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์
ได้ ทั้ ง สิ้ น 27,506 ครั้ ง โดยออกอากาศเผยแพร่ ประชาสั มพั นธ์ ทางสถานี วิ ทยุ กระจายเสี ยงในเครื อข่ าย
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ได้ทั้งสิ้น 44 สถานีทั่วประเทศ
2. ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย
และเพศ : การรับแจ้งเหตุ จานวน 18,876 คดี สามารถจับกุมได้ 15,753 คดี คิดเป็นร้อยละ 83.45 คดี
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ : การรับแจ้งเหตุ จานวน 57,517 คดี สามารถจับกุมได้ 38,300 คดี คิดเป็น
ร้อยละ 66.58 และจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม จานวน 16 ศูนย์
เพื่อให้สามารถเร่งรัดสืบสวนติดตามจับ กุม ผู้กระทาผิด มาดาเนินคดีได้โ ดยเร็ว และสามารถรวบรวมและ
ผลิต ข่า วกรองได้ จ านวน 7,989 เรื่อ ง รวมทั้งแต่งตั้งคณะทางานตามกิจกรรม เพื่อรวบรวมข่าวกรอง
ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ
3. ด้านการป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม การปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์สามารถส่งดาเนินคดีได้จานวน 301 คดี ผู้กระทาความผิดฯ 437 คน การออกตรวจเรือประมง
ในเขตน่านน้ าเพื่อกวดขันความผิดการค้ามนุษย์และการทาประมงผิ ดกฎหมาย จานวน 226,261 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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การปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถจับกุมผู้กระทาความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ 11,987 คดี เข้าตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงในการครอบครอง
และการค้า งาช้า งอย่ างผิดกฎหมาย จานวน 36,240 ครั้ง จับกุมผู้กระทาผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ
สั ต ว์ ป่ า พั น ธุ์ พื ช และไม้ ห วงห้ า มฯ จ านวน 573 คดี ด้ า นการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาภั ย คุ ก คาม
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ ได้จัดทาโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตารวจ
ด้านสืบสวนสอบสวนและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พร้อมทั้งได้จัดทาโครงการอบรมเสริมสร้าง
ศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ สามารถควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ และสถานการณ์การ
ก่อเหตุรุน แรงที่เกิดขึ้น ในพื้น ที่จั งหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 228 เหตุการณ์ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจาก
ค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง จานวน 254 เหตุการณ์ฯ ลดลง คิดเป็นร้อยละ 10.94
4. ด้ านการแก้ ไขปั ญหายาเสพติดในทุกมิติ สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ในรอบปี
ที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มขบวนการ เครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดมีความพยายามในการที่จะนายาเสพติดจากแหล่งผลิต
เข้ า มาในสู่ แ หล่ ง แพร่ ร ะบาดในประเทศไทยเป็ น จ านวนมาก ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ไ ด้ ด าเนิ น การ
สกั ด กั้ น ปราบปราม ขยายผลจั บ กุ ม ผู้ ค้ า ทุ ก ระดั บ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยสามารถจั บ กุ ม คดี ย าเสพติ ด ได้
จ านวน 328,002 คดี ผู้ ต้ อ งหา จ านวน 344,258 คน และจับ กุม คดีย าเสพติด รายส าคัญ ได้
จานวน 83,308 คดี คิดเป็นร้อยละ 25.39 ของคดีที่จับกุมทั้งหมด รวมทั้งจับกุมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดี
ยาเสพติดที่เดินทางออกไปหรือกลั บเข้ามาในราชอาณาจักรได้ จานวน 86 คน ทั้งนี้ ได้กาหนดมาตรการ
ในการปราบปรามจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ลาเลียงยาเสพติดทุกระดับ โดยดาเนินการตรวจค้น สืบสวนขยายผล
การจั บ กุ ม นั ก ค้ า ยาเสพติ ด ทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ รายย่ อ ยในพื้ น ที่ เครื อ ข่ า ยการค้ า ยาเสพติ ด รายใหญ่
และรายสาคัญเพื่อทาลายกระบวนการค้ายาเสพติดทั้งระบบ รวมทั้งบูรณาการกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการดาเนินการตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการควบคุมดูแ ลการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ
ฟอกเงิ น พ.ศ. 2542 เพื่ อ ท าลายเส้ น ทางการเงิ น ของเครื อ ข่ า ยผู้ ค้ า ยาเสพติ ด ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น งาน
ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนได้จัดตั้งโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย
โครงการตารวจประสานโรงเรียน โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา ผลการดาเนินงานโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการจานวน 2,961 โรงเรียน 119 สถาบันการศึกษาและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เข้าร่วมโครงการ จานวน 686,625 คน
5. ด้านการเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตารวจในยุคประชาคมอาเซียน ได้กาหนดกรอบ
แนวทางการดาเนินงานเกี่ยวกับความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน 4 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับปฏิบัติการ มีการประชุม
หัวหน้าตารวจอาเซียน (ASEANPOL Chiefs Of Police Conference) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของทุกประเทศ
สมาชิกอาเซียนในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ พัฒนาระบบการใช้กฎหมาย และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 2) ระดับยุทธศาสตร์ ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรม (ASEAN Senior
Meeting on Transnational Crime) ได้ส่งผู้แทนตารวจไทยทาหน้าที่หัวหน้า SOMTC Thailand 3) ระดับ
แผน/กฎหมาย เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นกลไกในการกากับนโยบายของอาเซียนในการต่อต้านอาชญากรรม
4) ระดับนโยบาย เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียน เพื่อสร้างกลไกความร่วมมือหน่วยงานความมั่นคง
ของประเทศเพื่อนบ้านและผู้แทนตารวจไทยได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมประชุ มสุดยอดผู้นาอาเซียน (ASEAN
Summit) เพื่อสร้างกลไกการประสานงานในระดับเจ้าหน้าที่ให้เกิดความชัดเจน พัฒนากลไกการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานตารวจของประเทศต่าง ๆ เพื่อให้ระบบการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในภูมิภาคอาเซียน
แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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เป็น ไปอย่ างมีประสิ ทธิภ าพและเกิดความชัดเจน จัดทาโครงการจัดส่ งข้าราชการตารวจไปประจาการ
ต่างประเทศ เป็นต้น
6. ด้านการเสริมสร้างความสามัคคีและการบารุงขวัญข้าราชการตารวจที่กาหนดไว้ตามนโยบาย
การบริหารราชการผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ได้ปฏิรูประบบงานตารวจให้สามารถอานวยความยุติธรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยการปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และเส้นทางการเติบโต
สายอาชีพ (Career Path) และดาเนิน การปรับปรุงแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ข้าราชการ
ตารวจ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการตารวจเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม - ลด
ได้ในตัวเอง กาหนดเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสุนัขและม้าตารวจ และ
ตาแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ ด้านสัตวแพทย์และสัต วบาล ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท ส่วนด้านการส่งเสริม
ข้าราชการตารวจมีสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงพร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาล
ตารวจได้ให้บริการทางด้านสุขภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปแล้ว จานวนทั้งสิ้น 727,114 ราย
อานาจหน้าที่ตามกฎหมายของสานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานตารวจแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ประกาศ
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2547 ลักษณะ 1 บททั่วไป
มาตรา 6 สานักงานตารวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการ มีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชา
ของนายกรัฐมนตรีและมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) รั กษาความปลอดภัยสาหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัช ทายาท
ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราช
อาคันตุกะ
(2) ดูแลควบคุมและกากับการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจ ซึ่งปฏิบัติการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(3) ป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญา
(4) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของ
ราชอาณาจักร
(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของข้าราชการตารวจ
หรือสานักงานตารวจแห่งชาติ
(6) ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
(7) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่
ตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดความผิดทางอาญาขึ้นสาหรับการกระทาใดเป็นการเฉพาะ และตกอยู่
ภายใต้อานาจหน้าที่ของข้าราชการตารวจหรือสานักงานตารวจแห่งชาติตาม (3) (4) หรือ (5) จะตราพระราช
กฤษฎีกาโอนอานาจหน้าที่ตาม (3) (4) หรือ (5) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดทางอาญาดังกล่าวทั้งหมด
หรื อ บางส่ ว น ให้ เ ป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงาน หรื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ อื่ น ใดก็ ไ ด้ ในกรณี เ ช่ น นั้ น
ให้ข้าราชการตารวจและสานักงานตารวจแห่งชาติพ้นจากอานาจหน้าที่ดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน และให้ถือว่า
พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ข องหน่ ว ยงานตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่ าว เป็น พนักงานฝ่ ายปกครอง
หรื อ ต ารวจ พนั ก งานสอบสวนหรื อ พนั ก งานฝ่ า ยปกครองหรื อ ต ารวจชั้ น ผู้ ใ หญ่ ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ส่วนที่ 2
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ส่วนที่ 2
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ ได้จั ดทาแผนปฏิบั ติ ราชการส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้นาผลการทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม
ตั ว ชี้ วั ด ผลส าเร็ จ และแผนงานบู ร ณาการ ในปี ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 มาทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมายฯ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ รองรั บ กั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนการปฏิ รู ป ประเทศ 11 ด้ า น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
พ.ศ. 2558 - 2564 นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายรัฐ บาล เป้า หมายการพั ฒ นาที่ยั่งยื น (SDGs)
กรอบแนวทางและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์
สานักงานตารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และนโยบายผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ มาเป็นแนวทาง
ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยหัวข้อ
ที่สาคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา
พันธกิจ :
1. ถวายความปลอดภัยสาหรับองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
2. บังคับใช้กฎหมายและอานวยความยุติธรรมทางอาญา
3. รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของราชอาณาจักร
ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน
ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตารวจ สังคมและประเทศชาติ มีความมั่นคง สงบสุข
และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
เป้าหมายหน่วยงาน
1) ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
2) บังคับใช้กฎหมาย ป้องกันปราบปรามการกระทาผิดทางอาญา อานวยความยุติธรรมและบริการ
ประชาชน
3) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร
4) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น
5) ปฏิรูประบบงานตารวจให้โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
เป้าหมาย : 1. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความมั่นคงปลอดภัย
2. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย
ตัวชี้วัด 1. ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติ ต้องตามพระราชประสงค์ ร้อยละ 100
2. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40
3. ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตารวจในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1.1.1 ป้องกันและปราบปรามการกระทา
ความผิดที่เกี่ยวกับสถาบันหลัก
1.1.1.1 ถวายความปลอดภัยเป็นไป
1) เพิ่มประสิทธิภาพด้านการถวายความปลอดภัย
อย่างสมพระเกียรติ ต้องตามพระราชประสงค์
1.1) คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการตารวจปฏิบัติหน้าที่ถวายความ
ปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT)
1.2) จัดทาแผนด้านกาลังคน อาวุธ ยุทโธปกรณ์
ยานพาหนะ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย
ในพื้นที่ (Local CAT)
1.1.2 พัฒนาประสิทธิภาพและความเข้มแข็ง
ของกลไกที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ป้องปรามการล่วงละเมิดสถาบันหลัก

1.1.2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง
ตรวจสอบ ติดตาม และดาเนินคดีกับการกระทาผิด
ที่เข้าข่ายเป็นความผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

สยศ.ตร.(ผก.)

บช.น.
ภ.1-9
ก. และ ส.

บช.ก.

บช.ก.

- จานวนข้าราชการตารวจที่ผ่านการคัดเลือก
เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่
(Local CAT) ไม่น้อยกว่า 4,000 นาย
- ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผน
ด้านกาลังคนฯ
- ปิดเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเข้าข่ายความผิดต่อสถาบันฯ
ทุกเว็บไซต์
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กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.1.2.2 โครงการสร้างจิตสานึกต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ตัวชี้วัด
1) จานวนครั้งในการรณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้าง
จิตสานึกของประชาชนให้มีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า 3,650 ครั้ง
2) รณรงค์สร้างจิตสานึกและค่านิยม โดยชุมชน
และมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จานวน 338 ชุมชน/
448 หมู่บ้าน

1.1.2.3 ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสถานี
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
วิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายสานักงานตารวจ
1) ผลิตสปอตวิทยุฯ เทิดพระเกียรติ
แห่งชาติได้ ไม่น้อยกว่า 10,000 ครั้ง/ปี
2) ผลิตสารคดีวิทยุฯ พระราชกรณียกิจ
3) ผลิตรายการวิทยุฯ เนื้อหาเสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4) ถ่ายทอดเสียงพระราชพิธี รัฐพิธี และภารกิจ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
5) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอื่น ๆ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ส. และ
สท.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

บช.ส.
น. และ ตชด.

บช.ส.
น. และ
ตชด.

สท.

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 เผยแพร่และน้อมนาแนวพระราชดาริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
กลยุทธ์
1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ
พระราชดาริและอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพระราชดาริ
และอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เช่น
-โครงการปลูกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้า
-โครงการปลูกเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-โครงการปลูกเพื่อส่งเสริมสาธิต ฝึกอบรมและ
ขยายพันธุ์
-โครงการปลูกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
-โครงการปลูกเพื่อบรรเทาปัญหาน้าท่วม
ฯลฯ
1.2.1.2 โครงการตามพระราชดาริตามแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพฯ เช่น
-โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
-โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
-โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
-โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
-โครงการฝึกอาชีพ
-โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

1) ร้อยละความสาเร็จของการส่งเสริมและ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2) จานวนประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่บริการ
ข้าราชการตารวจและครอบครัวได้รับการขยายผล
และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- ดาเนินการตามโครงการพระราชดาริฯ
ร้อยละ 100

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ตชด.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

บช.ตชด.

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.
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กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

-โครงการส่งเสริมสหกรณ์
-โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
แม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร
-โครงการปกปักทรัพยากร
-โครงการสารวจเก็บรวมรวมทรัพยากร
-โครงการปลูกรักษาทรัพยากร
-โครงการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
-โครงการพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
ฯลฯ
1.2.1.3 โครงการศูนย์เรียนรู้ โครงการพระราชดาริฯ - ดาเนินการตามโครงการพระราชดาริฯ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
ร้อยละ 100
1.2.2 สนับสนุนการดาเนินการโครงการ
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

- จัดทาแผนการดาเนินงานและขับเคลื่อนตาม
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ
(จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแนว
ทางการจัดทาแผนการดาเนินงานและขับเคลื่อนตาม
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ
(จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

บช.ตชด.

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

สยศ.ตร.
(ผก.)

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1.2.3 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง 1.2.3.1 โครงการเผยแพร่ความรู้ตามโครงการ
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ
ให้แก่ข้าราชการตารวจและประชาชน
1.2.3.2 กิจกรรมสอดแทรกหัวข้อการเรียนรู้เรื่อง
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในหลักสูตร/
รายวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และ
ความเข้าใจที่ถูกต้อง

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด
- ปลูกฝังจิตสานึกจิตอาสาให้กับข้าราชการตารวจ
และประชาชนได้ ไม่น้อยกว่า 10,000 คน/ปี
- ข้าราชการตารวจที่เข้ารับการฝึกอบรม
ในทุกหลักสูตรของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ได้รับการเรียนการสอนตามเนื้อหาหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ร้อยละ 100

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

ปฏิบัติ
สยศ.ตร. (ผก.)

บช.ศ.
รร.นรต.และ
ศฝร.

รร.นรต.
(ศบศ.(พศ.))
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและภัยคุกคามของชาติ
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1.3.1 ยกระดับขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคง
ของประเทศ
1.3.1.1 ด้านการข่าว
1) โครงการฝึกอบรมเทคนิคและหลักการรวบรวม
วิเคราะห์ข่าวกรองเพื่อสนับสนุนงานสืบสวน
2) โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการข่าว และแหล่งข่าว
เพื่อเฝ้าตรวจการณ์ ติดตามเป้าหมายบุคคลหรือ
องค์การที่มีพฤติการณ์สนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
3) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์ และข่าวกรอง
เชิงรุก
4) โครงการสืบสวนหาข่าวและตรวจสอบพฤติการณ์
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)
5) โครงการสืบสวนหาข่าวและปราบปรามชาวต่างชาติ
ที่เป็นภัยต่อความมั่นคง
6) รวบรวมข่าวที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ
การรักษาความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่ที่ส่ง
ให้กับผู้ใช้ข่าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด

- ระดับความสาเร็จของการฝึกอบรมเทคนิค
และหลักการรวบรวมวิเคราะห์ข่าวกรอง
เพื่อสนับสนุนงานสืบสวน ไม่น้อยกว่า 10 รุ่น
- จานวนข่าวแจ้งเตือนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้ ไม่น้อยกว่า 50 ข่าว
- ระดับความสาเร็จของการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวการพัฒนาข่าวกรองเชิง
ยุทธศาสตร์ฯ
- มีเครือข่ายแหล่งข่าวเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า
20 แหล่งข่าว
- สืบสวน ตรวจสอบ ติดตามบุคคลตามเลขคดี
สืบสวน ไม่น้อยกว่า 10 ราย
- ผลิตข่าวกรองที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
การรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่
ที่นามาใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 3,500 เรื่อง

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

ตท.

ตท.

บช.ส.

บช.ส.

บช.ส.

บช.ส.

บช.ส.

บช.ส.

บช.ส.

บช.ส.

บช.ส.

บช.ส.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

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

ปฏิบัติ
บช.ตชด.

1.3.1.2 ด้านการบริหารจัดการชายแดน

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและ
การรักษาความสงบเรียบร้อยสถานการณ์ชายแดน
2) ฝึกร่วมกับเหล่าทัพ (หน่วยควบคุมทางยุทธการ)
เพื่อทดสอบแผนเผชิญเหตุ
3) โครงการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนและ
การเฝ้าระวังสถานการณ์ชายแดน 20 กองร้อย/ปี
4) โครงการฝึกทบทวนด้านการปฏิบัติการต่อต้าน
การก่อการร้าย

โครงการที่ 1) - 4) : 2 ตัวชี้วดั
1) หมู่บ้านเป้าหมายที่ดาเนินกิจกรรมเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหา สถานการณ์ชายแดน เพื่อความ
สงบเรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า
4,000 หมู่บ้าน
2) ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการ
ปฏิบัติงานของตารวจในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหา
สถานการณ์และความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.3.1.3 ด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคง

1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคง
ของประเทศ

- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สบร.

สบร.

2) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ในการจัดเก็บข้อมูล
และวิเคราะห์อาชญากรรมข้ามชาติ โดยใช้ระบบ
Case Management and Intelligence

- ระดับความสาเร็จของการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ในการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์อาชญากรรม
ข้ามชาติ โดยใช้ระบบ Case Management and
Intelligence

ตท.

ตท.

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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1.3.1.4 ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ
สยศ.ตร.(ผก.) บช.น. ภ.1-9
ก. ตชด.
กมค. สกบ.
สทส.
และ สท.

3) ฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
และข้าราชการตารวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแล
การชุมนุมสาธารณะของสานักงานตารวจแห่งชาติ

- จานวนข้าราชการตารวจที่ผ่านเกณฑ์
การฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 1,500 นาย
- จานวนข้าราชการตารวจซึ่งได้รับมอบหมาย
ให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ไม่น้อยกว่า
35,300 นาย

4) โครงการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ตามประกาศ
สานักนายกรัฐมนตรี เรื่องเครื่องมือควบคุมฝูงชน
ในการชุมนุมสาธารณะ

- จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือควบคุมฝูงชน
ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่องเครื่องมือ
ควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ ไม่น้อยกว่า
24 ชนิดประเภท

1) โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
ในการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลกรณีภัยพิบัติ
ต่อเนื่องทุกปี

- ระดับความสาเร็จของการฝึกอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการตรวจพิสูจน์ฯ

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.

2) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพิสูจน์เอกลักษณ์
บุคคลให้ทันสมัย

- ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ที่ทันสมัยและจัดเก็บข้อมูลได้เป็นปัจจุบันและ
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกสานักงานตารวจแห่งชาติ

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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1.3.2 เสริมสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือ
ในการบริหารจัดการปัญหาด้านความมั่นคง
และภัยคุกคามในทุกระดับทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3) เข้าร่วมฝึกซ้อมการบริหารวิกฤติการณ์ระดับชาติ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบบูรณการระดับกระทรวง

- ระดับความสาเร็จของการบุคลากรในสายงานมี
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ
บริหารจัดการด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและ
มีความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
ในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

1.3.2.1 โครงการอบรมเทคนิคการล่ามสาหรับ
ข้าราชการตารวจ
1.3.2.2 ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการ
ปัญหาด้านความมั่นคงและภัยคุกคามในทุกระดับ
1) ประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ
2) โครงการ GMS Border Liaison office
Cooperation Anti Transnational Organized
Crime (GMS - BLOCATOC)

- จานวนครั้งของการจัดโครงการอบรมเทคนิค
การล่าม ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
- ระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
ตามโครงการฯ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สพฐ.ตร.

ปฏิบัติ
สพฐ.ตร. และ
รพ.ตร.

ตท.

ตท.

สตม.

สตม.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.3.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคง
ให้มีความทันสมัยและทันสถานการณ์และ
สามารถเชื่อมโยงบูรณาการกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ในทุกมิติ

1.3.3.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล
และการเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์
ให้เป็นระบบมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการอานวย
ความยุติธรรมและความมั่นคง

- จานวนข้อมูลดีเอ็นเอ ลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว
ฝ่ามือ สันมือ ของบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่นาเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10

1.3.3.2 โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลอาวุธ
ปืนและตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปลอก
ด้วยระบบอัตโนมัติในส่วนภูมิภาค (ระยะที่ 2)

- จานวนกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน
ที่ทาการตรวจเก็บด้วยเครื่องตรวจเปรียบเทียบ
ลูกกระสุนปืน

1.3.3.3 เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบ
บูรณาการข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ
(Linkage Center)

- ระดับความสาเร็จของการเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลฯ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สพฐ.ตร.

ปฏิบัติ
สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.

สตม.

สตม.
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอานวยความยุติธรรมทางอาญาและการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม
เป้าหมาย : 1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความสงบเรียบร้อย
2. ประชาชนได้รับการอานวยความยุติธรรมทางอาญาและการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม
3. สนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ตัวชี้วัด : 1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 72
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 58
3. ควบคุมคดีอาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้จานวนคดีลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีงบประมาณย้อน หลัง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
4. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการบังคับใช้กฎหมาย
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2.1.1 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน โดยมุ่งเน้นการป้องกัน
อาชญากรรม
2.1.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน 1) แผนการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุก
และปราบปรามอาชญากรรม
1.1) พัฒนาระบบงานสายตรวจให้มีความพร้อม
และมีประสิทธิภาพในการระงับเหตุและบริการ
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดแผนงานที่ 1) : 2 ตัวชี้วัด
- จานวนความผิดในกลุ่มคดีที่ 1 (ฐานความผิด
เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ) ลดลง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
- จานวนความผิดในกลุ่มคดีที่ 2 (ฐานความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์) ลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

สยศ.ตร.
(ผอ.)

บช.น. ภ.1-9
ก. และ ทท.

28
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

- นารูปแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่
- ระดับความสาเร็จในการนารูปแบบเทคโนโลยี
โดยการสแกน Quick Response Code (QR Code) สมัยใหม่โดยการสแกน Quick Response Code
มาใช้ในการควบคุมการทางานของสายตรวจ
(QR Code) มาใช้ในการควบคุมการทางาน
ของสายตรวจ
1.2) พัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุและการเข้าถึง
- ระยะเวลาในการไปถึงที่เกิดเหตุ โดยการแจ้ง
ที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว
ทาง 191 ในเขตเทศบาล 5 นาที และนอกเขต
เทศบาล 15 นาที
1.3) โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังอาชญากรรม
ภาคประชาชน

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1) จานวนประชากรจากทุกตาบลทั่วประเทศ
ผ่านการอบรมและเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวัง
อาชญากรรม 69,650 คน
2) จานวนความผิดในกลุ่มคดีที่ 2 (ฐานความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์) ลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
เมื่อเทียบกับผลก่อนการดาเนินการตามโครงการ
3) ประชาชนในตาบลมีความพึงพอใจต่อผลการ
ดาเนินงานตามโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(เปรียบเทียบกับผลความพึงพอใจก่อน – หลัง
การดาเนินการตามโครงการฯ)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

สยศ.ตร.
(ผอ.)

บช.น. และ
ภ.1-9

สยศ.ตร.
(ผอ.)

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

ตัวชี้วัด

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

ปฏิบัติ
บช.น. ภ.1-9
ก. และ ทท.

1.4) จัดระเบียบสังคมและควบคุมสถานบริการ
หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะ
คล้ายกับสถานบริการ

- ควบคุมการเกิดคดีตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 และ
ที่ 46/2559 ลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

1.5) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
หมายจับ

- จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 24

สยศ.ตร.
(ผอ.)

บช.น. ภ.1-9
และ ก.

1.6) จับกุมผู้กระทาผิดในความผิดที่รัฐ
เป็นผู้เสียหาย

- จับกุมผู้กระทาความผิดในกลุ่มคดีที่ 4
(คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย) เพิ่มขึ้น ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

สยศ.ตร.
(ผอ.)

บช.น. ภ.1-9
ก. ปส.
และ สตม.

1.7) ดาเนินการตามแผนป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “พิทักษ์ภัยให้ประชาชน”

- กลุ่มความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน 4.85 คดี/
ประชากรหนึ่งแสนคน
- กลุ่มความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ
ไม่เกิน 17.24 คดี/ประชากรหนึ่งแสนคน

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สยศ.ตร.(ผอ.) บช.น. ภ.1-9
และ .ก.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2.1.1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม

1) จัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัลระยะที่ 2

2.1.2 ป้องกันปราบปรามยาเสพติด
2.1.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด

1) ปราบปรามจับกุมผู้ผลิตยาเสพติด ผู้ค้า ผู้ลาเลียง
ยาเสพติดทุกระดับ
2) โครงการสกัดกั้น ปราบปรามการผลิต การค้า
ยาเสพติด
3) สืบสวนสอบสวนขยายผลคดียาเสพติดตามมาตรการ
สมคบ มาตรการทางทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดทั้งระบบ
4) จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจประจาจุดล่อแหลมซึ่งมีความ
เสี่ยงที่จะเป็นจุดลักลอบค้าขายยาเสพติดในชุมชน
5) ป้องกันและปราบปรามสืบสวนผู้ผลิต และผู้ค้า
ยาเสพติด
6) เสริมสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนข่าวสารกับนานา
ประเทศในการแก้ปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งให้ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาและดาเนินการ
ตามคาร้องขอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

2) พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการตรวจพิสูจน์
หลักฐานของทุกหน่วยงาน ให้มีมาตรฐาน

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด
- ระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
ตามขั้นตอนการจัดหา
- ยื่นขอตรวจสอบรับรองระบบงานหน่วยตรวจ
มารฐานห้องปฏิบัติการ ISO17020 และ
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO17025
อย่างน้อย 1 กลุ่มงาน
โครงการที่ 1) - 13) : 3 ตัวชีว้ ัด
- จับกุมผู้กระทาความผิดคดียาเสพติด
รายสาคัญ ไม่น้อยกว่า 62,000 คน
- ดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ไม่น้อยกว่า 160,100 ราย
- ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชน
ต่อการดาเนินงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด
ของเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สทส.

ปฏิบัติ
สทส.

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.

บช.ปส.
และ
สยศ.ตร.(วจ.)

บช.น.
ภ.1-9
ก. ทท. ปส.
ตชด. และ
สตม.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
7) ดาเนินการตรวจค้น จับกุม ผู้ค้ายาเสพติดทุกระดับ
ให้ถึงระดับหมู่บ้าน/ ชุมชนและให้มีการสืบสวนขยาย
ผลการจับกุมเครือข่ายนักค้ายาเสพติดทั้งระบบ
8) สกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนทุกด้าน
ทั้งทางบก ทางอากาศยาน ทางน้า ชายฝั่งทะเล
เกาะแก่ง ที่ปรากฏมีการลักลอบนาเข้ายาเสพติด
โดยบูรณาการการดาเนินการร่วมกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง
9) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจุดตรวจ/ด่านตรวจ
เพื่อสกัดกั้นการลาเลียงยาเสพติด โดยใช้ระบบกล้อง
อ่านป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ (License Plate
Reader) และระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
ประจาด่านตรวจ/จุดตรวจ
10) โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา
ต่อความสงบเรียบร้อยภายใน
11) โครงการตารวจประสานโรงเรียน
12) โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย
13) โครงการประชาคมหมู่บ้านต่อต้านยาเสพติด

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ปส.

- สกัดกั้นปริมาณยาเสพติดให้ได้ร้อยละ 70
ของปริมาณยาเสพติด (ยาบ้า) ที่จับกุมได้
ทั้งประเทศ

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

- ติดตั้งระบบฯ ไม่น้อยกว่า 25 ชุด

- จานวนสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 119 แห่ง
- จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 2,961 แห่ง
- จานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 493,500 คน
- สถานีตารวจทุกแห่ง ดาเนินการจัดทาประชาคม
หมู่บ้าน/ชุมชน ต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่
รับผิดชอบอย่างน้อย จานวน 10 หมู่บ้าน/ชุมชน

สยศ.ตร.(ผอ.)
บช.น.
และ บช.ปส. และ ภ.1 – 9
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
14) โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
เพื่อรองรับ การปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์
15) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบนระบบสารสนเทศ
ด้านงานตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Forensic Drugs)

ตัวชี้วัด
- ร้อยละของการออกรายงานการตรวจพิสูจน์
หลักฐานได้รวดเร็วกว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านงานตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

16) โครงการจัดทาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
(ISO/IIEC17025:2017 งานตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
Integrated Database System) ในพื้นทีจ่ ังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อการสืบสวนสอบสวนและ
ความมั่นคง

- ระดับความพึงพอใจของพนักงานสอบสวน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการใช้ผล
การตรวจพิสูจน์ยาเสพติดประกอบสานวนคดี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

17) โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
ของสานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ

- ระดับความสาเร็จของการพัฒนาการตรวจพิสูจน์
ยาเสพติด เพื่อรองรับการปฏิรูปงานนิติ
วิทยาศาสตร์ตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
- ร้อยละของการออกรายงานการตรวจพิสูจน์
หลักฐานได้รวดเร็วกว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

18) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์
ยาเสพติดของสานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สพฐ.ตร.

ปฏิบัติ
บช.น.
ภ.1-9
ก. ทท. ตชด.
สตม.
และ ปส.
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2.1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2.1.3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

- สถิติการก่อเหตุที่เกี่ยวกับความมั่นคงในภาพรวม
ภ.9
ภ.9
ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา (ศปก.ตร.สน.) (ศปก.ตร.สน.)

2) โครงการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถระบบตรวจ
เปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน
อัตโนมัติ (IBIS TRAX-HD3D) เพื่อจัดทาฐานข้อมูล
อาวุธปืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

- จัดซื้อเครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและ
ปลอกกระสุนปืนอัตโนมัติ (IBIS TRAX-HD3D)
จานวน 1 เครื่อง

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.

3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการป้องกันฐานข้อมูลทางชีววิทยาและดีเอ็นเอ

- มีระบบ Server ที่สามารถสารองข้อมูลเกี่ยวกับ
คดีทั้งหมดและมีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูล
ร้อยละ 100

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.

2.1.3.2 รักษาความปลอดภัยจากเหตุ
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย
ความรุนแรงและขจัดภัยแทรกซ้อน ตลอดจน ในการดาเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดน
การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ภาคใต้
และเป็นธรรม

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภ.9
- จับกุมผู้กระทาความผิดต่อการออกหมายจับ
ในคดีความมั่นคงในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปก.ตร.สน.)
(ป.วิอาญา) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
- เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีกระทบต่อชีวิต
และทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับจานวนเหตุการณ์ฯ 3 ปี
ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

ภ.๙
และ
ตชด.
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2.1.4 ป้องกันปราบปราม การหลบหนี
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและคนต่างด้าว
ที่ไม่พึงปรารถนา
2.1.4.1 สกัดกั้น สืบสวน ปราบปราม
จับกุม คนต่างด้าวผิดกฎหมาย หลบหนี
เข้าเมือง หรือผิดเงื่อนไขการได้รับอนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักร อาชญากรรมข้ามชาติ
ตามหมายจับของไทยและต่างประเทศ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1) ตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า – ออก
ราชอาณาจักรและการอนุญาตให้คนต่างด้าวพานัก
อยู่ในราชอาณาจักร
2) สืบสวน ป้องกัน และปราบปรามการลักลอบ
หลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา
ผิดเงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรหรือ
กระทาผิดตามกฎหมายอื่น

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด

- สกัดกั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรวจพบ
คนต่างด้าวไม่พึงประสงค์ ไม่เกินร้อยละ 1

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

สตม. และ
สยศ.ตร.(ผก.)

สตม.

- ผลการตรวจสอบโรงงาน สถานประกอบการ
สยศ.ตร.(ผก.)
บช.น.
และสถานที่ที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว เดือนละ
และ สตม. ภ.1-9 ก. ทท.
ไม่น้อยกว่า 1,350 ครั้ง (ชุดปฏิบัติการ 90 ชุด
ตชด.
ออกตรวจเดือนละ 15 ครั้ง)
สตม. และ ส.
- ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าวที่กระทาผิด
ตามพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มาตรา 8 และ
101 ไม่น้อยกว่า 5,400 คน (ชุดปฏิบัติการ 90
ชุด จับกุม ชุดละ 5 คนต่อเดือน)
- ผลการจับกุมนายจ้างที่กระทาผิดตามพระราช
กาหนดการบริหารจัดการการทางานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2560 มาตรา 9 และ 102
ไม่น้อยกว่า 1,080 คน (ชุดปฏิบัติการ 90 ชุด
จับกุม ชุดละ 1 คน ต่อเดือน)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

สตม.

สตม.

- จานวนข้อมูลเกี่ยวกับนายจ้างผู้ให้ที่พักพิง
ผู้นาพาคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแหล่ง
ที่พักและสถานประกอบการที่คนต่างด้าวลักลอบ
ทางาน ไม่น้อยกว่า 300 ข่าว- จับกุมคนต่างด้าว
เข้าเมืองผิดกฎหมายดาเนินการจับกุมผลักดันออก
นอกราชอาณาจักรได้ ไม่น้อยกว่า 270,000 คน
- จานวนผู้ที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาต
สิ้นสุด (Over Stay) ลดลงร้อยละ 5
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
4) การพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมการแจ้ง
ที่พักอาศัยคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักร

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- ระดับความสาเร็จของการตรวจสอบและควบคุม
การแจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2.1.4.2 ผลักดันส่งกลับคนต่างด้าว
1) พัฒนาการผลักดันส่งกลับและดูแลคนต่างด้าว
ผิดกฎหมายออกนอกราชอาณาจักรให้เป็นไป ระหว่างรอการส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร
ตามขั้นตอน โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน
2.1.5 เสริมสร้างประสิทธิภาพและ
ขีดความสามารถในการป้องกันปราบปราม
และดาเนินคดี รวมทั้งประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประจากายประจา
หน่วยและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ข้ามชาติและภัยคุกคามต่าง ๆ
2.1.5.1 ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ 1) ป้องกันปราบปรามและดาเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับ
การค้ามนุษย์

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด
- ระดับความสาเร็จของการพัฒนาการผลักดัน
ส่งกลับและดูแลคนต่างด้าวระหว่างรอการส่งกลับ
ออกนอกราชอาณาจักร

1) จานวนผู้กระทาผิดในคดีค้ามนุษย์และความผิด
ที่เกี่ยวข้องที่สืบสวนจับกุมได้ ไม่น้อยกว่า 330 คน
2) ติดตามจับกุมผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ตามหมายจับ
ค้างเก่า ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
3) ข้าราชการตารวจที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
ได้รับการลงโทษทางอาญา ทางวินัย ทุกราย

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สตม.

ปฏิบัติ
สตม.

บช.ก.
(บก.ปคม.)

บช.น.
ภ.1 – 9
และ ก.
(บก.ปคม.)
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2.1.5.2 การก่อการร้าย

หน่วยรับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปราม
และดาเนินคดีเกี่ยวกับการกระทาความผิดการค้ามนุษย์
3) งานพิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกัน
ปราบปรามการค้ามนุษย์ (พดส.)
3.1) จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายของสานักงานตารวจแห่งชาติ
3.2) ปรับปรุงแผนป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
สานักงานตารวจแห่งชาติ (ปคม.ตร.) ปรับปรุงแผน
พิทักษ์ เด็ก สตรี และครอบครัวตารวจ (พดส.ตร.)
3.3) จัดทาแผนส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิง
ชายของสานักงานตารวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 - 2564

- ระยะเวลาดาเนินคดีในชั้นสอบสวน เฉลี่ยไม่เกิน
90 วัน/คดี

1) โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ
การก่อการร้ายสากล

- จานวนครั้งของการจัดสัมมนาและเปลี่ยนความรู้
เกี่ยวกับการก่อการร้ายสากลกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง
- ลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง

บช.ส.

บช.ส.

ตท.

ตท.

- จานวนครั้งของการจัดประชุม ไม่น้อยกว่า
2 ครั้ง

ตท.

ตท.

2) โครงการประสานความร่วมมือและเผยแพร่ความรู้
ด้านการก่อการร้ายสากล
3) จัดการประชุมด้านอาชญากรรมข้ามชาติ
และการส่งผู้ร้ายข้ามแดนทั้งในและต่างประเทศ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

- ระดับความสาเร็จของการจัดตั้งศูนย์ฯ

สยศ.ตร.(ผอ.) สยศ.ตร.(ผอ.)

- ระดับความสาเร็จของการดาเนินการฯ

สยศ.ตร.(ผอ.) สยศ.ตร.(ผอ.)

- ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนฯ

สยศ.ตร.(ผอ.) สยศ.ตร.(ผอ.)
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2.1.5.3 อาชญากรรมทางทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หลัก/ร่วม
บช.ก
(บก.ปทส.)

ปฏิบัติ
บช.ก
(บก.ปทส.)

บช.ก
(บก.ปทส.)

บช.ก
(บก.ปทส.)

บช.ก
(บก.ปทส.)

บช.ก
(บก.ปทส.)

บช.ก
(บก.ปทส.)

บช.ก
(บก.ปทส.)

- ข้าราชการตารวจเข้าร่วมโครงการอบรมฯ
จานวน 900 คน

บช.ก.
(บก.ปอท.)

บช.ก.
(บก.ปอท.)

- เยาวชนเข้าร่วมโครงการอบรมฯ
จานวน 5,000 คน

บช.ก.
(บก.ปอท.)

บช.ก.
(บก.ปอท.)

1) ป้องกันปราบปรามการค้าพืชป่าและสัตว์ป่าหวงห้าม - จับกุมผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับทรัพยากร
ข้ามชาติตามสนธิสัญญาไซเตส (CITES)
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ไม่น้อยกว่า
3,150 คดี
2) โครงการป้องกันปราบปรามการกระทาความผิด
- จานวนผลการจับกุมผู้กระทาความผิดฯ
เกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ ด้านสัตว์ป่า พันธุ์พืชป่า ลดลง 25 คดี
และไม้หวงห้าม ตามสนธิสัญญาไซเตส (CITES)
และตามข้อตกลง (SOMTC)
3) โครงการปราบปรามการลักลอบค้างาช้าง
- พื้นที่เสี่ยงได้รับการตรวจสอบ ไม่น้อยกว่า
500 ครั้ง
4) แผนป้องกันปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับ - ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สานักงานตารวจ ปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
แห่งชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1.5.4 อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1) โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนออนไลน์
ปลอดจากภัยเทคโนโลยี
1.1) โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับข้าราชการตารวจด้านการสืบสวนสอบสวน
และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ทั่วประเทศ
1.2) โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน
รุ่นใหม่ รู้เท่าทันภัยไซเบอร์

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยรับผิดชอบ
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2.1.6 จัดทาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
กฎหมายวิธีปฏิบัติ ข้อตกลง พันธสัญญา
และหลักสิทธิมนุษยชน ที่ประชาชนควรรู้
และต้องปฏิบัติพร้อมทั้งเผยแพร่ในช่องทาง
ที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก

- ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันให้บริการประชาชน - ระดับความสาเร็จของการพัฒนาแอปพลิเคชัน
(Police Serve You) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและ
มาใช้ในการให้บริการประชาชน (Police Serve
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ประชาชนควรทราบ
You)

2.1.7 นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบังคับใช้กฎหมายและลดการใช้
ดุลยพินิจ

- พัฒนาระบบ CRIMES On Mobile ให้สามารถออกใบสั่ง - ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบ CRIMES
จราจรแบบ E-Ticket เพื่อให้สามารถตรวจสอบสถานะ On Mobile ให้สามารถออกใบสั่งจราจร
ของรถและบุคคลก่อนออกใบสั่งจราจรได้
แบบ E-Ticket ได้

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สทส. และ
กมค.

ปฏิบัติ
สทส.

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

40
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2 การอานวยความยุติธรรมพัฒนาระบบงานสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการอานวย
ความยุติธรรมทางอาญา
2.2.1.1 เพิ่มช่องทางในการรับแจ้งเหตุ
1) โครงการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการ
และการเข้าถึงการอานวยความยุติธรรม
ยุตธิ รรม
ทางอาญาเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
- สนับสนุนการดาเนินงานของทนายความประจา
และรวดเร็ว
สถานีเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ได้โดยง่าย และได้รับความเป็นธรรม
2.2.1.2 พัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์
และนิติเวชให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล
เพิ่มขีดความสามารถงานในส่วนภูมิภาค
รวมถึงการจัดทาฐานข้อมูลและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ ตลอดจน
บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

- โครงการพัฒนาการตรวจสถานที่เกิดเหตุและ
ตรวจพิสูจน์เพื่อรองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์
ตารวจ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด

- ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65

- ร้อยละของการออกรายงานการตรวจพิสูจน์
หลักฐานได้รวดเร็วกว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

กมค.

บช.น.
ภ.1 – 9
ส. และ ก.

สพฐ.ตร.

หน่วยในสังกัด
สพฐ.ตร.
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2.2.2 พัฒนาระบบงานสอบสวน
งานกฎหมายและงานพิสูจน์หลักฐาน
2.2.2.1 เสริมสร้างและพัฒนา
ขีดสมรรถนะให้พนักงานสอบสวน
ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สืบสวน
เจ้าหน้าที่สายตรวจป้องกันปราบปราม
ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายพิสูจน์หลักฐาน มีองค์
ความรู้ มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทัศนคติค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรในการ
บริการประชาชนอย่างมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับ
และมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสอบสวนให้มีมาตรฐาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

1) โครงการพัฒนาศักยภาพเพิ่มองค์ความรู้เพื่อก้าวสู่
มาตรฐานสากล

- จานวนนักวิทยาศาสตร์ที่เข้ารับการฝึกอบรม
ครบทั้ง 14 หลักสูตร รุ่นละ 30 นาย

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.

2) โครงการคู่มือพนักงานสอบสวนในการเก็บและ
ส่งตรวจวัตถุพยานทางนิติเวช

- ระดับความสาเร็จของการจัดทาคู่มือพนักงาน
สอบสวนในการเก็บและส่งตรวจวัตถุพยาน
ทางนิติเวช

รพ.ตร.

รพ.ตร.(นต.)
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2.3.1 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของ
สถานีตารวจและหน่วยบริการประชาชน
2.3.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาทางด้าน
กายภาพของสถานีตารวจของหน่วยบริการ
ประชาชน
2.3.1.2 สร้างเสริมบุคลิกภาพพฤติกรรม
และทัศนคติของบุคลากรให้มีความเป็นมิตร
และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน
2.3.1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการให้บริการและอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

- โครงการพัฒนาสถานีตารวจเพื่อประชาชน
- ฝึกอบรม/ประชุม/ชี้แจง เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
ของข้าราชการตารวจ
1) พัฒนาระบบด้านกระบวนงาน/ธุรกรรมภาครัฐ
เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน

2) บูรณาการเลขหมายแจ้งเหตุฉุกเฉินให้เหลือเพียง
หมายเลขเดียวเพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุ
ด่วนเหตุร้าย เหตุฉุกเฉินได้ทุกเรื่อง
2.3.1.4 จัดให้มีกระบวนการและ
- เพิ่มรูปแบบ/ช่องทางการสื่อสาร และการสารวจ
ช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน
หลากหลายพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น
ผู้รับบริการต่อการให้บริการบนสถานีตารวจ
และข้อเสนอแนะของประชาชน

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

- ร้อยละความสาเร็จของการปรับปรุงและพัฒนา
สถานีตารวจและหน่วยบริการให้มีความพร้อม
ในการบริการประชาชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- จานวนครั้งของการฝึกอบรมประชุม/ชี้แจง
ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/หน่วย

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

- ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบ
ด้านกระบวนงาน/ธุรกรรมภาครัฐ เพื่อยกระดับ
การให้บริการประชาชน
- จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติได้ครบ
ทั้ง 77 แห่ง

สยศ.ตร.(ยศ.)

ทุกหน่วย
ในสังกัด

สทส.

บช.น. ภ.1-9
และ ก.

- ร้อยละความสาเร็จของการเพิ่มรูปแบบ/ช่องทาง
การสื่อสาร และการสารวจความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการบนสถานีตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สยศ.ตร.(ยศ.) สยศ.ตร.(ยศ.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2.3.1.5 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มี 1) พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการตารวจในการ
จิตสานึกในการให้บริการประชาชน (Service ให้บริการประชาชน
Mind) มีทัศนคติและวิธีการทางานที่มุ่งเน้น
- ฝึกอบรม/ประชุม/ชี้แจง ข้าราชการตารวจทุกระดับ - จานวนครั้งของการฝึกอบรม/ประชุม/ชี้แจง
ผลสัมฤทธิ์ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ให้มีจิตใจในการให้บริการประชาชน (Service Mind) ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/หน่วย
2.3.2 สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศ
2.3.2.1 บริหารจัดการและอานวย
ความสะดวกด้านการตรวจคนเข้าเมือง
2.3.2.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
หน่วยงานตารวจในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

สยศ.ตร.(ยศ.)

ทุกหน่วย
ในสังกัด

1) เพิ่มประสิทธิภาพการอานวยความสะดวกด้านการ
ตรวจคนเข้าเมืองให้กับคนต่างด้าว ผู้ประกอบการ
และนักลงทุน

- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
เกี่ยวกับงานตรวจคนเข้าเมือง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

สตม.

สตม.

1) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic
Zones : SEZs)
1.1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
1.2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ
เพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

- โครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมและความมั่นคง
ได้รับการพัฒนา อย่างน้อย 2 รายการ
1) โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง
ได้รับการพัฒนา อย่างน้อย 2 รายการ
2) ระบบบริการที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจและความ
มั่นคงในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3) การให้บริการด้านสังคมและความมั่นคง
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่ ได้รับการพัฒนา
ร้อยละ 70

สตม.

สตม.

สตม.

สตม. และ
บช.ตชด.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2) เขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor : EEC)
2.1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC
ให้มีความพร้อมสาหรับการปฏิบัติงาน
2.2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ
เพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ EEC

2.3.2.3 รักษาความปลอดภัยและ
อานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

1) ป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบ
กับนักท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยตรง
2) โครงการบูรณาการระบบบริการรับแจ้งเหตุ
นักท่องเที่ยว 1155 และศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหา
นักท่องเที่ยวแบบรวมศูนย์

3) สร้างเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
จากภาคประชาชน องค์กรเอกชนภาคธุรกิจ
การท่องเที่ยว เพื่อมาเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในด้านต่าง ๆ
เช่น เป็นล่ามแปล คอยแจ้งเหตุ ออกตรวจ ดูแลรักษา
ความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด

- โครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมและความมั่นคง
ในพื้นที่ EEC ได้รับการพัฒนา 1 แห่ง/หลัง
1) ระบบบริการที่เกี่ยวข้องโครงสร้างด้านสังคม
และความมั่นคงในพื้นที่ EEC ได้รับการพัฒนา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
2) สิ่งอานวยความสะดวกตรวจคนเข้าเมืองได้รับ
การพัฒนา อย่างน้อย 3 รายการ
โครงการที่ 1) – 2) : 2 ตัวชี้วัด
1) ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ที่มีต่อการให้บริการการอานวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
2) ควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ไม่เกิน 10 คดี/นักท่องเที่ยวหนึ่งแสนคน
- จานวนเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ไม่น้อยกว่า 300 คน

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

สตม.

ภ.2

สตม.

สตม.

บช.ทท.

บช.น.
ภ.1 – 9
และ ทท.

บช.ทท.

บช.น.
ภ.1 – 9
และ ทท.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรอบมาตรฐานขั้นตอน
กระบวนงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้
นักท่องเที่ยว ภาคประชาชน องค์กรเอกชนภาคธุรกิจ
การท่องเที่ยว
2.3.3 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ 2.3.3.1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
ให้แก่เด็กนักเรียนในบริเวณพื้นที่ชายแดน
เรียนรู้ตลอดชีวิตของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
2.3.3.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

1) จานวนห้องเรียนที่ได้รับการพัฒนาเป็นห้องเรียน
อัจฉริยะ จานวน 50 ห้องเรียน
2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาผ่านเกณฑ์
คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
- จานวนครู ตชด. ที่มีการจัดเรียนการสอน
โดยใช้ (DLTV) ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน

บช.ตชด.

บช.ตชด.

บช.ตชด.

บช.ตชด.

- ระดับความสาเร็จของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กรอบมาตรฐานฯ

2.3.4 บริการด้านสุขภาพให้กับประชาชน
ข้าราชการตารวจและครอบครัว

2.3.4.1 ตรวจและให้บริการทางด้านสุขภาพประชาชน
ข้าราชการตารวจและครอบครัว
2.3.4.2 โครงการตรวจสุขภาพประจาปีของข้าราชการ
ตารวจทั้งประเทศ

- ความพึงพอใจของประชาชน ข้าราชการตารวจ
และครอบครัว ต่อการให้บริการของโรงพยาบาล
ตารวจ และโรงพยาบาลดารารัศมี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

รพ.ตร.

ทุกหน่วย
ในสังกัด

2.3.5 นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการบังคับใช้กฎหมายและอานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งเชื่อมโยง
ระบบข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ

2.3.5.1 ระบบประจาวันอิเล็กทรอนิกส์ในสารสนเทศ
สถานีตารวจ (CRIMES)

- ระดับความสาเร็จของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระบบประจาวันอิเล็กทรอนิกส์ในสารสนเทศสถานี
ตารวจ (CRIMES)
- ระดับความสาเร็จของการนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
CRIMES มาใช้ในสถานีตารวจ

สทส.

สทส.

สทส.

สทส.

2.3.5.2 โครงการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
CRIMES มาใช้ในสถานีตารวจ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย : 1. มีการบูรณาการและร่วมมือกันของภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของชุมชนและสังคม
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความสงบเรียบร้อย
ตัวชี้วัด : 1. หมู่บ้านที่ดาเนินงานชุมชนสัมพันธ์ จานวน 7,410 หมู่บ้าน
2. จานวนหน่วยงานตารวจ (ระดับ บช. (เฉพาะ บช.น.) / ภ.จว. และ สภ.) ที่มีการจัดทาข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ร้อยละ 100
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนารูปแบบและวิธีการทางานที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.(ผอ.)

ปฏิบัติ
บช.น. และ
ภ.1-9

- จานวนอาสาสมัครตารวจบ้านที่ปฏิบัติงานร่วมกับ สยศ.ตร.(ผอ.)
เจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่น้อยกว่า 4,830 คน

บช.น. และ
ภ.1-9

3.1.1 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของ
บุคลากรทุกระดับให้ยึดถือประชาชน
เป็นศูนย์กลางตามปรัชญา Community
Policing

3.1.1.1 โครงการอบรมบุคลากรเพื่อปรับเปลี่ยน
- จานวนข้าราชการตารวจที่ผ่านการฝึกอบรม
กระบวนทัศน์โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 300 นาย
- อบรมเจ้าหน้าที่ตารวจด้านงานชุมชนสัมพันธ์ที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตพระราชฐานและพื้นที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่เขตพระราชฐานและพื้นที่ปฏิบัติงานจิตอาสา
ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ
เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การทางานและ
สร้างแนวคิดตามปรัชญา ตารวจผู้รับใช้ชุมชน
และสร้างจิตอาสา

3.1.2 สร้างความเป็นหุ้นส่วน (Partnership)
ระหว่างตารวจกับทุกภาคส่วนในการดูแล
ชุมชนและสังคม โดยเน้นการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น (Problem Oriented Policing)

- นาอาสาสมัครตารวจบ้านช่วยเหลือกิจการตารวจ
ในการป้องกันอาชญากรรมและสนับสนุนการทางาน
ของตารวจ
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หน่วยรับผิดชอบ
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3.1.3 เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย
- โครงการประชาคมหมู่บ้าน
มีส่วนร่วมในการรับรู้ร่วมแสดงความคิดเห็น
ตัดสินใจ การดาเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการบริหารจัดการสอดส่อง
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของตารวจอย่างเหมาะสม

- จานวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า
7,410 หมู่บ้าน/ชุมชน

3.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่าย
รับรู้เข้าใจวิธีการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในชุมชนของตนเองและนาไปใช้เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

- ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามโครงการ
กต.ตร. พบประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบกิจกรรมการทางานของ
ตารวจและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
และท้องถิ่น

- โครงการ กต.ตร. พบประชาชน
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หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.(ผอ.)

ปฏิบัติ
บช.น. และ
ภ.1-9

สง.ก.ต.ช.

บช.น. ภ.1-9
ก. ทท. ตชด.
และ ปส.

48
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
กลยุทธ์
3.2.1 จัดทาระบบและเชื่อมฐานข้อมูล
ด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ให้เข้าถึงได้โดยสะดวก รวดเร็ว และง่าย
ต่อการใช้ประโยชน์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- สารวจและจัดเก็บข้อมูลอาสาสมัครและองค์กรมูลนิธิ
และพนักงานรักษาความปลอดภัยที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจการตารวจ

ตัวชี้วัด
- ระดับความสาเร็จในการสารวจและปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

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

3.2.2 เสริมสร้างแรงจูงใจและความ
- โครงการเผยแพร่ขยายผลความรู้ตามโครงการ
ตระหนักในการมีส่วนร่วมของประชาชน
จิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดาริ
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมตามแนวทางจิตอาสา

- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า
12,000 คน

3.2.3 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ให้แก่ตารวจ
ผู้ปฏิบัติงานและภาคีเครือข่าย

- ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมผ่านสื่อสิ่งพิมพ์

- จานวนคู่มือประชาชน ไม่น้อยกว่า 100,000 เล่ม สยศ.ตร.(ผอ.) สยศ.ตร.(ผอ.)

3.2.4 ผลักดันให้ภาคีเครือข่ายเข้ามา
สนับสนุนกิจการตารวจ เพื่อความสงบสุข
ของชุมชนและสังคมในทุกด้าน

- โครงการจัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครอง - จานวนหน่วยงานตารวจที่มีการจัดทาบันทึก
ส่วนท้องถิ่น
ข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร้อยละ 100
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สยศ.ตร.(ผก.) บช.น. ภ.1-9
ก. ทท. ตชด.
ปส. ศ.
รร.นรต.
ศฝร.

สยศ.ตร.(ผอ.)

บช.น. และ
ภ.1-9
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
เป้าหมาย : 1. การจัดองค์กรมีความเหมาะสม มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรทางการบริหาร และนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
2. ระบบการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
3. ข้าราชการตารวจมีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ ทันสมัย เชี่ยวชาญในการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน
4. ข้าราชการตารวจมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรัก เชื่อมั่น และศรัทธาต่อองค์กรตารวจ
ตัวชี้วัด : 1. ความเชื่อมั่นและความพึงใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจในภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานี (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Inegrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้รองรับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

4.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบ 4.1.1.1 การเตรียมการจัดทาโครงการรองรับ
การบริหารงานในรูปแบบใหม่ให้เหมาะสม แผนปฏิรปู สานักงานตารวจแห่งชาติ
คล่องตัวในการบริหารงานและเป็นสานักงาน
สมัยใหม่ (Modern Office)
4.1.1.2 โครงการฝึกอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
บันทึก/แก้ไข/ประมวลผลข้อมูลในฐานข้อมูลกาลังพล
(POLIS)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด
- ระดับความสาเร็จของการจัดทาและดาเนินการ
ตามแผนฯ
- ร้อยละความสาเร็จของการฝึกอบรมบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานฯ

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สกพ.

ปฏิบัติ
สกพ.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองกระบวนทัศน์ใหม่
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สกพ.

ปฏิบัติ
สกพ.

4.2.1 สร้างเส้นทางการเจริญเติบโต
(Career Path) และสร้างความต่อเนื่อง
ในการดารงตาแหน่งที่ชัดเจน รวมทั้ง
ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งทุกสายงาน
ให้เหมาะสม

- แผนงานปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งและ
เส้นทางการเจริญเติบโตทางสายอาชีพ (Career Path)

- ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงคุณสมบัติฯ

4.2.2 เสนอให้มีการยกร่าง แก้ไขปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการตารวจให้เกิดประสิทธิภาพ

4.2.2.1 แผนงานการแก้ไขกฎ ก.ตร. การบรรจุและ
แต่งตั้งข้าราชการ ซึ่งมิใช่ข้าราชการตารวจหรือการ
บรรจุแต่งตั้งพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งออกจากราชการไปแล้ว กลับเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการตารวจ พ.ศ. 2547

- ระดับความสาเร็จของการแก้ไข กฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการบรรจุแต่งตั้ง

สกพ.

สกพ.

4.2.2.2 แผนงานการแก้ไข กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการโอน
ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการตารวจ หรือการโอน
พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการตารวจ

- ระดับความสาเร็จของการแก้ไขกฎ ก.ตร.
ว่าด้วยการโอนข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการตารวจ
หรือการโอนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตารวจ

สกพ.

สกพ.

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สกพ.

ปฏิบัติ
สกพ.

4.2.3 ส่งเสริม จูงใจ และรักษาคนดี คนเก่ง - ประเมินผลการคัดเลือกข้าราชการตารวจเข้ารับ
ผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะ การอบรมหลักสูตรและโครงการต่าง ๆ นอกสานักงาน
ไว้ในองค์กร
ตารวจแห่งชาติ

- ระดับความสาเร็จของการประเมินผลการ
คัดเลือกข้าราชการตารวจเข้ารับการอบรม
หลักสูตรและโครงการต่าง ๆ นอกสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

4.2.4 พัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ให้สามารถนามาใช้ได้อย่างเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน

- โครงการทบทวนปรับปรุงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการระดับบุคคล

- ระดับความสาเร็จของการทบทวน ปรับปรุง
ประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล

สกพ.

สกพ.

4.2.5 เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะ
ทางการกีฬาและร่างกายให้แก่ข้าราชการ
ตารวจ

- จัดการแข่งขันกีฬาภายในสานักงานตารวจแห่งชาติ
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬา
และร่างกายให้แก่ข้าราชการตารวจ

- ระดับความสาเร็จของการจักการแข่งขันกีฬา
ภายใน ตร. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะ
ทางการกีฬาและร่างกายให้แก่ข้าราชการตารวจ

สกพ.

สกพ.

4.2.6 เสริมสร้างและพัฒนา ปรับปรุง
สวัสดิการและค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการ
ตารวจและครอบครัวและส่งเสริมสนับสนุน
การดารงชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้ข้าราชการตารวจปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจ

- จัดสรรห้องพักข้าราชการตารวจให้เพียงพอสาหรับ
ผู้มีสิทธิและดูแลปรับปรุงความเรียบร้อย ทั้งห้องพัก
และสภาพแวดล้อม

- ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามสัญญาจ้าง

สกพ.

สกพ.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3 การพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพและมีมาตรฐานระดับสากล
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ศ.

ปฏิบัติ
บช.ศ.

4.3.1 ปรับปรุงหลักสูตรและระบบการเรียน
การสอน การฝึกอบรม ให้ทันสมัยเหมาะสม
กับสถานการณ์ และสนองความต้องการ
ในการปฏิบัติงาน

4.3.1.1 โครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงตาราเรียน
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
4.3.1.2 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
การฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจระดับดี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
-จานวนหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

บช.ศ.

บช.ศ.

4.3.2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management)
ถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบและมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning
Organization)

4.3.2.1 โครงการฝึกอบรมข้าราชการตารวจ
ชั้นสัญญาบัตรอย่างต่อเนื่องทุกปี

- ระดับความสาเร็จในการฝึกอบรมข้าราชการ
ตารวจชั้นสัญญาบัตร

บช.ศ.

บช.ศ.

4.3.2.2 โครงการพัฒนา ครู อาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

- จานวนครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

บช.ศ.

บช.ศ.

4.3.2.3 โครงการพัฒนาครู อาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษาต้นแบบด้านการสอนสมัยใหม่

- จานวนครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

บช.ศ.

บช.ศ.

4.3.2.4 จัดตั้งศูนย์องค์ความรู้ (Knowledge
Management Center (KM))

- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในระดับ
มากถึงมากที่สุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

รร.นรต.

รร.นรต.

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4.3.3 จัดระบบการศึกษา การฝึกอบรม
และการพัฒนาข้าราชการตารวจ
ให้ครอบคลุมทุกระดับตาแหน่งและ
สายงาน ต่อเนื่องตลอดการรับราชการ
ให้มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพตารวจ
และการบังคับใช้กฎหมาย

4.3.3.1 โครงการจัดทาเส้นทางการพัฒนา ข้าราชการ
ตารวจ (Training Road map) เพื่อเลื่อนระดับ
ตาแหน่ง
- ระดับสารวัตร – ผู้บัญชาการ
- ผู้ปฏิบัติงานในสถานีตารวจ
- กลุ่มงานอานวยการและสนับสนุน
- กลุ่มงานเทคนิค

- ข้าราชการตารวจได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาข้าราชการตารวจทุกระดับตาแหน่ง
และสายงานต่อเนื่องตลอดการรับราชการ
(Training Road map) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

4.3.4 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
อื่น ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

4.3.4.1 โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาด้านวิชาการ

- จานวนสถาบันการศึกษาที่มีความร่วมมือ
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 แห่ง

4.3.4.2 ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาและ
ยกระดับขีดความสามารถด้านการศึกษา วิชาการ
การวิจัย การฝึกอบรม และกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ

โครงการที่ 4.3.4.2 – 4.3.4.3 : 3 ตัวชี้วัด
1) จานวนการทาบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ อย่างน้อย 1 แห่ง
2) จานวนผลงานวิจัยนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์
ที่นาไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานหรือชุมชน สังคม
อย่างน้อย 1 ชิ้น
4.3.4.3 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความสามารถ 3) จานวนความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย
ทางวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ การฝึกอบรมและกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ
การสร้างองค์ความรู้การสร้างเครือข่ายและนวัตกรรม อย่างน้อย 1 เรื่อง
ต่าง ๆ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ศ.

ปฏิบัติ
บช.ศ.

บช.ศ.

บช.ศ.

บช.ศ. และ
สยศ.ตร.(วจ.)

บช.ศ. และ
สยศ.ตร.(วจ.)

บช.ศ. และ
สยศ.ตร.(วจ.)

บช.ศ. และ
สยศ.ตร.(วจ.)
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กลยุทธ์
4.4.1 ปรับระบบวิธีการทางาน ลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติงานให้สะดวก
รวดเร็ว และโปร่งใส

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.(ยศ.)

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

- จานวนหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบ
ที่ตรวจไม่พบข้อสังเกต และพบข้อบกพร่อง
เล็กน้อยได้แนะนาปรับปรุงแก้ไขระหว่าง
การตรวจสอบ (บัญชี 1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สตส.

สตส. และ
หน่วยรับ
ตรวจ

- จานวนข้าราชการตารวจที่ได้รับการอบรม
ไม่น้อยกว่า 250 นาย

จต.

จต.

- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานฯ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50

จต.

จต.

- อบรมพัฒนาความรู้ผู้ทาหน้าที่สืบสวนและ
สอบสวนในการดาเนินการทางวินัยข้าราชการ
ตารวจที่ถูกร้องเรียนกล่าวหาว่าทุจริตและ
ประพฤติมิชอบปีละ 1 ครั้ง

วน.

วน.

- ปรับปรุงระบบการให้บริการของกระบวนงานตาม
- ระดับความสาเร็จของการดาเนินการปรับปรุง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา ระบบการให้บริการของกระบวนงานตาม
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

4.4.2 กาหนดมาตรการและกลไกในการ
4.4.2.1 ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ตามแผนการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ตรวจสอบ โดยนาหลักธรรมาภิบาล และนโยบาย
และมาตรฐานการปฏิบัติตามวินัยของ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มาประกอบการพิจารณา
ข้าราชการตารวจ
4.4.2.2 โครงการอบรมสัมมนาพัฒนากลไกการป้องกัน
การทุจริตและปราบปราม การทุจริตและเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
4.4.2.3 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA)
4.4.2.4 โครงการอบรมพัฒนาความรู้ผู้ทาหน้าที่
สืบสวนและสอบสวนในการดาเนินการทางวินัย
ข้าราชการตารวจที่ถูกร้องเรียนกล่าวหาว่าทุจริต
และประพฤติมิชอบ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยรับผิดชอบ
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4.4.3 พัฒนากระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการและแผนอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัด
ให้ทันสมัยและมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์

4.4.3.1 ขับเคลื่อน ติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจาปี
พ.ศ. 2562 และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

- ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานขับเคลื่อน
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจาปี
พ.ศ. 2562 และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สานักงานตารวจแห่งชาติ

4.4.3.2 จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
4.4.3.3 พัฒนาระบบการการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงของสานักงานตารวจแห่งชาติ
4.4.4 พัฒนาระบบวิธีการงบประมาณ
- จัดทาบัญชีจัดสรรงบประมาณถึงระดับสถานีตารวจ
การเงิน และการบัญชีให้เหมาะสมกับภารกิจ โดยนาเกณฑ์จัดสรรงบประมาณอัตรากาลังพลอนุญาต
ที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายและ
มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ระยะเวลาที่กาหนด

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

- ระดับความสาเร็จของกระบวนการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สยศ.ตร.
(ยศ.)

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

- ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานเรื่อง
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ

สยศ.ตร.
(ยศ.)

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

สงป.

สงป.

- ระดับความสาเร็จของการจัดสรรงบประมาณ
ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรอย่างมีหลักเหตุผล
และมีความเป็นธรรม ภายใต้งบประมาณอันจากัด
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4.4.5 พัฒนาระบบการส่งกาลังบารุงให้มี
ความคล่องตัว ทันสมัย สะดวก และรวดเร็ว
มีการบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและมีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
สามารถเชื่อมโยงกันทุกหน่วยงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สกบ.
และ สทส.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

4.4.5.1 พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลพัสดุ
ลงในระบบฐานข้อมูล POLIS

- ระดับความสาเร็จในการบันทึกข้อมูลพัสดุ
ในระบบฐานข้อมูล POLIS

4.4.5.2 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลพัสดุในระบบ
POLIS ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยในสังกัดสานักงานตารวจ
แห่งชาติ

- จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ไม่น้อยกว่า
1,000 คน

สทส.

สทส.

4.4.5.3 แผนการขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์
ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย มีความเหมาะสมตามมาตรฐาน
ที่กาหนดให้เป็นไปตามกรอบอัตราครุภัณฑ์
4.4.5.4 จัดทากรอบอัตราพัสดุประจาหน่วย

- ระดับความสาเร็จของการจัดทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

สกบ.

ทุกหน่วย
ในสังกัด

- ระดับความสาเร็จของการจัดทากรอบอัตราพัสดุ
ประจาหน่วย

สกบ.

ทุกหน่วย
ในสังกัด

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4.4.5.6 โครงการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มให้กับสถานีตารวจ - ระดับสาเร็จของการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มให้กับ
สาหรับรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศสถานีตารวจ สถานีตารวจ สาหรับรองรับการใช้งานระบบ
(CRIMES)
สารสนเทศสถานีตารวจ (CRIMES)
4.4.6 พัฒนาระบบงานวิจัยของข้าราชการ
ตารวจ ให้สามารถนามาใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สทส.

ปฏิบัติ
สทส.

4.4.6.1 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและความมั่นคง - ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ มีการนาไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อนาส่งผลเชิงชุมชน/สังคม/
คุณภาพชีวิตประชาชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(จานวน 6 โครงการ)

สยศ.ตร.(วจ.) รร.นรต. และ
รพ.ตร.

4.4.6.2 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ

สยศ.ตร.(วจ.)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1) จานวนงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2) จานวนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่หรือนาไป
ใช้ประโยชน์ จานวน 12 เรื่อง

ภ.3 ภ.5
บช.ปส. และ
รร.นรต.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4.4.7 ตรวจสอบ แนะนา ติดตาม
ประเมินผลการป้องกันปราบปรามการทุจริต
ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยในสังกัด
สานักงานตารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้

4.4.7.1 ร่วมปราบปรามคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย
ด้านการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- จัดชุดสืบสวนและสอบสวนการกระทาความผิดฯ
ไม่น้อยกว่า 360 แห่ง

4.4.8 ตรวจสอบ แนะนา ติดตาม
ประเมินผลการป้องกันปราบปรามการทุจริต
ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
พัสดุ
ของทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานตารวจ
แห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ก.
(บก.ปปป.)

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

4.4.7.2 รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ - ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 100
จัดจ้าง ของหน่วยงานราชการ ไม่น้อยกว่า 360 แห่ง
ต่อปี โดยนาร่องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บช.ก.
(บก.ปปป.)

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

4.4.7.3 สืบสวนและสอบสวนการกระทาความผิด
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

บช.ก.
(บก.ปปป.)

บช.ก.
(บก.ปปป.)

- มีช่องทางในการให้บริการให้คาปรึกษา
อย่างน้อย 3 ช่องทาง

สตส.

สตส. และ
หน่วยรับ
ตรวจ

- ผู้รับการตรวจมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สตส.

หน่วยรับ
ตรวจ

4.4.8.1 พัฒนาแนวทางการตรวจสอบภายใน
1) เพิ่มช่องทางการบริการให้คาปรึกษา
ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ที่ทันสมัย
แก่หน่วยงานในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ
2) ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
ภายในของผู้ตรวจสอบโดยหน่วยรับตรวจ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- สืบสวนและสอบสวนคดีที่สามารถทาสานวน
ส่ง ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. ให้ดาเนินการตามกฎหมาย
50 คดี
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กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สทส.

ปฏิบัติ
สทส.

4.5.1 เพิ่มสมรรถนะขององค์กรในการ
ตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์
หรือภาวะฉุกเฉินให้สะดวกและรวดเร็ว

- โครงการปรับปรุงระบบประชุมวิดีทัศน์ทางไกล
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ

- ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามขั้นตอน
การจัดหา

4.5.2 พัฒนาระบบการป้องกัน ติดตาม
เฝ้าระวัง และวิเคราะห์เหตุคุกคาม
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลและ
จัดตั้งศูนย์ประสานงานด้าน Cyber Crime

- โครงการจัดหาระบบป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์และ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Web Firewall and Email
Security)

- ระดับความสาเร็จของการจัดหาระบบป้องกัน
การบุกรุกเว็บไซต์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(Web Firewall and Email Security)

สทส.

สทส.

4.5.3 สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
กลางขององค์กร (Big Data) ให้ครอบคลุม
ทุกหน่วยงานและทันสมัย เพื่อสนับสนุน
ภารกิจตารวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชื่อมโยงกับส่วนราชการอื่นได้

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและ
การเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบ
มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการอานวยความยุติธรรม
และความมั่นคง

- จานวนข้อมูลดีเอ็นเอ ลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว
ฝ่ามือ สันมือ ของบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่นาเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.

สทส.

สทส.

4.5.4 พัฒนาและปรับวิธีการปฏิบัติงาน
4.5.4.1 โครงการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ระบบการบริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสาร และบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และการบริการประชาชน ให้ทันสมัย โดยนา ขององค์กร
นวัตกรรม เทคโนโลยีและระบบการทางาน
ที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและ
การตัดสินใจ
แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- ระดับความสาเร็จของการพัฒนานวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีและบริหารจัดการองค์ความรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กร

60
กลยุทธ์

4.5.5 กาหนดกรอบอัตราและจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
ยานพาหนะทั้งทางบก ทางน้า ทางอากาศ
ตลอดจนอาคารที่ทาการ และที่พักอาศัย
ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4.5.4.2 โครงการปฏิรูประบบข้อมูลข่าวสารของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ

- ระดับความสาเร็จของการปฏิรูประบบข้อมูล
ข่าวสารของสานักงานตารวจแห่งชาติ

- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
ยานพาหนะทั้งทางบก ทางน้า ทางอากาศ ตลอดจน
อาคารที่ทาการ ที่พักอาศัยให้เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงาน

- ระดับความสาเร็จของการจัดหาพัสดุประจาปี
งบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สลก.ตร.

ปฏิบัติ
สลก.ตร.

สกบ.

สกบ.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4.6.1 วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการ
4.6.1.1 ผลิตสื่อและพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของสื่อต่าง ๆ - ช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์กระบวนงาน
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ข่าวสาร
และผลการปฏิบัติของสานักงานตารวจแห่งชาติ
แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
ของตารวจให้ประชาชนรับทราบ
จานวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง
4.6.1.2 ชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์ในการ
ชี้แจงประเด็นข่าวภายในระยะเวลาที่กาหนด
4.6.1.3 ดาเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจาก
รัฐบาลและสานักงานตารวจแห่งชาติ ได้ทันต่อเหตุการณ์

- ร้อยละของการชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทัน
ต่อสถานการณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
- ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ จานวน 44 สถานีทั่วประเทศ

4.6.2 เพิ่มการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ - โครงการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมของสานักงานตารวจ
ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
แห่งชาติ (Police TV)

- ผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์
รวมถึงการนารายการที่ออกอากาศแล้วมาฉายซ้า
ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งอายุสัญญา

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สท.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

สทส.

สทส.
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ส่วนที่ 4
การนาแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสานักงานตารวจแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
การถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ
1. หลักการ
1.1 พัฒนาสานักงานตารวจแห่งชาติ โดยยึดแนวทางตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นกรอบทิศทางหลักในการแปลงสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยในสังกัดสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
1.2 บริหารงานโดยกระจายการพัฒนาลงสู่หน่วยปฏิบัติ พร้อมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนา
ตามความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ และให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
1.3 เพิ่มองค์ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร
1.4 บูรณาการความร่วมมือโดยกระบวนการสร้างเครือข่าย เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา และพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสานักงานตารวจแห่งชาติ
1.5 บริ ห ารจั ด การแผนสู่ ก ารปฏิ บั ติ โดยสร้ า งความเชื่ อ มโยงตั้ ง แต่ ร ะดั บ ยุ ท ธศาสต ร์ ที่ เ ชื่ อ มโยง
สู่แผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ แผนเฉพาะด้าน และระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการ การพัฒนาเชิงพื้นที่ และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง รวมทั้ง สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าผลการดาเนินงานของสานักงานตารวจแห่งชาติเพื่อพัฒนาองค์กรในปีงบประมาณต่อไปได้อย่างแท้จริง
2. แนวทางการขั บเคลื่ อนแผนปฏิ บั ติ ร าชการส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
สู่การปฏิบัติ
2.1 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกหน่วยในสังกัดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ
สานักงานตารวจแห่ งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสื่อสารประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยรองรับ และการติดตามผลประเมินผลการปฏิบัติตามแผนฯ ดังกล่าว เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่มี
ความถูกต้องและเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน
2.2 หน่ วยระดั บกองบั ญชาการ จั ดทาแผนปฏิบัติ ราชการของหน่วย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในระดับกองบัญชาการ
2.3 หน่ ว ยระดั บ กองบั งคั บ การ จั ดท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการของกองบั งคั บ การ ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562
2.4 ให้ ทุกหน่ ว ยในสั งกัดส านั กงานตารวจแห่ งชาติ นาแผนปฏิบัติร าชการประจาปี งบประมาณของ
ส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ และของหน่ วย มาเป็ นจุ ดเน้ นในการวางแผนส าหรั บจั ดท าค าของบประมาณในปี ต่ อไป
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่กาหนดไว้
2.5 ประชาสั มพันธ์เผยแพร่ แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ รวมทั้ งผลการติดตามและ
ประเมินผลให้ข้าราชการตารวจ หน่วยงานของรัฐ และประชาชน รับทราบและสามารถเข้าถึงข้อมูล รวมทั้งสามารถ
ตรวจสอบการดาเนิ น งานตามแผนปฏิบั ติร าชการที่ ประกาศใช้ เพื่อ นาข้ อเสนอแนะ และข้อ คิด เห็ นมาทบทวน
และปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้มีความครอบคลุม
และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
การประเมินผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ให้หน่วยปฏิบัติตามกลยุทธ์/แนวทางการดาเนินการ โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ
ราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ รายงานผลการดาเนินการไปยังหน่วยงานรับผิดชอบหลักระดับสานักงานตารวจ
แห่งชาติ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 และครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่
1 ตุลาคม 2562
2. ให้หน่วยรับผิดชอบหลักตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ รายงานผล
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ พร้อมทั้งสรุปผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด ทั้งเชิงปริมาณ/คุณภาพ/
ความสาเร็จ ที่หน่วยรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลักหรือเป็นหน่วยรับผิดชอบตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจ
แห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงานผลให้สานักงานตารวจแห่งชาติ ผ่านสานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ
(สยศ.ตร.) 2 ครั้ ง คื อ ครั้ ง ที่ 1 รอบ 6 เดื อน ภายในวั นที่ 10 เมษายน 2562 และครั้ งที่ 2 รอบ 12 เดื อน
ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงนโยบายคณะรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ผลผลิต/โครงการงบประมาณ
และยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.1.1 เงินเดือน
1.1.2 ค่าจ้างประจา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเช่าบ้าน
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น
(3) ค่าตอบแทนกาลังคนด้านสาธารณสุข
(4) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์กรณี
ไม่ทาเวชปฏิบัติส่วนตัว
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

งบประมาณ (ล้านบาท)
77,713,858,800
77,291,826,600
77,272,467,700
77,089,376,300
183,091,400
19,358,900
422,032,200
422,032,200
160,042,200
7,439,200
53,334,000
4,620,000

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

195,672,000
924,800
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ 1
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด
1. การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดอบรมทบทวนหลักการถวายความปลอดภัย
เฉพาะพื้นที่ที่มีการเสด็จฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี/หน่วย
หน่วยรับผิดชอบ : สยศ.ตร./สงป.
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์ ร้อยละ 100
หน่วยรับผิดชอบ : สยศ.ตร./สงป.
แผนงานพื้นฐาน : ด้านความมั่นคง
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
หน่วยเจ้าภาพผลผลิต : สยศ.ตร./สงป.
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดอบรมทบทวนหลักการถวายความปลอดภัย
เฉพาะพื้นที่ที่มีการเสด็จฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี/หน่วย
หน่วยรับผิดชอบ : สยศ.ตร./สงป.
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์ ร้อยละ 100
หน่วยรับผิดชอบ : สยศ.ตร./สงป.

งบประมาณ (ล้านบาท)
255.0535

255.0535

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ 2
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด
2. บังคับใช้กฎหมาย ป้องกันปราบปรามการกระทาผิดทางอาญา อานวยความยุติธรรมและ
บริการประชาชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ควบคุมคดีอาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนให้จานวนคดีลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ร้อยละ 5
หน่วยรับผิดชอบ : สยศ.ตร.(ผอ.) และ สงป.(งป.)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกิน ร้อยละ 40
หน่วยรับผิดชอบ : สยศ.ตร.(ผอ.) และ สงป.(งป.)
แผนงานพื้นฐาน : ด้านความมั่นคง
ผลผลิตที่ 2 : การบังคับใช้กฎหมาย อานวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
หน่วยเจ้าภาพผลผลิต : สยศ.ตร.(ผอ.) และ สงป.(งป.)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 2.1 กลุ่มความผิดคดีเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน 4.85 คดี/ประชากรแสนคน
2.2 กลุ่มความผิดคดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่เกิน 17.24 คดี/
ประชากรแสนคน
หน่วยรับผิดชอบ : สยศ.ตร.(ผอ.)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 2.3 ความเชื่อมั่นของประชาชนในการอานวยความยุติธรรมทางอาญา
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
หน่วยรับผิดชอบ : สยศ.ตร.(ผอ.)
แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณ (ล้านบาท)
21,381.7770

21,381.7770
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ 3
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด
3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 3.1 เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินบริเวณ
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับจานวนเหตุการณ์ฯ
3 ปีย้อนหลัง(ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2561) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
หน่วยรับผิดชอบ : ภ.9 (ศปก.ตร.สน.)
3.2 การดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่น้อยกว่า
160,100 ราย
หน่วยรับผิดชอบ : บช.ปส.
3.3 ผลการดาเนินคดีอาชญากรรมเฉพาะทาง 12,504 คดี
หน่วยรับผิดชอบ : บช.ก.
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 3.4 ประชาชนมีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการป้องกันปราบปราม
ผลักดันคนต่างด้าวและการรับบริการตรวจอนุญาต ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
หน่วยรับผิดชอบ : สตม.
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 3.5 จานวนของกลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันหรือเฝ้า
ระวังยาเสพติด จานวน ไม่น้อยกว่า 493,500 คน
หน่วยรับผิดชอบ : บช.ปส.
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 3.6 ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตารวจในการเฝ้า
ระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ร้อยละ 80
หน่วยรับผิดชอบ : บช.ตชด. สยศ.ตร.(วจ.) และ บช.ก.(บก.รน. บก.ปทส.)
แผนงานพื้นฐาน : ด้านความมั่นคง
ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ
หน่วยเจ้าภาพผลผลิต : สยศ.ตร.(ผก.) และ สงป.(งป.)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนคดีด้านความมั่นคง (คดียาเสพติด คดีความมั่นคงของรัฐ และคดี
ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง) เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
หน่วยรับผิดชอบ : สยศ.ตร.(ผก.) และ สงป.(งป.)
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
หน่วยเจ้าภาพโครงการ : ภ.9 (ศปก.ตร.สน.)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่มีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวัง และคงเดิม
ปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
หน่วยรับผิดชอบ : ภ.9 (ศปก.ตร.สน.)
แผนงานยุทธศาสตร์ : รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในความมั่นคงชายแดนและ
ทางทะเล
โครงการที่ 1 : โครงการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและการมีส่วนร่วมของประชาชน
หน่วยเจ้าภาพโครงการ : สยศ.ตร.(ผอ. และ ผก.)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณ (ล้านบาท)
14,437.8563

4,712.6924

1,823.4812

498.4031

70
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ
(ตามประกาศ สนร.) ไม่น้อยกว่า 24 ชนิด/ประเภท
หน่วยรับผิดชอบ : สยศ.ตร.(ผอ. และ ผก.)
โครงการที่ 2 : โครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมของสานักงานตารวจแห่งชาติ
หน่วยเจ้าภาพโครงการ : สกบ.
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ และจัดหาได้ตามกรอบ ร้อยละ 70
หน่วยรับผิดชอบ : สกบ.
แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการดาเนินคดี
ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่วยเจ้าภาพโครงการ : ภ.9 (ศปก.ตร.สน.)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนเหตุการณ์ที่ลดลง เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกาลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตารวจ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่วยเจ้าภาพโครงการ : ภ.9 (ศปก.ตร.สน.)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนเหตุการณ์ที่ลดลง เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
แผนงานบูรณาการ : จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดาเนินคดีการกระทาความผิด
ค้ามนุษย์
หน่วยเจ้าภาพโครงการ : บช.ก.(บก.ปคม.)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. จานวนการดาเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์และคดีที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่า 200 คดี
2. จานวนผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง
กับการค้ามนุษย์ที่สืบสวนจับกุมได้ ไม่น้อยกว่า 330 คน
3. พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการตรวจเพื่อป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ 1,000 ครั้ง
แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปรามและบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
หน่วยเจ้าภาพโครงการ : บช.ปส.
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมาย/ระดับโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า จานวน 493,500 คน
โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด
หน่วยเจ้าภาพโครงการ : บช.ปส.
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จับกุมผู้กระทาผิดคดียาเสพติดรายสาคัญ ไม่น้อยกว่า 62,000 คดี
แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณ (ล้านบาท)

6410.4226

120.3581

17.2180

135.7008

204.6231

514.9570

71
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ 4
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด
4. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 80
หน่วยรับผิดชอบ : บช.ทท.
2. สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลดีเอ็นเอ วัตถุพยานและคนร้ายร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ร้อยละ 90
หน่วยรับผิดชอบ : สพฐ.ตร.
แผนงานบูรณาการ : พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
หน่วยเจ้าภาพโครงการ : สตม.
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมและความมั่นคงได้รับการพัฒนา จานวน 2 รายการ
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
หน่วยเจ้าภาพโครงการ : สตม.
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงได้รับการพัฒนา จานวน
2 รายการ
2. ระบบบริการที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
3. การให้บริการด้านสังคมและความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่
ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 70
แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC ให้มีความพร้อมสาหรับการ
ปฏิบัติงาน
หน่วยเจ้าภาพโครงการ : สตม.
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมและความมั่นคงในพื้นที่ EEC ได้รับการพัฒนา
1 แห่ง / หลัง
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ EEC
หน่วยเจ้าภาพโครงการ : สตม.
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. ระบบบริการที่เกี่ยวข้องโครงสร้างด้านสังคม และความมั่นคงในพื้นที่
EEC ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
2. สิ่งอานวยความสะดวกตรวจคนเข้าเมืองได้รับการพัฒนา จานวน 3 รายการ
แผนงานบูรณาการ : พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
โครงการที่ 1 : โครงการระบบจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูล ดีเอ็นเอ สาหรับห้องปฏิบัติการ (LIMS)
หน่วยเจ้าภาพโครงการ : สพฐ.ตร.
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของศาลและประชาชนในผลการตรวจเปรียบเทียบเพื่อยืนยัน
ตัวบุคคล ร้อยละ 99.99

แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณ (ล้านบาท)
135.0034

12.3380
14.7360

36.5390

32.9600

19.3000

72
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด
แผนงานบูรณาการ : วิจัยและนวัตกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสานักงานตารวจแห่งชาติ
หน่วยเจ้าภาพโครงการ : สยศ.ตร.(วจ.)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. จานวนงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2. จานวนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่หรือนาไปใช้ประโยชน์ จานวน
12 เรื่อง
โครงการที่ 2 : โครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและความมั่นคง
หน่วยเจ้าภาพโครงการ : สยศ.ตร.(วจ.)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนงานวิจัยที่แล้วเสร็จมีการนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อนาส่งผลเชิงชุมชน/สังคม/คุณภาพชีวิตประชาชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

งบประมาณ (ล้านบาท)
12.7218

6.4086

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ 5
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด
5. ปฏิรูประบบงานตารวจให้โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
หน่วยรับผิดชอบ : สกพ. กมค.
แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิรูประบบงานตารวจ
หน่วยเจ้าภาพโครงการ : สกพ.
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละความสาเร็จของการปฏิรูประบบงานตารวจ ร้อยละ 80
หน่วยรับผิดชอบ : สกพ.
2. ความเชื่อมั่นของประชาชนในการปฏิบัติงานของตารวจ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
หน่วยรับผิดชอบ : สยศ.ตร.(ผอ. และ วจ.)
แผนงานบูรณาการ : ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
หน่วยเจ้าภาพโครงการ : บช.ก.(บก.ปปป.)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ
ปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่า 360 แห่ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้าราชการตารวจในสังกัด บก.ปปป. ที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ร้อยละ 80
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งบประมาณ (ล้านบาท)
3693.6384

3105.0183

9.9781

73
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด
แผนงานบูรณาการ : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม
หน่วยเจ้าภาพโครงการ : กมค.
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
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งบประมาณ (ล้านบาท)
578.5098

74

ภาคผนวก
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๗๕
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๗๖
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๗๗
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๗๘
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๗๙
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๘๐

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ (ร่าง) แผนปฏิบตั ิราชการ

0505/ว 600 ลง 6 ธ.ค. 60
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๘๑
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๘๒
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๘๓
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