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ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และมาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำ
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ตัวชี้วัดเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
และนโยบายผู้ บั ญ ชาการตำรวจแห่ งชาติ รวมทั้ง พิจารณาความสอดคล้ องรองรับ กับแนวทางและเป้ าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภา
และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิ บั ติ ร าชการสำนั ก งานตำรวจแห่ ง ชาติ ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบั บ นี้
มุ่งเน้นการดำเนินงานในภาพรวม โดยมี กลไกสำคัญในการขับเคลื่อน ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
และตัวชี้วัด ของหน่ วยในสังกัด และมีการติดตามประเมินผลเพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กร
บังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
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ส่วนที่ 1
บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ 1
บทสรุปผู้บริหาร
สถานการณ์ โ ลกในปั จ จุ บั น ทำให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว มี ผ ลกระทบต่ อ สั ง คม
ในลั กษณะต่าง ๆ รวมไปถึงการหลบหนี เข้าเมือง การค้ามนุษย์ การโยกย้ายถิ่นฐานของประชาชน/แรงงาน
ต่างด้าว ยาเสพติด ตลอดจน ความขัดแย้ งระหว่างกลุ่ มต่าง ๆ ภูมิอากาศที่มีการเปลี่ ยนแปลง ภัยพิบัติ และ
โรคอุบัติใหม่ นำไปสู่ปัญหาทางสังคมและอาชญากรรมต่าง ๆ อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ ปัญหาความ
มั่น คงและอาชญากรรมภายในประเทศมี ค วามเชื่ อมโยงในหลายมิ ติ เช่ น การเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั งคม ระบบ
การศึ ก ษ า โครงสร้ า งพื้ น ฐาน กฎ หมาย เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งขั บ เคลื่ อ นไปสู่
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การปฏิ บั ติ โ ดยมี ก ารบู ร ณาการระหว่ า งหน่ ว ยงานอย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ สนั บ สนุ น และประสานการปฏิ บั ติ
ให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ด้วยภารกิจหลักสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คือ มีหน้าที่ในการถวายความปลอดภัย
พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุ วงศ์ ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิ ดทางอาญา รักษาความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร และส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชน
มีส่วนร่วมในกิจการตำรวจเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามความเหมาะสม และความต้องการ
ของแต่ละพื้นที่ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น
เพื่อให้หน่วยในสังกัด ใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานในระยะ 1 ปี โดยกำหนด พันธกิจ เป้าหมายหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และนโยบายผู้ บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งพิจารณาความสอดคล้องรองรับ
กั บ แนวทางและเป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 2564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) นโยบายประเทศไทย 4.0
นโยบายของคณะรั ฐ มนตรี ที่ แ ถลงต่ อ สภา และแผนอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ก้ า วสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ โดยมุ่ งเน้ น การ
ดำเนินงานในภาพรวม โดยมีกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอำนวยความยุติ ธรรมทางอาญา และการให้บริการประชาชนอย่าง
เสมอภาคเป็นธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่าง
ยั่ ง ยื น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 : การพั ฒ นาองค์ ก รให้ ทั น สมั ย สู่ ร ะบบราชการไทย 4.0 ซึ่ ง ในแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์
ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด รวมทั้งกำหนดหน่วยเจ้าภาพและหน่วยรับผิดชอบในการขับเคลื่อน
ออกเป็นระดับต่าง ๆ ได้แก่ เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ และหน่วยปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตาม
ภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยในสังกัด รวมทั้งมีระบบการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดำเนิ น งานให้ บ รรลุ ผ ล สำเร็ จ ตามเป้ า หมาย และวิ สั ย ทั ศ น์ ของสำนั ก งานตำรวจแห่ ง ชาติ
“เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”

เหตุผลและความจำเป็น
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 กำหนดให้
การบริ ห ารราชการ ต้ องเป็ น ไปเพื่ อประโยชน์ สุ ขของประชาชน เกิ ดผลสั มฤทธิ์ ต่ อภารกิ จ ของภาครั ฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิ จและยุบเลิกหน่วยงาน
ที่ไม่จำเป็นการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความ
สะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน
2. พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
มาตรา 5
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- ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้
เป็ น กรอบในการจั ด ทำแผนต่ าง ๆ ให้สอดคล้ องและบู รณาการกันอันจะก่อให้ เกิดเป็ นพลั งผลั กดั นร่วมกั นไปสู่
เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบปี
- การจัดทำแผนอื่นใด รวมตลอดทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ
มาตรา ๑๐ เมื่อ มี พ ระบรมราชโองการประกาศใช้ ยุ ท ธศาสตร์ช าติแ ล้ ว ให้ ค ณะกรรมการจั ดทำ
ยุ ทธศาสตร์ ช าติ แต่ ละด้ านจั ดทำแผนแม่ บ ทเพื่ อบรรลุ เป้ าหมายตามที่ กำหนดไว้ ในยุ ทธศาสตร์ ชาติ เสนอต่ อ
คณะกรรมการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบก่ อ นเสนอคณะรัฐ มนตรี แผนแม่ บ ทและแผนการปฏิ รูป ประเทศ
ตามกฎหมายว่า ด้ ว ยแผนและขั้ น ตอนการดำเนิ น การปฏิ รู ป ประเทศต้ อ งมี ค วามสอดคล้ อ งกั น แผนแม่ บ ท
ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ให้ ค วามเห็ น ชอบและประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษาแล้ ว ให้ มี ผ ลผู ก พั น หน่ ว ยงานของรั ฐ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไปตามนั้ น รวมทั้ งการจั ด ทำงบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ
ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย
มาตรา 26 ในกรณี ที่ ความปรากฏต่อคณะกรรมการจัด ทำยุท ธศาสตร์ช าติว่าการดำเนิน การใด
ของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้ องกับ ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทให้ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
แจ้ งให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น ทราบถึ งความไม่ ส อดคล้ อ งและข้อ เสนอแนะในการแก้ ไขปรับ ปรุง และในกรณี
ที่ห น่ ว ยงานของรัฐ ไม่ ดำเนิ น การตามวรรคสองโดยไม่ มีเหตุ อัน สมควร ให้ ถือว่าหั ว หน้ าหน่ว ยงานของรัฐ นั้ น
จงใจปฏิบั ติห น้ าที่ ห รือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญ ญั ติแห่ งกฎหมาย และให้ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ช าติ
แจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป
3. พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
มาตรา 6 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ
เพื่อให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ
มาตรา 25 เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศให้หน่วยงานของรัฐ
รายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ภายในระยะเวลา
และตามรายการที่กำหนด
4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
มาตรา 9
- จั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ร าชการไว้เป็ น การล่ ว งหน้ า โดยต้ อ งมี รายละเอี ย ดขั้ น ตอนระยะเวลาและ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการ
กำหนดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทีส่ ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนด
มาตรา 10 ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการหรือภารกิจที่ใกล้เคียงต่อเนื่องกัน
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดการบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน
โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
มาตรา 16
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- จั ด ทำแผนปฏิ บั ติร าชการของส่ ว นราชการประจำปี โดยให้ ระบุ ส าระสำคั ญ เกี่ยวกั บนโยบาย
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย และ
ทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
- เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดแล้วให้สำนักงบประมาณ
ดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว
- ในกรณี ที่ ส่ ว นราชการมิ ไ ด้ เสนอแผนปฏิ บั ติ ร าชการในภารกิ จ ใด หรื อ ภารกิ จ ใดไม่ ไ ด้ รั บ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจนั้น ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้อง
กับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิ รูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) นโยบายของคณะรัฐมนตรี
ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ยุ ทธศาสตร์ ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 กำหนดวิ สั ยทั ศน์ “ประเทศไทย มี ความมั่ นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่ าง ๆ ให้สอดคล้อง และบูรณาการกันให้เกิด
การขับเคลื่ อนไปสู่ เป้ าหมาย โดยกำหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รองรับ ประกอบด้วย 23 แผนแม่บท
15 ประเด็ น เร่ งด่ วนใน 5 ปี แรก (พ.ศ. 2561 - 2565) เป็ นแผนสำคั ญ ซึ่ งจะมี ผ ลผู ก พั น ต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ
ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องนำค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนที่เกี่ยวข้อง มาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติการ รวมทั้งจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณให้สอดคล้องรองรับ
6. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบการแบ่งแผนของประเทศออกเป็น 3 ระดับ
ประกอบด้วย
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
แผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติการด้าน.... แผนปฏิบัติราชการ (ราย 5 ปี และรายปี) แผนอื่น ๆ
แผนปฏิ บั ติ ราชการประจำปี งบประมาณของสำนัก งานตำรวจแห่ งชาติ เป็ น แผนระดั บ ที่ 3
ที่จัดทำขึ้นเพื่อสนั บสนุ นการดำเนิ นงานแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้ วยความมั่ นคงแห่ งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) และบู รณาการการดำเนิ นงานกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ านอื่ น ๆ
ซึ่ งเป็ น แผนระดั บ ที่ 3 ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ให้ มี ความสอดคล้ องสั ม พั น ธ์ ในเชิ งเหตุ และผล (Causal Relationship)
ในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายในภาพรวมของประเทศต่อไป
7. มติ ค ณะรั ฐมนตรี วัน ที่ 3 ธั น วาคม พ.ศ. 2562 เห็ น ชอบการกำหนดหน่ วยเจ้ าภาพเป้าหมาย
ในระดับ ต่าง ๆ ตามแผนแม่บ ทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ช าติ โดยสำนักงานตำรวจแห่ งชาติ เป็นเจ้าภาพขับเคลื่ อน
(เจ้าภาพระดับที่ 3 (จ.3)) มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานของรัฐให้มี
ความสอดคล้ อ งตามแนวทางการพั ฒ นาที่ ร ะบุ ไว้ ใ นเป้ า หมายของแผนย่ อ ยด้ า นการรั ก ษาความสงบ
ภายในประเทศ : เป้าหมาย : ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด : ระดับ
ความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพตำรวจระดับสากล (World Internal Security and Police
Index (WISPI)) ดี ขึ้น โดยมี ส ำนั กงานสภาความมั่นคงแห่ งชาติในฐานะเจ้าภาพแผนแม่บทด้านความมั่นคง
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(เจ้ าภาพระดั บ ที่ 1 (จ.1)) และเจ้ าภาพเป้ าหมายประเทศชาติ มี ค วามมั่ น คงในทุ ก มิ ติ และทุ ก ระดั บ เพิ่ ม ขึ้ น
(เจ้าภาพระดับที่ 2 (จ.2)) เป็นหน่วยรับผิดชอบและกำกับดูแล
8. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง
แผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ
เพื่อสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในประเทศชาติบ้านเมือง เอื้อต่อการบริหารและพัฒ นาประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่กำหนด สังคมมีความเข้มแข็งสามัคคีปรองดอง ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ คือ การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความรัก
ความสามัคคี ความสำนึกจงรักภักดี และความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกหมู่เหล่า ขณะเดียวกันก็
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ตลอดถึงการพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม

เป้าหมายของแผนย่อย : ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพตำรวจระดับสากล (WISPI) ดีขึ้น
(ปี 61 - 65)
(ปี 66 - 70)
(ปี 71 - 75)
(ปี 76 - 80)
อยู่ในลำดับ
อยู่ในลำดับ
อยู่ในลำดับ
อยู่ในลำดับ
1 ใน 55 ของโลก
1 ใน 45 ของโลก
1 ใน 35 ของโลก
1 ใน 25 ของโลก

หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานเจ้าภาพ (เจ้าภาพระดับที่ 3 (จ.3))
1. รั บ ผิ ดชอบดำเนิ น การประสานและบู รณาการการดำเนิ น งานระหว่ างหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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2. ศึกษาเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ทั้งเป้าหมายในระดับประเด็นแผนแม่บท
(Y2) และ เป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บท (Y1) เพื่อจัดทำปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ (Key Success
Factors) ของเป้าหมายดังกล่าว
3. ประสานหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องในการจั ดทำแผนระดั บ ที่ 3 และจั ดทำโครงการ/
การดำเนินงานที่สอดคล้องกันตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship)
4. ประสานกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
5. ประสานดำเนินการจัดหาและนำเข้าข้อมูลในระบบ (Electronic Monitoring and
Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR)
6. ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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ส่วนที่ 2
หลักการสำคัญ เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
และการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่ 2
หลักการสำคัญและกรอบแนวคิด
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทำภายใต้หลักการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
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และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รองรับแผนระดับที่ 1 และ 2 และในฐานะหน่วยรับผิดชอบหลัก
คือ เป้าหมายย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ (เจ้าภาพระดับที่ 3 (จ.3)) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติด้านความมั่นคง ซึ่งรับผิดชอบเป้าหมาย : ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพตำรวจระดับสากล (World Internal Security
and Police Index (WISPI)) ดีขึ้น โดยในช่วงปี 2561 - 2565 จะต้องอยู่ในลำดับ 1 ใน 55 ของโลก ประกอบกับ
เป้ าหมายของยุ ทธศาสตร์ช าติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนการปฏิ รู ปประเทศ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายของคณะรัฐมนตรี
ที่แถลงต่อรัฐสภา ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่ งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) นโยบายผู้ บัญชาการตำรวจ
แห่งชาติและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง มาเป็นกรอบพิจารณาปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญ (Key Success Factors : KSFs)
ในการกำหนดประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ต ามแผนปฏิ บั ติ ร าชการสำนั ก งานตำรวจแห่ ง ชาติ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นไปสู่
การปฏิ บั ติ ให้ บ รรลุ ผ ลสำเร็ จ ไปสู่ เป้ าหมายที่ ก ำหนด โดยได้ ด ำเนิ น การจั ด ทำแผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรม
ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) เชื่อมโยงแผนทั้ง 3 ระดับของประเทศ
โดยมี ระบบติดตามและประเมินผลแห่ งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National
Strategy and Country Reform : eMENSCR) ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
เป็นเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมของประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏ
ตามแผนภูมิความเชื่อมโยงของแผนทั้ง 3 ระดับ ดังนี้
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ความเชื่อมโยงของแผนทั้ง 3 ระดับไปสู่การปฏิบัติ
แผนระดับที่ 1

แผนระดับที่ 2

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนการปฏิรปู ประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความ

มั่นคงแห่งชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
● เป็นประเด็นในลักษณะที่มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ
● มีผลผูกพันกับหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนัน้ รวมทั้ง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ด้วย (มาตรา 10 พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 2560)
● ในกระบวนการจัดทำไม่ได้มกี ารกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพและการกำหนดโครงการในการขับเคลือ่ นแผนแม่บทฯ
ให้บรรลุเป้าหมาย ดังนัน้ หน่วยงานของรัฐจึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการการดำเนินงาน (X) เพื่อบรรลุเป้าหมายทีก่ ำหนด
ไว้

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

1. แผนปฏิบั ติการด้าน... (อาจมีหรือไม่ก็ได้) เนื่องจากกำหนดให้ หน่วยงานภาครัฐพิจารณาจั ดทำตามความจำเป็ นเพื่อบูรณาการ
การดำเนินงานกรณีที่มีหน่วยเกี่ยวข้องมากกว่า 1 หน่วยงาน
2. แผนปฏิบัติราชการ ....ระยะ 5 ปี (ช่วงแรก 3 ปี)
3. แผนปฏิบัติราชการ...รายปี

● ติดตาม/ประเมินผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
● คัดเลือกตัวชี้วัดสำคัญที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีฯ เพื่อ
ติดตาม/ประเมินผล การดำเนินงานของ ตร. ตามแนวทาง ก.พ.ร. และ ป.ป.ช.

งบประมาณ

ดำเนินการ

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

รัฐบาลโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เป็นเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การขับเคลื่อนและการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1 - 3
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กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนระดับที่ 1
ยุทธศาสตร์ชาติ
1. ด้านความมั่นคง
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนระดับที่ 2
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
1. ความมั่นคง 5. ด้านท่องเที่ยว 7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 9. เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 12. การพัฒนาการเรียนรู้ 13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุ ภาวะที่ดี 18. การเติบโตอย่าง
ยั่งยืน 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประเด็นปฏิรูปประเทศ
1. ด้านการเมือง 2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3. ด้านกฎหมาย 4. ด้านกระบวนการยุติธรรม
(กิจกรรม 1. การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ 2.การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น
จับกุม และการสอบปากคาในการสอบสวน) 5. ด้านเศรษฐกิจ 6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 7. ด้านสาธารณสุข 8. ด้านการสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ด้านสังคม 10. ด้านพลังงาน 11. ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 5. การเสริมสร้างความมัน่ คงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูค่ วามมั่งคั่ง
และยั่งยืน 6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ(พ.ศ. 2562 - 2565)
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3. ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน 5. สร้างเสริม
ศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 6. ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
ทางทะเล 8. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมคิ ุ้มกันความมั่นคงภายใน 10. เสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ 11. รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14. เสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 15. พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ
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ตัวชี้วัดระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับสานักงานตารวจแห่งชาติ

World Internal Security and Police Index (WISPI)
มิติที่ 1 ความสามารถศักยภาพ
- จานวนข้าราชการตารวจหรือเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงภายในต่อประชากร 100,000 คน
มิติที่ 2 คอร์รัปชัน
- การติดสินบนตารวจ จานวนครั้งที่จ่ายสินบน
- คดีที่ไม่มีการรายงาน สัดส่วนของคดีเกี่ยวกับทรัพย์ที่ตารวจ รับแจ้งเปรียบเทียบกับการสารวจ
คดีเกิดน้อย มีคดีแล้วรับแจ้งความ การปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการร้องทุกข์/ป้องกันอาชญากรรม
มิติที่ 3 กระบวนทางกฎหมาย
- ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจ
มิติที่ 4 ผลลัพธ์
- คดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา จานวนคดีฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาต่อประชากร 100,000 คน
- อาชญากรรมร้ายแรง ร้อยละการทาร้ายร่างกายสาหัส ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์
- การก่อการร้าย เหตุการณ์ต่างๆ ที่ทาให้เกิดการเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บและมีข้อบ่งชี้ว่า
เกิดจากการก่อการร้าย
- ความรู้สึกปลอดภัยของสาธารณะชน ต่อการเดินคนเดียวในเวลากลางคืน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: (SDGs))
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึง
ความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
ตัวชี้วัดที่ 16.2 ยุติการข่มเหง การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ และความรุนแรง
และการทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก
สถาบัน World Economic Forum : WEF (สภาเศรษฐกิจโลก)
•ตัวชี้วัดที่ 1.01 ต้นทุนทางธุรกิจที่เกิดจากองค์กรอาชญากรรม (Business costs of organized crime)
เจ้าภาพ : สานักงานตารวจแห่งชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก : พม./ดศ./พณ./รง./ธปท.
•ตัวชี้วัดที่ 1.02 อัตราการเกิดอาชญากรรม (Homicide rate)
เจ้าภาพ : สานักงานตารวจแห่งชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก : มท./พม./ดศ./สธ./ยธ./ศธ.
•ตัวชี้วัดที่ 1.04 ความน่าเชื่อถือในการให้บริการของตารวจ (Reliability of police services)
เจ้าภาพ : สานักงานตารวจแห่งชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก : หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
สถาบัน International Institute for Management : IMD (สถาบันการจัดการนานาชาติ)
•ตัวชี้วัดที่ 2.5.03 การฆาตกรรม (Homicide)
เจ้าภาพ : สานักงานตารวจแห่งชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก : มท./พม./ดศ./สธ./ยธ./ศธ.
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นโยบายและแนวทางอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามภารกิจของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประเทศไทย 4.0
การปฏิรูประบบราชการเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0
1. เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)
2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government)
3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)
ปัจจัยแห่งความสาเร็จของระบบราชการ 4.0
1. การประสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม (Collaboration)
2. การสร้างนวัตกรรม (Innovation)
3. การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization)

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

ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
เป้าหมายยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ระยะ
เป้าหมาย

ระยะที่ 1 (5 ปี)
(พ.ศ. 2563 - 2565)

ระยะที่ 2 (10 ปี)
(พ.ศ. 2566 - 2570)

ปรับระบบการบริหารจัดการ
ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

องค์กรมีความเข้มแข็ง มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ

ร้อยละ 40

ร้อยละ 35

ร้อยละ 80

ร้อยละ 83

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
- ระดั บความหวาดกลั วภั ย อาชญากรรมของ
ประชาชน
- ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชน
ต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ

เป้าหมายการพัฒนาในช่วงปี 2563 - 2565 ถือเป็นช่วงแรกของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี
พ.ศ. 2561 – 2580 ซึ่งกำหนดกรอบการบริหารงานที่มุ่งเน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
ในการวางรากฐานองค์กรให้มีความพร้อมก่อนก้าวสู่การพัฒนาในช่วงปี พ.ศ. 2566 – 2570

นโยบายของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
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สำนั ก งานตำรวจแห่ ง ชาติ ภายใต้ ก ารนำองค์ ก รของ พลตำรวจเอก สุ วั ฒ น์ แจ้ ง ยอดสุ ข
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มุ่งเน้นการทำงาน ให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม มีความชัดเจน ด้วยการบริหารงาน
ขั บ เคลื่ อ นนโยบายต่ าง ๆ รองรั บ นโยบายรั ฐบาล ตอบสนองความต้ องการของประชาชน ภายใต้ วิ สั ย ทั ศ น์
“เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย ที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”
1. เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
1.1 เพื่อพิทักษ์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เทิดพระเกียรติ และสนอง
พระบรมราโชบายในทุกด้าน
1.2 เพื่อป้องกันปราบปรามการกระทำความผิด และอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
1.3 เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร
1.4 เพือ่ ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย อันเป็นประโยชน์แห่งรัฐ และประชาชน
2. ที่นำสมัย โดยมีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยู่ตลอดเวลา
ทั้งในด้านบุคลากร สิ่งอุปกรณ์ และการบริหารจัดการที่ดี
2.1 ด้ า นบุ ค ลากร ข้ า ราชการตำรวจเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาตั ว เอง รู้ เท่ า ทั น สถานการณ์ ท างสั ง คม
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีทักษะในการใช้เทคโนโลยี สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ และ
คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีมาตรฐานสากล
2.2 ด้านสิ่ งอุ ป กรณ์ ข้าราชการตำรวจต้องมีอาวุธ ยานพาหนะ อุ ปกรณ์ เครื่อ งมื อเครื่อ งใช้และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สามารถจัดการข้อมูล
สารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่ อ ตอบสนองภารกิ จ ที่ ได้ รับ มอบหมายในปั จ จุ บั น และ
อนาคต รวมถึงมีนวัตกรรมด้านสิ่งอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับองค์กร
2.3 ด้านบริหารจัดการที่ดี ต้องมีการบริหารจัดการที่นำสมัย ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารงาน
เพื่ อ นำไปสู่ ความเปลี่ ย นแปลงอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ มี เอกภาพชั ดเจน เหมาะสมสอดคล้ อ ง
กับบริบท และมีการทำงานเป็นทีม โดยประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อรองรับความท้าทายของโลก
ในอนาคตด้วยมาตรฐานสากล
3. ในระดับมาตรฐานสากล ต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานและมีมาตรฐานการประเมินการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจเทียบเคียงกับต่างประเทศ
3.1 มีคู่มือการปฏิบัติงาน (SOPs: Standard Operating Procedures) ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสายงาน
บอกรายละเอี ย ดของยุ ท ธวิธี วิธีป ฏิ บั ติ งาน วิธี ก ารทำงานที่ ส ามารถใช้ เป็ น ตั ว ชี้ วั ด กำหนด
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
3.2 มีมาตรฐานการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเทียบเคียงกับต่างประเทศที่สอดคล้อง
กั บ บริ บ ทของสั ง คมไทย เพื่ อ สร้ า งมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านให้ ต อบสนองความต้ อ งการ
ของประชาชน
4. ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา โดยให้ดำเนินการดังนี้
4.1 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส ได้มาตรฐานวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับบริบทของกฎหมายและสังคมไทย
4.2 มี การสื่ อสารและปฏิ สั ม พั น ธ์กั บ ประชาชนด้ ว ยอัธ ยาศั ยไมตรีอย่ างสม่ ำเสมอ และต่ อเนื่ อ ง
ให้เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยคำนึงถึงความพึงพอใจควบคู่กับผลงาน
4.3 สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิ น
ความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการ
4.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ และคุณค่าทางสังคมที่ดีงาม
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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4.5 ได้รับการยอมรับในระดับสากล
นโยบายเฉพาะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
“ต้องดูแลปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะสถาบันกษัตริย์ดูแลปกป้องความมั่นคงของชาติ
ต้องระลึกในใจอยู่เสมอ”
คน
1. มีการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจทุกระดับ เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านกฎหมาย ยุทธวิธีตำรวจอย่าง
สม่ำเสมอ เพื่อเตรียมพร้อมรับการเผชิญเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจทุกสายงาน และมีการวัดผลประเมินผลเป็นประจำ อย่างน้อย
1 - 2 ครั้ง ต่อปี
3. ส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจทุกระดับมีความภาคภูมิใจในตำแหน่งหน้าที่
4. ส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจทุกระดับ เกิดกระบวนการทางความคิดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าต้องการ
ให้องค์กรดำเนินไปในทิศทางใด
5. ปรั บ Mindset ข้ าราชการตำรวจทุ ก สายงาน โดยการสร้า งค่ า นิ ย มในการปฏิ บั ติ งาน มี ก าร
ฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ สร้างภาวะผู้นำ และ มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม (Teamwork)
6. มุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ให้ข้าราชการตำรวจยุคใหม่ โดยส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจมีความรู้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใสตรวจสอบได้
อุปกรณ์
1. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับปฏิบัติงาน เช่น
โทรศัพท์มือถือ tablets ที่สามารถเก็บและรวบรวมข้อมูล หรือรวบรวมพยานหลักฐานในการระงับเหตุได้ทันที
2. จัดหาสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสม
การบริหารจัดการ
1. การปฏิบัติงานทุกสายงาน ต้องมีการแต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง SOPs (Standard Operating Procedures)
2. มุ่งเน้นการบริหารงานภายใต้ทรัพยากรและงบประมาณที่จำกัด
3. การจัดทำแผนปฏิบัติงาน ต้องชัดเจนว่าจะดำเนินการอะไร เช่น งานตัดแต้มจราจร เริ่มดำเนินการ
ได้ 1 มิ.ย.64 หรือ ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่ว กรุงเทพฯ จำนวน 5,000 ตัว เป็นต้น
4. การตรวจตัวชี้วัด ต้องเป็นแนวทางเดียวกัน
5. SET ZERO ยกเลิกการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ด่านตรวจแอลกอฮอล์ และการช่วยราชการของตำรวจ
ตามศูนย์ต่าง ๆ จนกว่าจะมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนจากคณะทำงานฯ
6. เน้นย้ำการปราบปรามบ่อนการพนัน การพนันออนไลน์

กรอบการติดตามและประเมินผลระดับประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การติ ด ตามและประเมิ น ผล มี ค วามสำคั ญ ในการบริ ห ารจั ด การของสำนั ก งานตำรวจแห่ ง ชาติ
อย่างยิ่ง เนื่องจากช่วยให้ทราบผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการ
ว่าบรรลุ ผลสำเร็ จตามเป้ าหมายหรื อไม่ อย่ างไร ปั จจุ บั นสำนั กงานตำรวจแห่ งชาติ ต้ องรายงานผลการปฏิ บั ติ งาน
ไปยังกลไกการตรวจสอบติดตามประเมินผลการทำงานจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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และสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งแบ่งกรอบการรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ ดังนี้

การประเมิน
1. ระบบ eMENSCR
2. ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทย
WEF และ IMD

การประเมิน
- ประเมินตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

การประเมิน
- ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency
Assessment : ITA)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติรวบรวมผลการประเมินและรายงานผลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. การประเมินผลตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ได้ จั ด ทำ “ระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลแห่ ง ชาติ (ระบบ Electronic Monitoring and
Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR )” เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
กำกั บ ดู แ ลการขั บ เคลื่ อ นแผนระดั บ ต่ า ง ๆ ของประเทศไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ของส่ ว นราชการ โดยได้ จั ด ทำ
ในรูปแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ให้ส่วนราชการดำเนินการในการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ซึ่ง “หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย”
(หน่วยงานที่เป็นของรัฐไม่ว่าจะเป็น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอื่นใด และไม่ว่าจะ
เป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ) มีหน้าที่ นำข้อมูล
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เข้าสู่ระบบ และรายงานผลการดำเนินการ ตามห้วงระยะเวลา เพื่อแสดงการขับเคลื่อน
การดำเนินการของหน่วยงานที่สอดคล้องรองรับและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
2. การประเมินตามตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน
“ดัชนีวัดระดับความสามารถในการแข่งขัน” เป็ นการประเมินและวิเคราะห์ ระดับความสามารถ
ในการแข่ งขั น แบบองค์ รวมของแต่ ล ะประเทศ ซึ่ งสภาเศรษฐกิ จโลก (World Economic Forum (WEF)) และ
(World Competitiveness Ranking (IMD)) ได้ จั ด ทำดั ช นี ชี้ วั ด และจั ด อั น ดั บ ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ของประเทศต่ าง ๆ โดยกำหนดบนพื้ น ฐานของหลั กคิ ด ของการที่ ประเทศต้ องมี ปั จจั ยแวดล้ อมทางธุ รกิ จที่ ดี
โดยสำนั กงานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ (สศช.) ในฐานะเลขานุ การ คณะกรรมการพั ฒ นา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) ได้ติดตามความก้าวหน้าและวิเคราะห์ ข้อมูลการดำเนินงาน
ของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จากการรายงานผลอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ที่ผ่านมา พบว่ามีตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อนของประเทศซึ่งเป็นประเด็นท้าทายและนำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับมอบหมายให้ เป็นหน่วยรับผิดชอบตัวชี้วัดสำคัญ ในการจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด ซึ่งสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจได้นำมากำหนด
แนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องรองรับไว้ในแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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พ.ศ. 2564 แล้ว เพื่อให้ มีการขับเคลื่อนและเกิดผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการ
ติด ตามความก้าวหน้ า และรายงานผลการดำเนิ น งานที่ เกิ ด ขึ้น ในรอบปี เพื่ อสรุป ผลการดำเนิ น งาน ในส่ ว น
ของตั ว ชี้ วั ด ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประเมิ น ประเด็ น เหล่ านี้ รายงานผลไปยังสำนั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ตัวชี้วัด
1. ผลกระทบขององค์กรอาชญากรรมและหรือกลุ่มมาเฟียต่อการดำเนินธุรกิจ
ของชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวในประเทศไทย
2. คดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา พิจารณาจากการเกิดคดีต่อประชากรแสนคน
3. ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ

ลำดับของประเทศไทย
(หน่วย : ประเทศ)
95 จาก 141 : WEF
81 จาก 141 : WEF
46 จาก 63 : IMD
105 จาก 141 : WEF

3. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
เป็ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลการดำเนิ น การส่ ว นราชการในการขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ สำคั ญ
ของรั ฐ บาล และเพิ่ ม ศั ก ยภาพของส่ ว นราชการ ในการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาประเทศ ซึ่ งจะต้ อ งสอดคล้ อ ง
กับแผนระดับต่าง ๆ ของประเทศ รวมถึงการแก้ไขปัญหาสำคัญเฉพาะเรื่องหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
จากนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี/รัฐ มนตรีที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการพัฒ นา
นวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำแนวทางการประเมินส่วนราชการที่ สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดในแต่ละปีมาประยุกต์ใช้ โดยมีกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ดังกล่าว 5 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ป ระกอบที่ 1 Function Base ประสิ ท ธิภ าพในการดำเนิ น งานตามหลั ก ภารกิ จ
พื้นฐานงานประจำ งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎนโยบาย
ของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี
องค์ ป ระกอบที่ 2 Agenda Base ประสิ ท ธิ ภ าพในการดำเนิ น งานตามหลั ก ภารกิ จ
ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
องค์ประกอบที่ 3 Area Base ประสิ ทธิภ าพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/
ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด
องค์ประกอบที่ 4 Innovation Base ประสิ ทธิภ าพในการบริห ารจัดการและพั ฒ นา
นวัตกรรม ในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชน หรือหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0
องค์ ป ระกอบที่ 5 Potential Base ศั ก ยภาพในการดำเนิ น การของส่ ว นราชการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

19

4. การประเมิ นคุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนิ น งานของหน่ วยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA)
เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิ ดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้กำหนดให้
หน่วยงานภาครัฐรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สำนัก งานจเรตำรวจเป็นหน่วยรับผิดชอบ) กรอกข้อมูลผ่าน
“ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITAS)” โดยมีตัวชี้วัดการประเมิน 10 ตัวชี้วัด และมีเกณฑ์การประเมินและการรายงานผลการประเมิน
ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน (Rating Score) ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
ชื่อตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน (Rating Score)
คะแนน
95.00 - 100
85.00 - 94.99
75.00 - 84.99
65.00 - 74.99
55.00 – 64.99
50.00 – 54.99
0 – 49.99

ระดับ
AA
A
B
C
D
E
F
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การเก็บ รวบรวมข้ อมู ล จากข้อ คำถามในแต่ล ะตัว ชี้ วัด เอกสารหลั ก ฐาน จะสำรวจผู้ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสียภายในและภายนอก โดยมีกรอบระยะเวลาการประเมินตั้งแต่ เดือนมกราคม – กันยายน พ.ศ. 2564

ส่วนที่ 3
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ส่วนที่ 3
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
• วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา
• ค่านิยม :
สมรรถนะ (Competency) สุจริตธรรม (Overall Fairness) ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented)
บริการด้วยใจ (Service Mind) : COPS
• วัฒนธรรมองค์กร :
ยึดมั่นในระเบียบวินัย บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน และมีการทำงานเป็นทีม
• ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน
ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตำรวจ สังคมและประเทศชาติ มีความมั่นคง สงบสุข และ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ
• พันธกิจ :
1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
2. บังคับใช้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
3. รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของราชอาณาจักร
• เป้าหมายหน่วยงาน
1. ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
2. บังคับใช้กฎหมาย ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา อำนวยความยุติธรรมและบริการ
ประชาชน
3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร
4. ปฏิรูประบบงานตำรวจให้โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
• วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1. สนับสนุนการดำเนินงานแผนระดับต่าง ๆ ของประเทศ
2. กำหนดเป้ าหมายและกรอบแนวทางการปฏิ บั ติ ราชการของสำนั กงานตำรวจแห่ งชาติ ให้ เป็ น ไป
ในทิศทางเดียวกัน
3. แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้แก่หน่วยในสังกัดได้อย่างเป็นรูปธรรม
4. จัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อการบริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เป็นเครื่องมือสำหรับติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
• หลักการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ
1. พัฒ นาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยยึดแนวทางตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็ น กรอบทิ ศ ทางหลั ก ในการแปลงสู่ ก ารปฏิ บั ติ ในระดั บ หน่ ว ยในสั งกั ด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
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2. บริหารงานโดยกระจายการพัฒนาลงสู่หน่วยปฏิบัติ พร้อมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนา
ตามความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ และให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
3. เพิ่ ม องค์ ค วามรู้ แ ก่ บุ ค ลากรเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ นวัต กรรม และความคิ ด สร้า งสรรค์
เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร
4. บูรณาการความร่วมมือโดยกระบวนการสร้างเครือข่าย เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา และพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
5. บริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติ โดยสร้างความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์สู่สามารถตอบสนอง
การพัฒ นาเชิงบูรณาการแผนการปฏิบั ติราชการประจำปีงบประมาณ แผนเฉพาะด้าน และระบบการจัดสรร
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาเชิงพื้นที่ และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถติดตามความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อพัฒนาองค์กรในปีงบประมาณต่อไปได้อย่างแท้จริง
นิยามศัพท์เฉพาะ
วิสัยทัศน์ หมายถึง เป้าหมายที่มุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอีก 20 ปีข้างหน้าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัน ธกิจ หมายถึง ภารกิจ บทบาทหน้าที่ และขอบเขตการดำเนินงาน ที่มุ่งเน้นของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนการดำเนินงานที่ร่างขึ้นมาอย่างเป็นระบบ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุผล
สำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด โดยในที่นี้หมายถึงยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึง่ มีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่
สัมพันธ์สอดคล้องกัน ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ หมายถึง ประเด็นหลักซึ่งเป็นทิศทางและนโยบายสำคัญที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จะต้ อ งคำนึ งถึ ง และได้ รั บ การพั ฒ นา โดยในทุ ก หั ว ข้ อหรือ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ต้ อ งกำหนดขึ้ น ภายใต้ ค วาม
สอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” เพื่อเป็นกรอบแนวทาง
ในการขับเคลื่อนสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนำไปสู่ผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด
เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ หมายถึง ผลสำเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตั้งเป้า และคาดหวังจะให้เกิดขึ้นภายในห้วงระยะเวลานั้น ๆ โดยต้องนำประเด็นยุทธศาสตร์มาพิจารณาว่า หาก
สามารถดำเนินการจนประสบความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละข้อแล้ว สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะได้รับ
ประโยชน์อย่างไร
ตัวชี้วัดเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าการดำเนินงานของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติสามารถบรรลุ เป้ าหมายหรือไม่ ซึ่งตัวชี้วัดที่กำหนดต้องสามารถอธิบายคุณลักษณะของตัวแปรที่
ต้องการศึกษา และมีการกำหนดค่าเป้าหมายที่ชัดเจน
กลยุทธ์ หมายถึง แนวทางการพัฒนาหรือวิธีการที่ผู้บังคับบัญชาระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นว่า
มีความสำคัญและแสดงถึงทิศทางขององค์ต่อองค์กร สำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อ
บรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาความสอดคล้องรองรับกับประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ และ
ตัว ชี้วัดเป้ าหมายประเด็น ยุท ธศาสตร์ และได้ กำหนดหน่ วยเจ้าภาพขับเคลื่ อนกลยุทธ์ และหน่ วยปฏิ บัติเพื่ อ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หมายถึง กระบวนการทำงาน ที่กำหนดไว้เป็นไปตามลำดับชัดเจนเพื่อ
รองรับกลยุทธ์
ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หมายถึง ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ ที่มีการกำหนดเป้าหมายไว้อย่าง
ชัดเจนในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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เจ้าภาพระดั บนโยบาย หมายถึง หน่วยเจ้าภาพหลักของประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด มีหน้าที่
ในการประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยเจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์นั้น ๆ
และกำหนดทิศทางและนโยบาย โดยศึกษาเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ทั้งเป้าหมายของแผนระดับประเทศ
และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เพื่ อให้ เกิดการขับเคลื่ อนการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์ได้ บรรลุผลสำเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม
เจ้ าภาพขั บเคลื่ อนกลยุ ทธ์ หมายถึ ง หน่ วยเจ้ าภาพขั บเคลื่ อนของกลยุ ทธ์ มี ห น้ าที่ ในการประสาน
บูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยปฏิบัติของกลยุทธ์นั้น ๆ และกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
หน่วยปฏิบัติ/หน่วยร่วมดำเนินการ หมายถึง หน่วยปฏิบัติ/หน่วยร่วมดำเนินการของกลยุทธ์ มีหน้าที่
ในการร่วมรับผิดชอบและดำเนิน การตามแนวทางที่เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์กำหนด รวมทั้งเสนอแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมรองรับตามภารกิจที่รับผิดชอบ
หน่วยรับผิด ชอบหลัก/ร่วมของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หมายถึง เจ้าภาพที่ ดูแลรับผิ ดชอบ
การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หน่วยปฏิบัติของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หมายถึง หน่วยปฏิบัติ ซึ่งหน่วยรับผิดชอบหลักกำหนด
ร่วมดำเนินการในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
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ส่วนที่ 4
รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์และทรงเป็นประมุข
กลยุทธ์
1.1.1 ถวายความปลอดภัยและจัดการจราจร อันเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยให้สม
พระเกียรติและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (สยศ.ตร.(ผก.))
1.1.2 พัฒนาประสิทธิภาพและความเข้มแข็งของกลไกลที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องและ
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (สยศ.ตร.(ผก.))
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2
เผยแพร่และน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
กลยุทธ์
1.2.1 น้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ (สกพ. บช.ตชด.)
1.2.2 ส่งเสริม สืบสาน ต่อยอด และสนับสนุนโครงการพระราชดำริและอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ (บช.ตชด.)
1.2.3 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ
ตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
1.2.4 ดำเนินการและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริให้
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง (สยศ.ตร.(ผก.))
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและภัยคุกคามของชาติ
กลยุทธ์
1.3.1 ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัตกิ ารด้านต่าง ๆ ทีก่ ระทบต่อความมั่นคง
ของชาติ (บช.ส. บช.ตชด. บช.ก. สยศ.ตร.(ผค.) บช.ปส. ภ.9 สตม. บช.ก.)
1.3.2 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคง
(สยศ.ตร.(ผค.))
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.4
การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
กลยุทธ์
1.4.1 เพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงเพื่อสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (สตม. บช.ทท. สทส.)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพในการบังคับ
ใช้กฎหมาย การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
และการให้บริการประชาชน
อย่างเสมอภาคเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของสังคมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย
สู่ระบบราชการไทย 4.0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1
การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการบังคับใช้
กฎหมาย
กลยุทธ์
2.1.1 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ของ
ประชาชนโดยมุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรม (สยศ.ตร.
(ผอ.))
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2
การอำนวยความยุติธรรมพัฒนาระบบงานสอบสวนเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
กลยุทธ์
2.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความยุตธิ รรมทาง
อาญาตามหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน (กมค. สทส.
สพฐ.ตร. รพ.ตร.)
2.2.2 พัฒนาระบบงานสอบสวน งานกฎหมาย และงาน
พิสูจน์หลักฐาน (กมค. สกพ. บช.ศ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่
ประชาชน
กลยุทธ์
2.3.1 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถานีตำรวจและ
หน่วยบริการประชาชน (สยศ.ตร.(ยศ.))
2.3.2 บังคับใช้กฎหมายและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
(สยศ.ตร.(ผค.))
2.3.3 บริการด้านสุขภาพให้กับประชาชน ข้าราชการตำรวจ
และครอบครัว (รพ.ตร.)
2.3.4 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบังคับใช้
กฎหมายและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้ง
เชื่อมโยงระบบข้อมูลกับหน่วยงานอืน่ ๆ (สทส.)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1
เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่าย
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ
กลยุทธ์
3.1.1 เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจและทักษะเกีย่ วกับ
การมีส่วนร่วมให้แก่ทุกภาคส่วน (สยศ.ตร.(ผอ.))
3.1.2 เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย มีสว่ นร่วมในการรับรู้
ร่วมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ การดำเนินการ ติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการสอดส่อง เฝ้า
ระวัง ให้ข้อมูลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของตำรวจ
อย่างเหมาะสม (สยศ.ตร.(ผอ.))
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.2
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการตำรวจให้ยึดถือ
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
กลยุทธ์
3.2.1 พัฒนาบุคลากรให้ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ในการแก้ปัญหาตามแนวคิด Community Policing
(สยศ.ตร.(ผอ.))
3.2.2 ปรับปรุงพัฒนารูปแบบ แผนงาน โครงการ
กิจกรรม ในการมีส่วนร่วมให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาของชุมชนในพืน้ ที่ (สยศ.ตร.(ผอ.))
3.2.3 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในทุกขั้นตอน
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (สยศ.ตร.
(ผอ.))

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงาน
กลยุทธ์
4.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบงานให้เหมาะสมคล่องตัวทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง
(สกพ.)
4.1.2 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการและแผนอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (สยศ.ตร.(ยศ.))
4.1.3 พัฒนาระบบวิธีการงบประมาณ การเงิน และการบัญชีให้เหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบเป็นไปตาม
เป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด (สงป.)
4.1.4 พัฒนาระบบการส่งกำลังบำรุงให้มีความคล่องตัว ทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว มีการบริหารจัดการด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสามารถเชื่อมโยงกันทุกหน่วยงาน (สกบ. สทส.)
4.1.5 พัฒนาระบบงานวิจัย ให้สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
(สยศ.ตร.(วจ.))
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์
4.2.1 พัฒนาระบบการวางแผนกำลังพล การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง และพิจารณา
บำเหน็จความชอบข้าราชการตำรวจ ให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมและเป็นไปตามระบบคุณธรรม
(Merit System) (สกพ. สง.ก.ตร.)
4.2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลกรให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน (รร.นรต. บช.ศ.)
4.2.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ข้าราชการตำรวจ (สกพ. รพ.ตร.)
4.2.4 ส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต (บช.ศ.)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3 เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร
กลยุทธ์
4.3.1 ป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัตงิ านของทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้
เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ (จต. บช.ก.(ปปป.) สตส. วน.)
4.3.2 สร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจอย่างทันต่อสถานการณ์
และทั่วถึง (สท.)
4.3.3 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน (สกพ.)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
รักษาความมั่น คงภายในประเทศ โดยร่วมสร้างความสงบให้ เกิดขึ้นในประเทศ สนับสนุน การบริห ารและพั ฒ นาประเทศตามยุทธศาสตร์ช าติและนโยบาย
ของประเทศที่กำหนด สร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจถึงบทบาท
และคุณค่าของการเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ที่มีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล สถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ มีการนำแนวทางพระราชดำริ ศาสตร์พระราชา และหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ข้าราชการตำรวจ และเผยแพร่ขยายผลให้ประชาชนรับทราบและเป็นแบบอย่างในการดำรงชี พ ตลอดถึงการพัฒนา
และเสริมสร้างกลไกเพื่อป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สำคัญ และบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม
และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลก ให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้ตามทิศทางและเป้าหมายของประเทศ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง โดยร่วมสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจัง
โดยวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน วางแผนบูรณาการในการแก้ไขปัญหาตามลำดับความเร่งด่วนของปัญหา มีการติดตามตรวจสอบที่เป็น
รูปธรรม ตลอดจนพัฒนากลไก ในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและอาจจะเกิดขึ้นใหม่ให้ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อรองรับ
การดำเนินงานในประเด็นด้านความมั่นคงในส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ ซึ่งแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย (1) การป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด (2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ (3) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (4) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง (5) การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย (6) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ (8) การเฝ้าระวังและป้องกันประเด็น
ทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง (9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (10) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน
(11) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และ (12) การพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

เจ้าภาพระดับ
นโยบาย

26

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

1. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความมั่นคง
ปลอดภัย

- ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราช
ประสงค์ ร้อยละ 100

3. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย

- ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตำรวจ
ในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคง*
ของรัฐ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

สยศ.ตร.(ผค.)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.4 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการและ
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

4. ประชาชนได้รับการอำนวย
ความยุติธรรมทางอาญาและการบริการ
ด้วยความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาค
และเป็นธรรม

ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตำรวจ
2.1 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการบนสถานี (Front Office) และนอกสถานีตำรวจ
(จราจร จิตอาสาพัฒนา สายตรวจ) ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 *
2.2 ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการ
อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สยศ.ตร.
(ยศ. ผอ. ผค. และ
ผก.)

2. คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์
พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ

สยศ.ตร.(ผก.)

สยศ.ตร.(ผก.)

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์และทรงเป็นประมุข
ดำเนินการป้องกันปราบปราม ถวายความปลอดภัย และเทิดทูนและป้องกันมิให้มีใครล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการถวายความปลอดภัย
ทั้ งในด้ านบุ ค ลากร/เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน อุ ป กรณ์ เครื่อ งมื อเครื่อ งใช้ อาวุ ธ ยุ ท โธปกรณ์ และยานพาหนะ ให้ เพี ย งพอและพร้อ มต่ อ การปฏิ บั ติ งาน พั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพ
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และความเข้มแข็งของกลไกที่เกี่ยวข้องกับ การป้องกันและป้องปรามการล่วงละเมิดสถาบันหลัก รวมทั้งบริหารจัดการจราจรอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดมาตรการ รูปแบบ
และหน้าที่หน่วยรับผิดชอบอย่างชัดเจน ทั้งด้านการบินและการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1.1 ถวายความปลอดภัยและจัดการจราจรอันเกี่ยวเนื่องกับการถวายความปลอดภัยให้สมพระเกียรติ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองแผนงานกิจการพิเศษ)
(สยศ.ตร.(ผก.))

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

หน่วยปฏิบัติ/หน่วยร่วมดำเนินการ
• กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
• ตำรวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1 - 9)
• กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช. )
• สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• กองบินตำรวจ (บ.ตร.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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1. คัดเลือกข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และ
อบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ถวาย
ความปลอดภัย

- ระดับความสำเร็จในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อมาปฏิบัติ
หน้าที่ถวายความปลอดภัย

สยศ.ตร.(ผก.)

บช.น.
ภ.1 - 9
บช.ก. และ บช.ส.

2. ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวาย
ความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT)

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

สยศ.ตร.(ผก.)

บช.ก.
(บก.ป.พิเศษ)
บช.ส. และ สทส.

3. ฝึกอบรมบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรผู้ทำหน้าที่ถวาย - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละโครงการ ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม
ความปลอดภัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

บช.ก.
(บก.ป.พิเศษ)

บช.ก.(บก.ป.พิเศษ)

4. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ อาวุธ ยุทโธปกรณ์
สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย

- จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะสำหรับใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยได้สำเร็จตามกรอบที่กำหนด

สยศ.ตร.(ผก.)

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

5. โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมทางยุทธวิธี

- ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ

บช.ก.
(บก.ป.พิเศษ)

บช.ก.
(บก.ป.พิเศษ)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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6. โครงการปฏิบัติการสื่อสารถวายความปลอดภัย
องค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
เมื่อเสด็จออกนอกเขตพระราชฐานหรือที่ประทับ

- ร้อยละความสำเร็จการปฏิบัติการสื่อสารถวายความปลอดภัย
องค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อเสด็จออกนอก
เขตพระราชฐานหรือที่ประทับเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ
ต้องตามพระราชประสงค์ ร้อยละ 100

สทส.

สทส.

7. ทบทวน และซักซ้อมแผนการปฏิบัติแผนการเผชิญเหตุดา้ น
การรักษาความปลอดภัย

- ระดับความสำเร็จในการจัดทำ ทบทวน และซักซ้อม
แผนการปฏิบัติแผนการเผชิญเหตุด้านการรักษาความปลอดภัย

สยศ.ตร.(ผก.)

สยศ.ตร.(ผก.)

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

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

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
• ตำรวจภูธรภาค 1 - 9 (ภ.1 - 9)
• กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)

30

• กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รร.นรต.)
• กองบินตำรวจ (บ.ตร.)
• กองสารนิเทศ (สท.)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
1.1 รณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชน
ให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

- รณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้มี
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า 3,650 ครั้ง

1.2 รณรงค์สร้างจิตสำนึกและค่านิยมโดยชุมชนและมวลชน - รณรงค์สร้างจิตสำนึกและค่านิยม โดยชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
สัมพันธ์เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
เพือ่ สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 338
ชุมชน (ในพื้นที่กรุงเทพฯ)/448 หมู่บ้าน (ในพื้นที่ต่างจังหวัด)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

บช.ส.

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

บช.ส./บช.น.
และ
บช.ตชด.

บช.ส.
บช.น. และ
บช.ตชด.

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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2. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

- จำนวนครั้งในการรณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก
ของประชาชนให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ไม่น้อยกว่า 10,000 ครั้ง

สท.

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

3.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ชั้นสัญญาบัตรเพื่อบรรจุหัวข้อการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
สถาบันชาติ/ศาสนา/พระมหากษัตริย์

-หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรได้รับการ
บรรจุหัวข้อการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันชาติ/ศาสนา/
พระมหากษัตริย์ ร้อยละ 100

บช.ศ. รร.นรต.
และ ศฝร.

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

4.โครงการบรรจุหัวข้อการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบัน
ชาติ/ศาสนา/พระมหากษัตริย์ ในทุกหลักสูตร

- หลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยตำรวจมีการบรรจุหัวข้อการ
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันชาติ/ศาสนา/พระมหากษัตริย์
ร้อยละ 100

รร.นรต.

รร.นรต.

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 เผยแพร่และน้อมนาแนวพระราชดาริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
น้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนับเป็นภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินอันล้ำค่า มาเป็นหลักคิดสำคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจขอ งตำรวจ
การดำรงชีพของข้าราชการตำรวจ และการถ่ายทอดไปสู่ ประชาชนคนไทย โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผ ล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตั ว ตลอดจนใช้ความรู้
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำ เพื่อให้เกิด ความอยู่ดีมีสุข เป็นสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของทางสายกลาง และ
ความไม่ประมาท รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการให้เป็นไปตามพระปฐมบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีพระราชปณิธาน และ
ความตั้งใจอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบ สาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทส มเด็จพระมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ตลอดจนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์เองในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่พสกนิกร โดยสนับสนุนการดำเนินการ
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริตามภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบาย และสมพระเกียรติ
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 น้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
(กองแผนงานกิจการพิเศษ) (สยศ.ตร.(ผก.))

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

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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1. สร้างช่องทางในการเข้าถึงเนื้อหาวิชาให้ทั้งตำรวจใน
หลักสูตรและตำรวจที่ไม่ได้เข้าหลักสูตร /เผยแพร่หลักสูตร
ให้ข้าราชการศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้/สร้างสื่อให้มี
ความน่าสนใจในการเข้าไปเรียนรู้

- จำนวนช่องทางในการเข้าถึงเนื้อหาวิชาให้ทั้งตำรวจในหลักสูตร
และตำรวจที่ไม่ได้เข้าหลักสูตร /เผยแพร่หลักสูตรให้ข้าราชการ
ศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้/สร้างสื่อให้มีความน่าสนใจ
ในการเข้าไปเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง

บช.ศ.

บช.ศ.

2. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

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

บช.ตชด.

บช.ตชด.

กลยุทธ์ที่ 1.2.2 ส่งเสริม สืบสาน ต่อยอด และสนับสนุนโครงการพระราชดำริและอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองแผนงานกิจการพิเศษ)
(สยศ.ตร.(ผก.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานในการ
ดำเนินการโครงการพระราชดำริและอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ประกอบด้วย
1.1 โครงการตามพระราชดำริ
1) สนับสนุนการดำเนินการโครงการจิตอาสา
- โครงการตามพระราชดำริที่หน่วยได้รับมอบหมายสามารถ
พระราชทานตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระ
ดำเนินการหรือสนับสนุนการดำเนินการได้บรรลุผลสำเร็จ
ปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล อย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 100
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร
ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2) โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ตชด.

ปฏิบัติ
บช.ตชด.

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

35

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

- ระดับความสำเร็จของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ที่ดำเนินการตามเป้าหมายหลักที่ 1 ด้านการเสริมสร้างสุขภาพเด็ก
ตั้งแต่ในครรภ์มารดาของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5
(พ.ศ. 2560 - 2569)

บช.ตชด.

บช.ตชด.

1.2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตร
2) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทหี่ น่วยได้รับมอบหมาย
สามารถดำเนินการหรือสนับสนุนการดำเนินการได้บรรลุผลสำเร็จ
ตามทีส่ ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กำหนด ร้อยละ 100

บช.ตชด.

บช.ตชด.

กลยุทธ์ที่ 1.2.3 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ให้แก่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจตระเวนชายแดน
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ กองยุทธศาสตร์ (สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

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

- ระดับความสำเร็จของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ทีด่ ำเนินการตามเป้าหมายหลัก ที่ 2 - 7 ของแผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560 - 2569)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
บช.ตชด.

กลยุทธ์ที่ 1.2.4 ดำเนินการและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
เจ้าภาพระดับนโยบาย
เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
หน่วยปฏิบัติ
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองแผนงานกิจการพิเศษ) • สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองแผนงานกิจการพิเศษ) • ทุกหน่วยในสังกัด
(สยศ.ตร.(ผก.))
(สยศ.ตร.(ผก.))
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปฏิบัติ
บช.ตชด.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. จัดทำแผนการดำเนินการ ขับเคลื่อนและสนับสนุน
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
(จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ)

- ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการดำเนินการ ขับเคลื่อน
และสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
(จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ)

2. โครงการเครือข่ายจิตอาสาเพื่อความปลอดภัยทางถนน
ในชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับทางหลวง (นำร่อง)

- อุบัติเหตุทางถนนในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงลดลง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.(ผก.)

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

บช.ก.

บช.ก.

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและภัยคุกคามของชาติ
สนั บสนุน การดำเนินการแก้ไขปัญ หาด้านความมั่นคงตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่มี ผลกระทบต่อความมั่นคง ในภารกิจ ของสำนั กงานตำรวจแห่ งชาติ อ ย่างจริงจัง โดยร่วมขั บเคลื่ อนการดำเนิ นงานตามแนวทางที่ หน่วยเจ้าภาพแผนแม่ บทด้านความมั่นคงใน
ระดับประเทศกำหนด โดยพัฒนาศักยภาพ และมีขีดความสามารถในการรับมือกับภัยทุกรูปแบบ พัฒนากลไกเฝ้าระวัง แจ้งเตือน สร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันแก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในระดับชุมชน พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ เสริมสร้างความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพในประชาคมข่าวกรอง
รวมทั้งหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศ และพัฒนาเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสารกับภาคเอกชนประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของระบบงาน
ข่าวกรองอย่างต่อเนื่องและจัดทำแผนรวบรวมข่าวสาร รวมถึงพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางข่าวกรองกับทุกภาคส่วน โดยพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพของเทคโนโลยี ระบบฐานข้อมูล
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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และองค์กรด้านการข่าว พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย ทันสถานการณ์ และสามารถเชื่อมโยงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ในทุกมิติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ให้สามารถแก้ไขปัญหาความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์และระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง
ที่เป็นรูปธรรม
และเนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ในการรับมือกรณีเกิดภัยพิบัติ ภัยคุกคาม เผชิญกับภาวะไม่ปกติ จึ งต้องมีความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน โดยทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณสำหรับการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยน
องค์ความรู้และประสบการณ์ จิตอาสาภัยพิบัติ พัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพัฒนาระบบการบริหารเหตุการณ์ในสถานการณ์และ
ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม สารสนเทศ และการสื่อสารสนับสนุน
การปฏิบัติงาน การจัดหาครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย พัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ 1.3.1 ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.1 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการข่าว
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผค.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (บช.ส.)

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
• ตำรวจภูธรภาค 1 - 9 (ภ.1 - 9)
• กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
• กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
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• สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

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

- การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาข่าวกรองฯ
ไม่น้อยกว่า 120 ครั้ง/ปี

บช.ส.

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

- มีเครือข่ายแหล่งข่าวเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 20 แหล่งข่าว/ปี

บช.ส.

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

บช.ส.

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

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

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.2 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านชายแดนและน่านน้ำ
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผค.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
• ตำรวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9)
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• กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
• กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

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

- หมู่บ้านเป้าหมายที่ดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
บช.ตชด.
บช.ตชด.
สถานการณ์ชายแดน เพื่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐ และ สยศ.ตร.
ไม่น้อยกว่า 4,500 หมู่บ้าน (ตามสถานการณ์และตามที่หน่วย
(วจ.)
ควบคุมทางยุทธการมอบหมายในปี 2564)
- ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตำรวจ
ในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 *
จกรรมจ่าตัยงบประมาณ
วชีวัด และหน่
วยรับของสำนั
ผิดชอบกงานตำรวจแห่
รองรับการดำเนิ
ทธ์บนโยบายต้องประสานหน่วยรับผิดชอบในการ
* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความสำเร็แผนงาน/โครงการ/กิ
จของการดำเนินงานจากการใช้
(PART)
งชาติ ทีน่หงานตามกลยุ
น่วยเจ้าภาพระดั
จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดำเนินการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่
หน่วยรังบชาติ
ผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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2. การปฏิบัติงานด้านน่านน้ำ
2.1 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในเขตน่านน้ำและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ทางทะเล

- ออกตรวจดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตน่านน้ำ
74,444 ครั้ง/ปี

2.2 แผนงานจัดกำลังพลและเรืออำนวยความสะดวก
ด้านการทางน้ำในช่วงเวลาเร่งด่วน เทศกาลสำคัญ
และวันหยุดติดต่อกัน

- จำนวนอุบัติเหตุทางน้ำลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

2.3 แผนการผลิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
ชั้นประทวนที่ฝากเรียนกับกองทัพเรือ

- จำนวนข้าราชการตำรวจที่ฝากเรียนกับกองทัพเรือเป็นไป
ตามกรอบที่กำหนด
- ชั้นสัญญาบัตร 10 นาย
- ชั้นประทวน 35 นาย

บช.ก.
(บก.รน.)

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.3 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผค.))

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

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บช.ก.
(บก.รน.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

1. เตรียมความพร้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบบูรณาการร่วมกับหน่วยราชการข้างเคียง

- หน่วยงานระดับ บก./ภ.จว. ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบบูรณาการร่วมกับหน่วยราชการข้างเคียง เพื่อเตรียมรับ
สาธารณภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. สนับสนุนอากาศยานเพื่อปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเมื่อได้รับ
การร้องขอหรือคำสั่ง

- สนับสนุนอากาศยานเพื่อปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเมื่อได้รับ
การร้องขอหรือคำสั่งได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.(ผค.)

ปฏิบัติ
บช.น. และ
ภ.1 - 9

บ.ตร.

บ.ตร.

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

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
• ตำรวจภูธรภาค 1 - 9 (ภ.1 - 9)
• กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
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• กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
• กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)
• สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สกบ.)
• โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.)
• กองบินตำรวจ (บ.ตร.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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1. ปราบปรามจับกุมผู้ผลิตยาเสพติด ผู้ค้า ผู้ลำเลียง
ยาเสพติดทุกระดับ
- โครงการการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพล
และกลุ่มชาติพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

- ขยายผลเครือข่ายยาเสพติดหรือตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
- ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ไม่น้อยกว่า 168,100 ราย
- ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงาน
ป้องกันปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

บช.ปส.

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

2. แผนงานการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ - สกัดกั้นยาเสพติดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของปริมาณ
- โครงการบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ชายแดน ยาเสพติดทีจ่ ับกุมได้ ทั้งประเทศ
และพื้นที่พักคอย Heart Land
* ตั ว ชี้ วัด ตามโครงการประเมิ น ระดั บ ความสำเร็ จ ของการดำเนิ น งานจากการใช้ จ่ ายงบประมาณ (PART) ของสำนั ก งานตำรวจแห่ งชาติ ที่ ห น่ ว ยเจ้ าภาพระดั บ นโยบาย
ต้องประสานหน่วยรับผิดชอบในการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดำเนินการประเมิ นผล และรายงานผลการดำเนินงานใน
ภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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3. แผนงานสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
3.1 โครงการ : การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) ประเทศไทย
3.2 โครงการที่ : ตำรวจประสานโรงเรียน
(1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
4. แผนงานการเสริมสร้างสภาพแวดล้อม เพื่อการป้องกัน
ยาเสพติด
- โครงการที่ดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

บช.ปส.

บช.น. และ ภ.1 - 9

บช.ปส.

บช.น. และ ภ.1 – 9

- จำนวนประชากรวัยเสี่ยง (ห้วงอายุ 3 - 29 ปี )
ตามเป้าหมายของแผน มีการสร้างภูมิคุ้มกัน 493,500 คน
- โรงเรียนมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน
(1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) จำนวน 1,483 แห่ง

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

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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5. แผนงานการขับเคลื่อนแผนพื้นที่พิเศษ
5.1 โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปราม
กลุ่มการค้าและอิทธิพล ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฯ
ภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 - 2565)
5.2 โครงการเก็บและตรวจสารพันธุกรรม (DNA)
ของบุคคลกลุ่มเสี่ยงและจากวัตถุพยานที่เกี่ยวข้องกับคดี
ยาเสพติดและคดีอาญาอื่น ๆ ในพื้นที่ ภ.5 และ ภ.6

- ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานการขับเคลื่อน
แผนพื้นที่พิเศษ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

บช.ปส.

ภ.5 ภ.6 ตชด และ สพฐ

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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6. โครงการประชาคมหมู่บ้านต่อต้านยาเสพติด

- สถานีตำรวจทุกแห่ง ดำเนินการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน
ต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบอย่างน้อย จำนวน 10 หมู่บ้าน/
ชุมชน

สยศ.ตร.(ผอ.)
และ บช.ปส.

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.5 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองแผนงานความมั่นคง)

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9)

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยปฏิบัติ
• ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9)

บช.น. และ ภ.1 – 9
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(สยศ.ตร.(ผค.))

• กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
• กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)
• สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สกบ.)
• โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.)
• กองบินตำรวจ (บ.ตร.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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1. เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
1.2 โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

- เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ในบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับ
จำนวนเหตุการณ์รุนแรง 3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2561 - 2563)
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5
- ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ต่อการเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

2. ขจัดหรือลดปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดความรุนแรง
ในพื้นที่
- โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัด - ความสูญเสียจากเหตุความรุนแรงลดลง ร้อยละ 50
ชายแดนภาคใต้

ภ.9
(ศปก.ตร.สน.)

ภ.9

ภ.9
(ศปก.ตร.สน.)

ภ.9 และ บช.ตชด.

ภ.9
(ศปก.ตร.สน.)

ภ.9 และ บช.ตชด.

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.6 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผค.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผค.))
• สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
• ตำรวจภูธรภาค 1 - 9 (ภ.1 - 9)
• กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
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• กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (บช.ส.)
• สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)
• สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สกบ.)
• กองบินตำรวจ (บ.ตร.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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ตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวไม่พึงปรารถนา
1.สกัดกั้นบุคคลไม่พึงประสงค์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและ - สกัดกั้นคนต่างด้าวที่ไม่พึงประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ความสงบเรียบร้อยไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักร
ตรวจพบคนต่างด้าวจากบัญชีต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร
ไม่เกินร้อยละ 1
1.1 โครงการระบบคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้าและ
วิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางผ่านจุดผ่านแดนทางน้ำระยะที่ 1
1.2 ต่อยอดและเพิ่มเติมระบบการตรวจสอบคัดกรอง
ผู้โดยสารล่วงหน้า APPS ให้ครอบคลุมทุกช่องทาง
ทั้งทางอากาศ (เพิ่มเติมจาก 4 สนามบิน) และทางน้ำ
1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ให้สามารถเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฐานข้อมูล
ให้ครบทุกหน้างานของหน่วยงานความมั่นคงนานาชาติได้
(Interpol ของ ตำรวจสากล) (I24/7)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

สตม.

สตม. บช.ตชด. ตท.
และ บก.รน.

สตม.

สตม.

สตม.

สตม.

ตท. และ สตม.

ตท. และ สตม.

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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2. ตรวจคัดกรองบุคคล และพาหนะในการเดิน
ทางเข้าออกราชอาณาจักร

- สกัดกั้นคนต่างด้าวที่ไม่พึงประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ตรวจพบคนต่างด้าวจากบัญชีต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร
ไม่เกินร้อยละ 1

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

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

สตม.

สตม.

สตม.

สตม.

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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2.3 พัฒนาต่อยอดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานตรวจ
คนเข้าเมืองเพื่อคัดกรองบุคคลไม่พึงประสงค์ไม่ให้เข้ามาใน
ราชอาณาจักร
2.4 พัฒนานำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
- ระยะเวลาที่ใช้ในการคัดกรองและอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร
อำนวยความสะดวกด้านพิธีการคนเข้าเมือง
ต่อคนลดลง (ไม่เกิน 40 วินาที/คน)
- โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับลงทะเบียนข้อมูล
Biometrics ล่วงหน้า (Self-registration Kiosk)
3. การตรวจสอบ ควบคุม คนต่างด้าวที่พำนักอยู่
ในราชอาณาจักร
3.1 สืบสวน ป้องกัน ปราบปราม และจับกุมผู้ลักลอบ
หลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนาผิดเงื่อนไข
การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรหรือกระทำผิดตาม
กฎหมายอื่น
- โครงการสืบสวน ปราบปราม จับกุม ผลักดัน
และส่งกลับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ผลการผลักดัน ส่งกลับคนต่างด้าวผิดกฎหมายกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร ไม่น้อยกว่า 200,000 คน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

สตม.

สตม.

สยศ.ตร.(ผค.)
และ
สตม.

บช.น. ภ.1 – 9 บช.ก.
บช.ทท. บช.ตชด. สตม.
และ บช.ส.

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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3.2 พัฒนาระบบการตรวจสอบ ควบคุม และให้บริการคน
ต่างด้าวที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักร
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์บุคคล
ประจำจุดคัดกรองโดยเทคโนโลยี Biometrics
2) ระบบแจ้งที่พักอาศัยตามมาตรา 38 สำหรับ
ผู้ประกอบการ ให้สามารถใช้งานผ่าน Mobile ได้ (Mobile
Application)
3.3 พัฒนากระบวนการส่งกลับคนต่างด้าวผิดกฎหมาย
ออกนอกราชอาณาจักรให้เป็นไปตามขั้นตอนโดยยึดหลักสิทธิ
มนุษยชน
3.3.1 ดูแลคนต่างด้าวระหว่างรอการส่งกลับออกนอก
ราชอาณาจักร
- โครงการก่อสร้างสถานกักตัวคนต่างด้าว
เพื่อรอการส่งกลับ สตม. แห่งใหม่

- ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบตรวจสอบ ควบคุม
และให้บริการคนต่างด้าว

สตม.

สตม.

- ระดับความสำเร็จในการดูแลคนต่างด้าวระหว่างรอการส่งกลับ
ออกนอกราชอาณาจักร

สตม.

สตม.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

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

สตม.

สตม.

สตม.

สตม.

.

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.7 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
และภัยคุกคามต่าง ๆ
เจ้าภาพระดับนโยบาย
เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
หน่วยปฏิบัติ
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองแผนงานความมั่นคง) • กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
(สยศ.ตร.(ผค.))
• ตำรวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1 - 9)
• กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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• กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
• กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (บช.ส.)
• สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)
• สำนักงานสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สกบ.)
• โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.)
• กองการต่างประเทศ (ตท.)
• กองบินตำรวจ (บ.ตร.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ
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1. ป้องกันปราบปรามและดำเนินคดีเกี่ยวกับการกระทำ
ความผิดการค้ามนุษย์
1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปราม
และดำเนินคดีเกี่ยวกับการกระทำความผิดการค้ามนุษย์

- จำนวนผู้กระทำผิดในคดีค้ามนุษย์และความผิด ที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่า 300 คน
- จำนวนการดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ ไม่น้อยกว่า 200 คดี
- พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการตรวจเพื่อป้องกัน ปราบปรามการค้ามนุษย์
ไม่น้อยกว่า 1,000 ครั้ง

บช.ก.

บช.น.
ภ.1 – 9
และ บช.ก.

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

- ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงแผนป้องกันปราบปราม
การค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ปคม.ตร.)

บช.ก.

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

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

- ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงแผนศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี
ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ (พดส.ตร.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

สยศ.ตร.(ผอ.)

บช.น. ภ.1 – 9 บช.ก.
สตม. และ รพ.ตร.

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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2. ต่อต้านและปราบปรามการก่อการร้าย
2.1 สืบสวนหาข่าว และวิเคราะห์ข่าวที่นำไปสู่การป้องกัน - จำนวนข่าวกรองที่นำไปสู่การป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย
การก่อการร้าย
ไม่น้อยกว่า 5 ข่าว
2.2 ทบทวนความรู้ แลกเปลี่ยนบทเรียนและ
ประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านการก่อการร้ายสากล

บช.ส.

บช.ส.

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

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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3. ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- จับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้ ไม่น้อยกว่า 4,158 คดี

บช.ก

บช.ก

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

บช.ก

บช.ก

บช.ก

บช.ก

3.3 โครงการปราบปรามการลักลอบค้างาช้าง

- พื้นที่เสี่ยงได้รับการตรวจสอบ ไม่น้อยกว่า 600 ครั้ง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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4. ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนออนไลน์
ปลอดจากภัยเทคโนโลยี
1) โครงการครูไซเบอร์
2) โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยไซเบอร์
(จ่าฮูกสอนเด็ก) เยาวชนเข้าร่วมโครงการอบรมฯ
3) โครงการอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายประสานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
4.2. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์
พยานหลักฐานทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี
4.3. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิการให้กับข้าราชการ
ตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ (รวมปรับพื้นฐานตำรวจย้ายมาใหม่)

- ข้าราชการตำรวจระดับรองสารวัตรขึ้นไป เข้าร่วมอบรม
จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน
- เยาวชนเข้าร่วมโครงการอบรมฯ จำนวน ไม่น้อยกว่า 1,000 คน

บช.ก.

บช.ก.

- ข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ขึ้นไป เข้าร่วมฝึกอบรม
จำนวน 50 คน

บช.ก.

บช.ก.

- ข้าราชการตำรวจ เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน ไม่น้อยกว่า 400 คน

บช.ก.

บช.ก.

- ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

62

4.4 โครงการอบรมพนักงานสอบสวน และบุคลากรในประ - ข้าราชการตำรวจระดับรองสารวัตร เข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ
บวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
จำนวนไม่น้อยกว่าง 100 คน
กรณีที่เป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

บช.ก.

บช.ก. บช.น. และ ภ.1 - 9

4.5 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทาง - ข้าราชการตำรวจ เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน ไม่น้อยกว่า 100 คน
เทคโนโลยีเฉพาะทางและยุทธวิธีตำรวจเพื่อความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน

บช.ก.

บช.ก.

4.6 โครงการอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ตรวจสอบความ
ปลอดภัยของระบบและซอฟต์แวร์สืบค้นข้อมูลบน
อินเตอร์เน็ต

- ข้าราชการตำรวจ เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน ไม่น้อยกว่า 45 คน

สทส.

สทส.

5. ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- โครงการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะทางด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา

- จับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
ไม่น้อยกว่า 2,500 คดี

บช.ก.
(ปอศ.)

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

กลยุทธ์ย่อย 1.3.2 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคง
เจ้าภาพระดับนโยบาย

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยปฏิบัติ
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• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผค.))

• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองแผนงานความมั่นคง) • กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
(สยศ.ตร.(ผค.))
• ตำรวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1 - 9)
• กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
• กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (บช.ส.)
• สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)
• สำนักงานสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สกบ.)
• โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.)
• กองการต่างประเทศ (ตท.)
• กองบินตำรวจ (บ.ตร.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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1. พัฒนาระบบการบริหารเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ
1.1 ทบทวนและปรับปรุงมาตรการและขั้นตอน
- ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน มาตรการและ
การบริหารเหตุการณ์
ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุที่เกี่ยวข้องในการบริหารเหตุการณ์
1.2 ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ต่าง ๆ
1.3 กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการ (การกำหนด
หลักเกณฑ์การคัดเลือก สรรหา และควบคุม) อาสาสมัคร
ที่เข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
1.4 ตรวจสอบความพรอมดานการสงกำลังบำรุง
1.5 ติดตามและประเมินกระแสสื่อมวลชนและสาธารณชน
1.6 วางแผนงานการดำเนินงานและบูรณาการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

สยศ.ตร.(ผค.)

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

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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2. พัฒนาบุคลากร
2.1 ฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
และข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแล
การชุมนุมสาธารณะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- จำนวนข้าราชการตำรวจที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่า 1,500 นาย
- จำนวนข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุม
สาธารณะ ไม่น้อยกว่า 35,300 นาย

สยศ.ตร.(ผค.)

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

- ข้าราชการตำรวจ ผู้เข้ารับการอบรม ผ่านการทดสอบหลังการ
อบรมจากวิทยากร เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด

ตท.

ตท.

2.3 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในชุดปฏิบัติการสืบสวน
- ระดับความสำเร็จของการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในชุดปฏิบัติการ
สอบสวนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติ
สืบสวนสอบสวนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติไม่น้อย
(Transnational Crime Analysis) และให้คำปรึกษาแนะนำ กว่าร้อยละ 80 ต่อรุ่น
เพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน

ตท.

ตท.

2.2 โครงการอบรมเทคนิคการทำหน้าที่ล่ามและด้าน
พิธีการในกิจการต่างประเทศ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

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

- จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือควบคุมฝูงชน ตามประกาศสำนัก
นายกรัฐมนตรี เรื่องเครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า 1 ชนิด
- ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติฯ สามารถตรวจสอบ
เปรียบเทียบรหัสลายพิมพ์นิ้วมือได้ ไม่น้อยกว่า 15 ล้านนิ้ว
ต่อวินาที
- ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติฯ สามารถรองรับปริมาณ
ในการนำเข้าและรับผลการตรวจสอบได้ ไม่น้อยกว่า 15,000 ราย
ต่อวัน

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
กลยุทธ์ที่ 1.4.1 เพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงเพื่อสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4.1.1 บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการตรวจคนเข้าเมือง
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตท.

ตท.

สยศ.ตร.(ผค.)

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

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.
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เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผค.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

หน่วยปฏิบัติ
• สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.เพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกด้านการตรวจ
คนเข้าเมืองให้กับคนต่างด้าว ผู้ประกอบการ และนักลงทุน
1.1 ก่อสร้างอาคารที่ทำการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานให้ครบทุกภูมิภาค
1.2 จัดหาครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมีความเหมาะสมตาม
มาตรฐานที่กำหนดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนางาน
ตรวจคนเข้าเมืองให้ครอบทุก ตม.จว. ทุกภารกิจงาน

ตัวชี้วัด
- ความพึงพอใจของคนต่างด้าว ผู้ประกอบการ และนักลงทุน
ต่อการอำนวยความสะดวกด้านการตรวจคนเข้าเมือง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 *
- ระดับความสำเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพการอำนวยความ
สะดวกด้านการตรวจคนเข้าเมืองให้กับคนต่างด้าว ผู้ประกอบการ
และนักลงทุน

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สตม.

ปฏิบัติ
สตม.

* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบายต้องจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด
ส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดำเนินการประเมินผล
หน่วยรับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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1.3 การอำนวยความสะดวกในการให้บริการคนเข้าเมือง
1.3.1 เปิดศูนย์ให้บริการงานตรวจคนเข้าเมืองแก่
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา)
1.3.2 ให้บริการจองคิวผ่านช่องทางออนไลน์ Queue
Online
1.3.3 จัดทำระบบการแจ้งผลการอนุญาตขออยู่ต่อ
ผ่านทาง Online
1.3.4 พัฒนาปรับปรุงศักยภาพรถยนต์ตรวจการณ์
อัจฉริยะ (BMW) รถยนต์ให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile
Service) รวมทั้งเรือยนต์ตรวจการณ์ให้สามารถเชื่อมต่อ
ระบบงานสารสนเทศของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ทุก
ระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพในการควบคุมและให้บริการ
คนต่างด้าวในทุกมิติ

สตม.

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4.1.2 พัฒนาการดำเนินงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
• ตำรวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1 - 9)

สตม.
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• กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
• กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (บช.ส.)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

สตม.

ตชด.

สตม.

ตชด.

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones :
SEZs) (ตาก เชียงราย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร
สระแก้ว ตราด สงขลา นราธิวาส กาญจนบุรี)
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความ - ระบบบริการที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่
มั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
- การให้บริการด้านสังคมและความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10
พื้นที่ ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 70
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4.1.3 รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผอ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
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หลัก/ร่วม
บช.ทท.

ปฏิบัติ
บช.ทท.

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย
และการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล
งานประเพณีและวัฒนธรรม
2. โครงการการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวของประเทศไทย

- ควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไม่เกิน 10 คดี/นักท่องเที่ยวหนึ่งแสนคน
- ควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินที่เกิดขึ้น
กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไม่เกิน 10 คดี/นักท่องเที่ยวหนึ่งแสนคน

บช.ทท.

บช.ทท.

3. โครงการบูรณาการระบบบริการรับแจ้งเหตุ
นักท่องเที่ยว 1155 และศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหา
นักท่องเที่ยว แบบรวมศูนย์

- ระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการบูรณาการระบบ
บริการรับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยว 1155 และศูนย์ประสานงานแก้ไข
ปัญหานักท่องเที่ยว แบบรวมศูนย์

บช.ทท.

บช.ทท.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอานวยความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการประชาชน
อย่างเสมอภาคเป็นธรรม
การเพิ่มศักยภาพในการบั งคับ ใช้กฎหมาย การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา และการให้ บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม เป็นภารกิจหลักของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 6 ประกอบกับ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เห็นชอบการกำหนดหน่วยเจ้าภาพ
เป้าหมายในระดับต่าง ๆ ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาจึงกำหนดหน่วยเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ
ใน 3 ระดับ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่ งชาติ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนย่อย (เจ้าภาพระดับที่ 3 (จ.3)) : การรักษาความสงบภายในประเทศ เป้าหมาย :
ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด : ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพตำรวจระดับสากล (World Internal Security
and Police Index (WISPI)) ดีขึ้น โดยในช่วงปี 2561 - 2565 จะต้องอยู่ในลำดับ 1 ใน 55 ของโลก ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง โดยมีสำนักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคง (เจ้าภาพระดับที่ 1 (จ.1)) และเป็นหน่วยเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมาย (เจ้าภาพระดับที่ 2 (จ.2)) :
ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น สำหรับการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดข้างต้น
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เจ้าภาพระดับ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
และการบังคับใช้กฎหมาย

1. ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
สังคมมีความสงบเรียบร้อย

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2
การอำนวยความยุติธรรมพัฒนา
ระบบงานสอบสวนเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

2. ประชาชนได้รับการอำนวย
ความยุติธรรมทางอาญา
และการบริการด้วยความสะดวก
รวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม

1.1 จำนวนคดีอาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5
1.2 อัตราการเกิดคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ไม่เกิน 3.0 ราย ต่อประชากรแสนคน (WISPI)
1.3 จำนวนคดีทำร้ายร่างกายสาหัสลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 (WISPI)
1.4 ร้อยละของคดีปล้นทรัพย์ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 (WISPI)
1.5 ระดับความสำเร็จในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
1.6 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40 (WISPI) *
ตัวชี้วัด
ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
- ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานี
(Front Office) และนอกสถานีตำรวจ (จราจร จิตอาสาพัฒนา สายตรวจ)
จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 *
- ความเชื่อมั่นของประชาชนในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 *

นโยบาย
สยศ.ตร.(ผอ.)

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
และอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน
* ตั ว ชี้ วัด ตามโครงการประเมิ น ระดั บ ความสำเร็ จ ของการดำเนิ น งานจากการใช้ จ่ ายงบประมาณ (PART) ของสำนั ก งานตำรวจแห่ งชาติ ที่ ห น่ ว ยเจ้ าภาพระดั บ นโยบาย
ต้องประสานหน่วยรับผิดชอบในการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดำเนินกา รประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
ในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
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• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการบังคับใช้กฎหมาย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม : กำหนดแนวทาง และวิธีการเพื่อบูรณาการการดำเนินงานทั้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและในภาพรวมของ
ประเทศ โดยพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมแบบองค์รวมตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น สังคม องค์กร หน่วยงานภาครั ฐ และภาคเอกชน
เสริมความพร้อมและวางแผนภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติในด้านสรรพกำลังสำหรับการดำเนินงานในปัจจุบันและอนาคต ได้แก่ ด้านกำลังพล ทั้งในด้านจำนวน ความเหมาะสม
กั บ ตำแหน่ ง ความรู้ ค วามเข้ า ใจ ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ งาน และการถ่ า ยทอดความรู้ร ะหว่ างกั น มี ก ารกำหนดแนวทางและวิ ธี ก ารในการปฏิ บั ติ งานด้ านต่ าง ๆ ที่ ชั ด เจน
และมีเครื่องมือ เครื่องใช้ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ นวัตกรรม ที่ทันสมัย ใช้ได้จริง ครอบคลุม สอดคล้องกันในทุกพื้นที่ และเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน รวมทั้ง มุ่งเน้น
การปฏิบัติงานในเชิงรุก (Proactive) ซึ่งการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก (Proactive Crime Prevention) โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงและวิเคราะห์สถานการณ์
และแนวโน้มการก่อเหตุในแต่ละพื้นที่ได้ ตลอดจนสภาพปัญหาและสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลด
จำนวนคดีอาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อัตราการเกิดคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา คดีทำร้ายร่างกายสาหัส คดีปล้นทรัพย์ ระดับความสำเร็จ
ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนให้น้อยลงและหมดไปในที่สุด
2. การบั งคับ ใช้กฎหมาย : อำนวยความสะดวกให้ แก่ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุ ติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมและทั่วถึง มีการ
บริหารงานที่เข้มแข็ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง มีความเป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย อย่างเคร่งครัด โปร่งใสปราศจากทุจริตคอรัปชัน กฎหมายมีความทันสมัย
ผู้กระทำผิด ได้รับโทษอย่างเหมาะสม และเป็นภาระแก่รัฐน้อยลง โดยพัฒ นากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องและตอบสนองต่อสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป
นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ทบทวนความจำเป็นและความเหมาะสมของกฎหมาย เสนอให้มีการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทหันเหคดี ก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การช่วยเหลือป ระชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม
(การแจ้งสิทธิ การแจ้งความก้าวหน้าของคดี ฯลฯ) สร้างนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนระบบงานบังคับใช้กฎหมายตามภารกิจขอ งตำรวจ และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์ที่ 2.1.1 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยมุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรม
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
เจ้าภาพระดับนโยบาย
เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองแผนงานอาชญากรรม) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองแผนงานอาชญากรรม)
(สยศ.ตร.(ผอ.))
(สยศ.ตร.(ผอ.))
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หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
• ตำรวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)
• สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สกบ.)
• สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.)
• กองบินตำรวจ (บ.ตร.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

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

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

- ระยะเวลาในการไปถึงที่เกิดเหตุ ในเขตเทศบาล 5 นาทีและ
นอกเขตเทศบาล 15 นาที
- ระยะเวลาในการไปถึงที่เกิดเหตุ ในเขตกรุงเทพมหานคร
รัศมี 3 กม. ใช้เวลา 5 นาที รัศมี 5 กม. ใช้เวลา 10 นาที และ
รัศมี 8 กม. ใช้เวลา 15 นาที

สยศ.ตร.(ผอ.)/
สทส.

บช.น. ภ.1 - 9 บช.ก.
และ บช.ทท.

- ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการและระงับเหตุ
ของสายตรวจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

สยศ.ตร.
(ผอ.)

บช.น. และ ภ.1 - 9

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.
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ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
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1.3 การจัดระเบียบสังคมโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด
1) สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้าย - ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิด
สถานบริการ
ให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการลดลง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10
2) การแข่งขันรถในทาง
- การดำเนินคดีผู้ขับขี่และผู้สนับสนุน ความผิดเกี่ยวกับการ
แข่งขันรถในทาง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10

หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.
(ผอ.)

ปฏิบัติ
บช.น. และ ภ.1 - 9

สทส.

สทส.

1.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหมายจับโดย - จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 24
การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการออกหมายจับของศาล
1.5 จับกุมผู้กระทำผิดในความผิดที่รัฐเป็นปผู้เสียหาย

1.6 พัฒนาระบบข้อมูลท้องถิ่นในฐานข้อมูลระบบ
CRIMES โดยสามารถแสดงที่ตั้งที่พักอาศัยของบุคคล
ท้องถิ่นได้

- จับกุมการกระทำความผิดคดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
(กลุ่มคดีที่ 4) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา
- ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบข้อมูลท้องถิ่น
ในฐานข้อมูลระบบ CRIMES

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1.1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
เจ้าภาพระดับนโยบาย
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองแผนงานอาชญากรรม)

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
หน่วยปฏิบัติ
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองแผนงานอาชญากรรม) • กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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(สยศ.ตร.(ผอ.))

(สยศ.ตร.(ผอ.))

• ตำรวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)
• สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สกบ.)
• สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.)
• กองบินตำรวจ (บ.ตร.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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1. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลอาวุธปืนและตรวจ
เปรียบเทียบลูกกระสุนปืนด้วยระบบอัตโนมัติในส่วนภูมิภาค
(ระยะที่ 2)

- ติดตั้งเครื่องมือตามหน่วยต่าง ๆ ในโครงการ จำนวน 3 ศูนย์

2. วิเคราะห์ข้อมูลและใช้ประโยชน์ในการป้องกัน
อาชญากรรมและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

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

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.

สยศ.ตร.(ผอ.)

บช.น. ภ.1 - 9 และ บช.ก.

กลยุทธ์ที่ 2.1.2.3 บังคับใช้กฎหมาย และพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
เจ้าภาพระดับนโยบาย
เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองแผนงานอาชญากรรม) • สำนักงานกฎหมายและคดี (กมค.)
(สยศ.ตร.(ผอ.))
• สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
• ตำรวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (บช.ส.)
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• กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)
• สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สกบ.)
• สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.)
• กองบินตำรวจ (บ.ตร.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

- จัดทำระบบฐานข้อมูลออนไลน์ หรือแอปพลิเคชันเผยแพร่
เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และคำสั่ง หรืออื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนทราบ

- ระดับความสำเร็จชองการจัดทำระบบฐานข้อมูลออนไลน์ หรือ
แอปพลิเคชันเผยแพร่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และคำสั่ง
หรืออื่น ๆ ที่เกีย่ วข้อง ให้ประชาชนทราบ
- จำนวนช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
กมค./สทส.

ปฏิบัติ
กมค.
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• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2 อานวยความยุติธรรมและพัฒนาระบบงานสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
พัฒนาระบบงานสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน โดยกำหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือกำหนดหน้าที่ของ
พนักงานสอบสวนในการแจ้งขั้นตอนดำเนินการและกรอบระยะเวลาสิ้นสุดในการดำเนินการในชั้นสอบสวน และสิทธิหรือหน้าที่ของผู้เสียหายและผู้ต้องหา รวมทั้งอายุความสำหรับ
คดีแต่ละประเภท ให้ผู้เสียหายและผู้ต้องหาทราบตั้งแต่โอกาสแรก ตลอดจนให้คำแนะนำการร้องทุกข์ กรณีความผิดต่อส่วนตัวแก่ผู้เสียหาย พัฒนาระบบนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิด
ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี โดยเพิ่มขีดความสามารถงานในส่วนภูมิภาค รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลและเชื่อมโยงฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ ตลอดจนบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงกฎหมายหรือ ระเบียบ ให้พนักงานสอบสวนมีค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ
ทีเ่ พียงพอเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี จัดอัตรากำลังพลพนักงานสอบสวนให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับปริมาณงานของแต่ ละหน่วย
ปรับปรุงระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวน ระบบการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานสอบสวนมีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการ
สอบสวนและทักษะอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนโดยพิจารณาตามความรู้ ความสามารถ ตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง เกี่ยวกับการสอบสวน
เพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ตลอดจนกำหนดมาตรการลดการแทรกแซงในการดำเนินคดีจากทุกช่องทางเพื่อให้ พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพ พัฒนาระบบและ
วิธีการใช้ดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนให้เป็นไปอย่างเที่ยงธรรม
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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กลยุทธ์ที่ 2.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาตามหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2.1.1 พัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สำนักงานกฎหมายและคดี (กมค.)
• สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
• ตำรวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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1. พัฒนางานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญา
1.1 ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท - ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
พ.ศ. 2562
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
1) โครงการฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
2) โครงการฝึกอบรมพนักงานสอบสวนให้มีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

กมค.

บช.น. ภ.1 – 9
บช.ส. และ บช.ก.

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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3) ออกอนุบัญญัติตามความในพระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
4) จัดทำคู่มือในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
1.2 โครงการพัฒนางานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
1.3 สร้างมาตรฐานผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
ทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครอง (ดำเนินการตามแผนแม่บท
การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2562 - 2565)
1.4 รับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่
1.5 บันทึกภาพและเสียง
- การตรวจค้น จับกุม
- สอบปากคำในการสอบสวน

กมค.

กมค.(สบส.)

กมค.

กมค.(สบส.)

- ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

กมค.

กมค.(คด.)

- ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อบังคับในการปฏิบัติงานของ
ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททั้งทางแพ่ง อาญาและปกครอง

กมค.

กมค.

- ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามขั้นตอนการรับแจ้งความ
ร้องทุกข์ต่างท้องที่

กมค.

บช.น. และ ภ.1 - 9

- ระดับความสำเร็จการดำเนินการตามขั้นตอนการบันทึกภาพและ
เสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคำในการสอบสวน

กมค.

บช.น. ภ.1 – 9 บช.ส.
และ บช.ก.

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2.1.2 พัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานสากลเพิ่มขีดความสามารถงานในส่วนภูมิภาค รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลและ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ ตลอดจนบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)
• โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.)

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
• ตำรวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
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• สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)
• สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• สำนักงานกฎหมายและคดี (กมค.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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1. โครงการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการตรวจพิสูจน์
หลักฐานของทุกหน่วยงานให้มีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ

- หน่วยตรวจต้องสามารถรักษาระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC
17020 : 2012 ได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2564
- ห้องปฏิบัติการทดสอบได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC
17025 : 2012 อย่างน้อย 1 ห้องปฏิบัติการ
2. โครงการขยายและพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ - ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ สามารถตรวจสอบ
อัตโนมัติ (Automated Fingerprint Identification
เปรียบเทียบรหัสลายพิมพ์ได้ไม่น้อยกว่า 15 ล้านนิ้วต่อวินาที
System : AFIS)
- ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ สามารถรองรับปริมาณ
การนำเข้าและรับผลการตรวจสอบได้ ไม่น้อยกว่า 15,000 รายต่อวัน
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล
- มีระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกลพร้อมจอภาพสำหรับ พฐ.จว.
พร้อมจอภาพ สำหรับพิสูจน์หลักฐานจังหวัด ในสังกัด สพฐ.ตร. ในสังกัด สพฐ.ตร. ไม่น้อยกว่า 64 แห่ง

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.

4. โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์เพื่อรองรับการปฏิรูปงาน
นิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4.1 โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์เอกสาร
4.2 โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์อาวุธปืน
และเครื่องกระสุน

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.

- การออกรายงานการตรวจพิสูจน์เพื่อรองรับการปฏิรูป
งานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ที่สามารถดำเนินการได้ทัน
ตามระยะเวลาที่กำหนดได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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4.3 โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ทางเคมี ฟิสิกส์
4.4 โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
4.5 โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝง
4.6 โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ชีววิทยาและดีเอ็นเอ
4.7 โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์อาชญากรรม
คอมพิวเตอร์
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและ
การเชื่อมโยงข้อมูล ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ให้เป็นระบบ
มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการอำนวยความยุติธรรม
และความมั่นคง
6. โครงการจัดเก็บข้อมูลดีเอ็นเอและลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว
ฝ่ามือ สันมือ ของบุคคลพ้นโทษจากเรือนจำ/ทันฑสถาน
พัฒนาการตรวจ พิสูจน์ยาเสพติด เพื่อรองรับการปฏิรูปงาน
นิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลมากขึ้น ร้อยละ 3

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.

- ฐานข้อมูลดีเอ็นเอและลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว ฝ่ามือ สันมือ
ในระบบฐานข้อมูลเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร.

กลยุทธ์ที่ 2.2.2 พัฒนาระบบงานสอบสวน งานกฎหมาย และงานพิสูจน์หลักฐาน
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2.2.1 เสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะให้พนักงานสอบสวน ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สืบสวน เจ้าหน้าที่สายตรวจป้องกันปราบปราม
ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายพิสูจน์หลักฐาน มีองค์ความรู้ มีวินัย มีมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ ทัศนคติค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรในการ
บริการประชาชนอย่างมืออาชีพเป็นที่ยอมรับ และมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนให้มีมาตรฐาน

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สำนักงานกฎหมายและคดี (กมค.)
• สำนักงานกำลังพล (สกพ.)
• กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ)

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
• ตำรวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
• สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)
• กองวินัย (วน.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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1. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานในทุกขั้นตอนของงาน - ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
สอบสวน ให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดย บนสถานี (Front Office) และนอกสถานีตำรวจ (จราจร จิตอาสา
ไม่ล่าช้า และสร้างระบบการตรวจสอบและ/หรือแจ้งความ
พัฒนา สายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 *
คืบหน้าให้ประชาชนทราบโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้

กมค./
สยศ.ตร.(วจ.)

บช.น. ภ.1 – 9
บช.ส. และ บช.ก.

* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบายต้องจัดทำ
รายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดำเนินการประเมินผล

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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2. ปรับปรุงระบบงานสอบสวน โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยี - ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
สารสนเทศในการรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษและเชื่อมโยงข้อมูล บนสถานี (Front Office) และนอกสถานีตำรวจ (จราจร จิตอาสา
ระหว่างสถานีตำรวจทั่วประเทศ
พัฒนา สายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 *

กมค./
สยศ.ตร.(วจ.)

บช.น. ภ.1 – 9 บช.ส.
และ บช.ก.

3. เสริมสร้างและพัฒนาพนักงานสอบสวนผู้เกี่ยวข้องในการ
พิจารณาคดีและรักษาสถานที่เกิดเหตุให้มีองค์ความรู้ด้าน
นิติวิทยาศาสตร์ โดยพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
ด้านนิติวิทยาศาสตร์
4. ทบทวนการปรับค่าตอบแทนของพนักงานสอบสวน ผู้ช่วย
พนักงานสอบสวน ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายพิสูจน์หลักฐาน
ให้สอดคล้องกับปริมาณและคุณภาพของงาน รวมทั้ง
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบายต้องจัดทำ
รายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดำเนินการประเมินผล

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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5. ดำเนินการทางวินัยข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่งาน
สอบสวน งานสืบสวน งานป้องกันปราบปราม ที่บกพร่อง
ในการปฏิบัติหน้าที่

- จำนวนข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่งานสอบสวน งานสืบสวน
งานป้องกันปราบปราม ที่บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ ได้รับการ
ลงโทษทางวินัย ร้อยละ 100

วน.

วน.

6. ดำเนินการทางวินัยข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่งาน
สอบสวน งานสืบสวน งานป้องกันปราบปราม ที่ถูกร้องเรียน
กล่าวหาว่าทุจริตและประพฤติมิชอบ

- จำนวนข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่งานสอบสวน งานสืบสวน
งานป้องกันปราบปรามที่กระทำผิดฐานทุจริตและประพฤติมิชอบ
ได้รับการลงโทษทางวินัย ร้อยละ 100

วน.

วน.

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
สถานีตำรวจ และหน่วยบริการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดและให้บริการประชาชนในพื้นที่โดยตรง ความสำเร็จหรือ
ความล้ มเหลวในภารกิจของตำรวจ จะขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้ าที่ตำรวจเป็นสำคัญ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการให้ บริการและอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน จึงมีจุดเน้นในการให้บริการประชาชน 3 ประการ ได้แก่ 1. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ 2. มีการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลา
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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การบริการประชาชน 3. เน้นการให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว (One Stop Service) โดยยกระดับการให้บริการของสถานีตำรวจเพื่อประชาชน
ในด้ านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ด้านการบริ การทั่วไป 2) ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา 3) ด้านการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิ น 4) ด้านการควบคุมและจัดการจราจร
5) ด้ านการประชาสั มพั นธ์ และแสวงหาความร่ วมมื อจากประชาชน 6) ด้ านการปรั บปรุ งสถานที่ ทำการและสิ่ งแวดล้ อม และ 7) ด้ านการบริหารงานและปกครองบั งคั บบั ญชา
รวมทั้ง ประเมินจั ดอันดั บและคัดเลือกสถานีดีเด่นในด้านต่าง ๆ เพื่อยกย่อง ให้ รางวัล และนำมากำหนดเป็นมาตรฐานอันเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติให้แก่สถานีตำรวจอื่น ๆ ต่อไป
และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติและความร่วมมือในการดำเนินการของแต่ละสถานีอย่างจริงจัง ให้ มีการประเมินความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบนสถานีตำรวจและหน่วยบริการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อนำปัญหาอุปสรรคมาพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

กลยุทธ์ที่ 2.3.1 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถานีตำรวจและหน่วยบริการประชาชน
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาทางด้านกายภาพของสถานีตำรวจของหน่วยบริการประชาชน
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

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

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
• ตำรวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
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• กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)
• สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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1. ขับเคลื่อนการดำเนินการตามแนวทางการยกระดับ
การบริการประชาชนของสถานีตำรวจ

- ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน
ตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ

สยศ.ตร.(ยศ.)

บช.น. ภ.1-9 และ
บช.ก.

2. โครงการการให้บริการติดตั้ง ตรวจซ่อมเครื่องมือสื่อสาร
ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ตั้ง

- ร้อยละความสำเร็จการให้บริการติดตั้ง ตรวจซ่อมเครื่องมือสื่อสาร
ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ตั้ง
ตามจำนวนที่ได้มีการร้องขอร้อยละ 100

สทส.

สทส.

3. โครงการการติดตั้งซ่อมศูนย์รับแจ้งเหตุ 191

- ร้อยละความสำเร็จการตรวจซ่อมศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ในพื้นที่
77 จังหวัด ยกเว้น บช.น. ตามจำนวนที่ได้มีการร้องขอให้ตรวจซ่อม
ร้อยละ 100

สทส.

สทส.

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

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

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
• ตำรวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
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• สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)
• สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- จัดให้มีบุคคลต้นแบบประจำหน่วยเพื่อเป็นแบบอย่าง
ในการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการประชาชน

หน่วยรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
- จำนวนบุคคลต้นแบบด้านการให้บริการประชาชนได้รับการเชิดชู
ประกาศเกียรติคุณ ไม่น้อยกว่า 1 คน/เดือน

หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.(ยศ.)

ปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัด

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3.1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

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

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
• ตำรวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
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• สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)
• สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ

หน่วยรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
- ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามขั้นตอนการจัดหา

2. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 - ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามขั้นตอนการจัดหา
ระยะที่ 2

หลัก/ร่วม
สทส.

ปฏิบัติ
บช.น. และ ภ.1-9

สทส.

สทส.

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

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

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
• ตำรวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)
• สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.)

95

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

หน่วยรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
- จำนวนรูปแบบ/ช่องทางการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบ/ช่องทาง

หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.(ยศ.)/
สทส.

ปฏิบัติ
บช.น. ภ.1-9 บช.ก.
และ บช.ทท.

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3.1.5 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน (Service Mind) มีทัศนคติและวิธีการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

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

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
• ตำรวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)
• สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการตำรวจในการให้บริการ
ประชาชน
- ฝึกอบรม/ประชุม/ชี้แจง ข้าราชการตำรวจทุกระดับ
ให้มีจิตใจในการให้บริการประชาชน (Service Mind)

หน่วยรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.(ยศ.)

ปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัด

- จำนวนครั้งของการฝึกอบรม/ประชุม/ชี้แจง ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/
หน่วย

กลยุทธ์ที่ 2.3.2 บังคับใช้กฎหมายและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองแผนงานความมั่นคง)
(สยศ.ตร.(ผค.))

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

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
• ตำรวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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1. โครงการ การพัฒนาระบบงานจราจรและมาตรฐานการ
- ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบงาน
บังคับใช้กฎหมายจราจร
จราจรและมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายจราจร
- จัดทำแผนหรือมาตรการ การปฏิบัติงานอำนวยความ
สะดวกและลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ หรือเทศกาลวันหยุดยาว
- ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุน
งานด้านการจราจร
- กำหนดมาตรการบังคับใช้กฎหมายจราจรให้มีมาตรฐาน
และมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
- กำหนดรูปแบบ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตำรวจ
- พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านจราจร
8. ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับด้านจราจร

สยศ.ตร.(ผค.)

บช.น. ภ.1-9 และ
บช.ก.

- ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับด้านจราจร

กลยุทธ์ที่ 2.3.3 บริการด้านสุขภาพให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัว และประชาชน
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.)

หน่วยปฏิบัติ
• โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.
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ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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1. ตรวจและให้บริการทางด้านสุขภาพข้าราชการตำรวจและ - ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
รพ.ตร.
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
ครอบครัว และประชาชน
- จำนวนผู้มารับบริการสุขภาพ 680,000 ราย
2. โครงการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจ
- จำนวนข้าราชการตำรวจทั้งประเทศเข้ารับการตรวจสุขภาพ
ทั้งประเทศ
ประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบายต้องจัดทำ
รายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดำเนินการประเมินผล

กลยุทธ์ที่ 2.3.4 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมายและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
• ตำรวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
• โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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1. โครงการระบบประจำวันอิเล็กทรอนิกส์สถานีตำรวจ
(Police Diary Activity Report) นำ “ระบบงานประจำวัน
อิเล็กทรอนิกส์” มาใช้กับหน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวน
(สน./สภ./กก.) ทั่วประเทศ

- หน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวน (สน./สภ./กก.) ทั่วประเทศ
มีการนำ “ระบบงานประจำวันอิเล็กทรอนิกส์” มาใช้ ร้อยละ 100

สทส.

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

2. ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินการ
- ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการประเมิน
โครงการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานตำรวจ การดำเนินการตามโครงการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แห่งชาติ (CRIMES) มาใช้ในสถานีตำรวจ
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (CRIMES) มาใช้ในสถานีตำรวจ

สทส.

สทส.

3. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจตามโครงการ
บำรุงรักษาระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES)

- ร้อยละความสำเร็จของโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจตาม
โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES)

สทส.

สทส.

4. โครงการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ
(CRIMES)

- ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีเนื้อที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มมากขึ้น
และมีความเร็วในการประมวลผลสูง

สทส.

สทส.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนอาชญากรรมและ - ระดับความสำเร็จของการจัดหาระบบการสืบสวนอาชญากรรม
ยกระดับการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยี
และยกระดับการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยี
ในการวิเคราะห์ภาพจากวิดีโอ
ในการวิเคราะห์ภาพจากวิดีโอ

สทส.

สทส.

6. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์และ
วิเคราะห์พยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ
เพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ

- ระดับความสำเร็จของการจัดหาอุปกรณ์สำหรับปรับปรุง
ประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์พยานหลักฐานทาง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ เพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สทส.

สทส.

7. โครงการวิเคราะห์ เฝ้าระวังและควบคุมความปลอดภัย
การใช้งานระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES)

- ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีเนื้อที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มมากขึ้น

สทส.

สทส.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
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ตัวชี้วัด

เจ้าภาพระดับ
นโยบาย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของประชาชนและภาคีเครือข่าย
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการ
ตำรวจ

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

- ระดับความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพื่อลดอาชญากรรม
และความไร้ระเบียบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.2
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ของข้าราชการตำรวจให้ยึดถือ
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

3. หน่วยงานและบุคลากรยอมรับ
และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วม
4. ลดภาระทางงบประมาณและ
บุคลากรในการดูแลความสงบ
เรียบร้อยของชุมนุมและสังคม

- ความพึงพอใจของประชาชนและภาคีเครือข่ายต่อการเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจการของตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 *

สยศ.ตร.(ผอ.)

- ร้อยละของอาชญากรรมและความไร้ระเบียบลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน
มา

สยศ.ตร.(ผอ.)

- ระดับจิตสำนึกของข้าราชการตำรวจในการมีส่วนร่วมกับประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

* ตั ว ชี้ วัด ตามโครงการประเมิ น ระดั บ ความสำเร็ จ ของการดำเนิ น งานจากการใช้ จ่ ายงบประมาณ (PART) ของสำนั ก งานตำรวจแห่ งชาติ ที่ ห น่ ว ยเจ้ าภาพระดั บ นโยบาย
ต้องประสานหน่วยรับผิดชอบในการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดำเนินการประเมิ นผล เพื่อรายงานสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติในภาพรวม
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตารวจ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ ซึ่งในที่นี้ภาคีเครือข่าย คือ กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้าหมาย
ร่วมกัน ได้แก่ ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น สังคม องค์กร ภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงเครือข่ายจากหน่วยงานภายนอกประเทศ มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ เพื่อทำกิจกรรมให้
บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด / วางแผน ร่วมทำ ร่วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์แนวราบ มีความเสมอภาค และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ในการเข้ามามีส่วนร่วมด้านการป้องกัน
ปราบปราม และการดำเนินกิจการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องให้ความรู้ความเข้าใจในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง สร้างช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม
โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ามาส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในท้องถิ่นของตนเอง โดยให้ความรู้ แนะนำวิธีการ
ปฏิบัติ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา สร้างความเข้าใจให้กับชุมชนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนให้ความร่วมมือแจ้งข่าวหรือเบาะแสอาชญากรรมมากขึ้น
เพื่อปรับและยกระดับลักษณะการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ให้เป็นรูปแบบและที่มีมาตรฐาน เป็นเครือข่ายที่สามารถสนับสนุนและเกื้อกูลกันได้อย่า งมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3.1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมให้แก่ทุกภาคส่วน
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองแผนงานอาชญากรรม)
(สยศ.ตร.(ผอ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองแผนงานอาชญากรรม)
(สยศ.ตร.(ผอ.))

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
• ตำรวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 - 9 )
• กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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1. ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะ
- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 1 สื่อ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อวิทยุชุมชน เสียงตามสาย สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ

สยศ.ตร.(ผอ.)

สยศ.ตร.(ผอ.)

2. โครงการเผยแพร่ขยายผลความรู้ตามโครงการ
จิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ

สยศ.ตร.(ผก.)

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

- ปลูกฝังจิตสำนึกให้กับข้าราชการตำรวจ และประชาชนได้
ไม่น้อยกว่า 10,000 คน

กลยุทธ์ที่ 3.1.2 เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการรับรู้ร่วมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวัง
ให้ข้อมูลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของตำรวจอย่างเหมาะสม
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.))

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

•
•
•
•

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยปฏิบัติ
กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
ตำรวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 - 9 )
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
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•
•
•
•

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (บช.ส.)
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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1. จัดอาสาสมัครตำรวจบ้านช่วยเหลือกิจการตำรวจในการป้องกัน
อาชญากรรมและสนับสนุนการทำงานของตำรวจ

- จำนวนอาสาสมัครตำรวจบ้านที่ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ สยศ.ตร.(ผอ.)
ตำรวจ ไม่น้อยกว่า 4,860 คน

บช.น. และ ภ.1-9

2. โครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- จำนวนหน่วยงานตำรวจที่มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100

สยศ.ตร.(ผอ.)

บช.น. และ ภ.1-9

3. โครงการประชาคมหมู่บ้าน

- จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า
7,410 หมู่บ้าน/ชุมชน

สยศ.ตร.(ผอ.)

บช.น. และ ภ.1-9

4. โครงการ กต.ตร. พบประชาชน

- ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการ
กต.ตร. พบประชาชน

สง.ก.ต.ช.

บช.น. และ ภ.1-9

5. โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

- จำนวนประชากรจากทุกตำบลทั่วประเทศผ่านการอบรม
และเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังอาชญากรรม 148,300 คน

สยศ.ตร.(ผอ.)

บช.น. และ ภ.1-9

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการตารวจให้ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการตำรวจให้ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจในการทำงานร่วมกับประชาชนโดยใช้ความ
ริเริ่มสร้างสรรค์ ย่อมสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ความรู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรม ตลอดจนสภาพการไร้ระเบียบและความเสื่อมโทรมทางสังคมและ
ทางกายภาพในชุมชนต่าง ๆ ได้ การที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้นั้นหน่วยงานตำรวจจะต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสุจริตชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้น ๆ โดยเปิดโอกาส
ให้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะในการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของปัญหา และร่วมพัฒนาศักยภาพความเป็นอยู่โดยรวมของชุมชน หรืออีกนัย หนึ่ง หลักการ
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ตำรวจผู้รับใช้ชุมชน เป็นหลักการการทำงานของตำรวจซึ่งส่งเสริม สนับสนุน แก้ต้นเหตุเพื่อลดปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความไม่เป็นร ะเบียบของชุมชน โดยใช้เทคนิคการแก้
ที่ต้นเหตุของปัญหา ด้วยความร่วมมือ ระหว่างตำรวจและชุมชน และเข้าถึงชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานตำรวจอย่างเหมาะสม เปิดโอกาสให้ตำรวจ
ทุกระดับชั้น เข้ามามีบทบาทและใช้ขีดความสามารถในการทำงานอย่างเต็มที่ โดยนำหลักการตำรวจชุมชนสัมพันธ์และการป้องกันอาชญากรรมมาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ
ดำเนินมาตรการเชิงรุกทุกรูป แบบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติงานป้องกันอาชญากรรมและงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิม และขยายผลก ารปฏิบัติให้ กว้างขวางขึ้น
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมตามแนวทางจิตอาสา รวมทั้งการเข้าถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างเสมอภาคกัน ยกระดับลั กษณะการมีส่วนร่วมต่างๆ ให้ เป็นรูปแบบและมาตรฐาน
เหมาะสมตามสถานการณ์ สนับสนุนความร่วมมือจากผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชนในกิจการตำรวจ มีโครงการ/กิจกรรม ฝึกอบรม
ให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน/ท้องถิ่น โดยติดตามและ
ประเมินผล เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมในแต่ละพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 3.2.1 พัฒนาบุคลากรให้ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหาตามแนวคิด Community Policing
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.))

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

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
• ตำรวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)
• สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
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• โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

- โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านงานชุมชนสัมพันธ์
- จำนวนข้าราชการตำรวจที่ผ่านการฝึกอบรม
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 300 นาย
และสร้างแนวคิดตามปรัชญา ตำรวจผู้รับใช้ชุมชน

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.(ผอ.)

ปฏิบัติ
บช.น. และ ภ.1-9

กลยุทธ์ที่ 3.2.2 ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนในพื้นที่
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.))

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

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
• ตำรวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

ตัวชี้วัด

- การนำบริษัทรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความ -จำนวนบริษัทรักษาความปลอดภัยร่วมวางแผนจัดการรักษาความ
ปลอดภัยเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ สงบเรียบร้อย ภายในบริเวณหรือสถานที่ที่รับผิดชอบรักษาความ
ปลอดภัยร้อยละ 80
-พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตเข้ามาเป็นเครือข่ายในการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคล
รวมทั้งระงับเหตุและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณหรือ
สถานที่ที่รับผิดชอบรักษาความปลอดภัยตามข้อกำหนดในสัญญา
จ้าง ร้อยละ 80
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หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.(ผอ.)

ปฏิบัติ
บช.น. และ ภ.1-9
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กลยุทธ์ที่ 3.2.3 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองแผนงาน
อาชญากรรม) (สยศ.ตร.(ผอ.))

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

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
• ตำรวจภูธรภาค 1 - 9

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

ตัวชี้วัด

- วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานด้านการ - ระดับความสำเร็จในการวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล
มีส่วนร่วมของประชาชน
การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
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หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.(ผอ.)
สง.กตช.

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

เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 พัฒนาโครงสร้าง
และระบบการบริหารงาน

ตัวชี้วัด

1. จัดองค์กรให้มีความเหมาะสม มีความ - ความพึงพอใจของข้าราชการตำรวจต่อการบริหารงานของ
พร้อมทางด้านทรัพยากรทางการบริหาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 *
และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
- ดัชนีความผูกพันของบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 *
2. ระบบการบริหารงานบุคคล
มีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนองค์กร
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 บริหารทรัพยากร 3. ข้าราชการตำรวจมีความเป็นมืออาชีพ
บุคคล
ทันสมัย เชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยี
มาใช้ในการปฏิบัติงาน
4. ข้าราชการตำรวจมีความภาคภูมิใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรัก
เชื่อมั่น และศรัทธาต่อองค์กรตำรวจ
* สำนักงานกำลังพล (สกพ.) ประเมินผลรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติในภาพรวม

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เจ้าภาพระดับ
นโยบาย
สยศ.ตร.(ยศ.)

สยศ.ตร.(ยศ.)

สยศ.ตร.(ยศ.)

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

เป้าหมาย
5. เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในเรื่อง
ความโปร่งใส

ตัวชี้วัด
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานฯ ไม่น้อยกว่าระดับ B (75.00 – 84.99 คะแนน)
- ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 *
- ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของ
ข้าราชการตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

เจ้าภาพระดับ
นโยบาย
สยศ.ตร.(ยศ.)

* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบาย
ต้องประสานหน่วยรับผิดชอบในการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดำเนินการประเมินผล เพื่อรายงานสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติในภาพรวม
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• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงาน
ระบบบริหารจัดการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การดำเนินงาน
ในด้านต่าง ๆ จึงต้องคำนึงถึงภารกิจขององค์กรเป็นหลัก ประกอบกับปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านกลไกการตรวจสอบติดตามประเมินผลการทำงาน
หน่วยงานระดับประเทศ ได้แก่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีการติดตามในรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น หน่วยในสั งกัดควรพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแบบ
การประเมินต่าง ๆ และกำหนดแนวทางในการดำเนินงานรองรับเพื่อบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและผ่านเกณฑ์การประเมินของหน่วยงานข้างต้น เช่น การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี งบประมาณเพื่ อเป็ นกรอบในการวางแผนการทบทวนและจั ดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจำปี ซึ่ งจะต้ องสอดคล้ องรองรับกั บนโยบายของประเทศ และให้ ความสำคั ญ
กั บการดำเนิ นงานตามภารกิ จที่ รั บผิ ดชอบเป็ นหลั ก พั ฒ นาการจั ดการด้ านแผน งบประมาณ การเงิ น และการบั ญ ชี ให้ มี ความสอ ดคล้ องและตอบโจทย์ ซึ่ งกั นและกั น พั ฒ นา
การบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 โดยจัดระบบให้มีการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก กำหนดแนวทางและวิธีการในการระดมและนำเอาทรัพยากรมาแบ่งปันและใช้ประโยชน์กันได้โดยง่ าย สร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานในลักษณะ
ที่ผู้รับบริการทั้งประชาชนและหน่วยงานมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจและเข้าถึงปัญหาและพัฒนาต้นแบบก่อนนำไปขยายผล และวิเคราะห์ปั ญหาและอุปสรรคเพื่อปรับพื้นฐานก่อนเข้าสู่
การเป็ นหน่ วยงานดิจิ ทั ลในอนาคต รวมทั้ งกระจายอำนาจในการบริหารงานเพื่ อให้ กองบั ญชาการมี อำนาจในการตั ดสิ นใจในการดำเนิ นอย่างรวดเร็ว ครอบคลุ ม บรรลุ เป้ าหมาย
กำหนดวิธีการกํากับ ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบที่ชัดเจนและง่ายขึ้น

กลยุทธ์ที่ 4.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบงานให้เหมาะสมคล่องตัวทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สำนักงานกำลังพล (สกพ.)

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ

หน่วยรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

- ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หลัก/ร่วม
สกพ.

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

ปฏิบัติ
สกพ.
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

กลยุทธ์ที่ 4.1.2 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองยุทธศาสตร์)

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองยุทธศาสตร์)

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
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(สยศ.ตร.(ยศ.))

(สยศ.ตร.(ยศ.))
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

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

ปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

2. โครงการพัฒนาความรู้การตรวจสอบภายในกับการบริหาร - ระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการพัฒนาความรู้การ
จัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี
ตรวจสอบภายในกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สตส.

สตส.

3. โครงการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
- ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน
ภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor ตามโครงการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน
-CGiA) ของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาครัฐ (CGiA) ของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564

สตส.

สตส.

1. พัฒนาระบบการการควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเรื่องการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

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

- ระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการสัมมนาปัญหาข้อ
ตรวจพบและประเมินผลการตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจ (รอบ
6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สตส.

สตส.

5. โครงการอบรมสร้างสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

- จำนวนข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจสอบภายในเข้า
รับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สตส.

สตส.

กลยุทธ์ที่ 4.1.3 พัฒนาระบบวิธีการงบประมาณ การเงิน และการบัญชีให้เหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สำนักงานงบประมาณและการเงิน (สงป.)

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

.

- จัดทำบัญชีจัดสรรงบประมาณถึงระดับสถานีตำรวจ โดยนำ - ระดับความสำเร็จของการจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์
เกณฑ์จัดสรรงบประมาณอัตรากำลังพลอนุญาตมาเป็นข้อมูล การจัดสรรอย่างมีหลักเหตุผล และมีความเป็นธรรมภายใต้
ประกอบการพิจารณา
งบประมาณอันจำกัด

หลัก/ร่วม
สงป.

ปฏิบัติ
สงป.

กลยุทธ์ที่ 4.1.4 พัฒนาระบบการส่งกำลังบำรุงให้มีความคล่องตัว ทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว มีการบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และมีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกันทุกหน่วยงาน
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สกบ.)
• สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลพัสดุลงในระบบฐานข้อมูล
POLIS
2. จัดทำแผนการขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์
ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย มีความเหมาะสมตามมาตรฐานที่กำหนดให้เป็นไป
ตามกรอบอัตราครุภัณฑ์
3. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วย
ในสังกัด ตร.

- ระดับความสำเร็จในการบันทึกข้อมูลพัสดุในระบบฐานข้อมูล
POLIS
- ระดับความสำเร็จของการขอรับการสนับสนุนฯ ในการจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

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

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สกบ. และ
สทส.
สกบ.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

สลก.ตร.

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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4. ปรับปรุงกรอบอัตราพัสดุประจำหน่วยให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในกรอบอัตราพัสดุของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ

- ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกรอบอัตราพัสดุประจำหน่วย

สกบ.

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

5. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย ยานพาหนะ - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย ยานพาหนะ
ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ตลอดจนอาคารที่ทำการ
ทัง้ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ตลอดจนอาคารที่ทำการ
ที่พักอาศัยให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
และที่พักอาศัย ได้ตามกรอบที่กำหนด

สกบ.

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

6. สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางขององค์กร
(Big Data) ให้ครอบคลุม ทุกหน่วยงานและทันสมัย
เพื่อสนับสนุนภารกิจตำรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชื่อมโยงกับส่วนราชการอื่นได้

สทส.

สทส.

สทส.

สทส.

- ระดับความสำเร็จของการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ

7. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่ทำการ ศูนย์บริการ - ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามขั้นตอนการจัดหา
เพื่อปฏิบัติงานตำรวจสื่อสาร

กลยุทธ์ที่ 4.1.5 พัฒนาระบบงานวิจัย ให้สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

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

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

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

- จำนวนบุคลากรวิจัย และนวัตกรรมตำรวจรวมถึงบุคลากรด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
- จำนวนบุคลากรเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ
ของ ตร. เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

.

3. โครงการประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจาก - ระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประเมินระดับ
การใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

4. โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความ
เชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

- ระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประเมิน
ประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงานของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.(วจ.)

ปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

สยศ.ตร.(วจ.)

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

สยศ.ตร.(วจ.)

สยศ.ตร.(วจ.)

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

สยศ.ตร.(วจ.)

สยศ.ตร.(วจ.)
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• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 บริหารทรัพยากรบุคคล
สรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง ให้เป็นไปตามหลักการของระบบคุณธรรม (Merit System) พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพในหน้าที่ที่ปฏิบัติ
มีการกำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข มี ความภาคภูมิใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อองค์กรตำรวจ และปรับปรุงระบบ
สวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ส่งเสริมวินัยของข้าราชการตำรวจ ให้มีมาตรการปลูกจิตสำนึกในหน่วยงาน ตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม
จริ ย ธรรม และใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารองค์ กร กำหนดแนวทางการพั ฒ นาระบบการประเมิน ผลการปฏิ บั ติ งานของบุ คลากร โดย ให้ ส ามารถนำผลการประเมิ น
การปฏิบัติงานไปใช้ประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นและตำแหน่ง ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม เหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 4.2.1 พัฒนาระบบการวางแผนกำลังพล การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง และพิจารณาบำเหน็จความชอบข้าราชการตำรวจให้มีประสิทธิภาพ
และมีความเหมาะสมและเป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit System)
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สำนักงานกำลังพล (สกพ.)
• สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.)

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

ตัวชี้วัด

.

1. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการสรรหาให้มีประสิทธิภาพ

- ระดับความสำเร็จของการพัฒนากระบวนการสรรหาฯ

2. สรรหาบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
และสัญญาบัตร และการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้น
ประทวนเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นชั้นสัญญาบัตรในแต่ละกลุ่ม
งาน/สายงาน/หน้าที่ ของหน่วยปฏิบัติและหน่วยสนับสนุน

- คนครองร้อยละ 70 ของอัตราอนุญาตในแต่ละกลุ่มงาน/
สายงาน/หน้าที่ ของหน่วยปฏิบัติและหน่วยสนับสนุน

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

สกพ.

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

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

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
• ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9 (ศฝร.))

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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1. ผลิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน
ให้เป็นตำรวจมืออาชีพทั้งในด้านกฎหมาย วิชาการตำรวจ
ยุทธวิธีตำรวจ สังคม คุณธรรมและจริยธรรม
และด้านสมรรถนะทางร่างกาย (Pre-service Training)
1.1 รร.นรต. ปริญญา 2 ใบ
1.2 ผลิต นสต. ของ บช.ศ. การผลิตและฝึกอบรม
ตำรวจ

- ข้าราชการตำรวจที่ผ่านการฝึกอบรมฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

บช.ศ. รร.นรต.
กมค.(สบส.)
และ สกพ.
บช.ศ. รร.นรต. และ สกพ.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

2. การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
ในหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ,
หลักสูตรสารวัตร, หลักสูตรผูก้ ำกับการ, หลักสูตรบริหารงาน
ตำรวจชั้นสูง และหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน

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

3. การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

- ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ อยู่ในระดับมากที่สุด

บช.ศ.

บช.ศ.

4. โครงการฝึกอบรมทางยุทธวิธีตำรวจ

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

บช.ศ.

บช.ศ.

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.2.2 จัดระบบการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาข้าราชการตำรวจ ให้ครอบคลุมทุกระดับตำแหน่งและสายงาน ต่อเนื่องตลอดการรับราชการ
ให้มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพตำรวจและการบังคับใช้กฎหมาย
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)
• โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รร.นรต.)
• สำนักงานกำลังพล (สกพ.)

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน การฝึกอบรม
ทั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน
ให้ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ และตอบสนอง
ขีดสมรรถนะที่ต้องการ (In-service Training)
1. โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนการสอนหลักสูตร
นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. โครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงตำราเรียนหลักสูตร
นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- แผนการสอนวิชาเรียนหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจที่ได้รับ
การปรับปรุง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- ตำราเรียนหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจได้รับการปรับปรุง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

บช.ศ.

บช.ศ.

บช.ศ.

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

กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.2.3 ส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

•
•
•

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รร.นรต.)
สำนักงานกำลังพล (สกพ.)

•

หน่วยปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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1. โครงการพัฒนา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
สู่มาตรฐานสากล

- จำนวนครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

2. ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรม ของ ตร. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

บช.ศ.

บช.ศ.

บช.ศ.

บช.ศ.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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4. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบ
ด้านการศึกษาอบรมหลักสูตรประจำ ของ ตร. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
5. ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของ ตร. สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบจัด
การศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทาง
และเทคนิค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
6. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรมหลักสูตร
ผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
6.1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา

- จำนวนข้าราชการตำรวจเข้ารับการสัมมนาตามโครงการฯ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

บช.ศ.

บช.ศ.

- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

บช.ศ.

บช.ศ.

- จำนวนข้าราชการตำรวจเข้ารับการสัมมนาตามโครงการฯ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

บช.ศ.

บช.ศ.

- จำนวนข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบเกณฑ์เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100

รร.นรต.

รร.นรต.

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

- จำนวนข้าราชการตำรวจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100

รร.นรต.

รร.นรต.

กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.2.4 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
เจ้าภาพระดับนโยบาย

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยปฏิบัติ
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• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

•
•
•

กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รร.นรต.)
สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการ
ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย (สบร.)

• ทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

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

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

บช.ศ.

บช.ศ.

- จำนวนผลงานวิจัยนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ที่จะนำไปใช้
ประโยชน์กับหน่วยงาน ชุมชน หรือสังคมอย่างน้อย 1 ชิ้น
- จำนวนความร่วมมือด้านการศึกษา การฝึกอบรม และกิจกรรม
ทางวิชาการอื่น ๆ อย่างน้อย 1 เรื่อง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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3. โครงการพัฒนาวิชาการตำรวจ (ไทย – จีน)

- มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการการเดินทางไปศึกษา
ดูงานประชุม ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการตำรวจในสังกัดและ
นักเรียนนายร้อยตำรวจ ของทั้ง 2 สถาบัน จำนวน 4 ครั้ง

รร.นรต.

รร.นรต.

4. โครงการศึกษาความร่วมมือทางวิชาการตำรวจเพื่อนบ้าน
(เวียดนาม)

- การแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการการเดินทางไปศึกษา
ดูงานประชุม ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการตำรวจในสังกัดและ
นักเรียนนายร้อยตำรวจ ของทั้ง 2 สถาบันจำนวน 4 ครั้ง

รร.นรต.

รร.นรต.

5. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนตำรวจ
กัมพูชา

- มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการการเดินทางไปศึกษา
ดูงานประชุม ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการตำรวจ
ของทั้ง 2 สถาบัน จำนวน 2 ครั้ง

รร.นรต.

รร.นรต.

กลยุทธ์ที่ 4.2.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ข้าราชการตำรวจ
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.3.1 บริหารจัดการค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ให้แก่ข้าราชการตำรวจมีความภาคภูมิใจและปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

•

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
สำนักงานกำลังพล (สกพ.)

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

•

หน่วยปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

.

1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักส่วนกลางของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ
2. จัดกิจกรรมในวันสำคัญให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจ
ที่พักอาศัยบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3. โครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 17

- ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามสัญญาจ้าง

หลัก/ร่วม
สกพ.

ปฏิบัติ
สกพ.

สกพ.

สกพ.

สกพ.

สกพ.

สกพ.

สกพ.

- ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรม

- ระดับความสำเร็จของการจัดงานสมรสสวัสดิการให้กับข้าราชการ
ในสังกัด ตร. โดยจัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นสวัสดิการ
แก่ข้าราชการตำรวจ
4. ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจาก - ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการ
การปฏิบัติหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่ฯ ได้รับการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ร้อยละ 100

กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.3.2 เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬาและร่างกายให้แก่ข้าราชการตำรวจ
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

•
•

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
สำนักงานกำลังพล (สกพ.)
โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.)

•

หน่วยปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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- โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

- ข้าราชการตำรวจผ่านเกณฑ์การประเมินทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สกพ./รพ.ตร.

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

กลยุทธ์ที่ 4.2.4 ส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

•

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)

•

หน่วยปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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- การประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่
ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตำรวจ

- ระดับความสำเร็จของหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติ
ปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
โดยได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
(โล่และเข็ม)

บช.ศ.

บช.ศ.

กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.4.1 ส่งเสริม จูงใจ และรักษาคนดี คนเก่ง ไว้ในองค์กร
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

•

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
สำนักงานกำลังพล (สกพ.)

•

หน่วยปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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1. ประเมินผลการคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการอบรม - ระดับความสำเร็จของการประเมินผลการคัดเลือกข้าราชการ
หลักสูตรและโครงการต่าง ๆ ภายนอกสำนักงานตำรวจ
ตำรวจเข้ารับการอบรมหลักสูตรและโครงการต่าง ๆ ภายนอก
แห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2. ให้ทุน/ส่งเข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ /การทบทวน
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้รางวัลในการปฏิบัติงาน
ในโครงการต่าง ๆ เช่นการให้รางวัลการปฏิบัติงาน/รางวัล
การฝึก/การปฏิบัติหน้าที่โดยนับอายุราชการทวีคูณ
ใน 3 จังหวัด

สกพ.

สกพ.

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3 เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร
กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม เหมาะสม โดยผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล ให้ค ำปรึกษา
แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ โดยนำผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ประกอบการพิจารณา ตามหลักการของระบบคุณธรรม อันจะเป็นการสร้ างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจ
ในการพัฒนาผลงานของข้าราชการ
ส่งเสริมวินัยของข้าราชการตำรวจ ให้มีมาตรการปลูกจิตสำนึกในหน่วยงาน ตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรม และใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารองค์กร และมีการอบรม สร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน โดยไมให้เสียหายแกราชการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริ ต สามารถตรวจสอบ
ได้ ตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรม และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร
เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามระเบียบ วิธีปฏิบัติ และสามารถตรวจสอบได้ โดยปลูกฝังทัศนคติค่านิยมของบุคลากรให้ปฏิเสธ
และต่อต้านการทุจริต สามารถปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย ถูกต้อง รวดเร็ว
เพื่อสร้างความเข้าใจ รับรู้ ของประชาชน ต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พัฒ นาปรับปรุงเทคนิคในการสื่อสารต่อประชาชนให้เข้าถึงง่าย ชี้แจงประเด็น
ข่าวสารต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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กลยุทธ์ที่ 4.3.1 ป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
หน่วยปฏิบัติ
• • สำนักงานจเรตำรวจ (ศูนย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ)
• ทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(จต.)
• • กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (กองบังคับการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
(บช.ก.(บก.ปปป.))
• • สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.)
• • กองวินัย (วน.)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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1. กำหนดมาตรการและกลไกในการป้องกันปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ และมาตรฐานการปฏิบัติตาม
วินัยของข้าราชการตำรวจ
1.1 ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ตามแผนการตรวจสอบ
โดยนำหลักธรรมาภิบาล และนโยบายความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ มาประกอบการพิจารณา
1.2 โครงการอบรมสัมมนาพัฒนากลไกการป้องกัน การ
ทุจริตและปราบปราม การทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม

- จำนวนหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบที่ตรวจไม่พบ
ข้อสังเกต และพบข้อบกพร่องเล็กน้อยได้แนะนำปรับปรุงแก้ไข
ระหว่างการตรวจสอบ (บัญชี 1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สตส.

สตส. และหน่วยรับตรวจ

- จำนวนข้าราชการตำรวจที่ได้รับการอบรม ไม่น้อยกว่า 250 นาย

จต.

จต.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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1.3 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน - ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
ของหน่วยงานฯ ไม่น้อยกว่าระดับ B (75.00 – 84.99 คะแนน)
Assessment : ITA)
1.4 โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน
- ระดับความสำเร็จของการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ
ด้านวินัย
ผู้ปฏิบตั ิงานด้านวินัย
- จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
1.5 โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ผู้ทำหน้าที่สืบสวนและ - ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ภ.1 – 2 ได้รับการฝึกปฏิบัติ
สอบสวนในการดำเนินการทางวินัยข้าราชการตำรวจที่ถูก
ทำสำนวนการสืบสวน/สอบสวน จำนวน 100 นาย
ร้องเรียนกล่าวหาว่าทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ภ.1 – 2 ที่ได้รับการฝึกปฏิบัติ
ทำสำนวนการสืบสวน/สอบสวน มีความรู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
1.6 โครงการตรวจเร่งรัดการดำเนินการทางวินัยตามที่
-จำนวนเรื่องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการได้รับการตรวจเร่งรัด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการ
แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
1.7 ดำเนินการทางวินัยข้าราชการตำรวจที่บกพร่องในการ - จำนวนข้าราชการตำรวจที่บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ ได้รับการ
ปฏิบัติหน้าที
ลงโทษทางวินัย ร้อยละ 100

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

จต.

จต.

วน.

วน.

วน.

วน.

วน.

วน.

วน.

วน.

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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1.8 ดำเนินการทางวินัยข้าราชการตำรวจที่ถูกร้องเรียน
กล่าวหาว่าทุจริตและประพฤติมิชอบ

- จำนวนข้าราชการตำรวจที่กระทำผิดฐานทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ได้รับการลงโทษทางวินัย ร้อยละ 100

1.9 สืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
1.10 ร่วมปราบปรามคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายด้านการ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วน.

วน.

- สำนวนสืบสวนและสอบสวนทีส่ ามารถนำส่ง ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท.
ให้ดำเนินการตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 50 คดี

บช.ก.
(บก.ปปป.)

บช.ก.
(บก.ปปป.)

- ผลการดำเนินการปราบปรามคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายด้านการปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป้าหมายการตรวจสอบไม่น้อยกว่า
360 แห่ง)

บช.ก.
(บก.ปปป.)

บช.ก.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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1.11 รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้าง ของหน่วยงานราชการ ไม่น้อยกว่า 360 แห่งต่อปี
โดยนำร่องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ตรวจสอบ แนะนำ ติดตาม ประเมินผลการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหน่วย
ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
2.1 พัฒนาแนวทางการตรวจสอบภายใน
1) ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน
ของผู้ตรวจสอบโดยหน่วยรับตรวจ
2) พัฒนาประสิทธิภาพผู้ตรวจสอบภายในด้านการเงิน
การบัญชี และพัสดุ

- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้รับการตรวจสอบ ร้อยละ 100

- ผู้รับตรวจมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
ภายในของผู้ตรวจสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- จำนวนผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการอบรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

บช.ก.
(บก.ปปป.)

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

สตส.

สตส. และหน่วยรับตรวจ

สตส.

สตส. และหน่วยรับตรวจ

กลยุทธ์ที่ 4.3.2 สร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจอย่างทันต่อสถานการณ์และทั่วถึง
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• กองสารนิเทศ (สท.)

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์ดังนี้
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. พัฒนาเทคนิคการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้และเข้าใจในรูปแบบต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลและสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติได้ทันต่อสถานการณ์
2. วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลและสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติได้ทัน

- ประชาสัมพันธ์ออกอากาศ ข่าวต้นชั่วโมงผ่านวิทยุฯ ในเครือข่าย
ตร. 44 สถานีทั่วประเทศ

3. ชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์ในการชี้แจง
ประเด็นข่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สท.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

- ประชาสัมพันธ์ออกอากาศ ข่าวต้นชั่วโมงผ่านวิทยุฯ ในเครือข่าย
ตร. 44 สถานีทั่วประเทศ

สท.

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

- ร้อยละของการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

สท.

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์ดังนี้
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ
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4. เพิ่มช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
4.1 ผลิตสื่อและพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของสื่อ
ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ข่าวสาร
ของตำรวจให้ประชาชนรับทราบ

- จำนวนช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง

สท.

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

4.2 โครงการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ (Police TV)

- ผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ รวมถึงการนำรายการ
ที่ออกอากาศแล้วมาฉายซ้ำตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งอายุสัญญา

สทส.

ทุกหน่วยในสังกัด ตร.

5.แผนการประชาสัมพันธ์พฤติการณ์อาชญากรรม
ให้ประชาชนรู้เท่าทัน

- จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์พฤติการณ์อาชญากรรม
ไม่น้อยกว่า 12 เรื่อง/ปี

สท.

สท.

6.แผนการประชาสัมพันธ์ด้านการอำนวย ความสะดวก
ให้กับประชาชนในด้านต่าง ๆ

- จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 1,000 ครั้ง/ปี

สท.

สท.

กลยุทธ์ที่ 4.3.3 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สำนักงานกำลังพล (สกพ.)

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

- โครงการทบทวนปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ - ระดับความสำเร็จของการทบทวน ปรับปรุงประเมินประเมินผล
ระดับบุคคล
การปฏิบัติราชการระดับบุคคล

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
สกพ.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วยในสังกัด ตร.
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การขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
• แนวทางการขับเคลื่อน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ
โดยกำหนดขั้นตอนและแนวทางให้ หน่วยในสังกัดดำเนินการ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่สามารถบรรลุผลสำเร็จ
ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
1. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยรองรับ
1.1 ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ/
กองบังคับการ
ส่วนราชการในสังกัดสานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
ที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ
(สยศ.ตร. สกบ. สกพ. สงป. กมค. สง.กตร. จต. และ สตส.)

1. จัดทําแผนปฏิบัติราชการของหน่วยในระดับ
กองบัญชาการ เพื่อรองรับการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ
ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

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

1. จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี

งบประมาณของหน่วยในระดับกองบังคับการ
เพื่อรองรับการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ
ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

2. ส่งแผนปฏิบัติราชการฯ ตามข้อ 1
ให้กองบังคับการในสังกัด เพื่อนําไปเป็นกรอบ
แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการหรือ
แผนปฏิบัติการของหน่วยรองรับ

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

1. จัดทําแผนปฏิบัติราชการของหน่วยในระดับกองบัญชาการ เพื่อรองรับการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

2. ส่งแผนปฏิบัติราชการฯ ของหน่วยที่ได้จัดทําตามข้อ 1 ให้กองบังคับการในสังกัด
เพื่อนําไปเป็นกรอบแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติการของหน่วยรองรับ

2. การขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยรับผิดชอบหลักในระดับต่าง ๆ
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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2.1 หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบาย
หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบาย
1. ศึกษาเป้าหมาย และตัวชี้วัด ของแผนระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง และแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564เพื่อจัดทำองค์ประกอบและปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ (Key Success Factors) และ
กำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด รองรับเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โดยมุ่งเน้น
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และยึดหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship) ใน
เป้าหมายของแผนแต่ละระดับ
2. ประสานหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายในภาพรวม
3. รวบรวมผลการดำเนินงาน 2 รอบ คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน จากเจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่กำกับ

ดูแล ตามข้อ 2.2
แล้วส่งผลให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผ่านสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ) ตามกรอบการรายงานทีก่ ำหนด

2.2 เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์/ปฏิบัติของกลยุทธ์
หน่วยปฏิบัติ

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
กำหนดนโยบาย/แนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

1. ศึกษาและวิเคราะห์กลยุทธ์ที่รบั ผิดชอบตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และนำมากำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด ให้สอดคล้อง
รองรับ โดยพิจารณาแนวทางการพัฒนา เป้าหมาย และตัวชี้วัด ทั้งในระดับประเทศ
ที่เกี่ยวข้องอีกส่วนหนึ่ง เพื่อใช้ในการเสนอประกอบการพิจารณา จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. ทบทวน/ปรับปรุง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ของโครงการตามข้อ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอจัดทำคำขอ
ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของผลการดำเนินงานอย่างน้อย 2 ระดับ ได้แก่ ผลผลิต (Output)
และผลลัพธ์ (Outcome)

3. รวบรวมผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน จากหน่วยรับผิดชอบหลักของ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ที่รับผิดชอบ ตามข้อ 2.3 แล้วส่งผลดังกล่าวให้
เจ้าภาพ
ขับเคลื่อนระดับนโยบายตามข้อ 2.1 ตามกรอบการรายงานที่กำหนด

2.3 หน่วยรับผิดชอบของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก
1. จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
โดยยึดหลักเกณฑ์การให้คะแนน
และวิธีการคำนวณตามแนวทางการติดตาม
และประเมินผล
ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด

ปฏิบัติ

1. จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
โดยยึดหลักเกณฑ์การให้คะแนน และวิธีการ
คำนวณตามแนวทางการติดตามและ
ประเมินผล
ที่สำนัพ.ศ.
กงานตำรวจแห่
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ
2564 งชาติกำหนด
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2. ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่รับผิดชอบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด
3. รวบรวมผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน
จากหน่วยปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม และตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
แล้วรายงานผลในภาพรวมไปยัง
เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
ของกลยุทธ์ ตามข้อ 2.2

3. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
3.1 สร้ า งความรู้ ค วามเข้ าใจแก่ ทุ กหน่ วยในสั ง กั ด เกี่ ย วกั บวั ต ถุ ประสงค์ เป้ าหมายของ
แผนปฏิ บั ติ ราชการสำนั ก งานตำรวจแห่ งชาติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์
ด้านการจัดทำแผนปฏิบั ติราชการของหน่ วยรองรับ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ เกิดการปฏิบัติที่มีความถูกต้อง
และเป็ นไปในรูปแบบเดีย วกัน รวมทั้งให้ หน่วยงานของรัฐ และประชาชน สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูล
ได้โดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว
3.2 ขั บ เคลื่ อ น ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการสำนั ก งาน
ตำรวจแห่ งชาติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยนำผลการดำเนิ น งาน ข้ อ เสนอแนะ และข้ อ คิ ด เห็ น
มาทบทวนปรับปรุงนโยบายการบริหารงานและแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ให้มีความครอบคลุมและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน

• แนวทางการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
จากผลการดำเนิ น การที่ ผ่ านมายั งพบว่ ามี ห น่ วยงานในสั งกั ดที่ รั บผิ ดชอบเป้ าหมายและตั วชี้ วั ด
ขาดการขับเคลื่อนติดตามและปรับปรุงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลการปฏิบัติไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนด จะเห็ น ได้ ว่าในการติ ดตาม และประเมิ นผลในปั จจุบั น นอกจากสำนั กงานตำรวจแห่ งชาติจะต้อ ง
ขับ เคลื่ อนติดตามและประเมิน ผล ตามยุ ทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตามหน้าที่ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติแล้วยังต้องขับเคลื่อนติดตาม ประเมินผล
ตัวชี้วัดจากหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศ และระดับสากล ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำตัวชี้วัดเหล่านั้น
มากำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเมื่อถึงรอบ
ระยะเวลาในการรายงานผลของหน่ วยงานภายนอกทั้ งในประเทศ และระดับสากลข้างต้น สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติจะนำผลการดำเนินงานของแต่ละตัวชี้วัดไปรายงานตามกรอบการประเมินต่าง ๆ ซึ่งมีรูปแบบและวิธีการ
ในการรวบรวมผลการดำเนินงาน และหน่วยที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการ ดังนี้
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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หน่วยรับผิดชอบหลัก
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี
เป็นผู้รายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
ที่ได้นำเข้ามูลเข้าสู่ระบบ
eMENSCR ไว้ โดยตรง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยสำนักงานยุทธศาสตร์
ตำรวจ คัดเลือกตัวชี้วัด
ที่สำคัญ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ และตัวชี้วัด
ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
เพื่อรายงานผลตามกรอบ
แนวทางการประเมิน

นำผลการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ที่ได้
ประเมินตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ไปใช้สำหรับการ
รายงานผลการดำเนินงานของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรอบแนวทางการประเมิน ผลการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีแนวทางการประเมิน
หลักอยู่ 2 แบบ ดังนี้
- การรายงานผลการประเมิ น ตามแผนปฏิ บั ติร าชการตามแผนปฏิ บั ติร าชการสำนั กงานตำรวจ
แห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. การจัดทำรายละเอียด : หน่วยรับผิดชอบหลักจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ในแต่ละกลยุทธ์ที่หน่วยรับผิดชอบ และเจ้าภาพระดับนโยบาย จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์
ที่หน่วยรับผิดชอบ ตามระยะเวลาที่กำหนด
2. การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มีกรอบระยะเวลาการรายงานผล จำนวน 2 ครั้ง คือ รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน และรายงาน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน โดยมีขั้นตอนการรายงานผลและเก็บรวบรวมผลการดำเนินงาน
ดังนี้
2.1 สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
: รวบรวมผลการดำเนิ นงานจากเจ้ าภาพขับเคลื่ อนระดั บนโยบาย และจั ดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2.2 หน่วยปฏิบัติ (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
: รายงานผลการดำเนินการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามรายละเอียดตัวชี้วัด ที่หน่วย
รับผิดชอบหลักร้องขอ ตามระยะเวลาที่กำหนด
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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2.3 หน่วยรับผิดชอบหลัก แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแต่ละกลยุทธ์
: รายงานผลการดำเนินการความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน และผลการดำเนินการตามรายละเอียด
ตั ว ชี้ วั ด รอบ 12 เดื อ น จากหน่ ว ยปฏิ บั ติ เพื่ อ สรุ ป ผล และรายงานผลการดำเนิ น การตามตั ว ชี้ วั ด ไปยั ง
เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ ตามระยะเวลาที่กำหนด
2.4 เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
: รวบรวมผลการดำเนินการความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน และผลการดำเนินตามรายละเอียด
ตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน ในแต่ละแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ที่รับผิดชอบจากหน่วยรับผิดชอบหลัก ไปยัง เจ้าภาพ
ระดับนโยบาย ตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด
: รายงานผลการดำเนินความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน และ ผลการดำเนินการตามรายละเอียด
ตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และผลการประเมินตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์ จากเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ เพื่อสรุป และรายงานผลการดำเนินการ ไปยัง สยศ.ตร. (ยศ.) ตามระยะเวลาที่กำหนด
2.5 เจ้าภาพระดับนโยบาย
: รายงานผลการดำเนินความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน และผลการดำเนินการตามรายละเอียด
ตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และผลการประเมินตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์จากเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ เพื่อสรุปและรายรายงานผลการดำเนินการ ไปยัง สยศ.ตร.(ยศ.) ตามระยะเวลาที่กำหนด
ตารางกรอบระยะเวลาในการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตร. อนุมัติแผนปฏิบตั ิ
ราชการ ปี 64

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เจ้าภาพระดัตร.บนโยบาย
หน่วยรับกผิงานตำรวจแห่
ดชอบตัวชี้วัด ส่งงชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิวบชี้วัตรายงานผลตามแผนฯ
ิรปีาชการสำนั
รวบรวมผลตั
ด
ั
2563
ของ ตร. ปีรายละเอี
งบ 2563ยใน
ดตัวชี้วัด (KPI
ส่ง สยศ.ตร.eMENSCR
Template) ปีงบ 2564

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.
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การรายงานผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนั กงานตำรวจแห่ งชาติได้จัดทำกรอบการประเมินตามมาตรการฯ ดังกล่าว โดยคัดเลื อก
ตัว ชี้วัด ตามแผนปฏิ บั ติร าชการ และตัว ชี้ วัดตามพระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ ส อดคล้ อ ง
กับ ตัว ชี้ วัดจากหน่ ว ยงานภายนอก ตามแนวทางการประเมิ น ผลตามระเบี ยบว่าด้ ว ยการติด ตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 – 2565
และการประเมิ น ตามตั ว ชี้ วัด ความสามารถในการแข่ งขั น (World Economic Forum (WEF)) และ (World
Competitiveness Ranking (IMD)) ประกอบด้วย 3 - 6 ตัวชี้วัด โดยมีองค์ประกอบการประเมิน 1) การประเมิน
ประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) ร้อยละ 70 และ 2) การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน
(Potential Base) ร้อยละ 30
ตารางกรอบการประเมินตัวชี้วัดการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน
การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน
Performance Base (ร้อยละ 70) 3 - 5 ตัวชี้วัด
Potential Base (ร้อยละ 30) 1 ตัวชี้วัด
- ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย
รัฐบาล โดยนโยบายเร่งด่วน เช่น การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
มติ ครม. ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda
KPI)
- ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ
- ผลการดำเนินตามนโยบายสำคัญที่เป็นการบูรณาการ
ร่วมกันหลายหน่วยงาน (Joint KPIs)
- ผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน งานประจำ
งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย
ภารกิจในพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(Function KPI)/ (Area KPI)

- ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่ระบบราชการ 4.0
• การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (ร้อยละ 15)
 การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize
Data) ทั้งข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงาน และข้อมูลที่
เผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก/สาธารณะ (Open Data)
 การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data)
 การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน
(Digitalize Process) เพื่อนำไปสู่การให้บริการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ (Decision Making)
 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงาน
หรือการให้บริการ (E Service)
• การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (ร้อยละ 15)

ตารางกรอบระยะเวลาในการประเมินตัวชี้วัดการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตร. สรุปผลการประเมินส่วนราชการฯ เสนอ นรม.
หรือ รอง นรม. ที่ ได้ รั บ มอบหมายประเมิ น และ
งผลการประเมินฯ ให้ สำนักงาน ก.พ.ร. รวบรวม
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.ส่2564
ส่ง นรม. หรือ รอง นรม. ที่ได้รับมอบหมาย พร้อม
หน่วยงานอื่นต่อไป

149

รายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัด
รอบ 12 เดือน
รายงานความก้าวหน้า
รอบ 6 เดือน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยรับผิดชอบหลัก
ของแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ขับเคลื่อนตัวชี้วัด
จัดทำคู่มือและขออนุมัติ ตร.
ในการประเมินผล
คัดเลือกตัวชี้วัดตามกรอบแนวทาง
การประเมิน
ขออนุมัติ ตร. กรอบแนวทางการประเมิน

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค.
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ส่วนที่ 5
ภาคผนวก

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม
ปี 2564

จำนวนเงิน
รวมทั้งสิ้น

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการบุคลากรภาครัฐ
แผนงานพื้นฐาน
ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ
กิจกรรม : การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน
กิจกรรม : การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
กิจกรรม : การป้องกัน ปราบปราม และดำเนินคดี การกระทำความผิดค้ามนุษย์
และความผิดที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม : การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา
กิจกรรม : การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง
กิจกรรม : การสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ
กิจกรรม : การปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

122,261,678,900
81,325,963,200
81,325,963,200
9,861,678,000
6,723,297,800
2,465,049,200
82,843,100
54,316,300
81,007,000
289,263,400
8,498,800
86,850,100

กิจกรรม : การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต และผู้ค้ายาเสพติด
กิจกรรม : การดำเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ

1,815,231,900
366,455,900

กิจกรรม : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขต
น่านน้ำและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล

1,473,782,100

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

3,138,380,200

กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขต
จังหวัดชายแดนภาคใต้

3,138,380,200

รวมแผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
โครงการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
กิจกรรม : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

28,996,768,200
1,649,869,700
1,649,869,700
160,265,700
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม
ปี 2564
กิจกรรม : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

จำนวนเงิน
1,489,604,000

แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ
โครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

23,899,555,300
4,121,403,800

กิจกรรม : จัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

4,121,403,800

โครงการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

893,884,500

กิจกรรม : การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

893,884,500

โครงการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน
กิจกรรม : การให้บริการสุขภาพ
กิจกรรม : การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
กิจกรรม : การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช
กิจกรรม : การตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์
ตำรวจ

18,884,267,000
512,778,200
15,722,246,700
15,192,200
408,230,500

กิจกรรม : การผลิตและฝึกอบรมตำรวจ
กิจกรรม : การสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน
กิจกรรม : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

958,772,300
31,048,600
1,235,998,500

แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้า
มนุษย์

80,371,800
80,371,800

กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำผิดค้า
มนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง

80,371,800

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ
กิจกรรม : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการที่พักอาศัย
กิจกรรม : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา

3,366,971,400
3,366,971,400
2,615,081,400
87,409,000
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม
ปี 2564
กิจกรรม : การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย
รวมแผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

จำนวนเงิน
664,481,000
1,527,269,500
245,709,000
201,225,700
43,255,000

กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ตำรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

157,970,700

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

44,483,300
44,483,300

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
กิจกรรม : การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียน ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

1,267,459,000
265,452,900
265,452,900

โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด
กิจกรรม : การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

1,002,006,100
1,002,006,100
8,870,000
8,870,000

กิจกรรม : พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

8,870,000

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

5,231,500
5,231,500

กิจกรรม : การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
กองทุน: เพื่อการสอบสวนและสอบสวนคดีอาญา
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แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา

พันธกิจ
●ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
●บังคับใช้กฎหมายและอานวยความยุติธรรมทางอาญา
●รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของราชอาณาจักร

