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ความเป็นมาและความสําคัญ
ความเป็นมา
ปัจจุบันรัฐบาลได้กําหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ไว้แล้ว
โดยประกอบด้ ว ย ๖ ยุ ท ธศาสตร์ คื อ ๑) ความมั่ น คง ๒) การสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น
๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๔) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ได้ออก
แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) ระยะเวลา ๕ ปี โดยมี
๑๐ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ๒) การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้าในสังคม ๓) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ๔) การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๕) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่
ความมั่งคั่ง และยั่งยืน ๖) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย ๗) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ๘) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ๙) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ๑๐) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา แล้วนั้น
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ กําหนดให้
คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการ ของคณะรัฐมนตรี และ
มาตรา ๑๖ ให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินดังกล่าว ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยให้ระบุ
สาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ ของงาน รวมทั้ง
ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ

ความสําคัญ
แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ซึ่งจัดทําขึ้นอย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔ และยุทธศาสตร์กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ
ประกอบด้ ว ย วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ค่ า นิ ย มหลั ก ขององค์ ก รและยุ ท ธศาสตร์ ซึ่ ง ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะทํางาน กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางแล้ว กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางจึงได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กําหนดกลยุทธ์/แนวทางดําเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเพื่อให้
หน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนําไปปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วย
ให้ยุทธศาสตร์ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางขับเคลื่อนตามเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
ระบุให้เห็นถึงความสอดคล้องกับงบประมาณประจําปีของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ความเชื่อมโยง
กั บแผนบริ ห ารราชการแผ่น ดิ น และแผนงบประมาณ กรอบแนวทางการประเมิน ผลตามพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และตามคํารับรองการปฏิบัติราชการอีกส่วนหนึ่งด้วย

๒

วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์การ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ เป็ นหน่วยงานบั งคั บใช้ กฎหมายเฉพาะทาง สนับสนุน ถ่ วงดุ ล และเป็นผู้นําด้านการบังคับ ใช้
กฎหมาย”
ค่านิยมกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
SMART
Specific
Measurable
Achievable
Reasonable/Realistic
Time Constrained
เน้นหลัก ๓T

มีความเฉพาะเจาะจง ทํางานเฉพาะทาง
สามารถวัดได้
สามารถปฏิบัติได้อย่างประสบผลสําเร็จ
มีเหตุมีผล สมเหตุสมผล และมีความเป็นไปได้
มีกรอบเวลาในการปฏิบัติ และทําสําเร็จในกรอบเวลา
Team + Tools + Training

พันธกิจ
๑. ถวายความปลอดภัยแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถฯ
และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างสูงสุด
๒. ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเฉพาะด้าน ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่
๒.๑ อาชญากรรมที่จําเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
๒.๒ ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
๒.๓ อาชญากรรมที่ต่างประเทศให้ความสําคัญ
๓. ให้บริการแก่ประชาชน
๔. อํานวยความยุติธรรมให้กับประชาชนตามหลักนิติธรรม
๕. รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
๖. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
๗. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

๓

นโยบายผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
๑. ปกป้อง เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
(Reverence for Royal Institution)
๒. ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กระทรวง กรม และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
(Steering Public Policy)
๓. เน้นงานเฉพาะทาง อาชญากรรมที่เป็นองค์กร เครือข่าย ซับซ้อน สร้างความเสียหายรุนแรง
มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
(Specialization and Skills)
๔. เป็นแบบอย่างการทํางานและเผยแพร่องค์ความรู้ในงานตํารวจสมัยใหม่
(Model)
๕. เน้นการทํางานเชิงรุก และบูรณาการร่วมทุกภาคส่วน
(Teamwork and Active Policing)
๖. ทํางานอยู่บนพื้นฐานของหลักการที่ถูกต้อง และพัฒนาการทํางานให้ดีขึ้น
(Good Policing)
๗. มีความสมัครสมานสามัคคี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และชื่อสัตย์สุจริต
(Morality and Ethics)
๘. มีความมุ่งมัน่ ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของประเทศ
และประชาชนเป็นศูนย์กลาง
(Dedication and People centered)
๙. ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในด้านผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)
๑๐. สร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อถือ และความศรัทธาให้เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน
(Trust)

๔

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS)
จุดแข็ง (STRENGTHS)
๑. เป็นหน่วยงานหลักที่บังคับใช้กฎหมายเฉพาะทางของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๒. เป็นหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ครอบคลุมทั้งประเทศ
๓. เป็นหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมเฉพาะทางที่มีอํานาจหน้าที่กว้างขวางที่สุดในประเทศ
๔. เป็นหน่วยงานที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ให้ความเชื่อถือ
๕. บุคลากรที่ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีความสามารถเฉพาะตัวสูง
๖. ความก้าวหน้าและการพัฒนาในศาสตร์ ความรู้ รวมทั้งเครื่องมือ และเทคโนโลยีในงานตํารวจมากขึ้น
จุดอ่อน (WEAKNESS)
๑. การทํางานขาดความชัดเจนในงานเฉพาะทาง หรืองานที่ซับซ้อน เป็นเครือข่าย สร้างความเสียหาย
รุนแรง
๒. ขาดการบูรณาการภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน
๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานขาดความเชื่อมโยงระหว่างผลงานและเป้าหมายของหน่วยงาน
๔. การทํางานไม่เน้นในเรื่องการป้องกันอาชญากรรม
๕. ระบบบริ ห ารงานบุ ค คลยั ง ไม่ เ อื้ อ อํ า นวยต่ อ การทํ า งานให้ บ รรลุ ผ ลขาดแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร
ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
๖. ระบบงบประมาณและทรัพยากรยังไม่เพียงพอกับภาระงาน
๗. ภาระหน้าที่ล่อแหลมต่อการแสวงหาผลประโยชน์
โอกาส (OPPORTUNITIES)
๑. ประชาชนและสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานของตํารวจมากขึ้น
๒. ประชาชนและสั งคมมี ความตื่นตัวและต้ องการในเรื่ องการป้ องกันอาชญากรรมและการบริการ
จากตํารวจมากขึ้น
๓. อาชญากรรมมีความเปลี่ยนแปลงโดยมีลักษณะเป็นองค์กร เครือข่าย มีความซับซ้อน ทําให้บทบาท
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางมีความสําคัญมากขึ้น
๔. สั ง คม ประชาชนและหน่ วยงานต่ างๆ ให้ การยอมรั บในการทํ างานของกองบั ญชาการตํ ารวจ
สอบสวนกลาง
ภาวะคุกคาม (THREATS)
๑. อาชญากรรมในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางส่งผลกระทบต่อประเทศ
ในภาพรวม
๒. หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในด้านต่างๆ เกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก
๓. อาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมที่เป็นองค์กรและเป็นเครือข่าย มีปริมาณที่มากขึ้น
๔. การทํางานถูกแทรกแซงจากภาคส่วนต่างๆ
๕. การสื่อสารทางสังคมออนไลน์ (Social Network) มีผลกระทบต่อความเชื่อถือและความรู้สึก
ของสังคมต่อการทํางานของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง

๕

ยุทธศาสตร์กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ปัจจัยคุกคามจากสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง รวมทั้งการพิจารณา
บนพื้นฐานของวิสัยทัศน์และพันธกิจ ทําให้ได้มาซึ่งยุทธศาสตร์ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เป้าประสงค์ ๑.๑ : ปกป้อง เทิดทูน และพิทกั ษ์รักษาไว้ซงึ่ สถาบันพระมหากษัตริย์
(Reverence for Royal Institution)
ตัวชี้วัด ไม่มีเหตุระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท ร้อยละ ๑๐๐
กลยุทธ์ ๑ - ถวายความปลอดภั ยสํ าหรั บองค์ พระมหากษั ตริ ย์ พระราชิ นี พระรั ชทายาท ผู้ สํ าเร็ จ
ราชการ แทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้ถือ
ว่าเป็นภารกิจสําคัญสูงสุด
- ปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
กลยุทธ์ ๒ - การทํากิ จกรรมภายในและนอกหน่วย ตลอดจนแสวงหาความร่วมมื อจากประชาชน
ในการร่ วมกิ จ กรรมการรณรงค์ ซึ่ งแสดงออกถึ งความจงรั กภั กดี
อย่ างทั่ วถึ ง
และเป็ น รู ป ธรรม ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ สั ง คมได้ รั บ ทราบถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
ของสถาบันกษัตริย์
กลยุทธ์ ๓ - ประสานการปฏิ บั ติ กั บสํ านั กงานตํ ารวจราชสํ านั กประจํ าและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง
ทั้ ง ภายใน และภายนอกกองบั ญ ชาการตํ า รวจสอบสวนกลางอย่ า งใกล้ ชิ ด พั ฒ นา
และปรับปรุงแผนการปฏิบัติในการถวายความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เตรียมความพร้อม
ด้านยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการถวายความปลอดภัย
กลยุทธ์ ๔ - ฝึกอบรม ซักซ้อมการปฏิบัติในเรื่องการถวายความปลอดภัย
เป้าประสงค์ ๑.๒ : ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กระทรวง กรม และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
(Steering Public Policy)
ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
กลยุทธ์ ๑ - ขับ เคลื่อ น ปฏิ บั ติต ามนโยบายของรั ฐ บาลและสํ านั ก งานตํารวจแห่งชาติ (Steering
Public Policy)
กลยุทธ์ ๒ - เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อน
แก่ประชาชน ชุมชน และที่มีผลกระทบต่อสังคมในทุกระดับชั้น
กลยุทธ์ ๓ - ปรับปรุง พัฒนาระบบงานและกระบวนงานของหน่วยให้มีประสิทธิภาพ จัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ ๔ - พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการตอบสนองนโยบาย

๖
เป้าประสงค์ ๑.๓ : เน้นงานเฉพาะทางอาชญากรรมทีเ่ ป็นองค์กร เครือข่าย ซับซ้อน สร้างความเสียหาย
รุนแรง มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ (Specialization and Skill)
ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
กลยุทธ์ ๑ - ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเฉพาะทางของหน่วย และอาชญากรรมข้ามชาติ
กลยุทธ์ ๒ - มี แ ผนการปฏิ บั ติ ง าน การรายงานและการประเมิ น ผล ศึ ก ษาและระบุ ง านที่ เ ป็ น
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของหน่วย
ศึกษาและระบุงานในอํานาจหน้าที่ที่ซับซ้อน
เป็นเครือข่าย สร้างความเสียหายรุนแรง มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
กลยุทธ์ ๓ - สร้างเทคนิคและจัดหาเครื่องมือเพื่อใช้ในการทํางานเฉพาะทาง ทํางานในลักษณะรายเรื่อง
(Story-Based Approach) รวบรวมและใช้แผนประทุษกรรม (Modus Operandi)
ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
กลยุทธ์ ๔ - สร้ างบุ ค ลากรให้ มี ความชํ านาญ (Skill) ในงานเฉพาะทาง ทํ างานเป็ นที มและบู รณาการ
(Teamwork)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัตงิ าน
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
เป้าประสงค์ ๒.๑ : ประเมินผลการปฏิบตั งิ านทัง้ ในด้านผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)
ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ ๑ - มีการประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยงานด้านผลผลิต (Output) ในรูปแบบหน่วยงาน
ประเมินตนเอง และประเมินโดยหน่วยงานภายนอก
กลยุทธ์ ๒ - ประเมินผลการปฏิบัติงานผลลัพธ์ (Outcome)
กลยุทธ์ ๓ - มีการเก็บข้อมูลในรูปแบบการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติ และผลลัพธ์ของการปฏิบัติ
กลยุทธ์ ๔ - มีการประเมินผลงานบุคลากร (Assessment Oriented)
เป้าประสงค์ ๒.๒ : สร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อถือ และความศรัทธาให้เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน (Trust)
ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
กลยุทธ์ ๑ - ศึ ก ษาปั ญ หาความไม่ เ ชื่ อ มั่ น ของประชาชน และมุ่ ง มั่ น ทํ า งานเพื่ อ แก้ ปั ญ หา
ความไม่เชื่อมั่นของประชาชน ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน เสริมสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีขององค์กร
- นํามาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมาบังคับใช้กับข้าราชการ
ตํารวจ ที่ประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง
กลยุทธ์ ๒ - ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน มีความน่าเชื่อถือ ศรัทธา (Trust)
กลยุทธ์ ๓ - ทํางานบริการประชาชนควบคู่กับงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและอํานวยความ
ยุติธรรมแก่ประชาชน เน้นคุณภาพการทํางานมากกว่าปริมาณ ทํางานอย่างมีมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ ๔ - สร้างวัฒนธรรมการทํางานอย่างจริงจังและตรงไปตรงมาให้เป็นที่ประจักษ์ ลดความ
แข็งกร้าวในการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชน

๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กระบวนการทํางานที่มปี ระสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ ๓.๑ : เป็นแบบอย่างการทํางานและเผยแพร่องค์ความรู้ในงานตํารวจสมัยใหม่ (Model)
ตัวชี้วัด จํานวนกระบวนการทํางานที่ได้รับการเผยแพร่เป็นแบบอย่าง
กลยุทธ์ ๑ - จัดทําระบบฐานข้อมูล มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และให้หน่วยงานต่างๆ เข้าถึงได้
โดยมีระบบการจัดการชั้นความลับ รวบรวมความรู้ องค์ความรู้เฉพาะทางและความรู้
สมัยใหม่ในด้านต่างๆ สร้างแผนประทุษกรรม (Modus operandi) ในแต่ละคดี และ
เป็นผู้นําด้านการบังคับใช้กฎหมายเฉพาะทาง
กลยุทธ์ ๒ - ศึ ก ษาความสํ า เร็ จ และความล้ ม เหลวในการปฏิ บั ติ ง าน วิ เ คราะห์ ถ อดเป็ น บทเรี ย น
เพื่อการพัฒนาโดยคํานึงถึงผลลัพธ์เป็นสําคัญ (Result-based)
กลยุทธ์ ๓ - ใช้เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ปรับปรุงพัฒนาฐานข้อมูล
และแผนประทุษกรรมให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
กลยุทธ์ ๔ - นํ าความรู้ ทั ก ษะและประสบการณ์ ม าสร้ างเป็ นแนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ สุ ด (Best
Practice) และมี ก ารอบรมให้ ค วามรู้ แ ก่ บุ ค ลากรให้ มี ค วามชํ า นาญ (Skill) โดยเน้ น
ทั้งด้านวิชาการและยุทธวิธี
เป้าประสงค์ ๓.๒ : เน้นการทํางานเชิงรุก และบูรณาการร่วมทุกภาคส่วน
(Teamwork and Active Policing)
ตัวชี้วัด จํานวนของการทํางานเชิงรุกและการทํางานแบบแบบบูรณาการ
กลยุทธ์ ๑ - บู รณาการการทํ างานทั้ งภายในหน่ วยงานและภายนอกหน่ วยงาน การทํ างานเป็ นที ม
(Teamwork)
กลยุทธ์ ๒ - ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติและ/หรือให้รางวัลตอบแทนคุณความดีแก่ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม
กลยุทธ์ ๓ - เน้นการทํางานเชิงรุกในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (Active Policing)
คาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นมีการวางแผนการทํางานล่วงหน้า ให้ความสําคัญกับการ
ป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น หรือไม่ให้เกิดซ้ํา ศึกษาและร่วมมือกับชุมชนในกําหนด
ปัญหา จัดลําดับความสําคัญและแก้ไขปัญหา
กลยุทธ์ ๔ - สร้างทีมงานและผู้นําทีมงาน
เป้าประสงค์ ๓.๓ : ทํางานอยูบ่ นพืน้ ฐานของหลักการที่ถกู ต้องและพัฒนาการทํางานให้ดขี นึ้
(Good Policing)
ตัวชี้วัด จํานวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา
กลยุทธ์ ๑ - มีกระบวนงานที่โปร่งใส มีมาตรฐาน มีกรอบเวลาชัดเจน มีความเป็นไปได้
กลยุทธ์ ๒ - วัดผลได้ บนฐานข้อมูลและข่าวกรอง
กลยุทธ์ ๓ - มีการควบคุมการปฏิบัติ และการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
- ศึกษา ศาสตร์ หลักการและแนวทางการทํางานที่ถูกต้อง
กลยุทธ์ ๔ - พัฒนาบุคลากรในทุกระดับชั้นให้มีทักษะและความพร้อมในการทํางาน

๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาบุคลากรทุกระดับชั้น
เป้าประสงค์ ๔.๑ : มีความสมัครสมานสามัคคี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต
(Morality and Ethics)
ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
กลยุทธ์ ๑ – ผู้บังคับบัญชาติดตามเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชามิให้ทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างความ
สามัคคี ความร่วมมือ ในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ ๒ - ภาพลักษณ์ของตํารวจเป็นที่ยอมรับของสังคมและประชาชน
กลยุ ท ธ์ ๓ - เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี วิ นั ย และเคร่ ง ครั ด ต่ อ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการยอมรับฟังความคิดของผู้อื่น
ในการทํางาน
กลยุทธ์ ๔ - ปลูกฝังค่านิยมความมีเกียรติยศและศักดิ์ศรี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ ๔.๒ : มีความมุ่งมั่นในการปฏิบตั หิ น้าที่ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของประเทศและประชาชน
เป็นศูนย์กลาง (Dedication and People Centered)
ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
กลยุทธ์ ๑ - ข้าราชการตํารวจทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติราชการ แก้ไขปัญหาตามความต้องการของ
ประชาชน
กลยุ ท ธ์ ๒ - ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชน เครื อ ข่ า ยพั น ธมิ ต รในภาคส่ ว นต่ า งๆ ทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางาน
กลยุ ท ธ์ ๓ - พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การด้ า นยุ ท ธศาสตร์ งบประมาณ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการตรวจราชการ
กลยุทธ์ ๔ - การฝึกอบรมให้มีจิตวิญญาณของความเป็นตํารวจ สร้างจิตสํานึกของบุคลากรในการใช้
ทรัพยากรและงบประมาณในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า

๙

กลยุทธ์/แนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ปฏิบตั ภิ ารกิจที่ได้รบั มอบหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐
เป้าประสงค์ ๑.๑ : ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ (Reverence for Royal Institution)
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

๑. ถวายความปลอดภัย
สําหรับองค์พระมหากษัตริย์
พระราชินี พระรัชทายาท
ผู้สําเร็จราชการแทน
พระองค์ พระบรม
วงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์
และพระราชอาคันตุกะ
ให้ถือว่าเป็นภารกิจสําคัญ
สูงสุด ไม่มผี ู้ใดล่วงละเมิดได้

• ไม่มีเหตุ
ระคายเคือง
เบื้องยุคลบาท
ร้อยละ ๑๐๐

๑) ซักซ้อม พัฒนา เพิ่มพูน
ศักยภาพของกําลังพลที่ปฏิบัติงาน
ในด้านการถวายความปลอดภัย ให้
เกิดความเชี่ยวชาญทั้งวิธีปฏิบัติ
ความสามารถในการใช้เครื่องมือ ใน
การถวายความปลอดภัย สามารถ
ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์
๑) ทบทวนหลักการถวายความ
ปลอดภัยของกองบัญชาการตํารวจ
สอบสวนกลาง

๑) แผนถวายความปลอดภัย
สําหรับองค์พระมหากษัตริย์
พระราชินี พระรัชทายาท
ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทน
พระองค์และพระราชอาคันตุกะ

๑) ซักซ้อมแผน
ถวายความ
ปลอดภัย
อย่างน้อย ๑
ครั้ง/๓ เดือน

๑) ประชุมพิจารณาทบทวน
หลักการถวายความปลอดภัย
ประจําปี และมีการสั่งการ
ถ่ายทอดหลักปฏิบัติการ ไปยัง
หน่วยปฏิบัติครบทุกหน่วย
๒) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ชุดอาวุธพิเศษประจําขบวน
เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์

๑) ระดับ
ความสําเร็จของ
การถวายความ
ปลอดภัย

๒) สร้างระบบการบูรณาการ
ทรัพยากรที่มปี ระสิทธิภาพ ทั้ง
หน่วยหลักและหน่วยสนับสนุนใน
การถวายความปลอดภัย เขต
พระราชฐานที่ประทับ การเสด็จ
พระราชดําเนิน ที่หมายเสด็จและ
เหตุพิเศษ

ตัวชี้วัด

หน่วยปฏิบัติ
หลัก ปฏิบัติ
ฝอ.๒
ป.
บก.อก. ทล.
รฟ.
รน.
และ
ทท.
ฝอ.๒ ทุกหน่วย
บก.อก. (เว้น
บก.อก.)

หมายเหตุ

๑๐
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

๓) พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๓) โครงการฝึกอบรมข้าราชการ
ตํารวจผู้ทําหน้าที่เป็นสารถีใน
ด้านการถวายความปลอดภัย
การเสด็จพระราชดําเนินโดย
รถยนต์
๔) ปราบปรามการกระทําความผิด ๔) รับแจ้งข้อมูล/เบาะแส
เกี่ยวกับการกระทําผิดหรือการ
ที่เกี่ยวกับการละเมิดสถาบัน
หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์
๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
๑) พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง
ตรวจสอบการกระทําที่เข้าข่ายเป็น ในการเฝ้าระวัง เพื่อตรวจสอบ
ติดตามและดําเนินคดีเกี่ยวกับ
ความผิดต่อสถาบัน
๒) ปราบปรามการกระทําความผิด การกระทําความผิดที่เข้าข่าย
เป็นความผิดต่อสถาบัน
ที่เกี่ยวกับการละเมิดสถาบัน
พระมหากษัตริย์ รวมถึงการ
นําเสนอข้อมูลที่มีลักษณะ
เนื้อหาไม่เหมาะสมผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อสังคม
ออนไลน์ และกําหนดให้มี
มาตรการลงโทษทางกฎหมาย
อย่างเด็ดขาด
๒) รับแจ้งข้อมูล/เบาะแส
เกี่ยวกับการกระทําผิดหรือการ
หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์

ตัวชี้วัด

๑) จํานวนของ
การปิดเว็บไซต์ที่มี
เนื้อหาเข้าข่าย
ความผิดต่อ
สถาบันฯ เพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา
๒) จํานวน URL
ทําการตรวจสอบ
พบการกระทํา
ความผิดและ
นําส่งเสนอ
กระทรวงดิจิตอล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมทําการ
ปิดกั้นเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปี

หน่วยปฏิบัติ
หลัก

ปฏิบัติ

หมายเหตุ

ปอท. สง.นรป. ตัวชี้วัด ตร.
บช.น.
ภ.๑-๙
ศชต.
บช.ก.
(ปอท.)
บช.ส.
และ
บช.ตชด.

๑๑
กลยุทธ์
๒. เสริมสร้างจิตสํานึกและ
สร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้ตระหนักถึง
พระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริย์ รวมทั้ง
ปกป้องการล่วงละเมิดพระ
บรมเดชานุภาพ

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
ระดับ
ความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัด
หน่วย

แนวทางการดําเนินงาน
๑) สร้างจิตสํานึกของคนในชาติให้มี
ความหวงแหน และธํารงรักษา
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒) การทํากิจกรรมภายในและนอก
หน่วย ตลอดจนแสวงหาความ
ร่วมมือ จากประชาชนในการร่วม
กิจกรรมการรณรงค์ซึ่งแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี
๓) ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ
ให้สังคม ได้รับทราบถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของสถาบันกษัตริย์
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ
ในทุกวันสําคัญ และเหตุการณ์
สําคัญๆ
๑) จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและรู้เท่าทันภัยต่าง ๆ
ที่แฝงมากับการใช้อินเทอร์เน็ต การ
ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ปลูกฝังค่านิยม
ในการเทิดทูนจงรักภักดีพิทักษ์และ
ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
ให้แก่ครู อาจารย์ บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนในสถานศึกษา

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๑) กิจกรรม รณรงค์เพื่อ
เสริมสร้างความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ในโอกาสต่างๆ

๑) จํานวนครั้ง
ในการรณรงค์
เพื่อเสริมสร้าง
จิตสํานึก
ของประชาชน
ให้มีความ
จงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

๑) โครงการอบรมเสริมสร้าง
ศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่า
ทันภัยไซเบอร์ (Mentor The
Master Program)

๑) ผู้เข้ารับการ
อบรมได้รับความรู้
ความเข้าใจการใช้
งานอินเทอร์เน็ต
อย่างปลอดภัย
สามารถป้องกัน
ภัยคุกคามทาง
อินเทอร์เน็ต
ในเบื้องต้น

หน่วยปฏิบัติ
หลัก ปฏิบัติ
ฝอ.๒ ทุกหน่วย
บก.อก. (เว้น
อก.)

ปอท.

ปอท.

หมายเหตุ

๑๒
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๓. ประสานการปฏิบัติกับ
สํานักงานตํารวจราชสํานัก
ประจํา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและ
ภายนอกกองบัญชาการ
ตํารวจสอบสวนกลางอย่าง
ใกล้ชิด พัฒนาและปรับปรุง
แผนการปฏิบัติในการถวาย
ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
เตรียมความพร้อมด้าน
ยานพาหนะ เครื่องมือ
อุปกรณ์ ในการถวายความ
ปลอดภัย

ระดับ
ความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัด
หน่วย

๑) จัดทํา แผนการปฏิบัติในการ
ถวายความปลอดภัย พัฒนาและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
๒) เตรียมความพร้อม ตรวจสอบ
ด้านยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์
ในการถวายความปลอดภัย

๑) กิจกรรม การเตรียมพร้อม
ยานพาหนะและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการถวาย
ปลอดภัย

๑) เจ้าหน้าที่และ
ยานพาหนะมี
ความพร้อม
ร้อยละ ๑๐๐

๔. ฝึกอบรม ซักซ้อมการ
ปฏิบัติในเรื่องการถวาย
ความปลอดภัย

ระดับ
ความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัด
หน่วย

๑) ซักซ้อม พัฒนา เพิ่มพูน
ศักยภาพของกําลังพลที่ปฏิบัติงาน
ในด้านการถวายความปลอดภัย ให้
เกิดความเชี่ยวชาญทั้งวิธีปฏิบัติและ
ความสามารถในการใช้เครื่องมือ ใน
การถวายความปลอดภัย สามารถ
ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์

๑) โครงการอบรมปรับพื้นฐาน
และเพิ่มประสิทธิภาพของ
ข้าราชการตํารวจทางหลวง
ประจําปี ๒๕๖๐

๑) ข้าราชการ
ที่ได้รับการแต่งตั้ง
โยกย้ายเข้ามา
ในสังกัด บก.ทล.
ใหม่ ได้รับการ
ฝึกอบรม ร้อยละ
๑๐๐

หน่วยปฏิบัติ
หลัก ปฏิบัติ
ป.
ฝอ.๒
บก.อก. ทล.
รฟ.
และ
รน.

ทล.

ทล.

หมายเหตุ

๑๓
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๒) โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการถวายความ
ปลอดภัยบุคคลประจําเรือ

๒) ส่งข้าราชการ
ตํารวจเข้าอบรม
1 ครั้ง/ปี

๓) พัฒนาประสิทธิภาพในการ
ถวายความปลอดภัย

๓) เข้าอบรม 1
ครั้ง/ปี

หน่วยปฏิบัติ
หลัก
รน.

ปฏิบัติ
รน.

ป.,
รฟ.

ป.,
รฟ.

หมายเหตุ

๑๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ปฏิบตั ภิ ารกิจที่ได้รบั มอบหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐
เป้าประสงค์ ๑.๒ : ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กระทรวง กรม และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (Steering Public Policy)
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดําเนินงาน

๑. ขับเคลื่อน ปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐบาลและ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
(Steering Public Policy)

• ระดับ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินงาน
ตามนโยบาย
ที่ได้รับ
มอบหมาย

๑) รักษาความสงบเรียบร้อย
เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
๑.๑) การระดม ปิดล้อม ตรวจ
ค้น ตั้งจุดตรวจจุดสกัด เพื่อป้องกัน
และปราบปราม ควบคุมและลด
ระดับอาชญากรรม กําหนดแผน/
มาตรการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่
ละพื้นที่
๑.๒) ควบคุมสถานที่เสี่ยง แหล่ง
มั่วสุม โดยดําเนินการตามนโยบาย
จัดระเบียบสังคม และให้มีการ
ระดมกวาดล้างอาชญากรรมอย่าง
ต่อเนื่อง
๑.๓) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติงานให้เพียงพอ
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารนํา
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

โครงการ / กิจกรรม
๑) โครงการ ไพร่ฟ้าหน้าใส

ตัวชี้วัด
๑) มีการ
บูรณาการร่วมกัน
ทุกหน่วยในสังกัด

๒) โครงการป้องกันปราบปราม ๒) จํานวน
ข้าราชการตํารวจ
อาชญากรรมบนขบวนรถไฟ/
ที่เข้าร่วมโครงการ
บริเวณสถานีรถไฟ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

หน่วยปฏิบัติ
หลัก ปฏิบัติ
ทุก
ฝอ.๕
บก.อก. หน่วย

รฟ.

รฟ.

หมายเหตุ

๑๕
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดําเนินงาน
๑) ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด
๑.๑) กําหนดมาตรการและ
แนวทางในการป้องกัน ปราบปราม
การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติด โดยจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
ให้มีแนวทางทีช่ ัดเจนในการสืบสวน
ขยายผล จับกุมเครือข่ายและผู้ร่วม
ขบวนการ
๑.๒) ให้มีการจัดทําฐานข้อมูล
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด และจัดทําแผน
ประทุษกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ
๑.๓) พัฒนาบุคลากรให้มคี วาม
พร้อมในการปฏิบัติ
๑) ป้องกันและปราบปรามการ
บุคคลต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย
๑.๑) สืบสวน จับกุม และ
ขยายผล ตรวจค้นสถานที่

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยปฏิบัติ
หลัก ปฏิบัติ
ฝอ.๕
ป.
บก.อก. ปทส.
ปคม.
ทล.
ทท.
รน.
และ
รฟ.

๑) กิจกรรม การสืบสวน
ปราบปรามผู้ผลิตและผู้ค้ายา
เสพติด

๑) ผลการ
ดําเนินการ
ตามเป้าหมาย
ของหน่วย

๑) สืบสวน ปราบปราม บุคคล
ต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย

๑) ความพึงพอใจ ฝอ.๕
ทุก
ของประชาชน
บก.อก. หน่วย
ในการป้องกัน
(เว้น
และผลักดันบุคคล
ปปป.
ต่างด้าว ไม่น้อย
และ
กว่าร้อยละ ๘๐
อก.)

หมายเหตุ

๑๖
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดําเนินงาน
๑) การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการจราจร
๑.๑) บังคับใช้กฎหมายอย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อสร้างวินัย
จราจรให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
จราจร รวมไปถึงผู้ขับขี่รถยนต์
สาธารณะ รถรับจ้าง ให้มีความ
ชํานาญในเส้นทางร่วมกัน
๑.๒) ดําเนินการจัดสรรเป้าหมาย
ให้ กก. รับผิดชอบจับกุม การเร่งรัด
ติดตามผลการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไป
ตามเป้าในรอบ ๖, ๙, ๑๒ เดือน

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๑) กําหนดมาตรการ แนวทาง
และการกําชับการปฏิบัติในการ
บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การจราจร

๑) ผลการประเมิน
หลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
สกอ. และสากล
ไม่น้อยกว่า
4.0 คะแนน
๒) จับกุมตาม
เป้าหมายใน
ตัวชี้วัดของ
ไม่น้อยกว่า
๑,๗๙๔ ราย
๑) ควบคุมคดี
เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินที่
เกิดขึ้นกับ
นักท่องเที่ยว
ต่างชาติ ไม่เกิน
๑๐ คดี/
นักท่องเที่ยว
หนึ่งแสนคน

๒) การกวดขันจับกุมความผิด
เกี่ยวรถบรรทุกหนักฯ ตาม
ตัวชี้วัดของหน่วย

๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
๑) การรักษาความปลอดภัยและ
และให้บริการนักท่องเที่ยว
ให้บริการแก่นกั ท่องเที่ยว
๑.๑) พัฒนามาตรฐานและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการรักษาความ
ปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว

หน่วยปฏิบัติ

หมายเหตุ

หลัก
ทล.

ปฏิบัติ
ทล.

ทท.

บช.ก. ตัวชี้วัด ตร.
บช.น.
ภ.๑-๙
และ
ศชต.

๑๗
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดําเนินงาน
๑) ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย
ในการคุ้มครองปกป้องและรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
เกี่ยวกับการกระทําความผิด
การค้ามนุษย์และการทําประมง
ผิดกฎหมาย

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) อาสาสมัครแจ้งข่าว
อาชญากรรมเกี่ยวกับความผิด
การค้ามนุษย์และการทําประมง
ผิดกฎหมาย

๑) จํานวน
อาสาสมัครที่รบั
การอบรมเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5
๒) จํานวนการ
ออกตรวจ
เรือประมงเพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5
๓) จํานวน
๗๔,๔๔๔ ครั้ง/ปี

2) โครงการออกตรวจ
เรือประมงในเขตน่านน้ํา

๒) ปฏิบัติการด้านต่างๆ ที่กระทบ ๓) การออกตรวจป้องกัน
ทางทะเล
ต่อความมั่นคงทางน้ํา
๓.๑) บก.รน. ร่วมกับหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวังการ
รุกล้ําอธิปไตย รักษาความสงบ และ
พัฒนาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
แนวชายแดนทางน้ํา กําหนด
มาตรการโดยคํานึงถึง ข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบและความ
ต้องการของประชาชน

หน่วยปฏิบัติ
หลัก
รน.

รน.

หมายเหตุ
ปฏิบัติ
รน. ตัวชี้วัด ตร.

รน.

๑๘
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดําเนินงาน
๑) เตรียมความพร้อมขององค์การ
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
๑.๑) พัฒนาศักยภาพของ
ข้าราชการตํารวจให้มีความรู้ ทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ ภาษาอื่นๆ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน
๑) ตรวจสอบและกํากับดูแลราคา
สินค้าอุปโภคบริโภค
๑.๑) ดําเนินแนวทางตาม
นโยบายของรัฐบาล และ สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ
๑) เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
ด้านสัตว์ป่าพันธ์พืชป่าและไม้หวง
ห้าม ตามสนธิสัญญาไซเตส (CITES)
และตามข้อตกลง (SOMTC)

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๑) โครงการฝึกอบรมภาษาเพื่อ ๑) จัดการ
การสื่อสารในการเตรียมพร้อมสู่ ฝึกอบรมภาษา
อาเซียน ไม่น้อย
ประชาคมอาเซียน
กว่า ๓ ภาษา

หน่วยปฏิบัติ
หลัก
รฟ.

ปฏิบัติ
รฟ.

หมายเหตุ

๑) โครงการตรวจสอบและ
กํากับดูแลราคาสินค้าอุปโภค
บริโภคในพื้นที่ต่างๆ ทั่ว
ประเทศร่วมกับกระทรวง
พานิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ

๑) ๒๔ .../ ไตร
มาส

ปคบ.

ปคบ.

1) ป้องกันปราบปราบการค้า
พืชป่าและสัตว์ป่าหวงห้ามข้าม
ชาติตามสนธิสัญญาไซเตส
(CITES)
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกันปราบปราม หยุดยั้ง
การบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

1) การจับกุม
ผู้กระทําความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้
ไม่น้อยกว่า
3,150 คดี

ปทส.

ปทส. ตัวชี้วัด ตร.

๑๙
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดําเนินงาน

๑) เสริมสร้างประสิทธิภาพและ
ขีดความสามารถในการป้องกัน
ปราบปรามและดําเนินคดีเกี่ยวกับ
การกระทําความผิดค้ามนุษย์

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3) โครงการป้องกันปราบปราม
การกระทําความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมข้ามชาติ สัตว์ป่า
พันธุ์พืชป่า และไม้หวงห้าม
ตามสนธิสัญญาไซเตส (CITES)
และตามข้อตกลง (SOMTC)
4) โครงการปราบปรามการ
ลักลอบค้างาช้าง

๒) จํานวนผลการ
จับกุมผู้กระทํา
ความผิดฯ
ลดลง 25 คดี/ปี

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกันปราบปรามและ
ดําเนินคดีเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดค้ามนุษย์
2) ป้องกันปราบปรามและ
ดําเนินคดีการค้ามนุษย์และ
ความผิดที่เกี่ยวข้อง

หน่วยปฏิบัติ
หลัก
ปทส.

๓) พื้นที่เสี่ยงได้รับ ปทส.
การตรวจสอบ
ไม่น้อยกว่า
500 ครั้ง
๑) การดําเนินคดี ปคม.
ความผิดฐานค้า
มนุษย์และคดี
ที่เกี่ยวข้องไม่น้อย
กว่า 200 คดี
๒) จํานวน
ผู้กระทําความผิด
ค้ามนุษย์และ
ความผิดที่
เกี่ยวข้อง ที่
สืบสวนจับกุมได้
ไม่น้อยกว่า 330
คน

หมายเหตุ
ปฏิบัติ
ปทส. ตัวชี้วัด ตร.

ปทส. ตัวชี้วัด ตร.

บช.น. ตัวชี้วัด ตร.
ภ.1–9
ศชต.
และ
บช.ก.
(ปคม.) ตัวชี้วัด ตร.

๒๐
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

๑) สืบสวนและสอบสวนการกระทํา ๑) โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ในการป้องกันและปราบปราม
ความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประพฤติมิชอบ

๑) โครงการสร้างเครือข่าย
๑) สร้างมาตรการป้องกันภัย
ชุมชนออนไลน์ ปลอดจากภัย
คุกคามทางไซเบอร์ให้สอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี
โดยเฉพาะการกําหนดกฎหมายและ
มาตรการที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
บนโลกไซเบอร์ให้รัดกุมมากยิง่ ขึ้น
ตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับบุคคล
๒. เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม ที่สร้างความ
เดือดร้อนแก่ประชาชน
ชุมชน และที่มผี ลกระทบต่อ
สังคมในทุกระดับชั้น

ระดับ
ความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัด
ของหน่วย

๑) ฝึกอบรมเพิ่มทักษะการสืบสวน
การกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์
๒) มีมาตรการในการสนองต่อ
อาชญากรรมทีช่ ัดเจน

๑) คําสั่งศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี
และครอบครัว และป้องกัน
ปราบปรามการค้ามนุษย์
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

ตัวชี้วัด
๑) การสืบสวน
และสอบสวนคดี
ที่สามารถทํา
สํานวนส่ง ป.ป.ช.
หรือ ป.ป.ท. ให้
ดําเนินการตาม
กฎหมายไม่น้อย
กว่า ๕๐ คดี/ปี
๑) จํานวนชุมชน
ที่เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า
4,000 ชุมชน/ปี

๑) ผลการ
ดําเนินคดีความผิด
ฐานค้ามนุษย์และ
คดีที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่าคดี
ในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙

หน่วยปฏิบัติ
หลัก
จต.

หมายเหตุ
ปฏิบัติ
ปปป. ตัวชี้วัด ตร.

ปอท.

ปอท. ตัวชี้วัด ตร.

ปคม.

ปคม.

๒๑
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
๑) ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่
ในการสืบสวนเฉพาะทาง
เกี่ยวข้องและรูปแบบการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากร เสริมสร้างความเชี่ยวชาญ
และแลกเปลี่ยนเทคนิคการสืบสวน
สอบสวน

ตัวชี้วัด
๑) ผู้เข้ารับการ
อบรมผ่านการ
ทดสอบ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

๑) จัดรถยนต์ และ จยย.สายตรวจ
ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดบน
ทางหลวง ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตาม
แผนป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมตามจุดที่กําหนด

๑) แผนการตรวจ ของรถยนต์
สายตรวจ

๑) ผลการ
ดําเนินงาน

๑) ป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มขึ้นและเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง

๑) ๒๔ ครั้ง/
๑) โครงการรณรงค์
ไตรมาส
ประชาสัมพันธ์ กวาดล้าง
อาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบ
ในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น
ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น

หน่วยปฏิบัติ
หลัก
ปอศ.

ปฏิบัติ
ปอศ.

ทล.

ทล.

ปคบ.

ปคบ.

หมายเหตุ

๒๒
กลยุทธ์

๓. ปรับปรุง พัฒนา
ระบบงานและกระบวนงาน
ของหน่วย ให้มี
ประสิทธิภาพ จัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ระดับ
ความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัด
ของหน่วย

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๑) ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม
๒) สืบสวน จับกุม และขยายผล

๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การติดตามจับกุมผู้ต้องหาตาม
หมายจับค้างเก่า
๒) จับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับ
ชีวิตร่างกายและเพศและคดี
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

๑) ผลการจับกุม
คดีความผิด
เกี่ยวกับชีวิต
ร่างกาย เพศ
และทรัพย์

๑) จัดทําแผนจัดหา รักษา ทดแทน 1) แผนจัดหาครุภัณฑ์
ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ
ครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องมือเครือ่ งใช้เทคโนโลยี
เครื่องใช้
สารสนเทศทีท่ นั สมัย มีความ
เหมาะสมตามมาตรฐานที่
กําหนด ให้เป็นไปตามกรอบ
อัตราครุภัณฑ์
2) โครงการพัฒนาระบบคลัง
๒) พัฒนาระบบสารสนเทศและ
พัสดุและระบบฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล โดยนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้งานทุกด้านและ
3) จัดทํากรอบอัตราพัสดุ
สามารถเชื่อมโยงกับ
ประจําหน่วยด้านยานพาหนะ
หน่วยงานอื่นได้
ประเภทรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์

หน่วยปฏิบัติ
หลัก
รฟ.

ปฏิบัติ
รฟ.

ฝอ.๔
1) ร้อยละ
ทุก
ความสําเร็จในการ บก.อก. หน่วย
จัดหาครุภัณฑ์

๒) ระดับ
ฝอ.๔
ทุก
ความสําเร็จของ บก.อก. หน่วย
การพัฒนาระบบฯ
๓) ระดับ
ความสําเร็จของ
การจัดทํากรอบ
อัตราพัสดุประจํา
หน่วย

หมายเหตุ

๒๓
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๑) โครงการจัดซื้อรถยนต์สาย
ตรวจเพื่อใช้ปฏิบัติงาน
๒) โครงการจัดซื้อกล้องจับ
ความเร็ว
๓) โครงการจัดซื้อเครื่องวัด
ระดับแอลกอฮอล์

๑) จัดซื้อได้ครบ
ตามจํานวนที่
ได้ตั้งคําขอ
งบประมาณไว้
และใช้ปฏิบัติได้
อย่างสมบูรณ์
ร้อยละ ๑๐๐

๑) การจัดหาอุปกรณ์และเครือ่ งมือ ๑) โครงการสืบสวนสะกดรอย
พิเศษเพื่อการปฏิบัติงาน
ขบวนการค้ามนุษย์
๒) กิจกรรม จัดหาครุภัณฑ์
สนับสนุนการสะกดรอยขบวน
การค้ามนุษย์
๒.๑) รถยนต์นั่งจํานวน
๖ คัน
๒.๒) ชุดเลนส์กลางคืน
สําหรับกล้อง DSLR และกล้อง
แขนยึด

๑) ผลสําเร็จของ
การจัดหา
เครื่องมือพิเศษ

๑) จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือสําหรับ
การปฏิบัติงานตามที่ได้ตั้งคําขอไว้
เมื่อปี ๒๕๕๙

๑) จัดอบรมข้าราชการตํารวจ
ในหน่วยงาน

๑) โครงการอบรมพัฒนาการใช้ ๑) ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ภาษา เช่น อังกฤษ จีน
๒) โครงการอบรมอาสาสมัคร เพิม่ ขึ้น
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

หน่วยปฏิบัติ
หลัก
ทล.

ปฏิบัติ
ทล.

ปคม.

ปคม.

ทท.

ทท.

หมายเหตุ

๒๔
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยปฏิบัติ
หลัก

ปฏิบัติ

รน.

รน.

ปอท.

ปอท.

๓) โครงการฝึกอบรมทบทวน
ยุทธวิธี
๔) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทาง
น้ําและชายฝั่งทะเล
๑) จํานวน
๑) ปรับปรุงพัฒนาระบบงานเพื่อให้ ๑) โครงการประชุมวิเคราะห์
๒ ครั้ง/เดือน
การปฏิบัติงานให้เกิด
เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
ประสิทธิภาพ
๒) จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือให้ ๒) จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือ
เพียงพอและทันสมัยเหมาะสมต่อ ในหน่วยเพิ่มเติม
การปฏิบัติงาน
๑) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการ
รับแจ้งเหตุ ออนไลน์ ระบบ
ขอความช่วยเหลือ ในลักษณะของ
การแชท หรือ การส่งข้อมูล
มัลติมีเดีย ภาพ เสียง สําหรับ
ประชาชนถึงหน่วยงานสถานีตํารวจ
ได้ทั่วประเทศ

๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริการออนไลน์สําหรับ
ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อป้องกันและปราบปรามการ
กระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิ
เตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

๑) ประชาชน
ผู้ต้องการแจ้งเหตุ
เบาะแส หรือ
ขอความช่วยเหลือ
ผ่าน Mobile
Application
เจ้าหน้าที่ตํารวจ
ณ สถานีตํารวจ
ทั่วประเทศ

หมายเหตุ

๒๕
กลยุทธ์

๔. พัฒนาบุคลากร
ให้มีความพร้อมในการ
ตอบสนองนโยบาย

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ระดับ
ความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัด
ของหน่วย

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยปฏิบัติ
หลัก
รฟ.

ปฏิบัติ
รฟ.

๑) ปรับปรุง พัฒนาระบบงาน และ ๑) การรายงานผลการปฏิบัติ
ผ่านทาง Google Form /
จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ที่ทันสมัยให้เพียงพอและเหมาะสม Jotform
ต่อการปฏิบัติงาน

๑) สามารถ
รวบรวมผลการ
ปฏิบัติในภาพรวม
ของ บก.รฟ. ได้
อย่างรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ

๑) ดําเนินการจัดจ้าง ตามระเบียบ ๑) โครงการจัดจ้างการสืบค้น
สํานักนายกรัฐมาตรีว่าด้วยการพัสดุ ฐานข้อมูลข่าวผ่านระบบ
ออนไลน์ (NewsCenter)
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒) จัดจ้างบริษทั ที่ดําเนินการสืบค้น
ฐานข้อมูลข่าว เป็นเวลา ๒ เดือน

๑) การดําเนินการ ฝอ.๒ ฝอ.๔
เป็นไปตาม
บก.อก. บก.อก.
กรอบเวลา

๑) จัดอบรมให้แก่ข้าราชการตํารวจ
ที่ทําหน้าที่สืบสวนปราบปราม
ระดับ ผบก., ผกก. และเจ้าหน้าที่
ในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
และติดตามประเมินผลการ
ดําเนินการ

๑) โครงการอบรมการบูรณา
การเครือข่ายติดตามบุคคลพ้น
โทษไม่ให้กระทําผิดซ้ําและ
ติดตามประเมินผล

๑) ระดับ
ความสําเร็จในการ
ดําเนินงาน

ป.

ป.

หมายเหตุ

๒๖
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๒) จัดการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ
การตรวจพิสูจน์และเก็บ
พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์, อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์) ให้แก่ข้าราชการ
ตํารวจที่ได้รับการคัดเลือก
๓) จัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ทใี่ ช้ใน
การฝึกอบรมและใช้เป็นเครื่องมือ
ประจําชุดสืบสวนทางนิติ
วิทยาศาสตร์ประจํา กก.๑ บก.ป.
๑) จัดคณะกรรมการระดับ บก.เพื่อ
ดําเนินการออกไปทดสอบความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ ใน ส.ทล. ในสังกัดโดยให้
ทําข้อสอบข้อเขียนด้านกฎหมาย

๒) โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้าง
ชุดสืบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์
ประจํา กก.๑ บก.ป. (CSDForensic Team)

๒) ระดับ
ความสําเร็จในการ
ดําเนินงาน

๑) จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตํารวจ
ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ
ทั่วประเทศได้รับการพัฒนาความรู้
ทักษะ เทคนิค วิธีการสืบสวน
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี

๑) โครงการทดสอบความรู้ทาง ๑) ข้าราชการ
กฎหมายที่เกี่ยวกับหน้าที่ของ ตํารวจที่ทําหน้าที่
ฝ่ายปฏิบตั ิได้รับ
ตํารวจทางหลวง
การทดสอบ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
๑) ผลการจับกุม
๑) โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับข้าราชการ คดีความผิดเกี่ยว
อาชญากรรมทาง
ตํารวจด้านการสืบสวน
เทคโนโลยี
สอบสวนและปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

หน่วยปฏิบัติ
หลัก
ป.

ปฏิบัติ
ป.

ทล.

ทล.

ปอท.

ปอท.

หมายเหตุ

๒๗
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๑) พัฒนาอบรมความรู้เกี่ยวกับการ ๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ๑) ผลการจับกุม
ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความพร้อมใน ในการป้องกันและปราบปราม ๑,๖๗๕ คดี/ปี
การกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.
การปฏิบัติ
มาตรฐานลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ร.บ. อาหารและยา
๑) จัดอบรมข้าราชการตํารวจใน
หน่วยงาน

๑) โครงการอบรมพัฒนาการใช้ ๑) ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ภาษา เช่น อังกฤษ จีน
๒) โครงการอบรมอาสาสมัคร เพิม่ ขึ้น
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
๓) โครงการอบรมสายตรวจ

๑) พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลและสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ

๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้ข้าราชการตํารวจเพิ่มทักษะ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ
สายงานได้อย่างเหมาสม

๑) ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ของการทํางาน

หน่วยปฏิบัติ
หลัก
ปคบ.

ปฏิบัติ
ปคบ.

ทท.

ทท.

รน.

รน.

หมายเหตุ

๒๘
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดําเนินงาน
๑) จัดอบรมข้าราชการตํารวจใน
หน่วยงาน

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๑) ถ่ายทอด
ความรู้และ
ประสบการณ์ใน
การตรวจค้น
จับกุมยาเสพติด
บนขบวนรถไฟ
ให้แก่ข้าราชการ
ตํารวจรถไฟ ทั่ว
ประเทศ จํานวน
๑๕ สถานี
๒) จํานวน
๒) โครงการฝึกอบรม
ข้าราชการตํารวจ
ภาษาต่างประเทศ เพื่อการ
สื่อสารในการเตรียมความพร้อม ที่เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า
สู่ประชาคมอาเซียน
ร้อยละ ๘๐
๑) โครงการถ่ายทอดเทคนิค
จากประสบการณ์ในการตรวจ
ค้นจับกุมยาเสพติดบนขบวน
รถไฟ

หน่วยปฏิบัติ
หลัก
รฟ.

ปฏิบัติ
รฟ.

รฟ.

รฟ.

หมายเหตุ

๒๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ปฏิบตั ภิ ารกิจที่ได้รบั มอบหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐
เป้าประสงค์ ๑.๓ : เน้นงานเฉพาะทางอาชญากรรมที่เป็นองค์กร เครือข่าย ซับซ้อน สร้างความเสียหายรุนแรงมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ (Specialization and Skill)
หน่วยปฏิบัติ
แนวทางการดําเนินงาน
โครงการ / กิจกรรม
ตัวชี้วัด
หมายเหตุ
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
หลัก ปฏิบัติ
รน.
๑) ออกตรวจลาดตระเวนในเขต ๑) ความปลอดภัย รน.
๑) ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวให้
• ร้อยละ
๑. ป้องกันปราบปราม
และความเชื่อมั่น
น่านน้ําป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมเฉพาะทางของ ความสําเร็จ ประชาชนทราบ
ของประเทศ
๒) จัดสายตรวจทางบกและทางน้ํา อาชญากรรมข้ามชาติ
ของการ
หน่วย และอาชญากรรม
ออกปฏิบัติหน้าที่
ดําเนินการ
ข้ามชาติ
ตามภารกิจ
ที่ได้รับ
ปคบ. ปคบ.
๑) ปราบปรามจับกุมการกระทํา ๑) ผลของการ
๑) ป้องกันและปราบปราม
มอบหมาย
ความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครอง ดําเนินการ
อาชญากรรมเกี่ยวกับการกระทํา
ระดับ ๕
ผู้บริโภค และกฎหมายอื่นที่
ความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครอง
เกี่ยวข้อง เพิ่มขึ้น และต่อเนือ่ ง
ผู้บริโภค และกฎหมายอื่น ที่
เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น และต่อเนื่อง
๒) ตรวจสอบ ประชาสัมพันธ์ สถาน
ประกอบการ ร้านค้า ทําบันทึกลง
นามข้อตกลง
๓) ตรวจสอบ ประชาสัมพันธ์ สถาน
ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว
๓) ตรวจสอบ ประชาสัมพันธ์ และ
กํากับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ร่วมกับ
กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๓๐
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดําเนินงาน
๔) ระดมกวาดล้างอาชญากรรม
ในพื้นที่รับผิดชอบในช่วงเทศกาล
๕) สร้างความร่วมมือในการป้องกัน
อาชญากรรมร่วมกับชุมชน
ในพื้นที่ต่างๆ
๑) ปราบปรามการกระทําความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๑.๑) ป้องกันปราบปรามการ
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สืบสวนขยายผล
ดําเนินคดี ใช้มาตรการทาง
กฎหมาย จัดระบบและบูรณาการ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
สร้างเครือข่ายภาคประชาชน
๑.๒) เร่งรัด สืบสวน ติดตาม
จับกุม ผู้กระทําความผิดที่ยัง
หลบหนี ขยายผลการปราบปราม
ให้ถึงกลุ่มผู้ค้า นายทุน ผู้ร่วม
ขบวนการหรือการค้าข้ามชาติ
๑.๓) ปราบปรามการลักลอบค้า
สัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยผิดกฎหมาย

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๑) กิจกรรมการปราบปรามการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๑) การสืบสวน
ขยายผลกลุม่
เครือข่ายผู้กระทํา
ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
และสัตว์ป่า
ไม่น้อยกว่า
๑๐๐ คดี

หน่วยปฏิบัติ
หลัก
ปคบ.

ปฏิบัติ
ปคบ.

ปทส.

ปทส.

หมายเหตุ

๓๑
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปราบปรามและดําเนินการ
กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์
๒) กิจกรรมเพิม่ ประสิทธิภาพ
การปราบปรามและดําเนินคดี
การกระทําความผิดฐานค้า
มนุษย์

๑) ผลการ
ดําเนินคดีความผิด
ฐานค้ามนุษย์ และ
คดีที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่าคดี
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙

๑.๔) การเพิม่ ขีดความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจของหน่วย
๑) ปราบปรามการกระทําความผิด
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์
๑.๑) ป้องกันปราบปรามการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับการค้า
มนุษย์ อย่างเป็นระบบ ประสาน
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
๑.๒) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ความรู้ ลักษณะการกระทําที่เป็น
ความผิด โทษของผู้กระทําความผิด
รวมถึงการช่วยเหลือและการให้
ความคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ ปลูกจิตสํานึกให้ประชาชน
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย
เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับความ
คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ

หน่วยปฏิบัติ
หลัก
ปทส.

ปฏิบัติ
ปทส.

ปคม.

ปคม.

หมายเหตุ

๓๒
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

๑) มาตรการป้องกันปราบปรามการ ๑) โครงการจัดเก็บข้อมูลการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อป้องกันปราบปราม
การกระทําผิดเกี่ยวกับการ
เสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
(ฮั้วประมูล) ในรูปแบบเครือข่าย
อาชญากรรมด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
๒) สืบสวนและสอบสวนการกระทํา ๒) กิจกรรมการป้องกันและ
ปรามปราบการทุจริตและ
ความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ประพฤติมิชอบ
๒.๑) ปราบปรามคดีทุจริต
และประพฤติมชิ อบร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
บังคับใช้กฎหมายด้านการ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัด
๑) จัดเก็บข้อมูล
การจัดซื้อ จัดจ้าง
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่า 360
แห่ง/ปี
๒) ตรวจค้น
เป้าหมายสําคัญ
ปีละ 2 ครั้ง

หน่วยปฏิบัติ
หลัก
ปปป.

ปฏิบัติ
ปปป.

ปปป.

ปปป.

หมายเหตุ

๓๓
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๑) จัดตั้งศูนย์ปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติระดับ บก.
๒) ดําเนินการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมเฉพาะทางของหน่วย
(สกัดกั้นขบวนการขนยาเสพติดบน
รถไฟ)
๑) การรักษาความปลอดภัยและ
ให้บริการแก่นกั ท่องเที่ยว
๑.๑) จัดตั้งจุดบริการตู้ตํารวจ
ท่องเที่ยว เพื่อรับเรื่องราวร้องทุก
หรือช่วยเหลือและอํานวยความ
สะดวกให้แก่นกั ท่องเที่ยว
๑.๒) จัดทําระบบของวัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ให้
ทันสมัย

๑) จัดตั้งศูนย์ปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติ บก.รฟ.
๒) จัดกําลังข้าราชการตํารวจ
ขึ้นสืบสวน ปราบปราม จับกุม
ผู้ค้า/ผู้ลักลอบลําเลียงยาเสพติด
บนขบวนรถไฟ
๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทาง
น้ําและชายฝั่งทะเล
๒) โครงการบูรณาการระบบ
บริการรับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยว
1155
๓) โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
บริเวณพื้นที่ท่องเที่ยวสําคัญ
นําร่อง 3 ภูมิภาค
๑) การป้องกันปราบปราม และ
การบังคับใช้กฎหมายที่มี
ลักษณะ รูปแบบที่เป็น
ขบวนการ หรือเครือข่าย
ที่เป็นกลุ่มอิทธิพล

๑) ความสําเร็จ
ในการจัดตั้งศูนย์ฯ
๒) ผลการจับกุม
คดียาเสพติด
บนขบวนรถไฟ

๑) จัดชุดปฏิบัติการสืบสวน โดยใช้
ฐานข้อมูลจากโครงการ AEC
CIB-POL
๒) ระดมการกวาดล้างกลุ่ม
อาชญากรรมรูปแบบที่เป็น
ขบวนการ หรือเครือข่ายที่เป็นผู้มี
อิทธิพล

หน่วยปฏิบัติ
หลัก
รฟ.

ปฏิบัติ
รฟ.

รฟ.

รฟ.

๑) นักท่องเที่ยว
มีความเชื่อมั่น
ในความปลอดภัย

ทท.

ทท.

๑) ผลการจับกุม

ป.

ป.

หมายเหตุ

๓๔
กลยุทธ์

๒. มีแผนการปฏิบัติงาน
การรายงาน และการ
ประเมินผลศึกษาและระบุ
งานที่เป็นความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางของหน่วย
ศึกษาและระบุงาน
ในอํานาจหน้าที่ ทีซ่ ับซ้อน
เป็นเครือข่าย สร้างความ
เสียหายรุนแรง มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของประเทศ

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

• ระดับ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินงาน
ตามนโยบาย
ที่ได้รับ
มอบหมาย

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๑) ดําเนินการสืบสวน ปราบปราม
จับกุมผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับการ
ขายสินค้าหลบเลี่ยงภาษีศุลกากร
และสินค้าละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาบนเว็บไซต์ต่าง ๆ
๑) จัดทําแผนการทํางานตามพันธ
กิจและอํานาจหน้าที่ของ บช.ก.
ในรูปแบบการทํางานเชิงรุกและการ
ทํางานร่วมกันแบบบูรณาการ
โดยเน้นงานเฉพาะทางหรือคดี
พิเศษที่สร้างความเสียหายแก่สังคม
และประชาชนเป็นวงกว้าง
๒) จัดให้มีจุดบริการประชาชนของ
บช.ก.

๑) กิจกรรม การสืบสวน
ปราบปรามการขายสินค้าหลบ
เลี่ยงภาษีศุลกากรและสินค้า
ละเมิดลิขสิทธิ์บนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
๑) โครงการระบบการป้องกัน
ปราบปรามและบริการ
ประชาชนในงานอาชญากรรม
เฉพาะทาง กองบัญชาการ
ตํารวจสอบสวนกลาง

๑) มีผลการจับกุม
การกระทํา
ความผิดทาง
เว็บไซต์ ทุกเดือน

๑) จัดทําแผนปฏิบัติงาน การ
รายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วย

๑) จํานวน
ข้าราชการตํารวจ
ที่เข้ารับการอบรม
ร้อยละ ๘๐
๒) อบรมเครือข่ายอาชญากรรม ๒) มีเครือข่าย
อาสาสมัครใน
ทางทะเล
พื้นที่ ๑๐๐ คน
๑) ฝึกอบรมข้าราชการตํารวจ
เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง

๑) ระดับ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการ

หน่วยปฏิบัติ
หลัก
ปอศ.

ปฏิบัติ
ปอศ.

ฝอ.๕
ทุก
บก.อก. หน่วย

รน.

รน.

หมายเหตุ

๓๕
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

๓. สร้างเทคนิคและจัดหา
เครื่องมือเพื่อใช้ในการ
ทํางานเฉพาะทาง ทํางานใน
ลักษณะรายเรือ่ ง (StoryBased Approach)
รวบรวมและใช้แผนประทุษ
กรรม (Modus Operandi)
ในการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม

• ระดับ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินงาน
ตามนโยบาย
ที่ได้รับ
มอบหมาย

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

๑) รวบรวมผลการจับกุมที่เข้าข่าย ๑) กิจกรรมรวบรวมข้อมูลแผน
ประทุษกรรม ของ บช.ก. AECแผนประทุษกรรมในความ
รับผิดชอบและสืบค้นข้อมูลเพิม่ เติม CIB-POL
แล้วบันทึกลงในระบบ AEC-CIBPOL ของ บช.ก.

ตัวชี้วัด
๑) การบันทึก
ข้อมูลแผนประทุษ
กรรมลงในระบบ
ตามแผนประทุษ
กรรมที่หน่วยมี
หน้าที่ต้องบันทึก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80

หน่วยปฏิบัติ
หลัก
ทล.

ปฏิบัติ
ทล.

๑) จัดข้าราชการตํารวจรวบรวม
ข้อมูลและให้แผนประทุษกรรมใน
การป้องกันอาชญากรรม

๑) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตํารวจ
เทคนิคการรวบรวมข้อมูลและ
แผนประทุษกรรม เช่น ระบบ
Crime, Toolbox หรือ cmis

๑) ปฏิบัติงานได้
อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพสูง

รน.

รน.

๑) พัฒนาระบบบริการ รับแจ้งเหตุ
ออนไลน์สําหรับประชาชน ถึง
หน่วยงานสถานีตํารวจได้ทั่ว
ประเทศ ในลักษณะของการแชท
หรือ การส่งข้อมูลมัลติมีเดีย ภาพ
เสียงออนไลน์สําหรับประชาชน
ถึงหน่วยงานสถานีตํารวจได้ทั่ว
ประเทศ

๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริการออนไลน์สําหรับ
ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อป้องกันและปราบปรามการ
กระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

๑) เพิ่มช่องทางใน
การบริการ
ประชาชนในการ
แจ้งข้อมูลข่าวสาร
แจ้งเหตุ เบาะแส
เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการ
กระทําความผิด

ปอท.

ปอท.

หมายเหตุ

๓๖
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

๒) จัดหาระบบขอความช่วยเหลือ
แบบ Push to talk เพื่อขยายการ
บริการ
๓) ระบบจัดเก็บข้อมูล และ นําไป
วิเคราะห์เชิงสถิติ เกี่ยวกับการ
บริการประชาชน
๔) ระบบสนับสนุนการสืบสวน
กรณี มีการแจ้งเหตุเท็จ หรือ
สืบสวนเกี่ยวกับการค้นหาไอพี
แอดเดรส และหมายเลขโทรศัพท์

๕) จั ด ฝึ ก อบรมเจ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจ
ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่ว
ประเทศได้ รั บ การพั ฒ นาความรู้
ทั ก ษะ เทคนิ ค วิ ธี ก ารสื บ สวน
ป้ อ งกั น ปราบปรามอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีเพื่อสนองต่อนโยบาย
ของ ตร.

๒) โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับข้าราชการ
ตํารวจด้านการสืบสวน
สอบสวนและปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
ตาม
พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
และ สนับสนุน
การถวายความ
ปลอดภัยงานพิธี
ต่างๆ และเป็น
ระบบบริการ
ประชาชน ผ่าน
Smartphone
ทําให้ประชาชน
เข้าถึงบริการ
ภาครัฐเพิ่มมากขึ้น
๒) ผลการจับกุม
คดีความผิดเกี่ยว
อาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี

หน่วยปฏิบัติ
หลัก

ปฏิบัติ

ปอท.

ปอท.

หมายเหตุ

๓๗
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดําเนินงาน
๑) ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและรูปแบบการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับการเงินและการ
ธนาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากร เสริมสร้างความเชี่ยวชาญ
และแลกเปลี่ยนเทคนิคการสืบสวน
สอบสวน คดีอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ
๒) จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร
“การใช้โปรแกรมไอทู”
๑) การตรวจสอบหมายเลขบัตร
ประจําตัวประชาชนจากการซื้อตั๋ว
โดยสาร กับศูนย์ CCOC ของ
บก.รฟ.

๔. สร้างบุคลากรให้มีความ
ชํานาญ (Skill) ในงาน
เฉพาะทาง ทํางานเป็นทีม
และบูรณาการ
(Teamwork)

• ระดับ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินงาน
ตามนโยบาย
ที่ได้รับ
มอบหมาย

๑) พัฒนาบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญและความชํานาญในงาน
เฉพาะทาง มีการซักซ้อมการปฏิบัติ
อยู่เสมอและบูรณาการทํางาน
เป็นทีม

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยปฏิบัติ
หลัก
ปอศ.

ปฏิบัติ
ปอศ.

๑) โครงการเสริมสร้างทักษะ
เพื่อความเป็นผู้นําด้านการ
บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
การเงินและการธนาคาร

๑) ผู้เข้ารับการ
อบรมผ่านการ
ทดสอบ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐

๒) โครงการฝึกอบรม การใช้
โปรแกรมไอทู เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการสืบสวน
๑) ป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมทีอ่ าจเกิดบนขบวน
รถไฟ ติดตามจับกุมผู้ต้องหา
ตามหมายจับบนขบวนรถไฟ

๒) จัดการอบรม
ปีละ ๑ ครั้ง

ปอศ.

ปอศ.

๑) ระดับ
ความสําเร็จในการ
ดําเนินงาน

รฟ.

รฟ.

๑) พัฒนาบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญและชํานาญในงาน
เฉพาะทาง
๒) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตํารวจ
เทคนิคการทํางานและ
บูรณาการทํางานเป็นทีม

ฝอ.๑0 ทุก
๑) จํานวน
ข้าราชการตํารวจ บก.อก. หน่วย
ที่เข้ารับการอบรม
หรือจํานวนครั้งใน
การจัดฝึกอบรม/ปี

หมายเหตุ

๓๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ผู้มีส่วนเกีย่ วข้องและประชาชน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบตั งิ านของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐
เป้าประสงค์ ๒.๑ : ประเมินผลการปฏิบตั งิ านทั้งในด้านผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

๑. มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านผลผลิต
(Output)
ในรูปแบบหน่วยงาน
ประเมินตนเอง และประเมิน
โดยหน่วยงานภายนอก

• ข้าราชการ
ทุกหน่วยใน
สังกัดได้รับ
การประเมิน
ในระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ
๘๐
• ระดับ
ความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัด
ของหน่วย

๒. ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ผลลัพธ์
(Outcome)

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๑) การตรวจราชการประจําปี
๑) การตรวจราชการประจําปี
๒) การประเมินข้าราชการตํารวจใน
สังกัดในรูปแบบการประเมินตนเอง
ประเมินผู้ร่วมงาน และประเมิน
ผู้บังคับบัญชา

๑) มีผลการ
ดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ที่
กําหนด

๑) โครงการประกวดการฝึก
๑) กําหนดแนวทาง การตรวจ
ราชการในด้านมาตรฐานการ
ดําเนินการของหน่วยในสังกัด โดย
กําหนดแบบตรวจราชการให้มีความ
สอดคล้องกับพันธกิจของแต่ละ
หน่วยรับการตรวจทั้ง ระดับ กอง
บังคับการ กองกํากับการ และ
ระดับสถานี รวมไปถึงการตรวจ
ประเมินระดับบุคคล

๑) มีการจัดการ
ฝึกทุกหน่วย

หน่วยปฏิบัติ
หลัก ปฏิบัติ
ทุก
ฝอ.๓
บก.อก. หน่วย

ฝอ.๑๐
บก.อก.

ทุก
หน่วย
(เว้น
อก.)

หมายเหตุ

๓๙
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๓. มีการเก็บข้อมูล
ในรูปแบบการติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติ
และผลลัพธ์ของการปฏิบัติ

• ระดับ
ความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัด
ของหน่วย

๑) การจัดเก็บข้อมูลผ่านทาง
แอปพลิเคชั่น เพื่อให้สามารถ
ติดตาม/ตรวจสอบข้อมูลได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว

๑) การรายงานผลการปฏิบัติ
ผ่านทาง Google Form /
Jotform

๑) สามารถ
รวบรวมผลการ
ปฏิบัติในภาพรวม
ของ บก.รฟ.
ได้อย่างรวดเร็ว
และมี
ประสิทธิภาพ

๔. มีการประเมินผลงาน
บุคลากร (Assessment
Oriented)

• ระดับ
ความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัด
ของหน่วย

๑) ปรับปรุงแบบตรวจ และแบบ
ประเมินให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอ

๑) มีการจัดทําแบบประเมินผล
การปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการตํารวจอย่างน้อย ปี
ละ ๒ ครั้ง

๑) ข้าราชการ
ตํารวจในสังกัด
ผ่านการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
อยู่ในระดับเกณฑ์
ดี ร้อยละ ๘๐

หน่วยปฏิบัติ
หลัก
รฟ.

ปฏิบัติ
รฟ.

ทุก
หน่วย
(เว้น
อก.)

ทุก
หน่วย
(เว้น
อก.)

หมายเหตุ

๔๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ผู้มีส่วนเกีย่ วข้องและประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบตั งิ านของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐
เป้าประสงค์ ๒.๒ : สร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อถือ และความศรัทธาให้เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน (Trust)
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

๑. ศึกษาปัญหา ความไม่
เชื่อมั่นของประชาชน และ
มุ่งมั่นทํางาน เพื่อแก้ปัญหา
ความไม่เชื่อมั่นของ
ประชาชน

• ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ต่อการ
ปฏิบัติงานของ
กองบัญชาการ
ตํารวจ
สอบสวนกลาง
ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๘๐

- นํามาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบมาบังคับใช้
กับข้าราชการตํารวจที่
ประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

๑) กําหนดทิศทางหรือเป้าหมายใน ๑) แผนบริการประชาชน
(สนามหลวง)
การสร้างภาพลักษณ์องค์การ ใช้
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้
ตอบสนองต่อความเชื่อมั่นและ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้
มากที่สุด ประชาสัมพันธ์ให้ถึง
กลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ําเสมอ
๑) กิจกรรม เสริมสร้าง
จริยธรรม แก่ขา้ ราชการตํารวจ
บก.ปคบ. (ตามโครงการตํารวจ
ไทยใจสะอาด)
๒) กิจกรรม ตํารวจสีขาว
(ตรวจสารเสพติด)
๑) ดําเนินการกับข้าราชการตํารวจ ๑) ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพ กําหนดมาตรการให้เข้มงวด
ติดอย่างเด็ดขาด
สอดส่องดูแลผูใ้ ต้บังคับบัญชา
ไม่ให้กระทําความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด
๑) ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่
ด้วยความถูกต้องเป็นธรรม
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการปฏิบัติ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
หน่วยงาน

ตัวชี้วัด

หน่วยปฏิบัติ

หลัก ปฏิบัติ
ฝอ.๕
๑) ประชาชนมี
ทุก
ความพึงพอใจจาก บก.อก. หน่วย
การได้รับการ
บริการ

๑) จํานวน
ข้าราชการตํารวจ
ที่เข้าร่วมโครงการ

ปคบ.

ปคบ.

๑) จํานวน
ฝอ.๗
ทุก
ข้าราชการตํารวจ บก.อก. หน่วย
ที่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดลดลง
เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ

๔๑
กลยุทธ์

๒. ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติงาน
มีความน่าเชื่อถือ ศรัทธา

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

• ระดับ
ความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัด
ของหน่วย

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๑) มีมาตรการในการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของข้าราชการตํารวจ
ในสังกัด

๑) โครงการอบรมปรับพื้นฐาน
ข้าราชการตํารวจที่ย้ายมาดํารง
ตําแหน่งใหม่ในสังกัด บก.รฟ.
๒) จัดทําคําสั่งปกครองบังคับ
บัญชาเพื่อควบคุม ดูแล ความ
ประพฤติของข้าราชการตํารวจ
ตามคําสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗
ลง ๑ ต.ค.๓๗

๑) ข้าราชการ
ตํารวจที่ได้รับการ
แต่งตั้งมาดํารง
ตําแหน่งใหม่ใน
สังกัด บก.รฟ.
ได้เรียนรู้ขอบเขต
อํานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ
ของ บก.รฟ. และ
เกิดความรัก
ศรัทธาและเชื่อมั่น
ในองค์กร

๑) จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจอํานวยความ ๑) แผนอํานวยความสะดวกและ ๑) ระดับความ
สะดวกตามจุดบริการประชาชน
บริการประชาชน ช่วงเทศกาล พึงพอใจ
ปีใหม่ สงกรานต์
ของประชาชน
ผู้รับบริการ
๑) ประชาชนผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของตํารวจ และเกิดความศรัทธา

๑) โครงการ “เคาน์เตอร์แรก
แจกยิ้ม”

๑) ระดับความ
พึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้รับบริการ

หน่วยปฏิบัติ
หลัก
รฟ.

ปฏิบัติ
รฟ.

ฝอ.๕
ทุก
บก.อก. หน่วย

รฟ.

รฟ.

หมายเหตุ

๔๒
กลยุทธ์
๓. ทํางานบริการประชาชน
ควบคู่กับงานป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม
และอํานวยความยุติธรรมแก่
ประชาชน เน้นคุณภาพการ
ทํางานมากกว่าปริมาณ
ทํางานอย่างมี
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
• ระดับ
ความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัด
ของหน่วย

หน่วยปฏิบัติ

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๑) การให้บริการ อํานวยความ
สะดวก ป้องกัน และดูแลความ
ปลอดภัยด้านการจราจร และ
สถานที่ท่องเทีย่ วช่วงเทศกาล
สงกรานต์
๑) นําแนวคิดการทํางานบริการ
ประชาชน ควบคู่กับงานป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม และ
อํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชน
โดยมุ่งเน้นคุณภาพการทํางาน
มากกว่าปริมาณ และทํางานอย่างมี
มาตรฐานสากลมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

๑) เมษา เดือนแห่งการบริการ

ร้อยละของความ
พึงพอใจ

๑) โครงการช่วยเหลืออํานวย
ความสะดวกบริการประชาชน
และนักท่องเทีย่ วที่ขึ้น - ลง
เรือโดยสาร

๑) ฝึกอบรม
ตํารวจให้รู้จัก
ช่วยเหลือ
และบริการ
ประชาชน
นักท่องเที่ยว
(Police Mind
Service Mind)

รน.

รน.

๒) การให้บริการแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
๓) โครงการ “เคาน์เตอร์แรก
แจกยิ้ม”

๒) ระดับความ
พึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้รับบริการ

รฟ.

รฟ.

หลัก ปฏิบัติ
ฝอ.๕
ทุก
บก.อก. หน่วย

หมายเหตุ

๔๓
กลยุทธ์

๔. สร้างวัฒนธรรมการ
ทํางานอย่างจริงจังและ
ตรงไปตรงมาให้เป็นที่
ประจักษ์ ลดความแข็งกร้าว
ในการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ประชาชน

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

• ระดับ
ความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัด
ของหน่วย

ตัวชี้วัด

หน่วยปฏิบัติ

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

๑) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม
๒) สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ฝึกอบรม ให้ความรู้ เพิ่มพูนทักษะ
ในการปฏิบัติงาน

1) โครงการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม
๒) จัดทําสื่อเผยแพร่ผลการ
ปฏิบัติงานตํารวจชุมชนสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกิจกรรมตํารวจ
๓) จัดทําทะเบียนสมาชิก
อาสาสมัคร
๔) โครงการอบรมอาสาสมัคร
ช่วยเหลืองานตํารวจ

๑) ระดับ
ความสําเร็จของ
โครงการ การมี
ส่วนร่วมของ
ประชานในการ
ป้องกันแก้ไข
ปัญหา
อาชญากรรม

๑) สร้างบรรยากาศที่ดีในการ
ทํางาน เพื่อลดความแข็งกร้าวใน
การมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชน

๑) โครงการ “เคาน์เตอร์แรก
แจกยิ้ม”

๑) ระดับความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

รฟ.

รฟ.

๒) โครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ “พี่สอนน้องแบ่งปัน
ประสบการณ์เพื่อผู้บริโภค”

๒) ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐

ปคบ.

ปคบ.

หลัก ปฏิบัติ
ฝอ.๕
ทุก
บก.อก. หน่วย
(เว้น
ฝอ.๕ อก.)
บก.อก. ทุก
หน่วย
(เว้น
บก.
อก.)

หมายเหตุ

๔๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : กระบวนการทํางานที่มปี ระสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐
เป้าประสงค์ ๓.๑ : เป็นแบบอย่างการทํางานและเผยแพร่องค์ความรู้ในงานตํารวจสมัยใหม่ (Model)
กลยุทธ์
๑. จัดทําระบบฐานข้อมูล มี
การจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
และให้หน่วยงานต่างๆ
เข้าถึงได้ โดยมีระบบการจัด
การชั้นความลับ รวบรวม
ความรู้ องค์ความรู้เฉพาะ
ทาง และความรู้สมัยใหม่ใน
ด้านต่างๆ สร้างแผนประทุษ
กรรมในแต่ละคดี และเป็น
ผู้นําด้านการบังคับใช้
กฎหมายเฉพาะทาง

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
• ระดับ
ความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัด
ของหน่วย

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

๑) จัดทําแผนประทุษกรรมและ
ระบบจัดเก็บฐานข้อมูล เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ตํารวจได้มีโอกาสศึกษาถึง
กลวิธีขั้นตอนหรือแบบอย่างในการ
กระทําความผิดต่างๆของคนร้าย
ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางในการ
สืบสวนสอบสวนหาตัวคนร้ายได้
โดยง่ายยิ่งขึ้น

๑) CIB POL
๒) โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลส่วนกลางเชื่อมโยง
แผนประทุษกรรม บช.ก. เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน
(AEC-CIB POL)

๑) พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลการ
ตรวจสอบภายในและตรวจติดตาม
ผลการตรวจสอบกรณีพบพฤติกรรม
ส่อไปในทางทุจริต หรือพบทุจริต
ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ

1) รวบรวมฐานข้อมูลการ
ตรวจสอบภายใน
2) จัดทําเครื่องมือวิเคราะห์
ข้อมูลตรวจสอบภายใน
ให้เป็นระบบ

ตัวชี้วัด

หน่วยปฏิบัติ

หลัก ปฏิบัติ
ฝอ.๕
ทุก
๑) จัดเก็บ
ฐานข้อมูลให้เป็น บก.อก. หน่วย
(เว้น
ปัจจุบันและมีการ
อก.)
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลแผน
ประทุษกรรม
อย่างต่อเนื่อง

๑) ระดับ
ความสําเร็จของ
การพัฒนา
ฐานข้อมูลการ
ตรวจสอบภายใน
๒) จํานวนครั้งที่
ให้บริการไม่นอ้ ย
กว่า 5 ครั้ง

ปปป.

ปปป.

หมายเหตุ

๔๕
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
กองบัญชาการตํารวจสอบสวน
กลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
2) ถ่ายทอดและขับเคลื่อนแผน
ฯ ไปสู่การปฏิบัติ ให้กับทุก
หน่วยใน บช.ก.
3) ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามแผนฯ

๑) ระดับ
ความสําเร็จของ
การจัดทํา
แผนปฏิบัติ
ราชการ
สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ
ขับเคลื่อนสู่การ
ปฏิบัติ
และประเมินผล
การปฏิบัติ
ประจําปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2560
๑) สามารถ
รวบรวมผลการ
ปฏิบัติในภาพรวม
ของ บก.รฟ. ได้
อย่างรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ

๒. ศึกษาความสําเร็จและ
ความล้มเหลว ในการ
ปฏิบัติงาน วิเคราะห์ ถอด
เป็นบทเรียนเพื่อการพัฒนา
โดยคํานึงถึงผลลัพธ์เป็น
สําคัญ

• ระดับ
ความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัด
ของหน่วย

๑) จัดให้มีการแถลงผลการ
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ หรือ
ผลการปฏิบัติงาน นําวิธีการ
บริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์หรือ
ผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก โดยมี
การวัดผลการปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัด
อย่างเป็นรูปธรรม ทําให้ผู้บริหาร
ทราบผลความก้าวหน้าของการ
ดําเนินงานเป็นระยะๆ และ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
เป็นการควบคุมทิศทางการ
ดําเนินงานให้มุ่งสู่วิสัยทัศน์ฯ
ของหน่วยงาน

๓. ใช้เทคโนโลยีและการ
วิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การ ทํางาน ปรับปรุงพัฒนา
ฐานข้อมูลและแผนประทุษ
กรรมให้มีความทันสมัยอยู่
เสมอ

• ระดับ
ความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัด
ของหน่วย

๑) นําเทคโนโลยีและการวิจยั เพื่อ ๑) รายงานผลการปฏิบัติผ่าน
ทาง Google Form/Jotform
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
รวมถึงการปรับปรุง พัฒนา
ฐานข้อมูล และแผนประทุษกรรมให้
มีความทันสมัยอยู่เสมอ

หน่วยปฏิบัติ
หลัก ปฏิบัติ
ฝอ.๓
ทุก
บก.อก. หน่วย

รฟ.

รฟ.

หมายเหตุ

๔๖
กลยุทธ์
๔. นําความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์มาสร้างเป็น
แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด
และมีการอบรมให้ความรูแ้ ก่
บุคลากร ให้มคี วามชํานาญ
โดยเน้นทั้งด้านวิชาการ และ
ยุทธวิธี

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
• ระดับ
ความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัด
ของหน่วย

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

๑) นําเทคโนโลยีและการวิจยั
๑) โครงการถ่ายทอดเทคนิคจาก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ประสบการณ์ในการตรวจค้น
รวมถึงการปรับปรุง พัฒนา
จับกุมยาเสพติดบนขบวนรถไฟ
ฐานข้อมูล และแผนประทุษกรรม
ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ

ตัวชี้วัด
๑) ถ่ายทอด
ความรู้และ
ประสบการณ์ใน
การตรวจค้น
จับกุมยาเสพติด
บนขบวนรถไฟ
ให้แก่ข้าราชการ
ตํารวจรถไฟทั่ว
ประเทศ จํานวน
๑๕ สถานี

หน่วยปฏิบัติ
หลัก
รฟ.

ปฏิบัติ
รฟ.

หมายเหตุ

๔๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : กระบวนการทํางานที่มปี ระสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐
เป้าประสงค์ ๓.๒ : เน้นการทํางานเชิงรุก และบูรณาการร่วมทุกภาคส่วน (Teamwork and Active Policing)
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

๑. บูรณาการการทํางานทั้ง
ภายในหน่วยงานและ
ภายนอกหน่วยงาน การ
ทํางานเป็นทีม
(Teamwork)

• ระดับ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินงาน
ตามนโยบาย
ที่ได้รับ
มอบหมาย

๑) จัดทําแผนการทํางานตามพันธ
กิจและอํานาจหน้าที่ของ บช.ก.
ในรูปแบบการทํางานเชิงรุกและการ
ทํางานร่วมกันแบบบูรณาการ
โดยเน้นงานเฉพาะทางหรือคดี
พิเศษที่สร้างความเสียหายแก่สังคม
และประชาชนเป็นวงกว้าง
๒) จัดให้มีจุดบริการประชาชนของ
บช.ก.

๑) โครงการระบบการป้องกัน
ปราบปรามและบริการ
ประชาชนในงานอาชญากรรม
เฉพาะทาง กองบัญชาการ
ตํารวจสอบสวนกลาง
๒) แผนการระดมตั้งด่านตรวจ
ค้นจับกุมความผิดที่ใช้ทางหลวง
เป็นที่กระทําผิดหรือใช้ในการ
หลบหนี แบบบูรณาการ
๓) โครงการปิดล้อมตรวจค้น
กลุ่มบุคคลเป้าหมายในพื้นที่
สําคัญ โดยบูรณาการร่วมกับ
องค์กรและหน่วยต่างๆ
๔) โครงการอบรมอาสาสมัคร
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
๕) การบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆในการควบคุม
การแจ้งเรือ เข้า - ออก (PIPO)

ตัวชี้วัด
๑) ระดับ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการ
๒) มีผลการจับกุม
ความผิดอาญา
ร่วมกับหน่วยงาน
อื่น
๓) ผลการจับกุม
ร่วมกับหน่วยงาน
อื่น

๔) ร้อยละของ
จํานวนเรือที่
ปฏิบัติตามศูนย์
(PIPO)

หน่วยปฏิบัติ
หลัก ปฏิบัติ
ฝอ.๕
ทุก
บก.อก. หน่วย

ทล.

ทล.

ทท.

ทท.

รน.

รน.

หมายเหตุ

๔๘
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๕) ระดับ
๖) โครงการภูมิศาสตร์
ความสําเร็จของ
สารสนเทศกําหนดและแสดง
การดําเนินการ
แผนที่เพื่อติดตามบุคคลมี
หมายจับ เด็กหาย คนหาย และ
บุคคลพ้นโทษ
๒. ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู
เกียรติและ/หรือให้รางวัล
ตอบแทนคุณความดีแก่ผู้ที่
เข้ามามีส่วนร่วม

• ระดับ
ความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัด
ของหน่วย

๑) การช่วยเหลืองานป้องกันโดย
การให้รางวัลกับ ผู้ช่วยเหลืองาน
ตํารวจ
๒) จัดทําโครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการตํารวจ องค์กร และ
บุคคลภายนอกที่ทําคุณงามความดี
ช่วยเหลืองานตํารวจ และให้การ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติจนเป็นที่
ยกย่องแก่บุคคลทั่วไป

๑) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการตํารวจ องค์กร และ
บุคคลภายนอกที่ทําคุณงาม
ความดีให้กับสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ
๒) ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ
จะดําเนินการมอบโล่และ
ประกาศเกียรติคุณในการจัดงาน
วันตํารวจ ประจําปี

หน่วยปฏิบัติ
หลัก
ปคม.

ปฏิบัติ
ปคม.

ฝอ.๑
๑) ระดับ
ทุก
ความสําเร็จของ บก.อก. หน่วย
การจัดทํา
โครงการยกย่อง
ข้าราชการตํารวจ
องค์กร และ
บุคคลภายนอกที่
ทําคุณงามความดี
ให้กับสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ

หมายเหตุ

๔๙
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๓. เน้นการทํางานเชิงรุกใน
การป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม (Active
Policing) คาดการณ์ปัญหา
ที่จะเกิดขึ้นมีการวาง
แผนการทํางานล่วงหน้า
ให้ความสําคัญกับการ
ป้องกันปัญหาก่อนที่จะ
เกิดขึ้น หรือไม่ให้เกิดซ้ํา
ศึกษาและร่วมมือกับชุมชน
กําหนดปัญหา จัดลําดับ
ความสําคัญในการแก้ไข
ปัญหา

• ระดับ
ความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัด
ของหน่วย

๑) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม

1) โครงการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม
๒) จัดทําสื่อเผยแพร่ผลการ
ปฏิบัติงานตํารวจชุมชนสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกิจกรรมตํารวจ
๓) จัดทําทะเบียนสมาชิก
อาสาสมัคร
๔) โครงการอบรมอาสาสมัคร
ช่วยเหลืองานตํารวจ

๑) ระดับ
ความสําเร็จของ
โครงการ การมี
ส่วนร่วมของ
ประชานในการ
ป้องกันแก้ไข
ปัญหา
อาชญากรรม

๔. สร้างทีมงานและผู้นํา
ทีมงาน

• ระดับ
ความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัด
ของหน่วย

๑) สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ฝึกอบรม ให้ความรู้ เพิ่มพูนทักษะ
ในการปฏิบัติงาน

๑) จัดทําสื่อเผยแพร่ผลการ
ปฏิบัติงานตํารวจชุมชนสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกิจกรรมตํารวจ
๒) จัดทําทะเบียนสมาชิก
อาสาสมัคร
๓) โครงการอบรมอาสาสมัคร
ช่วยเหลืองานตํารวจ

๑) ผลการ
ดําเนินการตาม
โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยปฏิบัติ
หลัก ปฏิบัติ
ฝอ.๕
ทุก
บก.อก. หน่วย
(เว้น
อก.).)

ฝอ.๕
ทุก
บก.อก. หน่วย
(เว้น
อก.).)

หมายเหตุ

๕๐
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๔) โครงการอบรมสัมมนาเพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการตํารวจท่องเที่ยว
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

๒) ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงินเพิ่ม
มากขึ้น

๕) โครงการฝึกทบทวนยุทธวิธี
ตํารวจ

๓) มีการฝึก
ทบทวนยุทธวิธี
ตํารวจ อย่างน้อย
เดือนละ ๒ ครัง้

หน่วยปฏิบัติ
หลัก
ทท.

ปฏิบัติ
ทท.

รฟ.

รฟ.

หมายเหตุ

๕๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : กระบวนการทํางานที่มปี ระสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐
เป้าประสงค์ ๓.๓ : ทํางานอยู่บนพืน้ ฐานของหลักการที่ถกู ต้องและพัฒนาการทํางานให้ดขี ึ้น (Good Policing)
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดําเนินงาน

๑. มีกระบวนงานที่โปร่งใส
มีมาตรฐาน มีกรอบเวลา
ชัดเจน มีความเป็นไปได้

• ระดับ
ความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัด
ของหน่วย

๑) พัฒนากระบวนงานและมีการ
ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กระบวนการทํางานที่โปร่งใส
มีมาตรฐานและกรอบเวลาที่ชัดเจน
มีความเป็นไปได้ วัดผลได้ มีการ
ควบคุมและการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน
๒) มีการแสดงแผนผังขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจแจ้งให้ประชาชน
ได้รับทราบ

๒. มีการควบคุมการปฏิบัติ
และการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

• ระดับ
ความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัด
ของหน่วย

๑) มีการควบคุมการปฏิบัติ และ
การตรวจสอบการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ

โครงการ / กิจกรรม
๑) โครงการพัฒนาบุคลากร
ในการอบรมทุกด้าน

ตัวชี้วัด

หน่วยปฏิบัติ
หลัก ปฏิบัติ
ทุก
ทุก
หน่วย หน่วย

๑) ข้าราชการ
ผู้เข้าร่วมการ
อบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้น
ปอท. ปอท.
๒) ข้าราชการ
๒) โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านภาษาอังกฤษ ตํารวจ บก.ปอท.
เพื่อการสื่อสารให้กับข้าราชการ มีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษใน
ตํารวจ
การฟังและพูด
รฟ.
๓) มีพันธะสัญญา/แผนผัง
๓) มีแผนผังแสดง รฟ.
แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของ ขั้นตอนการ
ตํารวจ
ปฏิบัติงานของ
ตํารวจติดประกาศ
ให้ประชาชนได้รับ
ทราบทุกสถานี
ฝอ.๓
๑) การตรวจราชการประจําปี ๑) มีผลการ
ทุก
บก.อก. หน่วย
ดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ที่
กําหนด

หมายเหตุ

๕๒
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๒) จัดทําคําสั่งปกครองบังคับ
บัญชาเพื่อควบคุมความ
ประพฤติของข้าราชการตํารวจ
ตามคําสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗
ลง ๑ ต.ค.๓๗

๒) ข้าราชการ
ตํารวจในสังกัด
ปฏิบัติตนอยู่ใน
ระเบียบวินัย
ไม่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ต่อหน้าที่ ร้อยละ
๑๐๐
๓) ทุกหน่วยมีจุด
One Stop
service

๓) โครงการ One Stop
service
๔) โครงการครูต้นแบบตํารวจ
ทางหลวง
๓. มีการควบคุมการปฏิบัติ
และการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
ศึกษาศาสตร์ หลักการและ
แนวทางการทํางานที่ถูกต้อง

• ระดับ
ความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัด
ของหน่วย

๑) มีการสุ่มตรวจราชการ
๒) อบรมชี้แจงคําสั่งทางปกครอง

๑) การตรวจราชการประจําปี
๒) มีคําสั่งทางปกครอง

๑) มีการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
๒) ข้าราชการ
ตํารวจปฏิบัติงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยปฏิบัติ
หลัก
รฟ.

ปฏิบัติ
รฟ.

ทล.

ทล.

ทุก
หน่วย

ทุก
หน่วย

หมายเหตุ

๕๓
กลยุทธ์
๔. พัฒนาบุคลากร
ในทุกระดับชั้นให้มีทักษะ
และความพร้อมในการ
ทํางาน

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
• ระดับ
ความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัด
ของหน่วย

แนวทางการดําเนินงาน
๑) พัฒนาบุคลากรในทุกระดับชั้น
ให้มีทักษะและความพร้อมในการ
ทํางาน

โครงการ / กิจกรรม
๑) โครงการพัฒนาบุคลากร
ในการอบรมทุกด้าน เช่น สาย
ตรวจ, อํานวยการ, ปฏิบัติการ
สืบสวนปราบปราม
๒) การฝึกปะจําสัปดาห์

ตัวชี้วัด
๑) ข้าราชการ
ผู้เข้าร่วมการ
อบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้น

หน่วยปฏิบัติ
หลัก ปฏิบัติ
ทุก
ทุก
หน่วย หน่วย

หมายเหตุ

๕๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาบุคลากรทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐
เป้าประสงค์ ๔.๑ : มีความสมัครสมานสามัคคี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และซือ่ สัตย์สุจริต (Morality and Ethics)
กลยุทธ์
๑. ผู้บังคับบัญชา ติดตาม
เอาใจใส่ผใู้ ต้บังคับบัญชา มิ
ให้ทุจริตและประพฤติมิชอบ
สร้างความสามัคคี ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
• ระดับ
ความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัด
ของหน่วย

๒. ภาพลักษณ์ของตํารวจ • ระดับ
เป็นที่ยอมรับของสังคมและ ความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัด
ประชาชน
ของหน่วย

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

๑) ผู้บังคับบัญชา ติดตาม เอาใจใส่ ๑) โครงการตํารวจใจใส
ผู้ใต้บังคับบัญชา มิให้ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รวมถึงการสร้าง
ความสามัคคี ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน
๒) จัดทําคําสั่งปกครองบังคับ
บัญชาเพื่อควบคุมความ
ประพฤติของข้าราชการตํารวจ
ตามคําสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗
ลง ๑ ต.ค.๓๗
๓) ประชุมชี้แจงเพื่อกําชับ
ข้าราชการตํารวจในสังกัด
บก.รฟ. มิให้ทจุ ริตและประพฤติ
มิชอบต่อหน้าที่
๑) ส่งเสริมให้เกิดการประสานความ ๑) โครงการ Smart Police
ร่วมมือของทุกภาคส่วนของสังคมใน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ

ตัวชี้วัด
๑) ข้าราชการ
ตํารวจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 เป็นผู้
มีความประพฤติดี

หน่วยปฏิบัติ
หลัก ปฏิบัติ
ปปป. ปปป.

๒) ข้าราชการ
ตํารวจในสังกัด
ปฏิบัติตนอยู่ใน
ระเบียบวินัย
ไม่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ต่อหน้าที่ ร้อยละ
๑๐๐

รฟ.

รฟ.

๑) มีการอบรม
ประมาณ 80
คน/ปี

รน.

รน.

หมายเหตุ

๕๕
กลยุทธ์

๓. เสริมสร้างและพัฒนา
บุคลากรให้มีวนิ ัยและ
เคร่งครัดต่อ คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตํารวจ ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์และการยอมรับ
ฟังความคิดของผู้อื่นในการ
ทํางาน

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

• ระดับ
ความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัด
ของหน่วย

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยปฏิบัติ
หลัก
รฟ.

ปฏิบัติ
รฟ.

๑) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของตํารวจ
เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น
ศรัทธา และยอมรับ

๑) โครงการตํารวจไทยใจ
สะอาด

๑) จํานวน
ข้าราชการตํารวจ
ที่เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐

๑) การเผยแพร่มาตรฐานทาง
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน และ
การดําเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
รณรงค์อย่างต่อเนื่องให้เกิดกระแส
ค่านิยมในการปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างและ
พัฒนาจิตสํานึกของข้าราชการ
ตํารวจ

๑) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสํานึก
ให้แก่ข้าราชการตํารวจในสังกัด
กองบัญชาการตํารวจสอบสวน
กลาง

๑) หน่วยในสังกัด
บช.ก. จัดอบรม
จริยธรรมและ
พัฒนาคุณธรรม
ให้แก่ข้าราชการ
ตํารวจอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

ปปป.

ทุก
หน่วย

๑) เสริมสร้างและพัฒนาจิตสํานึก
ของข้าราชการตํารวจ ให้ยึดถือ
คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจเป็นหลัก
ปฏิบัติ

๑) โครงการพัฒนาจิตใจ
จริยธรรม คุณธรรมและ
จรรยาบรรณของข้าราชการ
ตํารวจ

๑) จํานวน
ข้าราชการตํารวจ
ที่เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐

รฟ.

รฟ.

หมายเหตุ

๕๖
กลยุทธ์
๔. ปลูกฝังค่านิยมความมี
เกียรติยศและศักดิ์ศรี และ
การดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
• ระดับ
ความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัด
ของหน่วย

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๑) ปลูกฝังและสร้างแรงจูงใจในการ
มีจิตสํานึกในการให้บริการ
ประชาชน
๒) ส่งเสริม ยกย่องและเชิดชูเกียรติ
แก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

๑) โครงการสร้างภาพลักษณ์
ตํารวจ (เชิดชูเกียรติ) คัดเลือก
หน่วยงานและข้าราชการตํารวจ
เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็น
ผู้ที่มีความประพฤติดี ตาม
ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560

๑) ระดับ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ
สรรหาและ
คัดเลือก
ข้าราชการตํารวจ
เพื่อยกย่องเชิดชู
เกียรติประจําปี
พ.ศ.2560

๑) ปลูกฝังให้ขา้ ราชการตํารวจใน
สังกัดดํารงตนอย่างมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรี ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวพระราชดําริของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9

๑) โครงการดําเนินชีวิตตามหลัก ๑) จํานวน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข้าราชการตํารวจ
๒) โครงการอาหารกลางวัน
ที่เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐

หน่วยปฏิบัติ
หลัก ปฏิบัติ
ฝอ.๑
ทุก
บก.อก. หน่วย

รฟ.

รฟ.

หมายเหตุ

๕๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาบุคลากรทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ข้าราชการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
เป้าประสงค์ ๔.๒ : มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Dedication and People Centered)
หน่วยปฏิบัติ
แนวทางการดําเนินงาน
โครงการ / กิจกรรม
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
หลัก ปฏิบัติ
๑) การสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่
ทุก
ทุก
๑) ผู้เข้ารับการ
๑. ข้าราชการตํารวจทุ่มเท • ระดับ
๑) โครงการเพิ่มทักษะและ
หน่วย หน่วย
อบรมมีความรู้
เวลาในการปฏิบัติราชการ ความสําเร็จ ข้าราชการตํารวจ ให้มีความมุง่ มั่น ประสิทธิภาพในการทํางาน
ทุ่มเทให้กับการปฏิบัติราชการ โดย ให้แก่ข้าราชการตํารวจในสังกัด เพิ่มมากขึ้น
ตามตัวชี้วัด
แก้ไขปัญหาตามความ
คํานึงถึงประโยชน์ของประเทศเป็น
ของหน่วย
ต้องการของประชาชน
สําคัญ แก้ไขปัญหาโดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และนํา
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มาใช้ในการบริหารงานของหน่วย
รฟ.
รฟ.
๑) จํานวน
๑) กิจกรรมปรับทัศนคติของ
๑) เสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้กับ
ข้าราชการตํารวจ
ข้าราชการตํารวจให้มีจิต
บุคลากรให้มคี วามมุ่งมั่น ทุ่มเท
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
วิญญาณของความเป็น
และเสียสละเวลาส่วนตัว เพื่อ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
ประโยชน์ของประชาชนและ
๘๐
ประเทศชาติ
๑) โครงการอบรมอาสาสมัคร ๑) ผู้เข้าร่วม
๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้
• ระดับ
ทท.
ทท.
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้
ความสําเร็จ ประชาชน เครือข่ายพันธมิตรใน
ประชาชน เครือข่าย
ช่วยเหลือตํารวจท่องเที่ยว
อบรมมีความรู้
ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ
พันธมิตรในภาคส่วนต่างๆ ตามตัวชี้วัด
เพิ่มขึ้นและเป็น
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ของหน่วย
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
เครือข่ายพันธมิตร
ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการดูแลความ
ในการทํางาน
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ปลอดภัยกับ
ในการทํางาน
นักท่องเที่ยว

หมายเหตุ

๕๘
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม
๒) โครงการสัมมนาเสริมสร้าง
การบูรณาการ ระหว่าง การ
รถไฟแห่งประเทศไทย กับ
ตํารวจรถไฟ เพื่อป้องกัน
อาชญากรรม
๓) โครงการสร้างภาคีเครือข่าย
ร่วมมือสานใจต้านภัยไซเบอร์

๔) โครงการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชน

ตัวชี้วัด
๒) จํานวน
ข้าราชการตํารวจ
และเจ้าหน้าทีก่ าร
รถไฟแห่งประเทศ
ไทยที่เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐
๓) เพื่อสร้างภาคี
เครือข่ายและ
เสริมเสร้างความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานบังคับ
ใช้กฎหมายของ
ต่างประเทศและ
ภาคีเครือข่าย
ธนาคารพาณิชย์
ผู้ให้บริการทาง
อินเทอร์เน็ต
โทรศัพท์เคลื่อนที่
๔) จํานวน
ประชาชนเข้าร่วม
โครงการอย่าง
น้อย 100 คน/ปี

หน่วยปฏิบัติ
หลัก
รฟ.

ปฏิบัติ
รฟ.

ปอท.

ปอท.

รน.

รน.

หมายเหตุ

๕๙
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

๓. การบริหารที่มุ่งเน้น
• ระดับ
ผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ ความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัด
ของหน่วย

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๑) ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
และแผนงานบูรณาการใน
ปีงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
๒) จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี ที่สอดคล้องตามร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560 – 2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 (พ.ศ.2560 - 2564) การ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นโยบาย
รัฐบาล นโยบายสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ

1) จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
กองบัญชาการตํารวจสอบสวน
กลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
2) ถ่ายทอดและขับเคลื่อนแผน
ฯ ไปสู่การปฏิบัติ ให้กับทุก
หน่วยใน บช.ก.
3) ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามแผนฯ

๑) ระดับ
ความสําเร็จของ
การจัดทํา
แผนปฏิบัติ
ราชการ
สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ
ขับเคลื่อนสู่การ
ปฏิบัติ
และประเมินผล
การปฏิบัติ
ประจําปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2560

๑) บริหารจัดการระบบงบประมาณ ๑) พัฒนาระบบการบริหาร
โดยมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์
งบประมาณให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการ
๒) ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

๑) ร้อยละ
ความสําเร็จของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ภาพรวม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 96

หน่วยปฏิบัติ
หลัก ปฏิบัติ
ฝอ.๓
ทุก
บก.อก. หน่วย

ฝอ.๖
ทุก
บก.อก. หน่วย

หมายเหตุ

๖๐
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๑) พัฒนาองค์การและบุคลากรให้มี
ศักยภาพ คุณธรรมและจริยธรรมให้
มีความสอดคล้องต่อความ
เปลี่ยนแปลง

๑) ขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2557 2560

๑) ระดับ
ความสําเร็จของ
การขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากร
บุคคลของ
สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ พ.ศ.
2557 – 2560

๑) ขับเคลื่อน ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
องค์การและบุคลากร ให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้

๑) ประเมินคุณธรรมและ
โปร่งใสการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency
Assessment - ITA)

๑) ร้อยละของ
การประเมินผล
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสการ
ดําเนินงาน
หน่วยงานภาครัฐ
ITA ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40

หน่วยปฏิบัติ
หลัก ปฏิบัติ
ฝอ.๑
ทุก
บก.อก. หน่วย

ฝอ.๓
ทุก
บก.อก. หน่วย

หมายเหตุ

๖๑
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๑) พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้มีความ
สวยงาม สะดวก เหมาะสม (Front
office)

๑) พัฒนาสถานีตํารวจ และ
หน่วยบริการประชาชน
๑.1) ป้ายอาคาร สถานที่
ทําการ
๑.2) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน
การดําเนินงาน
๑.3) รวมงานบริการ
จัดเจ้าหน้าที่
๑.4) รักษาความสะอาด
๑.5) จัดการอํานวยความ
สะดวก

๑) ระดับ
ความสําเร็จของ
การพัฒนา
ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ปฏิบัติ
ราชการ (Front
office)
๒) จํานวนครั้ง
การจัดกิจกรรม
5 ส ไม่น้อยกว่า
1 ครั้ง/เดือน
๓) มีการปรับปรุง
อาคารสถานที่ของ
สน./สภ.
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

๑) ดําเนินการตามระบบควบคุม
ภายในและติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของทุกหน่วยงานใน
สังกัดกองบัญชาการตํารวจ
สอบสวนกลาง

๑) กําหนดแนวทางการควบคุม ๑) ระดับ
ภายในและการประเมินผลการ ความสําเร็จของ
ควบคุมภายในของทุกหน่วยงาน การควบคุม
ภายใน

หน่วยปฏิบัติ
หลัก ปฏิบัติ
ฝอ.๓
ทล.
บก.อก. ทท.
รน.
รฟ.

ฝอ.๖
ทุก
บก.อก. หน่วย

หมายเหตุ

๖๒
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยปฏิบัติ

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

๑) พัฒนาคุณภาพชีวิตตํารวจให้มี
ความสุขในการปฏิบัติงาน

1) ปรับสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อ
การปฏิบัติงาน
2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประจํา
กายและหน่วยที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานให้เพียงพอ

๑) ร้อยละ
ความสําเร็จของ
การจัดหา วัสดุ
อุปกรณ์ประจํา
กายและหน่วย
ร้อยละ 70

๑) พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรทุกระดับชั้น เพื่อให้เกิด
ทักษะ ความชํานาญ เชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติหน้าที่

1) การฝึกอบรมเพื่อเลื่อนระดับ
ตําแหน่ง (Pre Promotion
Training)
๑.๑) หลักสูตร ผกก.
๑.๒) หลักสูตร สว.
2) การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ข้าราชการตํารวจ
(In – Service Training)

๑) ร้อยละ 20
ฝอ.๑๐ ทุก
ของข้าราชการ
บก.อก. หน่วย
ตํารวจได้รับ
การฝึกอบรม
๒) ร้อยละ 80
ของผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ
ในระดับดีถึงดีมาก
๓) ร้อยละ 20
ของข้าราชการ
ตํารวจได้รับการ
ฝึกอบรม

หลัก ปฏิบัติ
ฝอ.๔
ทุก
บก.อก. หน่วย

หมายเหตุ

๖๓
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยปฏิบัติ
หลัก ปฏิบัติ
ฝอ.๑๐ ทุก
บก.อก. หน่วย

๒) ถ่ายทอดความรู้ทักษะด้าน
วิชาชีพตํารวจ การบังคับใช้
กฎหมาย และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเพิ่มศักยภาพความเชี่ยวชาญ
ให้แก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
องค์กร ชุมชน และสังคม

๓) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการ ๔) ระดับ
ความสําเร็จของ
ทางวิชาชีพตํารวจ และการ
บังคับใช้กฎหมายเพื่อบริการแก่ การจัดตั้งศูนย์ฯ
ประชาชนและสังคม

๑) พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม
และสอดคล้องกับระบบการบริหาร
จัดการด้านยุทธศาสตร์ ด้าน
งบประมาณ ด้านทรัพยากรมนุษย์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้าน
การตรวจราชการ

๑) โครงการฝึกแบรมหลักสูตร
พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
ป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑

๑) ข้าราชการ
ตํารวจ ผ่านการ
อบรมไม่น้อยกว่า
๑๒๐ คน

ปคม.

ปคม.

๑) ถ่ายทอดความรู้ทักษะด้าน
ยุทธวิธีตํารวจ

๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
กําลังพลด้านยุทธวิธีตํารวจ
บก.ปอท.

๑) ข้าราชการ
ตํารวจมีความ
ชํานาญในยุทธวิธี
ตํารวจสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ปอท.

ปอท.

หมายเหตุ

๖๔
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

• ระดับ
๔. สร้างวัฒนธรรมของ
องค์การโดยให้มีจิตสํานึกต่อ ความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัด
การให้บริการประชาชน
ของหน่วย

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๑) อบรมข้าราชการให้มีจิตวิญญาณ ๑) โครงการฝึกอบรมข้าราชการ ๑) จํานวน
ข้าราชการตํารวจ
ตํารวจให้มีความพร้อมในการ
ของความเป็นตํารวจ สร้าง
เข้าร่วมโครงการ
ปฏิบัติงาน
จิตสํานึกของบุคลากรในการใช้
ทรัพยากรและงบประมาณ
ในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า
๑) สร้างบรรยากาศที่ดีในการ
ทํางาน ให้มีจิตสํานึกต่อการ
ให้บริการประชาชน

๑) โครงการฝึกอบรมข้าราชการ ๑) จํานวน
ตํารวจให้มีความพร้อมในการ
ข้าราชการตํารวจ
ปฏิบัติงาน
เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80
๒) โครงการสร้างทัศนคติที่ดี
ให้แก่ข้าราชการตํารวจ
๓) โครงการอบรมสร้างจิตสํานึก
ให้แก่ข้าราชการตํารวจในการใช้
ทรัพยากรและงบประมาณ
๔) โครงการ “เคาน์เตอร์แรก
๒) ระดับความพึง
แจกยิ้ม”
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

หน่วยปฏิบัติ
หลัก ปฏิบัติ
ทุก
ทุก
หน่วย หน่วย

รน.

รน.

หมายเหตุ

๖๕

การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
๑. การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการกองบั ญ ชาการตํ า รวจสอบสวนกลาง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
๑.๑ ให้หน่วยปฏิบัติตามกลยุทธ์/แนวทางการดําเนินการ โครงการ/กิจกรรมตาม แผนปฏิบัติ
ราชการ บช.ก. รายงานผลการดําเนินการไปยังหน่วยงานรับผิดชอบหลักระดับ ตร. ๒ ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ ๑ รายงานรอบ ๖ เดือน ภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒ รายงานรอบ ๑๒ เดือน ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

๖๖

จุดเน้นและการดําเนินการประกอบการจัดทํา
คําของบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เป็นการดําเนินการต่อเนื่องจากการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และให้มีความสอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารราชการ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีจุดเน้น ดังนี้
จุ ด เน้ น ของสํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ ที่ ป รากฏในคํ า ของบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ มีแนวทางที่สําคัญ สรุปได้ดังนี้
๑. การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
๓. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม
๔. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
๕. การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตํารวจในยุคประชาคมอาเซียน
๖. การเสริมสร้างความสามัคคี และการบํารุงขวัญข้าราชการตํารวจ

…………………………………………….

๖๗

คําสั่งกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
ที่ ๙๑/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของ
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
................................................................................................................

ด้ ว ย สํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ ได้ จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สําหรับใช้ในการปฏิบัติราชการของหน่วยในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
บรรลุ เ ป้ า หมาย มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ นโยบายของสํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ จึ ง แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการตํ า รวจ
เป็ น คณะทํ า งานจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ของกองบั ญ ชาการตํ า รวจสอบสวนกลาง โดยมี อ งค์ ป ระกอบ
และอํานาจหน้าที่ ดังนี้
๑.องค์ประกอบ
๑.๑ รองผู้บัญชาการ (รับผิดชอบงานบริหาร)
เป็นหัวหน้าคณะทํางาน
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
๑.๒ ผู้บังคับการในสังกัด
เป็นรองหัวหน้าคณะทํางาน
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
๑.๓ รองผู้บังคับการอํานวยการ (รับผิดชอบงานบริหาร)
เป็นคณะทํางาน
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
๑.๔ ผู้กํากับการ ฝ่ายอํานวยการ ๑ – ๑๐
เป็นคณะทํางาน
กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
๑.๕ รองผู้กํากับการ ฝ่ายอํานวยการ ๓ (รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์) เป็นคณะทํางาน
กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
๑.๖ สารวัตร ฝ่ายอํานวยการ ๓ (รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์)
เป็นคณะทํางาน
กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
๑.๗ ผู้บังคับการอํานวยการ
เป็นรองหัวหน้าคณะทํางาน/เลขานุการ
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
๑.๘ ผู้กํากับการ ฝ่ายอํานวยการ ๓ กองบังคับการอํานวยการ
เป็นคณะทํางาน/
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
ผู้ช่วยเลขานุการ
/๑.๙ รองสารวัตร…

๖๘
-๒–
๑.๙ รองสารวัตร ฝ่ายอํานวยการ ๓ กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
๑.๑๐ ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายอํานวยการ ๓ กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง

เป็นเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าหน้าที่

๒.อํานาจหน้าที่
๒.๑ ประเมิน สถานการณ์ แ ละแนวโน้ม ของสถานการณ์ด้า นต่า งๆ วิ เคราะห์จุ ดแข็ ง
จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของหน่วย
๒.๒ รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
๒.๓ ตรวจสอบ ติ ดตาม ผลการดํา เนิน การตามยุท ธศาสตร์แ ละแผนปฏิบั ติร าชการ
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง และดําเนินการในเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรจุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการที่ได้จัดทําขึ้น
๒.๔ แต่งตั้งคณะทํางานย่อยในการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการของ
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
๒.๕ สรุปรายงานผลการติดตามการปฏิบัติราชการ ตามรอบการรายงาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พลตํารวจโท
(ฐิติราช หนองหารพิทักษ์)
ผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง

งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการและงบรายจ่าย
แผนงาน
ผลผลิต/โครงการ

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

1.แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 7,830,800

รวมทั้งสิ้น
7,830,800

ผลผลิต การรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความ
มั่นคง

126,613,100

ผลผลิต การป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

400,100

400,100

ผลผลิต การถวายความ
ปลอดภัยพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์

3,990,900

3,990,900

ผลผลิต การรักษาความ
ปลอดภัยและให้บริการ
แก่นักท่องเที่ยว

8,456,600

8,456,600

ผลผลิต การปราบปราม
การกระทําความผิด
เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

36,549,700

1,662,000

ผลผลิต การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

74,878,100

1,328,849,800

ผลผลิต การอํานวยความ
ยุติธรรม

11,782,500

ผลผลิต การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

8,298,600

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการป้องกัน
ปราบปราม หยุดยั้งการ
บุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่า

18,302,000

203,946,000

40,984,400

225,000

400,000

371,768,500

38,611,700

1,403,727,900

11,782,500
507,300

6,266,700

15,072,600

18,302,000

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการและงบรายจ่าย
แผนงาน
ผลผลิต/โครงการ
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปราบปรามและ
ดําเนินคดีการกระทํา
ความผิดค้ามนุษย์

งบบุคลากร

โครงการปราบปราม
การค้ายาเสพติด
โครงการสร้างความ
เข้มแข็งในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
รวมทั้งสิ้น

7,830,800

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

57,900,300

2,268,500

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวมทั้งสิ้น

26,717,500

86,886,300

11,252,500

11,252,500

649,300

649,300

359,073,700

1,537,233,600

40,984,400

33,609,200

1,978,731,700

