ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
• กลยุทธ์ที่ 1.1.1 ปูองกันและปราบปรามการกระทาผิดที่เกี่ยวกับสถาบันหลัก
• กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1.1.1 ถวายความปลอดภัยเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ต้องตามพระราชประสงค์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) ดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรที่ทาหน้าที่
ถวายความปลอดภัย

- ระดับความสาเร็จของการฝึกอบรมฯ ตามกรอบที่กาหนด

2) คัดเลือกข้าราชการตารวจที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และ
อบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตารวจปฏิบัติหน้าที่
ถวายความปลอดภัย

- ระดับความสาเร็จในการคัดเลือกข้าราชการตารวจเพื่อมา
ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย

3) ฝึกอบรมข้าราชการตารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความ

ปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT)
4) จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ สาหรับใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย

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

- จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ
สาหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยได้สาเร็จตาม
กรอบที่กาหนด

ผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1.1.2 ถวายความปลอดภัยและจัดการจราจรอันเกี่ยวเนื่องกับการถวายความปลอดภัยให้สมพระเกียรติและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
จัดทา ทบทวน และซักซ้อมแผนการปฏิบัติแผนการเผชิญเหตุ
ด้านการรักษาความปลอดภัย

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

- ระดับความสาเร็จในการจัดทา ทบทวน และซักซ้อม
แผนการปฏิบัติแผนการเผชิญเหตุด้านการรักษาความปลอดภัย

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1.1.3 พัฒนาประสิทธิภาพและความเข้มแข็งของกลไกที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) สร้างจิตสานึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
1.1) รณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสานึกของประชาชน - รณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสานึกของประชาชนให้มี
ให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า 3,650
ครั้ง
1.2) รณรงค์สร้างจิตสานึกและค่านิยมโดยชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน
- รณรงค์สร้างจิตสานึกและค่านิยม โดยชุมชนและมวลชน
พระมหากษัตริย์
สัมพันธ์เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
จานวน 338 ชุมชน (ในพื้นที่กรุงเทพฯ)/448 หมู่บ้าน (ในพื้นที่
ต่างจังหวัด)

ผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

- จานวนครั้งในการรณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสานึก
ของประชาชนให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ไม่น้อยกว่า 10,000 ครั้ง

3) บรรจุหัวข้อการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันชาติ/
ศาสนา/พระมหากษัตริย์ ในหลักสูตรต่าง ๆ

- หลักสูตรของสานักงานตารวจแห่งชาติมีการบรรจุหัวข้อ
การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันชาติ/ศาสนา/
พระมหากษัตริย์ ร้อยละ 100

ผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 เผยแพร่และน้อมนาแนวพระราชดาริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 น้อมนาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) บรรจุเนื้อหา/หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์พระราชา
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการฝึกอบรม

- ระดับความสาเร็จของการจัดทาหลักสูตรการเรียนการสอนฯ

2) สร้างช่องทางในการเข้าถึงเนื้อหาวิชาให้ทั้งตารวจใน
หลักสูตรและตารวจที่ไม่ได้เข้าหลักสูตร /เผยแพร่หลักสูตร
ให้ข้าราชการศึกษาและนาไปประยุกต์ใช้/สร้างสื่อให้มี
ความน่าสนใจในการเข้าไปเรียนรู้
- สร้างจิตสานึก ปลูกฝังความตระหนัก
- พอเพียงต่อประชาชน ตชด.

- จานวนช่องทางในการเข้าถึงเนื้อหาวิชาให้ทั้งตารวจใน
หลักสูตรและตารวจที่ไม่ได้เข้าหลักสูตร /เผยแพร่หลักสูตรให้
ข้าราชการศึกษาและนาไปประยุกต์ใช้/สร้างสื่อให้มีความ
น่าสนใจในการเข้าไปเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง

ผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 1.2.2 ส่งเสริม สืบสาน ต่อยอด และสนับสนุนโครงการพระราชดาริและอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

1) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานในการดาเนินการ
โครงการพระราชดาริและอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เช่น
- โครงการปลูกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้า
- โครงการปลูกเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- โครงการปลูกเพื่อส่งเสริมสาธิต ฝึกอบรมและขยายพันธุ์
- โครงการปลูกเพื่อปูองกันการพังทลายของดิน
- โครงการปลูกเพื่อบรรเทาปัญหาน้าท่วม
ฯลฯ

1) ความพึงพอใจของหน่วยเจ้าภาพโครงการพระราชดาริและ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริต่อการเข้าร่วมส่งเสริมและสนับสนุน
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2) ความพึงพอใจของประชาชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมส่งเสริม
และสนับสนุนหน่วยงานในการดาเนินการโครงการพระราชดาริ
และ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

อยู่ระหว่างดาเนินการ

2) โครงการตามพระราชดาริตามแผน พัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดาริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เช่น
- โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
- โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
- โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
- โครงการฝึกอาชีพ
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
- โครงการส่งเสริมสหกรณ์
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่
และเด็กในถิ่นทุรกันดาร
- โครงการปกปักทรัพยากร
- โครงการสารวจเก็บรวมรวมทรัพยากร

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดาเนินการตามโครงการ
พระราชดาริฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

อยู่ระหว่างดาเนินการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

- โครงการปลูกรักษาทรัพยากร
- โครงการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
- โครงการพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
ฯลฯ
3) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดาริฯ ของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ระยะ 3 ปี
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 9 แห่ง

- จัดตั้งศูนย์เรียนรูโ้ ครงการพระราชดาริฯ ได้ตามแผนงานที่
กาหนด

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 1.2.3 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนในบริเวณพื้นที่ชายแดน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรี ยนรู้ตลอดชีวิตของโรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดน

ตัวชี้วัด
1) จานวนห้องเรียนที่ได้รับการพัฒนาเป็นห้องเรียนอัจฉริยะ
จานวน 50 ห้องเรียน
2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาผ่านเกณฑ์คะแนน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่างดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 1.2.4 ดาเนินการและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) จัดทาแผนการดาเนินการ ขับเคลื่อนและสนับสนุน
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ
(จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ)

ตัวชี้วัด
- ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนการดาเนินการ ขับเคลื่อน
และสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดาริ (จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะ
กิจ)

2) จัดทาแผนการดาเนินการ ขับเคลื่อนและสนับสนุนจราจร - ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนการดาเนินการ ขับเคลื่อน
โครงการพระราชดาริ
และสนับสนุนจราจรโครงการพระราชดาริ
3) ขับเคลื่อนและสนับสนุนการดาเนินการตามแนวทาง
อาสาจราจร

ผลการดาเนินงาน

- ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนและสนับสนุนการ
ดาเนินการตามแนวทางอาสาจราจร

อยู่ระหว่างดาเนินการ

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและภัยคุกคามของชาติ
• กลยุทธ์ที่ 1.3.1 ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
• กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.1 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการข่าว
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. บูรณาการความร่วมมือด้านข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์
และข่าวกรองเชิงรุก กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ปรับปรุง พัฒนาการสืบสวนหาข่าวและตรวจสอบ
พฤติการณ์บุคคล และองค์กร
- โครงการสืบสวนหาข่าวและตรวจสอบพฤติการณ์
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)
- โครงการสืบสวนหาข่าวและปราบปรามชาวต่างชาติ
ที่เป็นภัยต่อความมั่นคง
3. รวบรวมข่าวที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ
การรักษาความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่ที่ส่งให้
กับผู้ใช้ข่าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด
- การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาข่าว
กรองฯ ไม่น้อยกว่า 120 ครั้ง/ปี

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่างดาเนินการ

- มีเครือข่ายแหล่งข่าวเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 20 แหล่งข่าว
- สืบสวน ตรวจสอบ ติดตามบุคคลตามเลขคดีสืบสวน
ไม่น้อยกว่า 10 ราย
- ผลิตข่าวกรองที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ การรักษา
ความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ที่นามาใช้ประโยชน์
ไม่น้อยกว่า 3,500 เรื่อง

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.2 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านชายแดนและน่านน้า
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

การปฏิบัติงานด้านชายแดน
1. ด้านการเฝูาระวังและพัฒนาระบบการแจ้งเตือน
2. ด้านการดูแลความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และการกระทาผิดกฎหมาย

- หมู่บ้านเปูาหมายที่ดาเนินกิจกรรมเฝูาระวังและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ชายแดน เพื่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
ของรัฐ ไม่น้อยกว่า 4,500 หมู่บ้าน
- ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตารวจใน
การเฝูาระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์และความมั่นคงของรัฐ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

อยู่ระหว่างดาเนินการ

- ออกตรวจดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตน่านน้า
74,444 ครั้ง/ปี

อยู่ระหว่างดาเนินการ

การปฏิบัติงานด้านน่านน้า
1. รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ในเขตน่านน้าและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.3 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. เตรียมความพร้อมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานข้างเคียง
2. สนับสนุนอากาศยานเพื่อปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเมื่อได้รับ
การร้องขอหรือคาสั่ง

ตัวชี้วัด
- หน่วยงานระดับ บก./ภ.จว. ฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยราชการข้างเคียง เพื่อเตรียมรับ
สาธารณภัย อย่างน้อย 1 ครั้ง

ผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

สนับสนุนอากาศยานเพื่อปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเมื่อได้รับ
การร้องขอหรือคาสั่งได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
-

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.4 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

1) ปราบปรามจับกุมผู้ผลิตยาเสพติด ผู้ค้า ผู้ลาเลียง
ยาเสพติดทุกระดับ
- โครงการการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลและ
กลุ่มชาติพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
2) โครงการสกัดกั้น ปราบปรามการผลิต การค้ายาเสพติด
3) สืบสวนสอบสวนขยายผลคดียาเสพติดตามมาตรการ
สมคบ มาตรการทางทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ทั้งระบบ

- ขยายผลเครือข่ายยาเสพติดหรือตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพ
ติดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
- ยุติบทบาทกลุ่มการค้าคดียาเสพติดระดับสาคัญได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30
- ผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาดถูกดาเนินคดีตามกฎหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
- ดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่น้อยกว่า
168,100 ราย

อยู่ระหว่างดาเนินการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4) จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจประจาจุดล่อแหลมซึ่งมีความเสี่ยง
ที่จะเป็นจุดลักลอบค้าขายยาเสพติดในชุมชน
5) ปูองกันและปราบปรามสืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด
6) เสริมสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนข่าวสารกับนานา
ประเทศในการแก้ปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาและดาเนินการตามคา
ร้องขอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
7) ดาเนินการตรวจค้น จับกุม ผู้ค้ายาเสพติดทุกระดับให้ถึง
ระดับหมู่บ้าน/ ชุมชนและให้มีการสืบสวนขยายผลการ
จับกุมเครือข่ายนักค้ายาเสพติดทั้งระบบ
8. สกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนทุกด้านทั้งทางบก
ทางอากาศยาน ทางน้า ชายฝั่งทะเล เกาะแก่ง ที่ปรากฏ
การลักลอบนาเข้ายาเสพติด โดยบูรณาการการดาเนินการ
ร่วมกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง
9. โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา
ต่อความสงบเรียบร้อยภายใน
10. โครงการตารวจประสานโรงเรียน
11. โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย

- ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการ
ดาเนินงานปูองกันปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตารวจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 *

12. โครงการประชาคมหมู่บ้านต่อต้านยาเสพติด

-สกัดกั้นปริมาณยาเสพติดให้ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
จานวนปริมาณยาเสพติด (ยาบ้าและไอซ์) ที่จับกุมได้ทั้งประเทศ

- จานวนสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า
119 แห่ง
- จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 3,849 แห่ง
- จานวนประชากรวัยเสี่ยงสูง ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันปูองกันยา
เสพติด ไม่น้อยกว่า 493,500 คน
- สถานีตารวจทุกแห่ง ดาเนินการจัดทาประชาคมหมู่บ้าน/
ชุมชนต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบอย่างน้อย จานวน 10
หมู่บ้าน/ชุมชน

ผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.5 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
„ เพิม่ ประสิ ทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ ความไม่ สงบ
ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย
ในการดาเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย
- เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินคดีความมั่นคง

„ ขจัดหรือลดปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการเกิดความรุ นแรงใน
พืน้ ที่
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกาลังพลและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของข้าราชการตารวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ตัวชี้วัด

- สถิติการก่อเหตุที่เกี่ยวกับความมั่นคงในภาพรวมลดลง
ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
- จับกุมผู้กระทาความผิดต่อการออกหมายจับ ในคดีความมั่นคง
ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ป.วิอาญา) ไม่น้อยกว่าร้อยละ
60
- เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
บริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับ
จานวน เหตุการณ์ฯ 3 ปี ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5

- ความสูญเสียจากเหตุความรุนแรงลดลง ร้อยละ 50

ผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.6 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
„ ตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่ างด้ าวไม่ พงึ
ปรารถนา
1) ควบคุมคนเข้าเมืองทั้งระบบ
2) ตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า – ออก
ราชอาณาจักรและการอนุญาตให้คนต่างด้าวพานักอยู่ใน
ราชอาณาจักร
- พัฒนาต่อยอดบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสกัดกั้นและปูองกันปราบปราม
บุคคลไม่พึงประสงค์ไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักร
3) สืบสวน ปูองกัน ปราบปราม และจับกุมผู้ลักลอบ
หลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา
ผิดเงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรหรือกระทาผิด
ตามกฎหมายอื่น

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

- สกัดกั้นคนต่างด้าวที่ไม่พึงประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพตรวจ
พบคนต่างด้าวจากบัญชีต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไม่เกิน
ร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับคนต่างด้าวในบัญชีต้องห้าม
- จานวนคนต่างด้าวที่ไม่พึงประสงค์ตามลักษณะต้องห้าม
ใน พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ที่ดาเนินการปฏิเสธการเข้า
เมือง (สถิติ จานวนคน)
- ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปูองกัน
ปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนาและการรับ
บริการตรวจอนุญาต ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 *
- จานวนการตรวจสอบบุคคลต่างด้าวในพื้นที่รับผิดชอบ
ไม่น้อยกว่า 9,000 ครั้ง

อยู่ระหว่างดาเนินการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

- จานวนผู้ที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (Over
Stay) คงเหลือ ณ วันที่ 1 ก.ย. 63 ลดลงร้อยละ 5
- จานวนคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด ลดลงเมื่อ
เทียบกับจานวนคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยการ
อนุญาตสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4) พัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมการแจ้งที่พัก
อาศัยคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักร

- ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบตรวจสอบและควบคุม
การแจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว

„ พัฒนากระบวนการส่ งกลับคนต่ างด้ าวผิดกฎหมายออก
นอกราชอาณาจักรให้ เป็ นไปตามขั้นตอน โดยยึดหลักสิ ทธิ
มนุษยชน
- จับกุมคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายดาเนินการจับกุม
1) ส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ผลักดันออกนอกราชอาณาจักรได้ ไม่น้อยกว่า 200,000 คน
- ผลักดันส่งกลับคนต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยคดีถึงที่สุด
แล้วออกนอกราชอาณาจักร
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อผลักดันส่งกลับคนต่างด้าวที่กักตัว
เกิน 7 วัน ออกนอกราชอาณาจักร

อยู่ระหว่างดาเนินการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2) ดูแลคนต่างด้าวระหว่างรอการส่งกลับออกนอก
ราชอาณาจักร
- โครงการสร้างอาคารสถานกักตัวคนต่างด้าว
- โครงการรักษาพยาบาลเพื่อผู้ต้องกักที่รอการส่งกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

- ระดับความสาเร็จในการดูแลคนต่างด้าวระหว่างรอการส่งกลับ
ออกนอกราชอาณาจักร
อยู่ระหว่างดาเนินการ

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.7 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
„ ป้องกันปราบปรามและดาเนินคดีเกีย่ วกับการกระทา
ความผิดการค้ ามนุษย์
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันปราบปราม
และดาเนินคดีเกี่ยวกับการกระทาความผิดการค้ามนุษย์

ตัวชี้วัด

1) จานวนผู้กระทาผิดในคดีค้ามนุษย์และความผิด ที่เกี่ยวข้องไม่
น้อยกว่า 300 คน
2) จานวนการดาเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ ไม่น้อยกว่า 200
คดี
3) พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการตรวจเพื่อปูองกัน ปราบปรามการค้า
มนุษย์ไม่น้อยกว่า 1,000 ครั้ง

ผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2) งานพิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และปูองกันปราบปราม
การค้ามนุษย์ (พดส.ตร.)
2.1) ปรับปรุงแผนปูองกันปราบปรามการค้ามนุษย์
สานักงานตารวจแห่งชาติ (ปคม.ตร.) ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และข้อเสนอแนะในรายงานการค้ามนุษย์
ของสหรัฐอเมริกา และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
2.2) ปรับปรุงแผนพิทักษ์ (พดส.ตร.) ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และข้อเสนอแนะในรายงานการใช้แรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวร้ายของสหรัฐอเมริกา และขับเคลื่อน
ไปสู่การปฏิบัติ
„ ต่ อต้ านและปราบปรามการก่อการร้ าย
1) สืบสวนหาข่าว และวิเคราะห์ข่าวที่นาไปสู่การปูองกัน
การก่อการร้าย
2) ทบทวนความรู้ แลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์
ในการดาเนินงานด้านการก่อการร้ายสากล

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

- ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงแผนปูองกันปราบปราม
การค้ามนุษย์สานักงานตารวจแห่งชาติ
(ปคม.ตร.)
- ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงแผนศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี
ครอบครัว และปูองกันปราบปรามการค้ามนุษย์ (พดส.ตร.)
อยู่ระหว่างดาเนินการ
- จานวนข่าวกรองที่นาไปสู่การปูองกันและปราบปรามการก่อ
การร้ายไม่น้อยกว่า 5 ข่าว
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการก่อการร้ายสากลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง
- ประชุมและอบรมสัมมนาเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการข่าว
การก่อการร้ายกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ อย่างน้อย
2 ครั้ง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
„ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม
1) ปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) โครงการปูองกันปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมข้ามชาติ ด้านสัตว์ปุา พันธุ์พืชปุา และไม้หวง
ห้าม ตามสนธิสัญญาไซเตส (CITES) และตามข้อตกลง
(SOMTC)
3) โครงการปราบปรามการลักลอบค้างาช้าง
„ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนออนไลน์
ปลอดจากภัยเทคโนโลยี
1.1) โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการ
ตารวจด้านการสืบสวนสอบสวนและปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ
1.2) โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยไซเบอร์
(จ่าฮูกสอนเด็ก) เยาวชนเข้าร่วมโครงการอบรมฯ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

- จับกุมผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้ ไม่น้อยกว่า 4,158 คดี
- จานวนผลการจับกุมผู้กระทาความผิดฯ ลดลง 25 คดี

- พื้นที่เสี่ยงได้รับการตรวจสอบ ไม่น้อยกว่า 600 ครั้ง
อยู่ระหว่างดาเนินการ

- ข้าราชการตารวจเข้าร่วมโครงการอบรมฯ จานวน 200 คน

- เยาวชนเข้าร่วมโครงการอบรมฯ จานวน 2,000 คน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์
พยานหลักฐานทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี
- โครงการจัดหาระบบสืบค้นเสียงในคลิปวิดีโอ
วิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
3) โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการ
ตารวจด้านการสืบสวน สอบสวนและปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ
4) โครงการจัดหาระบบปูองกันการบุกรุกเว็บไซต์และ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Web Firewall and Email
Security)

ตัวชี้วัด

- ข้าราชการตารวจระดับ รอง สว. ขึ้นไป เข้าร่วมฝึกอบรม
จานวน 50 คน
- ข้าราชการตารวจเข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ จานวน 200
คน
- ระดับความสาเร็จของการจัดหาระบบปูองการการบุกรุก
เว็บไซต์ฯ

ผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กลยุทธ์ย่อย 1.3.2 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคง
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. พัฒนาระบบการบริ หารเหตุการณ์ ในสถานการณ์ ต่าง ๆ
1.1 ทบทวนและปรับปรุงมาตรการและขั้นตอน
การบริหารเหตุการณ์
1.2 ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ต่าง ๆ
1.3 กาหนดแนวทางในการบริหารจัดการ (การกาหนด
หลักเกณฑ์การคัดเลือก สรรหา และควบคุม) อาสาสมัคร
ที่เข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
1.4 ตรวจสอบความพร้อมด้านการส่งกาลังบารุง
1.5 ติดตามและประเมินกระแสสื่อมวลชนและสาธารณชน
1.6 วางแผนงานการดาเนินงานและบูรณาการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

- ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผน มาตรการและ
ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุที่เกี่ยวข้องในการบริหารเหตุการณ์

อยู่ระหว่างดาเนินการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2. พัฒนาบุคลากร
2.3 ฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
และข้าราชการตารวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแล
การชุมนุมสาธารณะของสานักงานตารวจแห่งชาติ
2.4 โครงการอบรมเทคนิคการทาหน้าที่ล่ามและด้านพิธี
การในกิจการต่างประเทศของสานักงานตารวจแห่งชาติ
2.5 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในชุดปฏิบัติการสืบสวน
สอบสวนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติ
(Transnational Crime Analysis) และให้คาปรึกษา
แนะนาเพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน กองการ
ต่างประเทศสานักงานตารวจแห่งชาติ
2.6 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการใช้ระบบเทคโนโลยี
ตรวจสอบบุคคลและเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
กองการต่างประเทศ สานักงานตารวจแห่งชาติ
3. การจัดหาครุ ภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ
เครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย
- โครงการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ตามประกาศ
สานักนายกรัฐมนตรี เรื่องเครื่องมือควบคุมฝูงชน
ในการชุมนุมสาธารณะ

ตัวชี้วัด
- จานวนข้าราชการตารวจที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่า 1,500 นาย
- จานวนข้าราชการตารวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแล
การชุมนุมสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 35,300 นาย
- ระดับความสาเร็จของการอบรมเทคนิคการทาหน้าที่ล่าม ไม่
น้อยกว่า 3 ครั้ง
- ระดับความสาเร็จของการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในชุดปฏิบัติการ
สืบสวนสอบสวนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติไม่
น้อยกว่า 10 รุ่น

- ระดับความสาเร็จของการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการใช้ระบบ
เทคโนโลยีตรวจสอบบุคคลและเครือข่ายองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติไม่น้อยกว่า 10 รุ่น

- จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือควบคุมฝูงชน ตามประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่องเครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุม
สาธารณะไม่น้อยกว่า 1 ชนิด

ผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4. พัฒนาระบบฐานข้ อมูลด้ านความมั่นคงให้ มีความ
ทันสมัยและทันสถานการณ์และสามารถเชื่อมโยง
บูรณาการกับหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ องได้ ในทุกมิติ
1.1 ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติฯ สามารถ
- โครงการขยายและพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์
นิ้วมืออัตโนมัติ (Automated Fingerprint Identification ตรวจสอบเปรียบเทียบรหัสลายพิมพ์นิ้วมือได้ ไม่น้อยกว่า 15
ล้านนิว้ ต่อวินาที
System : AFIS)
1.2 ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติฯ สามารถรองรับ
ปริมาณในการนาเข้าและรับผลการตรวจสอบได้ ไม่น้อยกว่า
15,000 รายต่อวัน

ผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
กลยุทธ์ที่ 1.4.1 เพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงเพื่อสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4.1.1 บริหารจัดการและอานวยความสะดวกด้านการตรวจคนเข้าเมือง
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

1) เพิ่มประสิทธิภาพการอานวยความสะดวกด้านการ
- ความพึงพอใจของคนต่างด้าว ผู้ประกอบการ และนักลงทุนต่อ
ตรวจคนเข้าเมืองให้กับคนต่างด้าว ผู้ประกอบการ และ
การอานวยความสะดวกด้านการตรวจคนเข้าเมือง
นักลงทุน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 *
1.1) ก่อสร้างอาคารที่ทาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานให้ครบทุกภูมิภาค
1.2) จัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
พัฒนางานตรวจคนเข้าเมือง
1.3) เปิดศูนย์ให้บริการงานตรวจคนเข้าเมือง
อยู่ระหว่างดาเนินการ
แก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา)
2) โครงการรถเคลื่อนที่ให้บริการคนต่างด้าวและประชาชน
(Mobile Service) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการ
แก่นักลงทุนและคนต่างชาติในการพานักอยู่ใน
ราชอาณาจักร
3) โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบาย
ต้องจัดทารายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดาเนินการประเมินผล

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4.1.2 พัฒนาการดาเนินงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic
Zones : SEZs)
1.1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
1.2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ
เพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

2) เขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor : EEC)
2.1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC
ให้มีความพร้อมสาหรับการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

1) โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงได้รับการ
พัฒนาจานวน 2 รายการ

2) ระบบบริการที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงใน
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3) การให้บริการด้านสังคมและความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 10 พื้นที่ ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 70
1) โครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมและความมั่นคงในพื้นที่ EEC
ได้รับการพัฒนา 1 แห่ง/หลัง

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4.1.4 รักษาความปลอดภัยและอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) ปูองกัน ปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบกับ
นักท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยตรง
2) โครงการบูรณาการระบบบริการรับแจ้งเหตุ
นักท่องเที่ยว 1155 และศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหา
นักท่องเที่ยวแบบรวมศูนย์
3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรอบมาตรฐานขั้นตอน
กระบวนงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้
นักท่องเที่ยวภาคประชาชน องค์กรเอกชนภาคธุรกิจการ
ท่องเที่ยว
4) สร้างเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจาก
ภาคประชาชน องค์กรเอกชนภาคธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อ
มาเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เช่น เป็นล่ามแปล คอย
แจ้งเหตุ ออกตรวจ ดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการ
แก่นักท่องเที่ยว

1) ควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินที่เกิด
ขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไม่เกิน 10 คดี/นักท่องเที่ยว
หนึ่งแสนคน

ผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ
- จานวนเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า 300 คน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอานวยความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการบังคับใช้กฎหมาย
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยมุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรม
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) แผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. ปี 2563
“พิทกั ษ์ ราษฎร์ ป้องภัย ห่ วงใยประชาชน”
1.1) พัฒนาระบบสื่อสาร/ศูนย์วิทยุ 191 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการและการสื่อสาร
ให้มีความรวดเร็ว แม่นยา ถูกต้อง

1.2) พัฒนางานด้านการปูองกันอาชญากรรม
โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคม
ชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่
- โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัย
บ้านประชาชนช่วงเทศกาลสาคัญ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงานที่ 1) : 2 ตัวชีว้ ัด
- ระยะเวลาในการไปถึงที่เกิดเหตุ ในเขตเทศบาล 5 นาที
และนอกเขตเทศบาล 15 นาที
- ระยะเวลาในการไปถึงที่เกิดเหตุ ในเขตกรุงเทพมหานคร
รัศมี 3 กม. ใช้เวลา 5 นาที, รัศมี 5 กม. ใช้เวลา 10 นาที,
รัศมี 8 กม. ใช้เวลา 15 นาที
- ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานตามโครงการ
โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชน
ช่วงเทศกาลสาคัญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เปรียบเทียบกับ
ความพึงพอใจก่อน - หลัง การดาเนินการตามโครงการ ฯ)

อยู่ระหว่างดาเนินการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

- จานวนความผิดในกลุ่มคดีที่ 1 (ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต
ร่างกาย และเพศ) ลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา
- จานวนความผิดในกลุ่มคดีที่ 2 (ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์)
ลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
1.4) จัดทาข้อมูลท้องถิ่นในฐานข้อมูลระบบ CRIMES โดย - ในระดับ สน./สภ. มีการลงข้อมูลท้องถิ่นในระบบ CRIMES ไม่
ระบุพิกัดและรายละเอียดของสถานที่ให้ระบบสามารถแสดง น้อยกว่าร้อยละ 85
ที่ตั้งของสถานที่ต่าง ๆ ในแผนที่เขตรับผิดชอบ
1.5) พัฒนาระบบข้อมูลท้องถิ่นในฐานข้อมูลระบบ
- ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบข้อมูลท้องถิ่นใน
CRIMES โดยสามารถแสดงที่ตั้งที่พักอาศัยของบุคคล
ฐานข้อมูลระบบ CRIMES
ท้องถิ่นได้

ผลการดาเนินงาน

1.3) พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม จุดล่อแหลม จุดเสี่ยง
ต่อการเกิดอาชญากรรม การติดตั้งกล้อง CCTV ไฟฟูาส่อง
สว่าง และการปรับภูมิทัศน์

อยู่ระหว่างดาเนินการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.8) จัดระเบียบสังคมและควบคุมสถานบริการ
หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะ
คล้ายกับสถานบริการ

- การกระทาความผิดเกี่ยวกับสถานบริการลดลง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
- ความผิดที่เกี่ยวกับสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิด
ให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการลดลง ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5

1.9) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหมายจับ
- นาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้
ในการปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการออกหมายจับ
ของศาล
1.10) จับกุมผู้กระทาผิดในความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

- จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 24

1.11) ดาเนินการตามแผนปูองกันปราบปราม
อาชญากรรมของสานักงานตารวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 “พิทักษ์ราษฎร์ ปูองภัย ห่วงใยประชาชน”

- กลุ่มความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน 89.50 คดี/ประชากรหนึ่ง
แสนคน
- กลุ่มความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ ไม่เกิน 28.67 คดี/
ประชากรหนึ่งแสนคน

ผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ
- จับกุมผู้กระทาความผิดในกลุ่มคดีที่ 4 (คดีความผิดที่รัฐเป็น
ผู้เสียหาย) เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เมื่อเปรียบเทียบกับปี
ที่ผ่านมา

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2) พัฒนา และนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม
2.1) ปรับปรุงข้อมูลท้องถิ่นในระบบ CRIMES
ให้เป็นปัจจุบัน
2.2) นาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการปูองกัน
ปราบปรามอาชญากรรม

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

- ระดับความสาเร็จของการพัฒนา และนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
อยู่ระหว่างดาเนินการ

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1.1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

1) โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัลระยะที่
2

- ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามขั้นตอนการจัดหา
โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล ระยะที่ 2

2) พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการตรวจพิสูจน์หลักฐาน
ของทุกหน่วยงาน ให้มีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ

- หน่วยตรวจต้องสามารถรักษาระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC
17020 : 2012 ได้อย่างต่อเนื่องถึงปี 2564
- ห้องปฏิบัติการทอดสอบได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
ISO/IEC 17025 : 2012 อย่างน้อย 1 ห้องปฏิบัติการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
3) โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลอาวุธปืนและตรวจ
เปรียบเทียบลูกกระสุนปืนด้วยระบบอัตโนมัติในส่วนภูมิภาค
(ระยะที่ 2)
4) วิเคราะห์ข้อมูลและใช้ประโยชน์ในการปูองกัน
อาชญากรรมและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ

- ติดตั้งเครื่องมือตามหน่วยต่าง ๆ ในโครงการ จานวน 3 ศูนย์
- กลุ่มความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน 89.50 คดี/ประชากรหนึ่ง
แสนคน
- กลุ่มความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ ไม่เกิน 28.67 คดี/
ประชากรหนึ่งแสนคน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 2.1.2 สร้างระบบฐานข้อมูล กฎหมาย กฎ ระเบียบ และคาสั่ง หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ในช่องทางให้ประชาชนที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

- จัดทาระบบฐานข้อมูลออนไลน์ หรือแอปพลิเคชั่นเผยแพร่ - ระดับความสาเร็จชองการจัดทาระบบฐานข้อมูลออนไลน์ หรือ
เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และคาสั่ง หรืออื่น ๆ
แอปพลิเคชั่นเผยแพร่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และคาสั่ง
ที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนทราบ
หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนทราบ
- จานวนช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง

ผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2 อานวยความยุติธรรมและพัฒนาระบบงานสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
กลยุทธ์ที่ 2.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการอานวยความยุติธรรมทางอาญาตามหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2.1.1 พัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
• พัฒนางานไกล่เกลีย่ ข้ อพิพาทในคดีอาญา
1) ดาเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
พ.ศ. 2562
- โครงการฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
- โครงการฝึกอบรมพนักงานสอบสวนให้มีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
- ออกอนุบัญญัติตามความในพระราชบัญญัติการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
- จัดทาคู่มือในการดาเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
2) โครงการพัฒนางานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
3) สร้างมาตรฐานผู้ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
ทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครอง (ดาเนินการตามแผนแม่บท
การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2562 - 2565)

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

- ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

อยู่ระหว่างดาเนินการ

- ระดับความสาเร็จในการพัฒนางานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
- ระดับความสาเร็จของการจัดทาข้อบังคับในการปฏิบัติงาน
ของผู้ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททั้งทางแพ่ง อาญา
และปกครอง

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2.1.2 พัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานสากลเพิ่มขีดความสามารถงานในส่วนภูมิภาค รวมถึงการจัดทาฐานข้อมูลและ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ ตลอดจนบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) พัฒนาระบบการตรวจพิสูจน์เพื่อรองรับ
การปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ตารวจ
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝง
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ขีปนวิธี

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

- จานวนการออกรายงานการตรวจพิสูจน์สามารถ
ดาเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กาหนดได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90
อยู่ระหว่างดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 2.2.2 พัฒนาระบบงานสอบสวน งานกฎหมาย และงานพิสูจน์หลักฐาน
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2.2.1 เสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะให้พนักงานสอบสวน ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สืบสวน เจ้าหน้าที่สายตรวจป้องกันปราบปราม
ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายพิสูจน์หลักฐาน มีองค์ความรู้ มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ ทัศนคติค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรในการบริการ
ประชาชนอย่างมืออาชีพเป็นที่ยอมรับ และมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนให้มีมาตรฐาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการฝึกอบรมการปูองกันและรักษาสถานที่เกิดเหตุ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2) โครงการฝึกอบรมการใช้คู่มือพนักงานสอบสวน
ในการเก็บและส่งตรวจวัตถุพยานทางนิติเวช
3) ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
ด้านการสืบสวน สอบสวน และวิทยาการตารวจ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

- จานวนข้าราชการตารวจในสังกัด บช.น. ภ.1 – 9
เจ้าหน้าที่มูลนิธิ และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน เข้ารับการ
ฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

- พนักงานสอบสวนที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
- จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทางานด้านการสืบสวน สอบสวน และ
วิทยาการตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4) กาหนดระยะเวลาในการดาเนินงานในทุกขั้นตอนของ
- ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการ
งานสอบสวน ให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรม ให้บริการบนสถานี (Front Office) และนอกสถานีตารวจ
โดยไม่ล่าช้า และสร้างระบบการตรวจสอบและ/หรือแจ้ง
(จราจร จิตอาสา พัฒนา สายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ
ความคืบหน้าให้ประชาชนทราบโดยนาระบบเทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 *
สารสนเทศมาใช้

อยู่ระหว่างดาเนินการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
5) ปรับปรุงระบบงานสอบสวน โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการรับคาร้องทุกข์กล่าวโทษและเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างสถานีตารวจทั่วประเทศ
6) เสริมสร้างและพัฒนาพนักงานสอบสวนผู้เกี่ยวข้องในการ
พิจารณาคดีและรักษาสถานที่เกิดเหตุให้มีองค์ความรู้ด้าน
นิติวิทยาศาสตร์ โดยพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้าน
นิติวิทยาศาสตร์
7) ทบทวนการปรับค่าตอบแทนของพนักงานสอบสวน
ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ฝุายกฎหมาย และฝุายพิสูจน์
หลักฐานให้สอดคล้องกับปริมาณและคุณภาพของงาน
รวมทั้งให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

- ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการบนสถานี (Front Office) และนอกสถานีตารวจ
(จราจร จิตอาสา พัฒนา สายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 *
อยู่ระหว่างดาเนินการ

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
กลยุทธ์ที่ 2.3.1 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถานีตารวจและหน่วยบริการประชาชน
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาทางด้านกายภาพของสถานีตารวจของหน่วยบริการประชาชน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ขับเคลื่อนการดาเนินการตามแนวทางการยกระดับการ
บริการประชาชนของสถานีตารวจ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

- ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานผลการตรวจ
ประเมินตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของ
สถานีตารวจ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3.1.2 สร้างเสริมบุคลิกภาพพฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากรให้มีความเป็นมิตรและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
จัดให้มีบุคคลต้นแบบประจาหน่วยเพื่อเป็นแบบอย่าง
ในการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการประชาชน

ตัวชี้วัด
- จานวนบุคคลต้นแบบด้านการให้บริการประชาชนได้รับ
การเชิดชูประกาศเกียรติคุณ ไม่น้อยกว่า 1 คน/เดือน

ผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3.1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

- ระดับความสาเร็จของการจัดจ้างบริษัทติดตั้งตามโครงการ
จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3.1.4 จัดให้มีกระบวนการและช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลายพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เพิ่มรูปแบบ/ช่องทางการสื่อสารในการรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ

ตัวชี้วัด
- จานวนรูปแบบ/ช่องทางการสารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบ/ช่องทาง

ผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3.1.5 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตสานึกในการให้บริการประชาชน (Service Mind) มีทัศนคติและวิธีการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการตารวจในการให้บริการ
ประชาชน
- ฝึกอบรม/ประชุม/ชี้แจง ข้าราชการตารวจทุกระดับ
ให้มีจิตใจในการให้บริการประชาชน (Service Mind)

ตัวชี้วัด

- จานวนครั้งของการฝึกอบรม/ประชุม/ชี้แจง ไม่น้อยกว่า 2
ครั้ง/หน่วย

ผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 2.3.2 บังคับใช้กฎหมายและอานวยความสะดวกด้านจราจร
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) วิเคราะห์และจัดทาแผนงานด้านจราจร ระยะสั้น
และระยะยาว
2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุน
งานด้านการจราจร
3) กาหนดมาตรการบังคับใช้กฎหมายจราจรต่อการกระทา
ผิดที่มีผลกระทบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อลดอุบัติเหตุ
จราจร
4) จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และเทคโนโลยี
ในการบังคับใช้กฎหมายด้านการจราจร
5) การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจราจร
6) ปรับปรุงมาตรฐาน สภาพแวดล้อม สวัสดิการของ
เจ้าหน้าที่ตารวจจราจร
7) ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ประกาศ คาสั่ง หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับด้านจราจร
8) บูรณาการทางานปูองกันและลดอุบัติเหตุร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน
ท้องถิ่น และประชาชน ที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

- อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 12 คน
ต่อประชากรแสนคน
- ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนฯ
- ระดับความสาเร็จในการปรับปรุงฯ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 2.3.3 บริการด้านสุขภาพให้กับประชาชน ข้าราชการตารวจและครอบครัว
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) ตรวจและให้บริการทางด้านสุขภาพข้าราชการตารวจ
และครอบครัว และประชาชน
2) โครงการตรวจสุขภาพประจาปีของข้าราชการตารวจ
ทั้งประเทศ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 *
อยู่ระหว่างดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 2.3.4 นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมายและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) โครงการระบบประจาวันอิเล็กทรอนิกส์สถานีตารวจ
- หน่วยงานที่มีอานาจสอบสวน (สน./สภ./กก.) ทั่วประเทศ
(Police Diary Activity Report) นา “ระบบงานประจาวัน มีการนา “ระบบงานประจาวันอิเล็กทรอนิกส์” มาใช้ ร้อย
อิเล็กทรอนิกส์” มาใช้กับหน่วยงานที่มีอานาจสอบสวน
ละ 100
(สน./สภ./กก.) ทั่วประเทศ
- ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานผลการประเมิน
2) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดาเนินการ
การดาเนินการตามโครงการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ (CRIMES) มาใช้ในสถานี
ตารวจแห่งชาติ (CRIMES) มาใช้ในสถานีตารวจ
ตารวจ
3) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตารวจตามโครงการบารุงรักษา
- เจ้าหน้าที่ตารวจผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 3,000 คน
ระบบสารสนเทศสถานีตารวจ (CRIMES)
- ปรับปรุงระบบการขอสิทธ์เพิ่มเติม (ช่วยราชการ)
4) การปรับปรุงการขอสิทธ์เพิ่มเติม (ช่วยราชการ)
ในระบบสารสนเทศสถานีตารวจให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่
ในระบบสารสนเทศสถานีตารวจ (CRIMES)
2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน

ผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตารวจ
กลยุทธ์ที่ 3.1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมให้แก่ทุกภาคส่วน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุชุมชน เสียงตามสาย สื่อสิ่งพิมพ์
ฯลฯ
- โครงการเผยแพร่ขยายผลความรู้ตามโครงการ
จิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดาริ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 100,000 หน่วย
อยู่ระหว่างดาเนินการ
- ปลูกฝังจิตสานึกให้กับข้าราชการตารวจ และประชาชนได้
ไม่น้อยกว่า 10,000 คน

กลยุทธ์ที่ 3.1.2 เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการรับรู้ร่วมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการ สอดส่อง
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของตารวจอย่างเหมาะสม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

- จัดอาสาสมัครตารวจบ้านช่วยเหลือกิจการตารวจในการ
ปูองกันอาชญากรรมและสนับสนุนการทางานของตารวจ

- จานวนอาสาสมัครตารวจบ้านที่ปฏิบัติงานร่วมกับ
เจ้าหน้าทีต่ ารวจ ไม่น้อยกว่า 4,860 คน

- โครงการจัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- จานวนหน่วยงานตารวจที่มีการจัดทาบันทึกข้อตกลง
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100

- โครงการประชาคมหมู่บ้าน

- จานวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า
7,410 หมู่บ้าน/ชุมชน
- ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามโครงการ
กต.ตร. พบประชาชน
- จานวนประชากรจากทุกตาบลทั่วประเทศผ่านการอบรม
และเป็นเครือข่ายเฝูาระวังอาชญากรรม 148,200 คน

- โครงการ กต.ตร. พบประชาชน
- โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การปูองกันอาชญากรรมระดับตาบล

ผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการตารวจให้ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง
กลยุทธ์ที่ 3.2.1 พัฒนาบุคลากรให้ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหาตามแนวคิด Community Policing
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) โครงการอบรมบุคลากรเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
- อบรมเจ้าหน้าที่ตารวจด้านงานชุมชนสัมพันธ์ที่
- จานวนข้าราชการตารวจที่ผ่านการฝึกอบรม
ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การทางาน ไม่น้อยกว่า 300 นาย
และสร้างแนวคิดตามปรัชญา ตารวจผู้รับใช้ชุมชน

ผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 3.2.2 ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนในพื้นที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- เพิ่มรูปแบบ ช่องทางให้ภาคีเครือข่ายเข้ามาสนับสนุน
กิจการตารวจ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

- จานวนรูปแบบ ช่องทาง ให้ภาคีเครือข่ายเข้ามาสนับสนุน
กิจการตารวจ อย่างน้อย 1 ช่อง

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 3.2.3 ติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

- วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานด้านการ - ระดับความสาเร็จในการวิเคราะห์ ติดตาม และ
มีส่วนร่วมของประชาชน
ประเมินผลการดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

ผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงาน
กลยุทธ์ที่ 4.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบงานให้เหมาะสมคล่องตัวทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- โครงการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

- ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
สานักงานตารวจแห่งชาติ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 4.1.2 กระจายอานาจการบริหารงานไปยังกองบัญชาการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการทบทวนการกระจายอานาจการบริหารงานของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

- ระดับความสาเร็จของการปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ ก.ต.ช.
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการใน
ฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ พ.ศ.
2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 4.1.3 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ของสานักงานตารวจแห่งชาติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

- พัฒนาระบบการการควบคุมภายใน และการบริหารความ - ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานเรื่องการควบคุม
เสี่ยงของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ภายในและการบริหารความเสี่ยงของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ

ผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 4.1.4 พัฒนาระบบวิธีการงบประมาณ การเงิน และการบัญชีให้เหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กาหนด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- จัดทาบัญชีจัดสรรงบประมาณถึงระดับสถานีตารวจ โดย
นาเกณฑ์จัดสรรงบประมาณอัตรากาลังพลอนุญาตมาเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ตัวชี้วัด
- ระดับความสาเร็จของการจัดสรรงบประมาณตาม
หลักเกณฑ์การจัดสรรอย่างมีหลักเหตุผล และมีความเป็น
ธรรมภายใต้งบประมาณอันจากัด

ผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 4.1.5 พัฒนาระบบการส่งกาลังบารุงให้มีความคล่องตัว ทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว มีการบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และมีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกันทุกหน่วยงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลพัสดุลงในระบบฐานข้อมูล
POLIS
2) จัดทาแผนการขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์
ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย มีความเหมาะสมตามมาตรฐานที่กาหนดให้เป็นไป
ตามกรอบอัตราครุภัณฑ์
3) ปรับปรุงกรอบอัตราพัสดุประจาหน่วยให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในกรอบอัตราพัสดุของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

- ระดับความสาเร็จในการบันทึกข้อมูลพัสดุในระบบ
ฐานข้อมูลPOLIS
- ระดับความสาเร็จของการขอรับการสนับสนุนฯ ในการ
จัดทาคาของบประมาณ รายจ่ายประจาปี
อยู่ระหว่างดาเนินการ
- ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงกรอบอัตราพัสดุประจา
หน่วย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
ยานพาหนะทั้งทางบก ทางน้า ทางอากาศ ตลอดจนอาคาร
ที่ทาการที่พักอาศัยให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน
5) สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางขององค์กร
(Big Data) ให้ครอบคลุม ทุกหน่วยงานและทันสมัย
เพื่อสนับสนุนภารกิจตารวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชื่อมโยงกับส่วนราชการอื่นได้

- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
ยานพาหนะทั้งทางบก ทางน้า ทางอากาศ ตลอดจนอาคาร
ที่ทาการและที่พักอาศัย ได้ตามกรอบที่กาหนด
- ระดับความสาเร็จของการจัดหาพัสดุประจาปีงบประมาณ

ผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 4.1.6 พัฒนาระบบงานวิจัย ให้สามารถนามาใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
2) โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

- ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ มีการนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรมเพื่อนาส่งผลเชิงชุมชน/สังคม/คุณภาพชีวิต
ประชาชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- จานวนหน่วยงานที่ได้รับการรับรองหรือขึ้นทะเบียน
มาตรฐานวิจัย/อุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

อยู่ระหว่างดาเนินการ

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 บริหารทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ 4.2.1 พัฒนาระบบการวางแผนกาลังพล การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง และพิจารณาบาเหน็จความชอบข้าราชการตารวจ
ให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมและเป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit System)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- ปรับปรุงพัฒนากระบวนการสรรหาให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

- ระดับความสาเร็จของการพัฒนากระบวนการสรรหาฯ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 4.2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลกรให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.2.1 พัฒนาระบบการผลิตบุคลากรในวิชาชีพตารวจและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการบังคับใช้กฎหมาย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- ผลิตข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน
ให้เป็นตารวจมืออาชีพทั้งในด้านกฎหมาย วิชาการตารวจ
ยุทธวิธีตารวจ สังคม คุณธรรมและจริยธรรม
และด้านสมรรถนะทางร่างกาย (Pre-service Training)
- รร.นรต. ปริญญา 2 ใบ
- ผลิต นสต. ของ บช.ศ.

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

- ข้าราชการตารวจที่ผ่านการฝึกอบรมฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
80
อยู่ระหว่างดาเนินการ

กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.2.2 จัดระบบการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาข้าราชการตารวจ ให้ครอบคลุมทุกระดับตาแหน่งและสายงาน ต่อเนื่องตลอดการรับราชการ
ให้มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพตารวจและการบังคับใช้กฎหมาย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการจัดทาเส้นทางการพัฒนา ข้าราชการตารวจ
(Training Road map) เพื่อเลื่อนระดับตาแหน่ง
- ระดับสารวัตร - ผู้บัญชาการ
- ผู้ปฏิบัติงานในสถานีตารวจ
- กลุ่มงานอานวยการและสนับสนุน
- กลุ่มงานเทคนิค
2. ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน การฝึกอบรม
ทั้งข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน
ให้ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ และตอบสนองขีด
สมรรถนะที่ต้องการ (In-service Training)
3. โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการ
ตารวจชั้นสัญญาบัตร
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนการสอนหลักสูตร
นักเรียนนายสิบตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

- ข้าราชการตารวจได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ข้าราชการตารวจทุกระดับตาแหน่งและสายงานต่อเนื่อง
ตลอดการรับราชการ (Training Road map) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

อยู่ระหว่างดาเนินการ
- จานวนหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
- แผนการสอนวิชาเรียนหลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจที่
ได้รับการปรับปรุง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

5. โครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงตาราเรียนหลักสูตรนักเรียน - จานวนตาราเรียนในหลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจได้รับ
นายสิบตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การปรับปรุง ไม่น้อยกว่า 36 วิชา

กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.2.3 ส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการพัฒนา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
สู่มาตรฐานสากล
2) โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด กมค.

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

- จานวนครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
พัฒนาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก
ถึงมากที่สุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.2.4 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
หรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนาด้านวิชาการ
- อบรม ปรึกษา หารือร่วมกันในการประสานความร่วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ใน
การกาหนดเปูาหมาย โครงการ กิจกรรม การดาเนินงาน
ทางวิชาการ เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจ
ร่วมกันและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงานทั้งสองฝุาย

ตัวชี้วัด

- จานวนผลงานวิจัยนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ที่จะนาไปใช้
ประโยชน์กับหน่วยงาน ชุมชน หรือสังคมอย่างน้อย 1 ชิ้น
- จานวนความร่วมมือด้านการศึกษา การฝึกอบรม และ
กิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ อย่างน้อย 1 เรื่อง

ผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 4.2.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ข้าราชการตารวจ
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.3.1 บริหารจัดการค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ให้แก่ข้าราชการตารวจมีความภาคภูมิใจและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

- ปรับปรุงอาคารบ้านพักส่วนกลางของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ
- จัดกิจกรรมในวันสาคัญให้กับข้าราชการตารวจ
และครอบครัว
- จัดงานสมรสสวัสดิการให้กับข้าราชการตารวจ
ในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ
- ตรวจเยี่ยมบารุงขวัญข้าราชการตารวจที่ได้รับบาดเจ็บจาก
การปฏิบัติหน้าที่

- ปรับปรุงอาคารบ้านพักส่วนกลางของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ
- จัดกิจกรรมในวันสาคัญให้กับข้าราชการตารวจและ
ครอบครัว
- จัดงานสมรสสวัสดิการให้กับข้าราชการตารวจในสังกัดสา
นักงานตารวจแห่งชาติ
- ตรวจเยี่ยมบารุงขวัญข้าราชการตารวจที่ได้รับบาดเจ็บจาก
การปฏิบัติหน้าที่ฯ ได้รับการตรวจเยี่ยมบารุงขวัญ ร้อยละ
100

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.3.2 เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬาและร่างกายให้แก่ข้าราชการตารวจ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ตัวชี้วัด
- ข้าราชการตารวจผ่านเกณฑ์การประเมินทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 4.2.4 ส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม
- ตารวจไทยใจสะอาด
- ปรับปรุงคู่มือจริยธรรม

ตัวชี้วัด
- ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
ของข้าราชการตารวจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75
- ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงคู่มือจริยธรรม

ผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.4.1 ส่งเสริม จูงใจ และรักษาคนดี คนเก่ง ไว้ในองค์กร
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

- ประเมินผลการคัดเลือกข้าราชการตารวจเข้ารับการอบรม - ระดับความสาเร็จของการประเมินผลการคัดเลือก
หลักสูตรและโครงการต่าง ๆ ภายนอกสานักงานตารวจ
ข้าราชการตารวจเข้ารับการอบรมหลักสูตรและโครงการ
แห่งชาติ
ต่าง ๆ ภายนอกสานักงานตารวจแห่งชาติ
- ให้ทุน/ส่งเข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ /การทบทวน
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้รางวัลในการปฏิบัติงาน
ในโครงการต่าง ๆ เช่นการให้รางวัลการปฏิบัติงาน/รางวัล
การฝึก/การปฏิบัติหน้าที่โดยนับอายุราชการทวีคูณ
ใน 3 จังหวัด

ผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3 เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร
กลยุทธ์ที่ 4.3.1 ป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กาหนดมาตรการและกลไกในการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และมาตรฐานการปฏิบัติตามวินัย
ของข้ าราชการตารวจ
1) ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ตามแผนการตรวจสอบ
โดยนาหลักธรรมาภิบาล และนโยบายความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ มาประกอบการพิจารณา
2) โครงการอบรมสัมมนาพัฒนากลไกการปูองกัน การ
ทุจริตและปราบปราม การทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม
3) ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA)
4) โครงการอบรมพัฒนาความรู้ผู้ทาหน้าที่สืบสวนและ
สอบสวนในการดาเนินการทางวินัยข้าราชการตารวจ
ที่ถูกร้องเรียนกล่าวหาว่าทุจริตและประพฤติมิชอบ

- จานวนหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบที่ตรวจไม่พบ
ข้อสังเกต และพบข้อบกพร่องเล็กน้อยได้แนะนาปรับปรุง
แก้ไขระหว่างการตรวจสอบ (บัญชี 1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80
- จานวนข้าราชการตารวจที่ได้รับการอบรม ไม่น้อยกว่า
250 นาย
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานฯ ไม่น้อยกว่าระดับ B (75.00 –
84.99 คะแนน)
- อบรมพัฒนาความรู้ผู้ทาหน้าที่สืบสวนและสอบสวน
ในการดาเนินการทางวินัยข้าราชการตารวจที่ถูกร้องเรียน
กล่าวหาว่าทุจริตและประพฤติมิชอบปีละ 1 ครั้ง

ผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
5) สืบสวนและสอบสวนการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
6) ร่วมปราบปรามคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายด้านการ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7) โครงการปฏิรูประบบข้อมูลข่าวสารของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
- พัฒนาปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
ในความรับผิดชอบของหน่วย เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
8) รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานราชการ ไม่น้อยกว่า 360 แห่งต่อปี
โดยนาร่องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วัด
- สืบสวนและสอบสวนคดีที่สามารถทาสานวนส่ง ป.ป.ช.
หรือ ป.ป.ท. ให้ดาเนินการตามกฎหมาย 50 คดี
- ผลการดาเนินการปราบปรามคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายด้านการ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เปูาหมายการ
ตรวจสอบไม่น้อยกว่า 360 แห่ง)
- ระดับความสาเร็จของการปฏิรูประบบข้อมูลข่าวสาร
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ

- ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 100

ผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
• ตรวจสอบ แนะนา ติดตาม ประเมินผลการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหน่ วยใน
สั งกัดสานักงานตารวจแห่ งชาติ ให้ เป็ นไปด้ วยความ
ถูกต้ องมีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้
1) พัฒนาแนวทางการตรวจสอบภายใน
- ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน
ของผู้ตรวจสอบโดยหน่วยรับตรวจ
- พัฒนาประสิทธิภาพผู้ตรวจสอบภายในด้านการเงิน
การบัญชี และพัสดุ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ
- ผู้รับตรวจมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- จานวนผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการอบรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100

กลยุทธ์ที่ 4.3.2 สร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจอย่างทันต่อสถานการณ์และทั่วถึง
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) พัฒนาเทคนิคการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้และเข้าใจในรูปแบบต่าง ๆ ให้ทันต่อ
สถานการณ์
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลและสานักงาน
ตารวจแห่งชาติได้ทันต่อสถานการณ์
2) วิเคราะห์และประเมินผลการดาเนินการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลและสานักงาน
ตารวจแห่งชาติได้ทัน
3) ชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์ในการชี้แจง
ประเด็นข่าวภายในระยะเวลาที่กาหนด
4) เพิ่มช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
ให้ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมาย
4.1 ผลิตสื่อและพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของสื่อ
ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ข่าวสาร
ของตารวจให้ประชาชนรับทราบ
4.2 โครงการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ (Police TV)

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

- ประชาสัมพันธ์ออกอากาศ ข่าวต้นชั่วโมงผ่านวิทยุฯ ใน
เครือข่าย ตร. 44 สถานีทั่วประเทศ

- ร้อยละของการชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
อยู่ระหว่างดาเนินการ

- จานวนช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 5
ช่องทาง
- ผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ รวมถึงการนา
รายการที่ออกอากาศแล้วมาฉายซ้าตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง
อายุสัญญา

กลยุทธ์ที่ 4.3.3 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สามารถนามาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- โครงการทบทวนปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการระดับบุคคล

ตัวชี้วัด
- ระดับความสาเร็จของการทบทวน ปรับปรุงประเมิน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล

ผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

