แผนปฏิบัติราชการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำนำ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๙
ได้กำหนดไว้ว่า การบริห ารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส ่วนราชการปฏิบัติ ก่อนจะ
ดำเนิน การตามภารกิ จ ใด ส่ว นราชการต้อ งจั ด ทำแผนปฏิ บั ติร าชการไว้เ ป็ นการล่ว งหน้า แล ะมาตรา 16
ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ นั้น สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ จึงได้จัดทำแผน
ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับแผนประเทศทั้ง 3 ระดับ ได้แก่
แผนระดับ ที่ 1 ยุทธศาสตร์ช าติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 2564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) และแผนระดับที่ 3
แผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวข้อง รวมทั้ง คำแถลงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และนโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้บรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ รวมทั้งเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
ประกอบด้ว ย วิส ัย ทัศน์ พัน ธกิจ แนวทางการพัฒ นา แผนงาน/โครงการ/กิจ กรรม และตัว ชี้ว ัด ซึ่งได้ รั บ
การตรวจสอบความถูกต้องจากหน่วยงานในสังกัดแล้ว จึงได้นำแผนปฏิบัติราชการฯ ดังกล่าว มาใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติราชการและการประเมินผล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานยุ ทธศาสตร์ตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
ฉบับนี้ สำเร็จได้ด้วยความร่ว มมือจากทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ จึงขอขอบคุ ณมา
ณ โอกาสนี้

ฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
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ส่วนที่ 1
บทนำ
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บทสรุปผู้บริหาร
ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการจัดทำ
แผนรองรับแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพื่อใช้เป็นกรอบ
ทิศทางในการดำเนินงานในระยะ 1 ปี เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ และเป็นประโยชน์ในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และการบริหารราชการในภาพรวมของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับ ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการสำคัญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด รวมทั้งประมาณการรายได้ ของหน่วย ซึ่งเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว ให้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยรองรับให้สอดคล้องกับแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
โดยได้นำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 มากำหนดเป็น
แผนปฏิบัติราชการ มีความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
2560 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิบัติ
ราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ความสอดคล้องรองรับยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอำนวย
ความยุ ต ิ ธ รรมทางอาญา ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาที ่ ม ี ผ ลกระทบต่ อ ความมั ่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ทันสมัยไปสู่ระบบราชการไทย 4.0 เพื่อนำไปสู่
การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป

3

ส่วนที่ 2
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560

4
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560
1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง (หลัก)
เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
2) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
1) การรักษาความสงบภายในประเทศ
1.1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งมีความพร้อมตระหนัก
ในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
1.2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
2.1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน
2.2) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2.3) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบก
และทางทะเล
3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
- การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคงรวมทั้งภาครัฐ
และภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกั น และรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ
ทุกรูปแบบและทุกระดับ
4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กรภาครัฐและ
ที่มิใช่ภาครัฐ
- การเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
- การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (รอง)
เป้าหมาย
1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
1) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
(1) อุตสาหกรรมชีวภาพ
(2) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
(3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
(4) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์
(5) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
2) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
(1) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
(2) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
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(3) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
(4) ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ
(5) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
3) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
(1) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(2) เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ
1.3 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)
เป้าหมาย
1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
2) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3) กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว
โปร่งใส
(1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค
(2) ภาครั ฐมี ความเชื่ อมโยงในการให้ บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่ านการนำเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ทัล
มาประยุกต์ใช้
2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
(1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
(2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
(3) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ในทุกระดับ
3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่ว มใน
การพัฒนาประเทศ
(1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม
(2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
(3) ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับ สนุน บทบาทชุ มชนท้ อ งถิ ่น ให้ อ งค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล
4) ภาครัฐมีความทันสมัย
(1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ
(2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
(1) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม
(2) บุ คลากรภาครั ฐยึ ดค่ านิ ยมในการทำงานเพื ่ อประชาชน มี ค ุ ณธรรม และมี การพั ฒนา
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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(1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
(3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้
(4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ
7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น
(1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง
(2) มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น
(3) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ ของ
ยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทาง
พั ฒ นา เพื ่ อ เป็ น กรอบในการดำเนิ น การของหน่ ว ยที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาปร ะเทศ
ที่กำหนด ซึ่งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ มี 23 ประเด็น โดย สยศ.ตร. เกี่ยวข้อง 3 ประเด็น ดังนี้
1.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง (พ.ศ. 2561 - 2580)
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
1) เป้าหมายที่ 1 ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น
2) เป้าหมายที่ 2 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น
1.1 (1) แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ
1) แนวทางการพัฒนา
(1) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์
(2) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
2) เป้าหมายของแผนย่อย
เป้าหมายที่ 1 ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ 2 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
สถาบันศาสนา เป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น
1.1 (2) แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
1) แนวทางการพัฒนา
ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ
(1) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
(3) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
(4) บริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง
(5) ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
(6) เฝ้าระวังและป้องกันประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
(7) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(8) รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน
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(9) พิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) เป้าหมายของแผนย่อย
(1) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคง ทางไซเบอร์
การค้า มนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการ แก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
(2) ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น
1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (พ.ศ. 2561 - 2580)
ประเด็น (รอง)
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
เป้าหมายที่ 1 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม และบริการ
1.2 (1) แผนย่อยอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
1) แนวทางการพัฒนา
(1) สนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
2) เป้าหมายของแผนย่อย
เป้าหมายที่ 1 อุตสาหกรรมความมั่นคง ของประเทศ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
1.3 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็น (รอง)
1.3 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
เป้าหมายที่ 1 ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น
1.3 (2) แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว
1) แนวทางการพัฒนา
(1) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
2) เป้าหมายของแผนย่อย
เป้าหมายที่ 1 นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
1.4 แผนแม่ บ ทภายใต้ ย ุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น โครงสร้ า งพื ้ น ฐานระบบโลจิ ส ติ ก ส์ และดิ จ ิ ทั ล
(พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็น (รอง)
1.4 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
เป้าหมายที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้าน โครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น
1.4 (2) แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
1) แนวทางการพัฒนา
(1) ปฏิรูปองค์กรและปรับโครงสร้างการกำกับดูแลและการบริหารจัดการ
2) เป้าหมายของแผนย่อย
เป้าหมายที่ 1 ผู้เสียชีวติ จากอุบัติเหตุทางถนนลดลง
1.5 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็น (รอง)
1.5 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
เป้าหมายที่ 1 การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
เพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ 2 การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ
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1.5 (2) แผนย่อยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1) แนวทางการพัฒนา
(1) ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ
(2) พัฒนาเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเมืองอัจฉริยะ
2) เป้าหมายของแผนย่อย
เป้าหมายที่ 1 การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1.5 (3) แผนย่อยการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
1) แนวทางการพัฒนา
(1) พัฒนาเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให้เป็นเมืองน่าอยู่
2) เป้าหมายของแผนย่อย
เป้าหมายที่ 1 การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น
1.5 (4) แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
1) แนวทางการพัฒนา
(1) ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการลงทุน
(2) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
2) เป้าหมายของแผนย่อย
เป้าหมายที่ 1 การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น
2. แผนการปฏิรูปประเทศ
2.1 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป
(1) บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
(2) ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
(3) โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
(4) กำลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
(5) ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดู ด สร้างและรักษาคนดีคนเก่ง ไว้ในภาครัฐได้
(6) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน
2.2 แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป
(1) การกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้
ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า
(2) การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
(3) การพัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
(4) การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเป็น
ธรรมในสังคม
(5) การปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาเพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงาน
สอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม
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(6) การกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ให้ชัดเจนเพื่อมิให้คดีขาดอายุความ
(7) การพัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการ
(8) การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี
(9) การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม
แก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว
(10) การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศ
2.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป
(1) ทรัพยากรทางบก
(2) ระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป
(1) ระบบเทคโนโลยีละสารสนเทศสุขภาพ
(2) กำลังคนสุขภาพ
(3) ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
(4) การคุ้มครองผู้บริโภค
2.5 แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป
(1) การปฏิรูปแนวทางการกำกับดูแลสื่อออนไลน์
(2) การปฏิรูปการบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์/กิจการอวกาศ และระบบและ
เครื่องมือด้านการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคม เพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ
(3) การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
3. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
3.1 แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (หลัก)
กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
1) เรื่อง/กิจกรรมปฏิรูป
(1) การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่
2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
เป้าหมาย : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับค้าร้องทุกข์กล่าวโทษและเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างสถานีตำรวจทั่วประเทศ
ตัวชี้วัด
(1) จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ที่ได้รับการจัดทำแล้วเสร็จ
(2) จำนวนระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ กล่าวโทษรับแจ้ง
ความทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับการจัดทำ
แล้ว และประกาศใช้

10
(3) จำนวนหน่วยงานฯ ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และดำเนินการตามระเบียบฯ
(4) ความพึงพอใจของประชาชนในการรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่
3) โครงการที่สนับสนุน
- โครงการรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่
1) เรื่อง/กิจกรรมปฏิรูป
(2) การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคำในการสอบสวน
2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
เป้าหมาย : มาตรการคุ้มครอง ผู้ต้องหาและจำเลยเพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด
(1) ระดับความพึงพอใจของผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา/จำเลยต่อการดำเนินมาตรการ
คุ้มครองสิทธิของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม
(2) ร้อยละของการร้องเรียนของผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา/จำเลย ต่อการได้รับการปฏิบัติ
ที่ไม่เหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม
3) โครงการที่สนับสนุน
- บันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคำในการสอบสวน
1) เรื่อง/กิจกรรมปฏิรูป
(3) การให้ ประชาชนสามารถติ ดตามความคื บหน้ า ขั ้ นตอนการดำเนิ นงานต่ าง ๆ
ในกระบวนการยุติธรรม (รอง)
2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
เป้าหมาย : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีระบบให้ประชาชนตรวจสอบ
และหรือแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ
ตัวชี้วัด
(1) ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....
มีผลบังคับใช้
(2) จำนวนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานในแต่ละ
ขั้นตอน และประกาศให้ประชาชนทราบ
(3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่จัดทำระบบตรวจสอบและ/หรือแจ้ง
ความคืบหน้าให้ประชาชนทราบแล้วเสร็จ
(4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่นำระบบฯ ไปปฏิบัติ
3.2 แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย (รอง)
1) เรื่อง/กิจกรรมปฏิรูป
(1) จัดให้มีกลไกกำหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กำกับ
ดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบังคับใช้กฎหมาย
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2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
เป้าหมาย : ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล และบังคับ
การให้เป็น ไปตามกฏหมาย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพในการบังคั บใช้
กฎหมายและการให้บริการประชาชน
ตัวชี้วัด
(1) มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
(2) มีการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิ กส์
(e-Service)
3.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ (รอง)
1) เรื่อง/กิจกรรมปฏิรูป
(1) การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค (Regional Trading
/Investment Center)
2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
เป้าหมาย : ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
ตัวชี้วัด
(1) อันดับด้านความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business Index)
ของประเทศไทยอยู่ใน ๒๐ อันดับแรกของประเทศที่ได้รับการจัดอันดับ โดย ธนาคารโลก
(2) จำนวนกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Center)
ในประเทศไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ ต่อปี
(3) อันดับของมูลค่าการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในประเทศไทยอยู่ในอันดับ ๑ ใน ๓
ของอาเซียน
3.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รอง)
1) เรื่อง/กิจกรรมปฏิรูป
(1) ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด
2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
เป้าหมาย
(1) ควบคุม ลด และขจัดมลพิษที่เกินค่ามาตรฐาน
(2) การยกเลิกประกาศเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด
ตัวชี้วัด
(1) คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื ้นที่ เขตควบคุมมลพิ ษมาบตาพุด เป็น ไปตามค่ าเกณฑ์
มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) ออกประกาศยกเลิกเขตควบคุมพิษมาบตาพุด
3.5 แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (รอง)
1) เรื่อง/กิจกรรมปฏิรูป
(1) การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและ
โรคอุบัติใหม่ เพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ
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2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
เป้าหมาย : ประเทศมีระบบงานความมั่นคงด้านสุขภาพและระบบจัดการภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุข ที่ครบวงจรและบูรณาการ เพื่อยกระดับความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ (National Health
Security) สามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้ทุกภัย รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ อย่างรวดเร็ว
เป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและปลอดภัย เพื่อ ปกป้องชีวิต สวัสดิภาพ และ
ความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและยั่งยืน
ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของจังหวัดที่มีกลไกบริหารสถานการณ์และบัญชาการเหตุการณ์ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับกลไกและระบบที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีอยู่ และสามารถตัดสินใจและสั่งการได้
อย่างมีเอกภาพ (ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คือ ๒๗ จังหวัด และค่าเป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๖๕
คือ ๖๐ จังหวัด)
(2) มีแผนบูรณาการเพื่อยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพื้ นฐานด้านการจัดการภาวะ
ฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้านสุขภาพผ่านความเห็นชอบจาก ครม.
(3) ระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถแสดง critical information
ได้แบบ realtime ครบทุกองค์ประกอบทัง้ ในระดับจังหวัด และระดับประเทศ
(4) ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้สงบได้
ภายใน ๒๑ วัน
(5) อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ น้อยกว่าร้อยละ ๑.๔ ในปี ๒๕๖๔
และ ๒๕๖๕
(6) แผนปรับปรุงโครงสร้างการทำงานความมั่นคงด้านสุขภาพและการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุขได้รับความเห็นชอบจาก ครม.
3.6 แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ (รอง)
1) เรื่อง/กิจกรรมปฏิรูป
(1) การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ
Fake News
2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
(1) การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ ความรวดเร็ว
และมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งดำเนินงานในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง
(2) หน่ว ยงานภาครัฐ มีระบบฐานข้อมูล สารสนเทศของหน่ว ยงานที่มีความถู กต้ อ ง
ทันสมัยในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
3.7 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (รอง)
1) เรื่อง/กิจกรรมปฏิรูป
(1) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
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2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
เป้าหมาย
(1) ผู้เรีย นทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิต
ในโลกยุคใหม่ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ และ
มีจิตสาธารณะ
(2) ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการเรียนรู้
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ มี จ ิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู ้ สื ่ อ และการใช้ ส ื ่ อ เทคโนโลยี เ พื ่ อ การศึ ก ษาและ
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู
(3) ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ
และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะผู้ นำ
ทางวิชาการ มีจิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ในการร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับ
ผู้เรียน
ตัวชี้วัด
(1) มี ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาที ่ ย ื ด หยุ่ น ตอบสนองต่ อ ความถนั ด และความสนใจของ
ผู้เรียนรายบุคคล
(2) ครูและบุคลากรทางการศึ ก ษาได้รับ การพัฒ นาศั กยภาพในการจัด การเรี ย นรู้
แบบ Active Learning ผ่านการพัฒนาการคิดขั้นสูงเชิงระบบ
(3) ครู ผ ู ้ สอนจั ดการเรี ยนรู ้ ท ี ่ ม ุ ่ งพั ฒนาสมรรถนะผู ้ เรี ยนแบบถั กทอความรู ้ ทั กษะ
และเจตคติค่านิยม และคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันแบบ Active Learning ในทุกระดับการศึกษา
(4) ระบบการประเมิ นผลลั พธ์ ผ ู ้ เรี ยนมี ความหลากหลาย เพื ่ อส่ งเสริ มการเรี ยนรู้
เป็นรายบุคคล (personalized learning) และสามารถสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนได้ตามบริบทของสถานศึกษา
ลดสัดส่วนของการนำผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับชาติ มาใช้ในการพิจารณาประเมินผลของครูและผู้บริหาร
สถาบันการศึกษา
(5) มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้
สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมินและพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (personalized
learning) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
1) เป้าหมาย
(1) ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ
(2) สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง
(3) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาส
ในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
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(4) ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ
(5) ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหาร และ
ภัยคุกคามอื่น ๆ
2) แนวทางการพัฒนา
(1) การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
(1.1) สร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธำรงรักษาสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
(1.2) เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนา
ภาคการเมือง
(1.3) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ
- พัฒนาศักยภาพและความพร้อมของกองทัพในการป้องกันและรักษาผลประโยชน์
ของประเทศ
(3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือ
กับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ
(3.1) ดำเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมและรักษา
ผลประโยชน์และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(3.2) เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และส่งเสริมความร่วมมือในการ
บริหารจัดการความมั่นคงตามแนวชายแดนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาที่มีอยู่และส่งเสริมให้ชายแดนไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้านเป็นชายแดนแห่งความร่วมมือ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
1) เป้าหมาย
(1) ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการและการให้บริการ
ของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
2) แนวทางการพัฒนา
(1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร ภาครัฐให้มีความโปร่งใส
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
(2) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล
5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 3.7.3 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธำรงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชู เทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ
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- ตัวชี้วัด
(1) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
(2) ระดับความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
- กลยุทธ์
(1) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการ
ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมราชวงศ์
(2) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้ตระหนักรู้และ
เข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ รวมถึงสร้างความ
เข้าใจถึงหลักการ เหตุผล และความจำเป็นในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
(3) นำศาสตร์พระราชาและหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้
พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ
(4) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
2) นโยบายความมั่น คงแห่งชาติที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
- แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 3.7.7 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุ
รุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
- ตัวชี้วัด
(1) จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
(2) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้
(3) ระดับความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายในประเทศ และ
การกล่าวถึงปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเวทีนานาชาติ ไม่ส่งผลกระทบต่อ
การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล
- กลยุทธ์
(1) บู ร ณาการการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ให้ เ ป็ นระบบ มี เ อกภาพ และ
เปิดโอกาสให้ภ าคประชาชนมีส ่ว นร่ว ม โดยน้อมนำยุทธศาสตร์ พ ระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการปฏิบัติ รวมทั้ง
ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์ความรู้ นำหลักวิชาการสากลมาประยุกต์
ใช้ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
โดยตรงต่อสาเหตุหลักของปัญหา
(2) เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการข่าวและระบบบูรณาการฐานข้อมู ลด้านความมั่นคง
เพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้านการข่าวเชิงรุก รวมทั้งกำหนดแนวทางการมุ่งแก้ไขต่อจุดศูนย์ดุลหลัก
ของปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(3) เพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรั พย์สิน ผ่านระบบ
การดำเนินงานด้านความมั่น คง ด้วยการให้ความสำคัญกับการเฝ้าตรวจพื้นที่เสี่ยง สร้างความเข้ มแข็ง
ของหมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของกำลังประชาชนและกำลังประจำถิ่น
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ให้พร้อมในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยแทรกซ้อน
(4) พัฒนางานด้านการอำนวยความยุติธรรม ฟื้นฟูความเชื่อมั่นและลดความหวาดระแวง
ระหว่างประชาชนกับรัฐ โดยยึดถือความเป็นธรรม และใช้กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม สนับสนุน
และเคารพหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน พั ฒ นาระบบกลไกคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชน ตลอดจนให้
ความช่วยเหลือเยียวยาเจ้าหน้าที่ ประชาชน รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม
(5) ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างสันติสุข โดยยึดมั่นแนวทางสันติวิธี
และสร้างความเข้าใจให้ภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ รวมทั้งภาคประชาสังคมในพื้นที่ ให้เข้ามามีสว่ นร่วม
ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเฝ้าระวังแนวคิดสุดโต่งที่เผยแพร่สู่กลุ่มผู้ปกครอง ครอบครัว
สตรีเยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษาซึ่งอยู่ในพื้นที่ นอกพื้นที่ และในต่างประเทศอย่างทั่วถึง ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีการจัดระบบการศึกษาที่เกื้อหนุนให้เกิดสภาวะสันติสุข
(6) ประสานความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ในระดับนโยบายระหว่างรัฐกับองค์ การระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจ
และสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงของปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของไทยต่อนานาชาติ
(7) ส่งเสริมความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งและความรุนแรง โดยเฉพาะการพูดคุยเพื่อสันติสุขกับผู้ที่เห็นต่างจาก
รัฐทั้งพื้นที่ในประเทศและพื้นที่ต่างประเทศ ในการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย รองรับ
การพูดคุยเพื่อสันติสุข และมี หลักประกันของความต่อเนื่องและความเชื่อมั่นของทุกกลุ่มในการเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข
3) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 4 : จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาข้ามพรมแดน
- แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 3.7.12 การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
- เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคง ปลอดภัย และสามารถพัฒนา
ได้อย่างยั่งยืน
- ตัวชี้วัด
(1) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการสัญจรข้ามแดนให้สามารถป้องกันการลักลอบ
เข้าเมืองและปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
(2) ระดับความสำเร็จในการจัดการพื้นที่ชายแดน เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- กลยุทธ์
(1) บูรณาการในการจัดทำความเชื่อมโยงของฐานข้อมูลการสัญจรข้ามแดน ประกอบด้วย
สินค้าและยานพาหนะ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในบริเวณพื้น ที่ช ายแดนไทยและประเทศ
เพื่อนบ้าน รวมทั้งให้ประชาชนตามแนวชายแดนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันภัยจากอาชญากรรมที่ จะเข้าสู่
ประเทศไทยผ่านช่องทางชายแดน
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(3) จัดระเบีย บพื้นที่ชายแดนด้านการพัฒ นาให้มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ และ
การเป็นประตูเชื่อมโยงการค้าที่มีความสมดุลทั้งมิติเศรษฐกิจและสังคมกับมิติความมั่นคง ตลอดจนร่วมมือ
กับประเทศเพื่อนบ้านในการบริหารจัดการชายแดน การพัฒนาด่านชายแดน และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
4) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
ข้ามชาติ
- แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 3.7.14 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภั ย
คุกคามข้ามชาติ
- เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการตอบสนองและฟื้นฟูที่เข้มแข็ง
มีขีดความสามารถในการรับ มือภัย จากการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงลดความเสี่ยง
จากการตกเป็นเป้าโจมตี หรือเป็นที่ก่อเหตุ หรือเป็นเส้นทางของการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ
- ตัวชี้วัด
(1) ระดับความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพื่อป้องกันและแก้ไขภัยคุกคาม
ข้ามชาติและการก่อการร้าย
(2) ระดับความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการกับภัยอาชญากรรมข้ามชาติและ
การก่อการร้าย
- กลยุทธ์
(1) พัฒนากลไกภายในในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ อาทิ การก่อการร้าย
การฟอกเงิน อาชญากรรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ยาเสพติด และการค้ามนุษย์
(2) พัฒนากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ในการป้องกัน
ภัยคุกคาม และผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในลักษณะทวิภาคีและพหุภาคี
(3) ศึกษาตัวแบบเครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ทันสมัย การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในการป้องกันและแก้ไขปั ญหาภัยคุกคามข้ามชาติเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ รวมถึงส่งเสริมการวิจัย/พัฒนา
การผลิตเทคโนโลยีดังกล่าวภายในประเทศ
(4) ผลักดันให้มีศูนย์ข้อมูลกลางด้านอาชญากรรมข้ามชาติในระดับชาติ และจัดทำระบบ
บูรณาการฐานข้อมูลด้านอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
(5) ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายทุกรูปแบบ โดยให้ความสำคัญ
กับการลดปัจจัยและเงื่อนไขที่เกื้อกูลต่อการก่อการร้าย การป้องกันมิให้กลุ่มก่อการร้าย บุคคล หรือกลุ่มบุคคล
ที่สนับสนุนการก่อการร้ายทุกรูปแบบใช้พื้นที่ในอาณาเขตประเทศไทยเป็นพื้นที่พักพิง พื้นที่แสวงหาปัจจัย
เพื่อสนับสนุนการก่อการร้าย ตลอดจนเป็นพื้นที่ก่อความรุนแรงหรือกระทำการก่อการร้าย โดยมุ่งเน้นการป้องกัน
และรักษาความปลอดภัยในเขตเมือง
(6) เสริมสร้างจิตสำนึก ความตระหนัก ของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม
ให้เห็นความสำคัญของปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในการ
ร่วมมือกับภาครัฐเพื่อป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติทุกรูปแบบ
(7) ควบคุมและป้องกันการเผยแพร่แนวคิดสุดโต่งที่นิยมการใช้ความรุนแรง (Radicalization)
5) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 6 : ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
- แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 3.7.13 การรักษาความมั่นคงทางทะเล
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- เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยสามารถปกป้อง รักษา และแสวงหาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
- ตัวชี้วัด
- ระดับความสำเร็จในการป้องกัน แก้ไข และยับยั้งภัยคุกคามทางทะเล
- กลยุทธ์
(1) เสริมสร้างและพัฒนาระบบการตรวจการณ์ การเฝ้าตรวจติดตามทางทะเลให้ มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
(2) ส่งเสริมการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ
(United Nations Sustainable Development Goals: UN SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 14 การใช้ประโยชน์
จากมหาสมุทรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน
(3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทะเล
(4) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปกป้อง รักษา และแสวงหาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลอย่างยั่งยืน
6) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 7 : จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
- แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 3.7.8 การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง
- เป้า หมายเชิงยุทธศาสตร์ : การบูรณาการและการบริห ารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง
มีเอกภาพและประสิทธิภาพ
- ตัวชี้วัด
(1) ระบบฐานข้อมูลคนเข้าเมืองและผู้หลบหนีเข้าเมืองที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
(2) ช่องทาง/กลไกความร่ว มมือกับประเทศต้นทาง รวมถึงองค์การระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบ ควบคุม สกัดกั้น และส่งกลับผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างเป็นระบบ
- กลยุทธ์
(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลคนเข้าเมืองให้ทันสมัย รวดเร็ว สามารถตรวจสอบข้อมูล
คนเข้าเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศต้นทาง รวมถึงองค์การระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
(3) พัฒนากลไกการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองในเชิงนโยบายและการปฏิบัติโดย
ให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
อย่างประสานสอดคล้องกัน
7) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
- แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 3.7.9 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
- เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ และ
แรงงานต่างด้าว/บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าสู่ระบบการจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้สิทธิประโยชน์
ตามที่กฎหมายกำหนด
- ตัวชี้วัด
(1) จำนวนแรงงานต่างด้าว/บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยทำงานถูกต้องตามกฎหมาย
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- กลยุทธ์
(1) ส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสิทธิของความเป็นมนุษย์ มีความรู้ สามารถ
ป้องกันตนเองจากการค้ามนุษย์ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในระดับชุมชน
(2) พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลระดับประเทศในประเด็นการค้ามนุษย์
(3) เร่งรัดการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดฐานค้ามนุษย์
(4) เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการดำเนินคดีการค้ามนุษย์ รวมถึงในการช่วยเหลื อ
ปกป้อง และคุ้มครองสตรี เด็ก แรงงานไทย และแรงงานต่างด้าวจากขบวนการค้ามนุษย์
(5) จัดระบบการจ้างแรงงานให้สามารถคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยและ
แรงงานต่างด้าวตามที่กฎหมายกำหนด
- แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 3.7.10 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง และสังคมไทยมีความ
ปลอดภัยจากยาเสพติด
- ตัวชี้วัด
(1) ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(2) ระดับความสำเร็จของกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
- กลยุทธ์
(1) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยเฉพาะการสกัดกั้น สารตั้งต้น เคมีภ ัณฑ์ การควบคุมแหล่งผลิตภายนอกประเทศ และการผลักดัน
การดำเนินงานตามแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก
(2) สกัดกั้น การลักลอบนำเข้ายาเสพติด ปราบปรามผู้ค้า และเครือข่ายยาเสพติด
โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
(3) บำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ตามสภาพการเสพติด รวมทั้งติดตามและ
ให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูอย่างเหมาะสม
(4) รณรงค์ ให้ เด็ ก เยาวชน ผู ้ ใช้ แรงงาน และประชากรกลุ ่ มเสี ่ ยง ตระหนั ก รู ้ ถ ึ ง โทษ
ของยาเสพติด เพื่อป้องกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ โดยใช้กลไกประชารัฐ
(5) ผลักดันความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
8) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 9 : เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
- แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ๓.๗.๑๑ การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจาก
ภัยทุจริต
- เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต รวมทั้ง
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
- ตัวชี้วัด
(๑) ค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย
(๒) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
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- กลยุทธ์
(๑) นำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม
(๓) ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินโครงการของภาครัฐ
9) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 10 : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
- แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 3.7.15 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ทางไซเบอร์
- เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพร้อมในการ
รับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์
- ตัวชี้วัด
(1) ระดับความพร้อมของไทยในการป้องกันความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ที่สอดคล้อง
กับหลักสากล
(2) ระบบป้องกันทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถปกป้องข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ
รัฐบาล ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญด้านไซเบอร์
- กลยุทธ์
(1) พัฒนาขีดความสามารถ ทั้งองค์กรภาครัฐ ฝ่ายทหาร พลเรือน และตำรวจ และ
ภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ตลอดจนรองรับสังคมดิจิทัล
(2) พัฒนากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและอาเซียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงทางไซเบอร์
(3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของภัย
คุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์
(4) ป้องกันภัยคุกคามด้านไซเบอร์และกำจัดความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่ สงครามไซเบอร์
เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยบูรณาการการจัดการความมั่นคงทางไซเบอร์ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(5) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับงานสืบสวนและป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์
10) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 11 : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 3.7.19 การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เป้า หมายเชิง ยุทธศาสตร์ : การบริห ารจัดการทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อ ม
เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน
- ตัวชี้วัด
(1) ระดั บ ความสำเร็ จ ในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล้ อ ม
เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุล
(2) ระดับความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุ ณภาพและสามารถป้องกันหรือ
ลดผลกระทบต่อชุมชนจากการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานระดับสากลและพันธกรณีของไทย
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- กลยุทธ์
(1) เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกและตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการมีส่วนร่วม
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามแนวทางประชารัฐ
(2) เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการปกป้องสิทธิชุมชน และ
แก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับประชาชน โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชน เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ นโยบายการคลัง และการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงพัฒ นา
กระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
(3) เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ การลักลอบนาเข้าวัตถุมีพิษ
สารเคมีอัน ตรายและกากของเสียต่าง ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมของต่างชาติที่เข้ามาทิ้งในอาณาเขต
ของประเทศไทย ซึ่งปล่อยของเสียกระทบสิ่งแวดล้อม
(4) ส่งเสริมการผลิต การบริโภค การนำเข้า การส่งออก การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ โดยให้มีการรักษาและคุ้มครองการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพ
คุ้มค่าเพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสามารถเจริญเติบโตควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม
(5) ส่งเสริมความร่วมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคีในภูมิภาคอาเซียนและโลก เพื่อเป็นภาคี
ด้านการรักษา การเฝ้าระวัง และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแก้ปัญหาผลกระทบ
ด้านระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตของชุมชนและสังคม และภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้นร่วมกันอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง
ส่งเสริมในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน เช่น หมอกควันจากไฟป่า
การก่อสร้างเขื่อนในแนวแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านระหว่างประเทศ และขยะทะเล เป็นต้น
11) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 15 : พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ
- แผนระดั บชาติ ว ่ าด้ วยความมั ่ นคงแห่ งชาติ 3.7.2 การข่ าวกรองและการประเมิ น
สถานการณ์ด้านความมั่นคง
- เป้า หมายเชิงยุทธศาสตร์ : การมีระบบข่าวกรองที่มีการบูรณาการ มีความทันสมัยและ
มีเครือข่ายความร่ว มมือ ที่ พร้ อมเผชิ ญภัยคุ กคาม รวมทั้ง มีความสามารถในการประเมินสถานการณ์
ความมั่นคงที่หลากหลายในทุกมิติ สามารถสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติได้
- ตัวชี้วัด
(1) ระดับความสำเร็จของการใช้งานข่าวกรองและการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายข่าวกรอง
ภาคประชาชน
- กลยุทธ์
(1) ดำเนินงานด้านการข่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัย
ล่วงหน้า เพื่อสนับสนุนการข่าวกรองด้านความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติ
(2) เสริมสร้างความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพในประชาคมข่าวกรอง และหน่วยงาน
ภาครัฐ รวมทั้งหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศ และพัฒนาเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสารกับภาคเอกชนและ
ประชาชน
(3) เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรองอย่างต่อเนื่องและ
จัดทำแผนรวบรวมข่าวสาร รวมถึงพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางข่าวกรองกับทุกภาคส่วน โดยพัฒนาบุคลากร
และเพิ่มศักยภาพของเทคโนโลยี ระบบฐานข้อมูล และองค์กรด้านการข่าว
(4) สร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานข่าวกรอง
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(5) พัฒนาเครื่องมือการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในระดับยุทธศาสตร์
(6) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งหรือพัฒนาสถาบันหรือศูนย์อนาคตศึกษาด้านความมั่นคง
เพื่อประเมินแนวโน้มด้านความมั่นคงระยะยาว
12) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 16 : เสริมสร้างดุลยภาพในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
- แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 3.7.16 การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ
- เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยสามารถรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศบนฐานความไว้เนื้อเชื่อใจ หลักความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อกัน ไม่แทรกแซงกิจการภายใน
ระหว่างกัน และได้รับการยอมรับ จากนานาประเทศ สามารถพัฒนาผลประโยชน์ร่วมกับประเทศอื่น ๆ
ในด้านความมั่นคงรวมทั้งสามารถคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติ
- ตัวชี้วัด
(1) ระดับความสำเร็จของการมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของไทยด้านการเมืองและความมั่นคง
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในอาเซียนและในเวทีองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ
(2) ระดับความสำเร็จในการรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคง
กับประเทศมหาอำนาจ
(3) ระดับความสัมพันธ์ที่ดีด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์
ร่วมกัน
- กลยุทธ์
(1) ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับต่าง ๆ ทั้งผู้นำและ
หน่วยงานความมั่นคงกับต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในอาเซียน และประเทศ
ที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ต่อไทย
(2) ส่งเสริมการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมหาอำนาจอย่างมีสมดุล โดยเฉพาะ
ความสัมพันธ์ด้านการทหารและความมั่นคง รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ
กลุ่มประเทศอาเซียน
นโยบายรัฐบาล
นโยบายหลัก 12 ด้าน ที่เกี่ยวข้อง
นโยบายที่ :
2.1 รักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ
2.4 สร้างความสงบและความปลอดภัย ตั้งแต่ระดับ ชุมชน
2.5 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ
4.2 เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน
4.4 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคงฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการทําประมง
ให้เกิดความยั่งยืนบนพื้นฐานของการรักษาทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากรทางทะเล
5.4.4 ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด
5.5.3 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการนําเข้าส่งออกสินค้า บริเวณด่านชายแดน
5.6.2 แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื้นที่เขตเมือง
6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่
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10.1 ปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
11.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ทั่วประเทศ
11.7.1 ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บ ริการ การอํานวยควาสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย
กฎหมาย กฎ และ ระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ
12.1 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
1. การแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
นโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สำนั กงานตำรวจแห่ งชาติ ภายใต้ การนำองค์ กรของ พลตำรวจเอก สุ ว ั ฒน์ แจ้ งยอดสุ ข
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มุ่งเน้นการทำงาน ให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม มีความชัดเจน ด้วยการบริหารงาน
ขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ รองรับนโยบายรัฐบาล ตอบสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย ที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”
1) เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยใช้อำนาจหน้าที่
ตามกฎหมาย
1.1 เพื่อพิทักษ์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เทิดพระเกียรติ และสนอง
พระบรมราโชบายในทุกด้าน
1.2 เพื่อป้องกันปราบปรามการกระทำความผิด และอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
1.3 เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของ
ราชอาณาจักร
1.4 เพื่อปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย อันเป็นประโยชน์แห่งรัฐ และประชาชน
2) ที่นำสมัย โดยมีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
อยู่ตลอดเวลา ทั้งในด้านบุคลากร สิ่งอุปกรณ์ และการบริหารจัดการที่ดี
2.1 ด้านบุคลากร ข้าราชการตำรวจเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง รู้เท่าทันสถานการณ์ทาง
สังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีทักษะในการใช้เทคโนโลยี สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ และคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีมาตรฐานสากล
2.2 ด้านสิ่งอุป กรณ์ ข้าราชการตำรวจต้องมีอาวุธ ยานพาหนะ อุปกรณ์ เครื่องมื อ
เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สามารถจัดการข้อมูล
สารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อตอบสนองภารกิจที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงมี
นวัตกรรมด้านสิ่งอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับองค์กร
2.3 ด้านบริหารจัดการที่ดี ต้องมีการบริหารจัดการที่นำสมัย ปรับเปลี่ยนกระบวนการ
บริหารงานเพื่อนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ มีเอกภาพชัดเจน เหมาะสมสอดคล้องกับบริบท
และมีการทำงานเป็นทีม โดยประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อรองรับความท้าทายของโลกในอนาคตด้วยมาตรฐานสากล
3) ในระดั บ มาตรฐานสากล ต้ อ งมี ค ู ่ ม ื อ การปฏิ บ ั ต ิ ง านและมี ม าตรฐานการประเมิ น
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเทียบเคียงกับต่างประเทศ
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3.1 มีคู่มือการปฏิบัติงาน (SOPs: Standard Operating Procedures) ของเจ้าหน้าที่
ตำรวจทุกสายงาน บอกรายละเอียดของยุทธวิธี วิธีปฏิบัติงาน วิธีการทำงานที่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดกำหนด
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
3.2 มี ม าตรฐานการประเมิ น การปฏิ บ ั ต ิ ง านของเจ้ า หน้ า ที ่ ต ำรวจเที ย บเคี ย งกั บ
ต่างประเทศที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน
4) ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา โดยให้ดำเนินการดังนี้
4.1 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส ได้มาตรฐานวิชาชีพที่
สอดคล้องกับบริบทของกฎหมายและสังคมไทย
4.2 มีการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับประชาชนด้วยอัธยาศัยไมตรีอย่างสม่ำเสมอ และ
ต่อเนื่องให้เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยคำนึงถึงความพึงพอใจควบคู่กับผลงาน
4.3 สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สินความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการ
4.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ และคุณค่าทางสังคมที่ดีงาม
4.5 ได้รับการยอมรับในระดับสากล
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นไปอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์
ร้อยละ 100
แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา
เรื่องที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เกิดความปลอดภัยสูงสุด สมพระเกียรติ และ
เป็นไปตามพระราชประสงค์
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1.2 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ /
สนับสนุนและเสริมสร้างการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1.2 ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่และน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม
แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา
เรื่องที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ รวมถึงสร้างความเข้าใจถึงหลักการ เหตุผลและ
ความจำเป็นในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้แก่ประชาชน และสังคม
เรื่องที่ 5 ให้ทุกกองบัญชาการสำรวจโครงการพระราชดำริในพื้นที่รับผิดชอบและสนับสนุน
ภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ
เรื่องที่ 6 การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาต้องมีการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าและจัดทำแผนรองรับ
การปฏิบัติ โดยต้องมีการดำเนินการทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การอำนวยความ
ยุติธรรมทางอาญาและความมั่นคงของประเทศ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 2.1 สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
และบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 2.1
1. จำนวนคดีอาญาความผิดต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย
3 ปี ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
2. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40
3. ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และการบริการ)
4. อัตราการเกิดคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา ไม่เกิน 3.0 คดี ต่อประชากรแสนคน
5. คดีทำร้ายร่างกายสาหัสลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2
6. คดีปล้นทรัพย์ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา
เรื่องที่ 3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบป้องกันและเพื่อแก้ไขการก่อเหตุอาชญากรรมได้ทันต่อ
สถานการณ์และตอบสนองความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งกำหนดแนวทางการป้องกันอาชญากรรมเชิง
รุก (Proactive Crime Prevention) โดยนำระบบฐานข้อมูล มาเชื่อมโยงและวิเคราะห์สถานการณ์ และ
แนวโน้มการก่ อเหตุในแต่ล ะพื้น ที่ได้ ตลอดจนสภาพปัญหาและสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมให้เ กิด
การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดจำนวนคดีอาญาในการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
อัตราการเกิดคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา คดีทำร้ายร่างกายสาหัส คดีปล้นทรัพย์ และความหวาดกลัว ภัย
อาชญากรรมของประชาชน ให้ตอบสนองรองรับกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของประเทศ
เรื่องที่ 4 ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวให้ทันสมัยและสอดคล้ องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
เรื่องที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านจราจร
เรื่องที่ 6 ป้องกันการก่ออาชญากรรมโดยกำหนดมาตรการควบคุมแหล่งซ่องสุมของผู้กระทำ
ความผิดหรือผู้ต้องสงสัย แหล่งอบายมุขหรือสถานบริการที่จะเป็นแหล่งเพาะอาชญากรรม ปลูกจิตสำนึก
และการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปราบอาชญากรรมในท้องถิ่นของตนเองซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรมในระยะยาว
เรื่องที่ 7 เร่งสร้างภาพลักษณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและเพิ่มความไว้ใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐให้มากขึ้น
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 2.2 ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาและการบริการด้วย
ความสะดวกรวดเร็วเสมอภาคและเป็นธรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 2.2
1. ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาของตำรวจ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 (ด้านการบริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม)
2. ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(ด้านอำนวยความยุติธรรม)
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แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา
เรื่องที่ 10 ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการเคารพสิทธิมนุษยชนตามประมวลกฎหมายอาญา
และพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงชายแดนและตรวจสอบ คัดกรอง
ปราบปรามคนต่างด้าวไม่พึงปรารถนาดีขึ้น
ตัวชี้วัด เป้า หมายยุ ทธศาสตร์ที่ 3.1 ผลการดำเนินงานตามตัว ชี้ว ัดด้านการป้องกันและแก้ไขปัญ หา
ความมั่นคงชายแดนบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100
แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา
เรื่องที่ 2 การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา
ข้ อ 2.6 ดำเนิ น การตามกฎหมายที่ เ กี่ ยวข้อ งกั บการเข้ าเมือ งและพำนั ก อยู่ใน
ราชอาณาจักรอย่างเคร่งครัด
เรื่องที่ 3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตน่านน้ำและการรักษา
ความสงบเรียบร้อยทางทะเล
ข้อ 3.1 เสริมสร้างและพัฒนาระบบการตรวจการณ์ การเฝ้าตรวจติดตามทางทะเล
ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในภาพรวมดีขึ้น
ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3.2 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100
แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา
เรื่องที่ 3 การดำเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการรักษา
ความปลอดภัยบุคคลสำคัญ
ข้อ 3.1 ดำเนินงานด้านการข่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการเฝ้าระวังและการแจ้ง
เตือนภัยล่วงหน้า เพื่อสนับสนุนการข่าวกรองด้านความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติ
ข้อ 3.2 เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งหน่วยงานข่าวกรอง
ต่างประเทศ และพัฒนาเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสารกับภาคเอกชนและประชาชน
เรื่องที่ 4 การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
ข้อ 4.5 ฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะให้มี
ความเป็นมืออาชีพ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมพิเศษดีขึ้น
ตัวชี้วัด เป้า หมายยุ ทธศาสตร์ ที่ 3.3 ผลการดำเนินงานตามตัว ชี้ว ัดด้านการป้ องกัน และแก้ ไ ขปั ญ หา
อาชญากรรมพิเศษบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100
แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา
เรื่องที่ 1 การป้องกัน ปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่
เกี่ยวข้อง
ข้อ 1.5 พัฒนาการบริหารจัดการคดีค้ามนุษย์ และเร่งรัดการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด
ฐานค้ามนุษย์
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เรื่องที่ 2 การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด
เรื่องที่ 4 การปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ 4.2 เสริมสร้างให้ประชาชนมีจิตสำนึกและตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการมี
ส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ข้อ 4.3 เสริมสร้างประสิทธิภ าพการจัดการสิ่งแวดล้อม การบังคับใช้กฎหมาย
รวมถึงพัฒนางานกระบวนการยุติธรรมของตารวจในด้านสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ 5 อาชญากรรมเฉพาะทาง
ข้อ 5.2 ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อ 5.3 ด้านการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี
ข้อ 5.4 การสนับสนุนภัยพิบัติ 5.4.3 สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มุ่งนำแนวทางการรู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่ว อย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใน
ระดับสากลมาดำเนินการตามภารกิจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวข้องให้สามารถรองรับปัญหาต่าง ๆ
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพครบถ้วน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การจัดองค์กรมีความเหมาะสม การส่งกำลังบำรุงมีความพร้อมและเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4.1
1. ความพึงพอใจของข้าราชการตำรวจต่อการบริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
2. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาองค์การให้ทันสมัย เปิดกว้าง มีขีดสมรรถนะสูง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
3. ผลการพั ฒนาศั กยภาพองค์ การเป็ นระบบราชการ 4.0 ไม่ ต ่ ำกว่ าเป้ าหมายมาตรฐาน
(ร้อยละ 75) (ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนด)
4. ระดับความสำเร็จในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานดิจิทัล
มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา
เรื ่ อ งที ่ 4 เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนและผู ้ ร ั บ บริ ก ารมี ช ่ อ งทางในการเสนอความเห็ น ต่ อ
การดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อย่างสะดวก และทันสถานการณ์
เรื่องที่ 5 พัฒนากระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัด
ให้ ท ั น สมั ย และมุ ่ ง สู ่ ผ ลสั ม ฤทธิ์ และพั ฒ นาระบบงานวิ จ ั ย ของข้ า ราชการตำรวจ ให้ ส ามารถนำมาใช้
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
เรื่องที่ 8 กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ที่รองรับแนวทางการดำเนินงานและเป้าหมายของแผนประเทศในทุกแผน
ที่เกี่ย วข้อง โดยติดตามประเมิน ผลทั้ง ก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการ และหลังการดำเนิน งาน
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เป็นการติดตามประเมินผลทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4.2 ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ ข้าราชการตำรวจมี
ความเป็นมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรัก เชื่อมั่นและศรัทธาต่อองค์กร
ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4.2 ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา
เรื่องที่ 12 ส่งเสริม จูงใจ และรักษาคนดี คนเก่ง ผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะ
ไว้ในองค์กร
เรื่องที่ 14 เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬาและร่างกายให้แก่ข้าราชการตำรวจ
เรื่องที่ 15 เสริมสร้างและพัฒนา ปรับปรุงสวัสดิการและค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการตำรวจ
และครอบครัวและส่งเสริมสนับสนุนการดำรงชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจ
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ส่วนที่ ๓
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ความมุ่งหมายของสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
1. วิสัยทัศน์
เป็นมืออาชีพด้านการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ และการวิจัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2. ค่านิยม
ใส่ใจในผลลัพธ์และเกื้อกูลกับผู้ร่วมงาน
3. วัฒนธรรมองค์กร
ยึดมั่นในระเบียบวินัย ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย มีหลักในการคิดและปฏิบัติ มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงาน และมีการทำงานเป็นทีม
4. พันธกิจ
1. วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๒๐ ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นโยบายบริหารราชการของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
2. วิเคราะห์และจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ โครงการ/กิจกรรมด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการถวายความปลอดภัย การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ความมั่นคง กิจการพิเศษ งานจราจร และ
บริการประชาชน ตลอดจนขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานในแต่ละภารกิจตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีให้เกิดผลสำเร็จ
3. ศึกษาและวิจัย เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค ยุทธวิธีตำรวจ และวิธีปฏิบัติงาน ตลอดจน
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนปฏิบัติราชการและยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รวมทั้งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม
5. เป้าหมายหน่วยงาน
1. ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา อำนวยความ
ยุติธรรม และบริการประชาชน
3. พัฒนาศักยภาพการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคง
ของราชอาณาจักร
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด
6. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
1. เพื่อรองรับแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2. กำหนดเป้าหมายและกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการของสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
3. แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้แก่หน่วยงานในสังกัดได้อย่างเป็นรูปธรรม
4. จัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อการบริห ารงานของสำนักงานยุทธศาตร์ ตำรวจ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. เป็น เครื่องมือสำหรับ ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงาน
ยุทธศาสตร์ตำรวจ
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7. หลักการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ
1. จัดทำรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยยึดแนวทางตามแผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นกรอบทิศทางหลักในการแปลงแผนไปสู่
การปฏิบัติในระดับหน่วยในสังกัดของสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
2. บริหารจัดการแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรในปีงบประมาณต่อไปได้
อย่างแท้จริง
8. โครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1. โครงการพัฒนามาตรฐานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล (วจ.)
2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพเพื่อการบังคับใช้กฎหมายในการพัฒนาระบบ
นิเวศการท่องเที่ยว (วจ.)
3. โครงการเพาะกล้าพันธุ์นักสืบเพื่อการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนการกระทำ
ความผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้าสัตวป่าและพันธุ์พืชที่ผิดกฎหมาย (วจ.)
4. โครงการเพิ่มขีดความสามารถของกลยุทธ์ในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับ
การกระทำผิดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วจ.)
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ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 114,329,450.- บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์
ล้านบาท
แนวทางการพัฒนา
และกิจกรรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ เกิดความปลอดภัย
สูงสุด สมพระเกียรติ และเป็นไป
ตามพระราชประสงค์

รวม 4 โครงการ
1. โครงการจัดทำคู่มือ
แนวทาง การปฏิบัติในการ
ถวายความปลอดภัย

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
หน่วย
ปฏิบัติ/
ขอรับงบ

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

- ระดับความสำเร็จในการ
จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติ
ในการถวายความปลอดภัย

ผก.

ผปภ.ผก. 825,000.- บาท

825,000.- บาท

-

2. โครงการฝึกอบรมการ
อารักขาบุคคลสำคัญ
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

- จำนวนข้าราชการตำรวจที่
ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95

ผก.

ผปภ.ผก. 2,902,900.- บาท

2,902,900.- บาท

-

3. โครงการฝึกอบรมการขับขี่

- จำนวนข้าราชการตำรวจที่
ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95

ผก.

ผปภ.ผก. 1,801,670.- บาท

1,801,670.- บาท

-

- จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์การอบรม
ตามหลักสูตรผู้ปฏิบัติหน้าที่
ถวายความปลอดภัยในพื้นที่
(Local CAT) ไม่น้อยกว่า
4,000 ราย

ผก.

ขปภ.ผก. 2,277,300.- บาท

2,277,300.- บาท

-

รถยนต์ทางยุทธวิธีสำหรับ
บุคคลสำคัญ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
4. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรข้าราชการตำรวจ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความ
ปลอดภัยในพื้นที่ (Local
CAT)
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เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1.2 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ / สนับสนุนและเสริมสร้างการดำเนินงานตามแนวทาง
พระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ล้านบาท
แนวทางการพัฒนา
และกิจกรรรม
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.
สนับสนุนและส่งเสริมความ
ตระหนักรู้และเข้าใจถึงบทบาท
และคุณค่าของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวม
จิตใจของชาติ รวมถึงสร้างความ
เข้าใจถึงหลักการเหตุผลและ
ความจำเป็นในการพิทักษ์รักษา
สถาบันพระมหากษัตริย์ให้แก่
ประชาชนและสังคม

รวม 3 โครงการ
๑. โครงการเผยแพร่ขยาย
ผลสร้างจิตสำนึกต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

๒. โครงการอำนวยความ
สะดวกและความปลอดภัย
ในการบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์
๓. โครงการการใช้
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกิจกรรมจิตอาสา
ของ ตร.

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

- จำนวนจิตอาสาข้าราชการ
ตำรวจและประชาชนที่ได้รับ
การปลูกฝังจิตสำนึกจิตอาสา
ตามแนวทางโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนว
พระราชดำริให้ข้าราชการ
ตำรวจและประชาชนได้
ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน
- จำนวนจิตอาสาข้าราชการ
ตำรวจและประชาชนจิตอาสาที่
ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ไม่น้อยกว่า
800,000 คน
- ระดับความสำเร็จของการใช้
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกิจกรรมจิตอาสา
ของ ตร.

หน่วยรับผิดชอบ
หน่วย
หลัก/
ปฏิบัติ/
ร่วม
ขอรับงบ

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

ผก.

จพ.ผก.

4,570,400.- บาท

ผก.

จพ.ผก.

10,703,400.- บาท 10,703,400.- บาท

ผก.

จพ.ผก.

-

4,570,400.- บาท

-

รายได้
หน่วยงาน

-

-

-
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ล้านบาท
แนวทางการพัฒนา
และกิจกรรรม

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 2
ให้ทุกกองบัญชาการสำรวจ
โครงการพระราชดำริในพื้นที่
รับผิดชอบและสนับสนุนภารกิจ
อย่างเต็มกำลังความสามารถ

รวม 1 กิจกรรม
กำหนดมาตรการการปฏิบัติ
หน้าที่ตามแนวพระราชดำริ
เพื่ออำนวยความสะดวก
การจราจร และตรวจ
การจราจร

แนวทางการพัฒนาที่ 3
การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาต้อง
มีการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าและ
จัดทำแผนรองรับการปฏิบัติ โดย
ต้องมีการดำเนินการทั้งก่อน
เกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลัง
เกิดเหตุ

รวม 1 โครงการ
โครงการเฝ้าตรวจเตือนและ - จำนวนจิตอาสาข้าราชการ
เตรียมความพร้อมรองรับ
ตำรวจและประชาชนจิตอาสาที่
ภัยพิบัติ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
150,000 คน

- ความสำเร็จในการกำหนด
มาตรการการปฏิบัติในภาพรวม
ของ ตร. ในด้านการดำเนินการ
อำนวยความสะดวกด้านจราจร
ในพื้นที่รับผิดชอบของ บช.น.
การขับเคลื่อนงานโครงการใน
พระราชดำริ การรวบรวมผล
การปฏิบัติ และสรุปผลการ
ปฏิบัติรายงานให้ ตร. ทราบ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หน่วยรับผิดชอบ
หน่วย
หลัก/
ปฏิบัติ/
ร่วม
ขอรับงบ

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

-

-

-

2,900,000.- บาท

-

ผค.

จร.ผค.

ผก.

จภบ.ผก. 2,900,000.- บาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาและความมั่นคงของประเทศ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 2.1 สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
แนวทางการพัฒนา
และกิจกรรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.
พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบป้องกันและ
เพื่อแก้ไขการก่อเหตุอาชญากรรมได้ทันต่อ
สถานการณ์ และตอบสนองความแตกต่าง
ของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งกำหนดแนวทางการ
ป้องกันอาชญากรรม เชิงรุก (Proactive
Crime Prevention) โดยนำระบบ
ฐานข้อมูลมาเชื่อมโยงและวิเคราะห์
สถานการณ์ และแนวโน้มการก่อเหตุในแต่
ละพื้นที่ได้ ตลอดจนสภาพปัญหาและ
สาเหตุของการเกิดอาชญากรรม ให้เกิดการ
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดจำนวนคดีอาญา
ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ และชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ใน
ประเทศไทย อัตราการเกิดคดีฆ่าคนตาย
โดยเจตนา คดีทำร้ายร่างกายสาหัส คดีปล้น
ทรัพย์ และความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม
ของประชาชน ให้ตอบสนองรองรับกับ
เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเทศ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
รวม 1 โครงการ
โครงการ SMART
SAFETY ZONE 4.0
(ระยะที่ 2)

๑. ประชาชนในพื้นที่
โครงการ
มีความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรม ไม่เกิน
ร้อยละ ๔๐
๒. ประชาชนในพื้นที่
โครงการ
มีความเชื่อมั่นในการทำงาน
ของตำรวจ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม
หน่วย
ปฏิบัติ/
ขอรับงบ
ผอ.

ปป.ผอ.

วงเงินรวม

-

ล้านบาท
งบประมาณแผ่นดิน รายได้
หน่วยงาน

-

-
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ล้านบาท
แนวทางการพัฒนา
และกิจกรรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 2.
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยวให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด - 19)

รวม 1 โครงการ
โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางคุณภาพเพื่อการ
บังคับใช้กฎหมายในการ
พัฒนาระบบนิเวศการ
ท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 3.
เพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวย
ความสะดวกและความปลอดภัย
ด้านจราจร

รวม 5 โครงการ 1 กิจกรรม
1. กำหนดมาตรการการ
ปฏิบัติ งานอำนวยความ
สะดวกและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ

2. ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการ
สนับสนุนงานด้านจราจร

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยรับผิดชอบ
หน่วย
หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ/
ขอรับงบ

วงเงินรวม

กลุ่ม
600,000.- บาท
งานวิจัยฯ 3
วจ.

- จำนวนระบบโครงสร้าง
พื้นฐานทางคุณภาพ (NQI) เพื่อ
การบังคับใช้กฎหมายในการ
พัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว
(จำนวน 1 ระบบ มาตรฐาน
ความปลอดภัย)

วจ.

1. ระดับความสำเร็จของการ
กำหนดมาตรการการปฏิบัติใน
ด้านการอำนวยการจราจรและ
บังคับใช้กฎหมายจราจรในช่วง
เทศกาลปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์
2. ระดับความสำเร็จของการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติของศูนย์
ปฏิบัติการ ตร. ในช่วงเทศกาล
ปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
- ระดับความสำเร็จของการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุน
งานด้านจราจร

ผค.

จร.ผค.

273,800.- บาท

ผค.

จร.ผค.

-

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

600,000.- บาท

-

273,800.- บาท

-

-

-
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ล้านบาท
แนวทางการพัฒนา
และกิจกรรรม

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

3. กำหนดมาตรการการ
บังคับใช้กฎหมายจราจรให้
มีมาตรฐาน ความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
4. การจัดหาเครื่องอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ประมวลผล
แบบพกพา (Android POS)
พร้อมสัญญาณinternet
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
สำหรับเจ้าพนักงานจราจร
จำนวน 1,000 เครื่อง
5. โครงการฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
จราจร

- ระดับความสำเร็จของการ
กำหนด มาตรการการบังคับใช้
กฎหมายจราจร

6. กำหนดมาตรการการ
ดำเนินการด้านอาสาจราจร

หน่วยรับผิดชอบ
หน่วย
หลัก/
ปฏิบัติ/
ร่วม
ขอรับงบ
ผค.
จร.ผค.

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

-

-

-

- ระดับความสำเร็จของการ
จัดหาเครื่องอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบ
พกพา (Android POS)

ผค.

จร.ผค.

15,565,000.-บาท

15,565,000 บาท

จำนวนข้าราชการตำรวจที่
ปฏิบัติงานด้านการจราจรที่ผ่าน
เกณฑ์การฝึกอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95

ผค.

จร.ผค.

1,484,400.- บาท

1,484,400.- บาท

- ระดับความสำเร็จของการ
กำหนดมาตรการการดำเนินการ
ด้านอาสาจราจร

ผค.

จร.ผค.

-

-

-

-
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ล้านบาท
แนวทางการพัฒนา
และกิจกรรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 4. เรื่อง
ป้องกันการก่ออาชญากรรมโดย
กำหนดมาตรการควบคุมแหล่ง
ซ่องสุมของผู้กระทำความผิดหรือ
ผู้ต้องสงสัย แหล่งอบายมุขหรือ
สถานบริการที่จะเป็นแหล่งเพาะ
อาชญากรรม ปลูกจิตสำนึก และ
การสนับสนุนส่งเสริมให้
ประชาชน ชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันปราบ
อาชญากรรมในท้องถิ่นของ
ตนเองซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญใน
การแก้ไขปัญหาด้าน
อาชญากรรมในระยะยาว

รวม 6 โครงการ 4 กิจกรรม
1. โครงการกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ในหมู่บ้าน/ชุมชน
เป้าหมาย ตามหลักชุมชน
เข้มแข็ง
2. โครงการการนำ
อาสาสมัครตำรวจบ้านเข้า
มามีส่วนร่วมในกิจการ
ตำรวจ

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

- จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วม
กิจกรรมตามหลักชุมชนเข้มแข็ง
ไม่น้อยกว่า 7,410 หมู่บ้าน/
ชุมชน
- จำนวนอาสาสมัครตำรวจบ้าน
ร่วมปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ในสถานีตำรวจที่มีสถิติ
คดีอาญาเกี่ยวกับทรัพย์สูง
ไม่น้อยกว่า 5,240 คน
3. โครงการเสริมสร้าง
- จำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชน
ความรู้ความเข้าใจแก่
สัมพันธ์ผ่านการอบรม
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชน
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน
สัมพันธ์ เพื่อปรับเปลี่ยนการ ผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
ทำงานตามแนวคิดตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ชุมชน (Community
Policing)
4. โครงการประชุมเชิง
- จำนวนหัวหน้าสถานีตำรวจ
ปฏิบัติการขับเคลื่อนการ
1,484 สถานี เข้าร่วมประชุม
ปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์
และผ่านการอบนมปรับเปลี่ยน
และการมีส่วนร่วมของ
รูปแบบการทำงานผ่านสื่อ
ประชาชนในการป้องกัน
ออนไลน์ ร้อยละ 100
อาชญากรรม

หน่วยรับผิดชอบ
หน่วย
หลัก/ร่วม ปฏิบัติ/
ขอรับงบ
ผอ.

สร.ผอ.

ผอ.

สร.ผอ.

ผอ.

สร.ผอ.

ผอ.

สร.ผอ.

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

7,162,700.- บาท 7,162,700.- บาท

-

รายได้
หน่วยงาน

-

-

-

500,000.- บาท

500,000.- บาท

-

33,400.- บาท

33,400.- บาท

-
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ล้านบาท
แนวทางการพัฒนา
และกิจกรรรม
5. โครงการนำบริษัทรักษา
ความปลอดภัยและพนักงาน
รักษาความปลอดภัยรับ
อนุญาตเข้ามามีส่วนร่วมใน
การป้องกันอาชญากรรมใน
พื้นที่
6. โครงการสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการป้องกันอาชญากรรม
ระดับตำบล
7. งานศูนย์ป้องกัน
ปราบปรามการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับหนี้
นอกระบบ (ศปน.ตร.)

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
- จำนวน รปภ. และพนักงาน
รปภ. เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

- จำนวนประชาชนเข้ามาเป็น
เครือข่ายในการป้องกัอาชญา
กรรม เพิม่ ขึ้น ไม่น้อยกว่า
74,150 คน
- ระดับความสำเร็จในการ
ดำเนินงานศูนย์ป้องกัน
ปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับหนี้ นอกระบบ (ศป
น.ตร.)
8. งานศูนย์ป้องกันและ
- ระดับความสำเร็จในการ
ปราบปรามการแข่งรถในทาง ดำเนินงานศูนย์ป้องกันและ
และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ปราบปรามการแข่งรถในทาง
(ศปข.ตร.)
และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ศปข.ตร.)
9. งานศูนย์ปราบปรามการ - ระดับความสำเร็จในการ
โจรกรรมรถยนต์
ดำเนินงานศูนย์ปราบปรามการ
รถจักรยานยนต์ (ศปจร.ตร.) โจรกรรมรถยนต์
รถจักรยานยนต์ (ศปจร.ตร.)

หน่วยรับผิดชอบ
หน่วย
หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ/
ขอรับงบ
ผอ.
สร.ผอ.

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

-

-

-

ผอ.

สร.ผอ.

1,599,100.- บาท 1,599,100.- บาท

-

ผอ.

ปป.ผอ.

-

-

-

ผอ.

ปป.ผอ.

-

-

-

ผอ.

ปพ.ผอ.

-

-

-
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ล้านบาท
แนวทางการพัฒนา
และกิจกรรรม

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

10. งานศูนย์ปราบปรามผู้มี - ระดับความสำเร็จในการ
อิทธิพลและมือปืนรับจ้าง
ดำเนินงานศูนย์ปราบปรามผู้มี
(ศปอร.ตร.)
อิทธิพลและมือปืนรับจ้าง
(ศปอร.ตร.)
แนวทางการพัฒนาที่ 5.
เร่งสร้างภาพลักษณ์และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การดำเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้าง
ทัศนคติที่ดีและเพิ่มความไว้ใจ
ของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐ
ให้มากขึ้น

รวม 1 กิจกรรม
การรายงานผลการสำรวจ
ความหวาดกลัวภัยอาชญา
กรรรมของประชาชนและ
ความเชื่อมั่นของประชาชน
ต่อการทำงานของตำรวจ
(PEOPLE POLL) เป็น
ประจำทุกเดือนก่อนวันที่ 3
ของเดือน

แนวทางการพัฒนาที่ 6
สนับสนุนการบริหาร ตร.

รวม 1 กิจกรรม
งานศูนย์บริหารงานป้องกัน
ปราบปราม ตร.

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ หน่วยปฏิบัติ/
ร่วม
ขอรับงบ
ผอ.
ปพ.ผอ.

- ระดับความสำเร็จของการ
รายงานผลการสำรวจความ
หวาดกลัวภัยอาชญากรรรมของ
ประชาชนและความเชื่อมั่นของ
ประชาชนต่อการทำงานของ
ตำรวจ (PEOPLE POLL)
เสนอ ต่อ ตร.

วจ.

กลุ่ม
งานวิจัยฯ 3
วจ.

- ระดับความสำเร็จในการ
ดำเนินงานศูนย์บริหารงาน
ป้องกันปราบปราม ตร.

ผอ.

ปป.ผอ.

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

-

-

-

-

-

-

3,263,000.- บาท 3,263,000.- บาท
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เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 2.2 ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาและการบริการด้วยความสะดวกรวดเร็วเสมอภาคและเป็นธรรม
ล้านบาท
แนวทางการพัฒนา
และกิจกรรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.
ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้น
การเคารพสิทธิมนุษยชนตาม
ประมวลกฎหมายอาญาและ
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2553

รวม 1 กิจกรรม
การจัดทำแผนปรับปรุงการ
ให้บริการจากผลสำรวจ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกองทุนเพื่อการ
สืบสวนและสอบสวน
คดีอาญาประจำปีบัญชี
2565

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

- ระดับความสำเร็จของงานวิจัย
และประเมินผล (การจัดทำแผน
ปรับปรุงการให้บริการจากผล
สำรวจความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกองทุนเพื่อการ
สืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ประจำปีบัญชี 2565)

หน่วยรับผิดชอบ
หน่วย
หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ/
ขอรับงบ
วจ.

กลุ่มงาน
ส่งเสริมฯ
วจ.

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

-

-

-
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงชายแดนและตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวไม่พึงปรารถนาดีขึ้น
ล้านบาท
แนวทางการพัฒนา
และกิจกรรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 1
ดำเนินการตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการเข้าเมืองและ
พำนักอยู่ในราชอาณา จักรอย่าง
เคร่งครัด

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยรับผิดชอบ
หน่วย
หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ/
ขอรับงบ

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

รวม 2 กิจกรรม
1. ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว 1. จำนวนครั้งในการตรวจสอบ
ผิด กฎหมายประจำปี
โรงงาน สถานประกอบการ
2565
และสถานที่ที่มีการจ้างแรงงาน
ต่างด้าวประจำปี 2565
ไม่น้อยกว่า 9,000 ครั้ง/ปี
(900 ครั้ง/เดือน)
2. จำนวนแรงงานต่างด้าวที่ถูก
จับกุมตาม พ.ร.ก.การบริหาร
จัดการการทำงานของคนต่าง
ด้าว พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา ๗, ๘ และ ๑๐๑
ประจำปี 2565 ไม่น้อยกว่า
3,240 คน/ปี (324 คน/เดือน)
3. จำนวนนายจ้างที่ถูกจับกุม
ตาม พ.ร.ก. การบริหารจัดการ
การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.
๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๙ และ ๑๐๒ประจำปี
2565 ไม่น้อยกว่า 450 คน/ปี
(45 คน/เดือน)

ผค.

มค.ผค.

34,000.- บาท

34,000.- บาท

-
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ล้านบาท
แนวทางการพัฒนา
และกิจกรรรม
2.งานศูนย์ปราบปราม
คนร้ายข้ามชาติและเข้า
เมืองโดยผิดกฎหมาย
(ศปชก.ตร.)
แนวทางการพัฒนาที่ 2
การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนใน
เขตน่านน้ำและการรักษาความ
สงบเรียบร้อยทางทะเล
เรื่อง เสริมสร้างและพัฒนาระบบ
การตรวจการณ์ การเฝ้าตรวจ
ติดตามทางทะเลให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รวม 1 กิจกรรม
งานศูนย์ปราบปรามการ
กระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมัน
เชื้อเพลิง (ศปนม.ตร.)

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
- ระดับความสำเร็จในการ
ดำเนินงานศูนย์ปราบปราม
คนร้ายข้ามชาติและเข้าเมือง
โดยผิดกฎหมาย (ศปชก.ตร.)

- ระดับความสำเร็จในการ
ดำเนินงานศูนย์ปราบปรามการ
กระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมัน
เชื้อเพลิง (ศปนม.ตร.)

หน่วยรับผิดชอบ
หน่วย
หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ/
ขอรับงบ
ผอ.
วป.ผอ.

ผอ.

ปพ.ผอ.

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

368,680.- บาท

368,680.- บาท

-

-

-

-
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เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในภาพรวมดีขึ้น
ล้านบาท
แนวทางการพัฒนา
และกิจกรรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 1. การเนิน
การด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของประชาชนและ
การรักษาความปลอดภัยบุคคล
สำคัญ
แนวทางการพัฒนาที่ 2.
ฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชุมนุม
สาธารณะให้มความเป็นมืออาชีพ
และปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

รวม 1 กิจกรรม
งานศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
และความมั่นคง
(ศตปค.ตร.)
รวม 3 โครงการ
1. โครงการจัดหาเครื่องมือ
อุปกรณ์ ควบคุมฝูงชนใน
การชุมนุมสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า 1 รายการ
2. โครงการฝึกอบรมเจ้า
พนักงาน ดูแลการชุมนุม
สาธารณะ ของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติประจำปี
พ.ศ.2565
3. โครงการฝึกอบรม
ข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับ
มอบหมายให้ดูแลการชุมนุม
สาธารณะ ของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติประจำปี
พ.ศ.2565

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยรับผิดชอบ
หน่วย
หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ/
ขอรับงบ

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

-

-

-

- ระดับความสำเร็จในการ
ดำเนินงานศูนย์ต่อต้านข่าว
ปลอม และความมั่นคง
(ศตปค.ตร.)

ผอ.

วป.ผอ.

- ระดับความสำเร็จในการจัดหา
เครื่องมือ อุปกรณ์ ควบคุม
ฝูงชน ในการชุมนุมสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า 1 รายการ
- จำนวนข้าราชการตำรวจที่
ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่า 1,500 นาย

ผค.

มค.ผค.

ผค.

มค.ผค.

-

-

-

- จำนวนข้าราชการตำรวจซึ่ง
ได้รับมอบหมายให้ดูแลการ
ชุมนุมสาธารณะผ่านเกณฑ์
ไม่น้อยกว่า 35,300 นาย

ผค.

มค.ผค.

-

-

-

2,928,400 บาท 2,928,400 บาท

-
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เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมพิเศษดีขึ้น
ล้านบาท
แนวทางการพัฒนา
และกิจกรรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การป้องกัน
ปราบปรามและดำเนินคดีการ
กระทำความผิดค้ามนุษย์ และ
ความผิดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง พัฒนาการบริหารจัดการคดีค้า
มนุษย์ และเร่งรัดการดำเนินคดีกบั
ผู้กระทำผิดฐานค้ามนุษย์

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยรับผิดชอบ
หน่วย
หลัก/ร่วม
ปฏิบัต/ิ
ขอรับงบ

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

รวม 1 โครงการ 1 กิจกรรม
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปราบปรามและดำเนินคดี
การกระทำความผิดค้ามนุษย์

2. งานศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี
ครอบครัว ป้องกันปราบปราม
การค้ามนุษย์ และภาคประมง
(ศพดส.ตร.)
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การป้องกัน
ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผูค้ ้า
ยาเสพติด

รวม 1 กิจกรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การ
ปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

รวม 1 กิจกรรม

งานศูนย์อำนวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
(ศอ.ปส.ตร.)

งานศูนย์ปราบปรามการ
ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ศปทส.ตร.)

1. ความเห็นทางคดีในชั้นพนักงาน
สอบสวนและชั้นอัยการมีความเห็น
สอดคล้อง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100
2. การดำเนินคดีความผิดฐาน
ค้ามนุษย์ และความผิดที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่า 200 คดี
- ระดับความสำเร็จในการ
ดำเนินงานศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี
ครอบครัว ป้องกันปราบปราม
การค้ามนุษย์ และภาคประมง
(ศพดส.ตร.)

ผอ

ปพ.ผอ.

49,506,300.- บาท

49,506,300.- บาท

-

ผอ.

ปพ.ผอ.

-

-

-

- ระดับความสำเร็จในการ
ดำเนินงานศูนย์อำนวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
(ศอ.ปส.ตร.)

ผอ.

ปป.ผอ.

-

-

-

- ระดับความสำเร็จในการ
ดำเนินงานศูนย์ปราบปรามการ
ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ศปทส.ตร.)

ผอ.

ปพ.ผอ.

-

-

-
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ล้านบาท
แนวทางการพัฒนา
และกิจกรรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 4
เสริมสร้างให้ประชาชนมีจิตสำนึก
และตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ใน
การมีส่วนร่วมบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างมั่นคงและยั่งยืน

รวม 1 โครงการ

แนวทางการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม
การบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงพัฒนา
งานกระบวนการยุติธรรมของตำรวจ
ในด้านสิ่งแวดล้อม

รวม 1 โครงการ

แนวทางการพัฒนาที่ 6
ป้องกันปราบปรามการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา

โครงการเพาะกล้าพันธุ์นักสืบ
เพื่อป้องกันปราบปรามและ
สืบสวนสอบสวนการกระทำ
ความผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้า
สัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ผิด
กฎหมาย

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยรับผิดชอบ
หน่วย
หลัก/ร่วม
ปฏิบัต/ิ
ขอรับงบ

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

- ระดับความสำเร็จของการดำเนิน
โครงการเพาะกล้าพันธุ์นักสืบเพือ่
ป้องกันปราบปรามและสืบสวน
สอบสวนการกระทำความผิดที่
เกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์ป่าและ
พันธุ์พืชที่ผิดกฎหมาย

วจ.

กลุ่ม
350,000.- บาท
งานวิจัยฯ 1
วจ.

350,000.- บาท

-

โครงการเพิ่มขีดความสามารถ
ของกลยุทธ์ในการสืบสวน
สอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวข้อง
กับการกระทำผิดด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
รวม 2 กิจกรรม

- ระดับความสำเร็จในการดำเนิน
โครงการเพิ่มขีดความสามารถของ
กลยุทธ์ในการสืบสวนสอบสวน
คดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ
ผิดด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

วจ.

กลุ่ม
350,000.- บาท
งานวิจัยฯ 1
วจ.

350,000.- บาท

-

1. งานศูนย์ปราบปรามการ
ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
(ศปลป.ตร.)

- ระดับความสำเร็จในการ
ดำเนินงานศูนย์ปราบปราม
การละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
(ศปลป.ตร.)
- ระดับความสำเร็จในการ
ดำเนินงาน ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
(ศปปง.ตร.)

ผอ.

ปพ.ผอ.

-

-

-

ผอ.

ปพ.ผอ.

-

-

-

2. งานศูนย์ป้องกันและ
ปราบปราม การฟอกเงิน
(ศปปง.ตร.)
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ล้านบาท
แนวทางการพัฒนา
และกิจกรรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 7 ด้านการ
ป้องกันปราบปรามการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี

รวม 1 กิจกรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 8 การ
สนับสนุนภัยพิบัติ เรื่อง สนับสนุน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณะ
ภัย มุ่งนำแนวทางการรับรู้ ปรับตัว
ฟื้นเร็วทั่ว อย่างยั่งยืน ภายใต้
หลักการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยในระดับสากลมา
ดำเนินการตามภารกิจที่สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติเกี่ยวข้องให้สามารถ
รองรับปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพครบถ้วน

รวม 1 กิจกรรม

งานศูนย์ปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ศปอส.ตร.)

การเตรียมความพร้อมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแบบบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานข้างเคียง

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยรับผิดชอบ
หน่วย
หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ/
ขอรับงบ

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

- ระดับความสำเร็จในการ
ดำเนินงานศูนย์ปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ศปอส.ตร.)

ผอ.

สร.ผอ.

-

-

-

- ระดับความสำเร็จในการเข้าร่วม
การฝึกการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแบบบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานข้างเคียง เพื่อ
เตรียมรับสาธารณภัย อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

ผค.

ปภ.ผค.

-

-

-
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การจัดองค์กรมีความเหมาะสม การส่งกำลังบำรุงมีความพร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ล้านบาท
แนวทางการพัฒนา
และกิจกรรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.
เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้รับ
บริการมีช่องทางในการเสนอ
ความเห็นต่อการดำเนินงานของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อย่าง
สะดวก และทันสถานการณ์

รวม 2 โครงการ
1. โครงการประเมินระดับ
ความสำเร็จของการ
ดำเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณ (PART)
ของ ตร. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
2. โครงการประเมินความ
เชื่อมั่นของประชาชนต่อ
การปฏิบัติงานของตำรวจ
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ หน่วยปฏิบัติ/
ร่วม
ขอรับงบ

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

- ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินโครงการ

วจ.

กลุ่ม
1,750,000.- บาท 1,750,000.- บาท
งานวิจัยฯ 2
วจ.

-

- ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินโครงการ

วจ.

กลุ่ม
1,980,000.- บาท 1,980,000.- บาท
งานวิจัยฯ 3
วจ.

-
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ล้านบาท
แนวทางการพัฒนา
และกิจกรรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 2. พัฒนา
ระบบงานวิจัยของข้าราชการ
ตำรวจ ให้สามารถนำมาใช้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้
อย่างเป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

รวม 1 โครงการ 14
กิจกรรม
1. โครงการมาตรฐานตำรวจ - ระดับความสำเร็จของการ
ไทยสู่มาตรฐานสากล
ยกระดับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตำรวจให้เข้าสู่ระบบ
มาตรฐานสากล
(จำนวน 1 มาตรฐาน คู่มือและ
แนวทางปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานสากล (ISO))
2. กิจกรรม การพัฒนา
- จำนวนบุคลากรวิจัย และ
บุคลากรวิจัย และนวัตกรรม นวัตกรรมตำรวจ เพิ่มขึ้น
ตำรวจเพื่อรองรับ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
อุตสาหกรรมความปลอดภัย จากปีงบประมาณที่ผ่านมา
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน
3. กิจกรรม ส่งเสริมการ
- ระดับความสำเร็จของการ
ให้บริการห้องสมุดกองวิจัย ให้บริการห้องสมุดกองวิจัย
4. กิจกรรม ส่งเสริมและ
สนับสนุน ข้าราชการตำรวจ
ในสังกัด ตร. จัดทำข้อเสนอ
โครงการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ

- จำนวนโครงการวิจัยและ
นวัตกรรมที่ผ่านการคัดเลือกและ
ได้รับทุน จำนวน 4 โครงการ

หน่วยรับผิดชอบ
หน่วย
หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ/
ขอรับงบ
วจ.

วงเงินรวม

กลุ่ม
600,000.- บาท
งานวิจัยฯ 3
วจ.

งบประมาณแผ่นดิน

600,000.- บาท

รายได้
หน่วยงาน

-

วจ.

กลุ่มงาน
ส่งเสริมฯ
วจ.

-

-

-

วจ.

กลุ่มงาน
ส่งเสริมฯ
วจ.
กลุ่มงาน
ส่งเสริมฯ
วจ.

-

-

-

-

-

-

วจ.
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ล้านบาท
แนวทางการพัฒนา
และกิจกรรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 2. พัฒนา
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการ และแผนอื่น ๆ
รวมถึงระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงของ ตร.
และหน่วยงานในสังกัดให้ทันสมัย
และมุ่งสูผ่ ลสัมฤทธิ์ให้สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยรับผิดชอบ
หน่วย
หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ/
ขอรับงบ

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

1. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ - ร้อยละความสำเร็จของการ
ตร. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ตร.
2570
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570
ร้อยละ 100
2. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ - ร้อยละความสำเร็จของการ
ตร. ประจำปีงบประมาณ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ตร.
พ.ศ. 2566
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ร้อยละ 100

ยศ.

กลุ่มงาน
วิเคราะห์ฯ
ยศ.

-

-

-

ยศ.

กลุ่มงาน
วิเคราะห์ฯ
ยศ.

-

-

-

3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้าน
การพัฒนาการเสริมสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและความมัน่ คงของ
มนุษย์ พ.ศ. 2566 – 2570

- ร้อยละความสำเร็จของการ
จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการ
พัฒนาการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
และความมัน่ คงของมนุษย์
พ.ศ. 2566 – 2570
ร้อยละ 100

ยศ.

กลุ่มงาน
วิเคราะห์ฯ
ยศ.

-

-

-

4.จัดทำความเชื่อมโยง
งบประมาณเพื่อใช้ประกอบใน
การจัดทำคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2566 ของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ

- ร้อยละความสำเร็จของการ
จัดทำความเชื่อมโยงงบประมาณ
เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ร้อยละ 100

ยศ.

กลุ่มงาน
วิเคราะห์ฯ
ยศ.

-

-

-
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ล้านบาท
แนวทางการพัฒนา
และกิจกรรรม
5. ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ในฐานะเจ้าภาพระดับที่ 3
ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความ
มั่นคง และเจ้าภาพขับเคลื่อน
การพัฒนา การเสริมสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและความมัน่ คงของ
มนุษย์ ของประเทศ
6. อำนวยการ กำกับดูแลและ
ประสานงาน การนำเข้าข้อมูล
ในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR)

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยรับผิดชอบ
หน่วย
หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ/
ขอรับงบ
ยศ.
กลุ่มงาน
วิเคราะห์ฯ
ยศ.

- ร้อยละความสำเร็จของการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานในฐานะ
เจ้าภาพระดับที่ 3 ตามแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นความมัน่ คง และเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการ
เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ และความมั่นคง
ของมนุษย์ ร้อยละ 100
- ร้อยละความสำเร็จของ
ยศ.
อำนวยการ กำกับดูแลและ
ประสานงาน การนำเข้าข้อมูลใน
ระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR)
ร้อยละ 100
7. ขับเคลื่อนการดำเนินงาน - ร้อยละความสำเร็จของการ
ยศ.
ตามแผนปฎิบัติราชการ ตร. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน
ประจำปีงบประมาณ
ปฎิบัติราชการ ตร.ประจำปี
พ.ศ.2565
งบประมาณ พ.ศ.2565
ร้อยละ 100
8. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ - ร้อยละความสำเร็จของการ
ฝอ.สยศ.ตร.
สยศ.ตร. ประจำปีงบประมาณ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
พ.ศ. 2566
สยศ.ตร. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ร้อยละ 100

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

-

-

-

กลุ่มงาน
ขับเคลื่อนฯ
ยศ.

-

-

-

กลุ่มงาน
ขับเคลื่อนฯ
ยศ.

-

-

-

ทุกหน่วยใน
สังกัด
สยศ.ตร.

-

-

-
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ล้านบาท
แนวทางการพัฒนา
และกิจกรรรม

9. การดำเนินการควบคุม
ภายใน และการประเมินผล
การควบคุมภายในของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยรับผิดชอบ
หน่วย
หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ/
ขอรับงบ

ร้อยละความสำเร็จของ
การดำเนินงานเรื่องการควบคุม
ภายในของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ร้อยละ 100

ยศ.

กลุ่มงาน
บริหาร
ความเสี่ยงฯ
ยศ.

9. การดำเนินการควบคุม
ภายใน และการประเมินผล
การควบคุมภายในของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ปีละ 2 ครั้ง รอบ 6 และ
12 เดือน
10. การดำเนินงานเรื่อง
การบริหารความเสี่ยงของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ปีละ 2 ครั้ง รอบ 6 และ
12 เดือน

ร้อยละความสำเร็จของ
การดำเนินงานเรื่องการควบคุม
ภายในของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ร้อยละ 100

ยศ.

กลุ่มงาน
บริหาร
ความเสี่ยงฯ
ยศ.

ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานเรื่องการบริหารความ
เสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ร้อยละ 100

ยศ.

กลุ่มงาน
บริหาร
ความเสี่ยงฯ
ยศ.

11. การขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานรองรับแผน
ระดับประเทศ

ร้อยละความสำเร็จของการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานรองรับ
แผนระดับประเทศ ร้อยละ 100

ยศ.

กลุ่มงานแผน
ฯ
ยศ.

วงเงินรวม

ปีละ 2 ครั้ง รอบ 6 และ
12 เดือน

-

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน
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ล้านบาท
แนวทางการพัฒนา
และกิจกรรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 3
กำหนดให้มีการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์การ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/
โครงการที่รองรับแนวทางการ
ดำเนินงาน และเป้าหมายของ
แผนประเทศในทุกแผนที่
เกี่ยวข้อง โดยติดตามประเมิน
ผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่าง
ดำเนินการ และหลังการ
ดำเนินงาน เป็นการติดตาม
ประเมินผลทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัย
นำเข้า กระบวนการดำเนินการ
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
ต่อการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยรับผิดชอบ
หน่วย
หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ/
ขอรับงบ

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

รวม 3 โครงการ 1 กิจกรรม
1. โครงการวิเคราะห์
ติดตาม และประเมินผล
การดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติ

- ระดับความสำเร็จของการ
วิเคราะห์ ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติ

ผก.

วป.ผก.

-

-

-

2. โครงการวิเคราะห์
ติดตาม และประเมินผล
การดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
สร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน การอำนวย
ความยุติธรรมทางอาญาและ
ความมั่นคงของประเทศ
และยุทธศาสตร์ที่ 3
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3.3
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมพิเศษดีขึ้น

- ระดับความสำเร็จของการ
วิเคราะห์ ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การอำนวยความ
ยุติธรรมทางอาญาและความ
มั่นคงของประเทศ และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
พิเศษดีขึ้น

ผอ.

วป.ผอ.

-

-

-
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ล้านบาท
แนวทางการพัฒนา
และกิจกรรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์การ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/
โครงการ

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยรับผิดชอบ
หน่วย
หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ/
ขอรับงบ
ผค.
วผ.ผค.

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

-

-

-

3. . โครงการวิเคราะห์
ติดตาม และประเมินผล
การดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคง

- ระดับความสำเร็จของการ
วิเคราะห์ ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง

4. จัดทำแผนรักษาความ
ปลอดภัยและอำนวยความ
สะดวกการจราจรการจัด
ประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ
เอเปคและการประชุมที่
เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศ
ไทยเป็นเจ้าภาพการจัด
ประชุมเอเปค ปี
พ.ศ. ๒๕๖๕
รวม 3 กิจกรรม
1. รวบรวม คัดเลือก ผลการ
ดำเนินการของ ตร. ในปี
2564 ตามแนวทางของ
สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อขอรับ
รางวัลระบบ ราชการ 4.0

- ระดับความสำเร็จของการ
จัดทำแผนรักษาความปลอดภัย
และอำนวยความสะดวก
การจราจรการจัดประชุมผู้นำ
เขตเศรษฐกิจเอเปคและการ
ประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัด
ประชุมเอเปค ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ผค.

รป.ผค.

-

-

-

-ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การ
เป็นระบบราชการ 4.0 ไม่ต่ำ
กว่าเป้าหมายมาตรฐาน
(ร้อยละ75) (ตามเกณฑ์ที่
สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด)

ยศ.

กลุ่มงาน
ประเมินฯ
ยศ.

-

-

-
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แนวทางการพัฒนา
และกิจกรรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 5
สนับสนุน การบริหารงานของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยรับผิดชอบ
หน่วย
หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ/
ขอรับงบ
ยศ.
กลุ่มงาน
ประเมินฯ
ยศ.

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

-

-

-

2. การประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ของ ตร. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

ร้อยละความสำเร็จของการ
ประเมินส่วนราชการฯ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
ร้อยละ 100

3. การรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ตร. ประจำปี
พ.ศ. 2565 ปีละ 2 ครั้ง
รอบ 6 , 12 เดือน

ร้อยละความสำเร็จของการ
รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ตร.
ประจำปี พ.ศ. 2565
ร้อยละ 100

ยศ.

กลุ่มงาน
ประเมินฯ
ยศ.

-

-

-

รวม 1 กิจกรรม
- ขับเคลื่อนนโยบาย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยการจัดประชุมมอบ
นโยบายและการประชุม
บริหารราชการประจำเดือน

ร้อยละความสำเร็จของการจัด
ประชุมมอบนโยบายและการ
ประชุมบริหารราชการของ
ผู้บังคับบัญชาระดับสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ ร้อยละ 100

ยศ.

ฝอ.ยศ.

-

-

-
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เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4.2 ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ ข้าราชการตำรวจมีความเป็นมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรัก
เชื่อมั่นและศรัทธาต่อองค์กร
ล้านบาท
แนวทางการพัฒนา
และกิจกรรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม
จูงใจ และรักษาคนดี คนเก่ง ผู้มี
ความรู้ความสามารถและมีจิต
สาธารณะไว้ในองค์กร

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

รวม 2 โครงการ 1 กิจกรรม
1. โครงการรอบรมเพิ่ม
- จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์การอบรม
ประสิทธิภาพงาน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
อำนวยการด้านการจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์ของ
สยศ.ตร. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยรับผิดชอบ
หน่วย
หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ/
ขอรับงบ

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

ฝอ.สยศ.ตร. ทุกหน่วยใน
สังกัด
สยศ.ตร.

-

-

-

2. โครงการบริจาคโลหิต
ของข้าราชการตำรวจสังกัด
สยศ.ตร.

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
บริจาคโลหิต ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

ฝอ.สยศ.ตร. ทุกหน่วยใน
สังกัด
สยศ.ตร.

-

-

-

3. กิจกรรม 5 ส

- ระดับความสำเร็จของการจัด
กิจกรรม

ฝอ.สยศ.ตร. ทุกหน่วยใน
สังกัด
สยศ.ตร.

-

-

-
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ล้านบาท
แนวทางการพัฒนา
และกิจกรรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 2
เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะ
ทางการกีฬาและร่างกายให้แก่
ข้าราชการตำรวจ

แนวทางการพัฒนาที่ 3
เสริมสร้างและพัฒนา ปรับปรุง
สวัสดิการและค่าตอบแทนให้แก่
ข้าราชการตำรวจและครอบครัว
และส่งเสริมสนับสนุนการดำรง
ชีพตามปรัชญาขอเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และภาคภูมิใจ

รวม 3 โครงการ
1. โครงการตรวจสุขภาพ
ประจำปี

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยรับผิดชอบ
หน่วย
หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ/
ขอรับงบ

จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจ
ฝอ.สยศ.ตร. ทุกหน่วยใน
สุขภาพประจำปี ไม่น้อยกว่า
สังกัด
ร้อยละ 95
สยศ.ตร.
2. โครงการทดสอบ
จำนวนข้าราชการตำรวจผ่าน ฝอ.สยศ.ตร. ทุกหน่วยใน
สมรรถภาพร่างกาย
เกณฑ์การประเมินทดสอบ
สังกัด
สมรรถภาพร่างกาย ไม่น้อยกว่า
สยศ.ตร.
ร้อยละ 80
3. โครงการจัดการฝึกเพื่อ - จำนวนข้าราชการตำรวจเข้า ฝอ.สยศ.ตร. ทุกหน่วยใน
ควบคุมความประพฤติ
รับการฝึก/ครั้ง ไม่น้อยกว่า
สังกัด
และระเบียบวินัยข้าราชการ ร้อยละ 25 ของกำลังพลที่
สยศ.ตร.
ตำรวจของ สยศ.ตร.
มีอยู่จริง
รวม 1 โครงการ
โครงการสวัสดิการอาหาร - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ฝอ.สยศ.ตร. ทุกหน่วยใน
กลางวัน
สวัสดิการอาหารกลางวัน ไม่
สังกัด
น้อยกว่าร้อยละ 95
สยศ.ตร.

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ส่วนที่ 4
การรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

59

การรายงานผล
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
ของสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
๑. การรายงานผลการดำเนิ น การตามแผนปฏิ บ ั ต ิร าชการ ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
ของสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ให้หน่วยงานในสังกัด รายงานผลการดำเนินการของตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เสนอ ผู้บัญชาการ
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ผ่านฝ่ายอำนวยการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ รอบ 6 เดือน ภายในวันที่
5 เมษายน 2565 และรอบ ๑๒ เดือน ภายในวันที่ 23 กันยายน ๒๕๖5
๒. ให้ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ รวบรวม และจัดทำข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ของสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ให้ผู้บัญชาการ
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจพิจารณา แล้วเสนอรายงานต่อ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รอบ 6 เดือน และ
รอบ ๑๒ เดือน ภายในวันที่ 6 ตุลาคม ๒๕๖5
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ส่วนที่ 5
ภาคผนวก
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แบบฟอร์ม
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ตัวชีว้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการ สยศ.ตร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)
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แบบรายงานความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ สยศ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือน)
หน่วยงาน :……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่ ...........................................
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่..........................................
รวม ......... แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.

2.
3.
4.

เป้าหมายและตัวชี้วดั
ตัวชี้วัด :..................................................
ผลการดำเนินงาน :…………………………….

ผลการดำเนินงาน
(รอบ 6 เดือน)
บรรลุ
ไม่บรรลุ เนื่องจาก..................
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แบบรายงาน
ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ สยศ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 33 กันยายน 2565 (รอบ 12 เดือน)
หน่วยงาน :……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่ ...........................................
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่..........................................
รวม ......... แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการ
1.
2.
3.
4.

ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัด :..................................................
ผลการดำเนินงาน :…………………………….

ผลการดำเนินงาน
บรรลุ
ไม่บรรลุ เนื่องจาก..................
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แบบรายงานความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ สยศ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือน)

ตัวอย่าง

หน่วยงาน : ผอ.
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
และความมั่นคงของประเทศ
รวม 3 โครงการ
โครงการ
1. โครงการการป้องกันอาชญากรรม
โดยสภาพแวดล้อม ลดจุดล่อแหลม/จุดเสี่ยง
2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลท้องถิ่นใน
ฐานข้อมูลระบบ CRIMES โดยสามารถ
แสดงที่ตั้งทีพ่ ักอาศัยของบุคคลท้องถิ่นได้
3. โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูล
ออนไลน์ หรือแอปพลิเคชันเผยแพร่
เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และคำสัง่
หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนทราบ

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด จำนวนระบบกล้อง cctv ติดตั้งพืน้ ที่ กทม. 9,138 ตัว
ผลการดำเนินงาน : ติดตัง้ กล้อง CCTV บริเวณจุดล่อแหลม จุดเสี่ยง ในพืน้ ที่ กทม. จำนวน 9,138 ตัว (จุด
ติดตั้ง 5,606 จุด)
ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบข้อมูลท้องถิน่ ในฐานข้อมูลระบบ crimes
ผลการดำเนินงาน : มีระบบข้อมูลท้องถิ่นในฐานข้อมูลระบบ CRIMES สามารถแสดงที่ตั้งที่พักอาศัยของบุคคล
ท้องถิ่นได้
ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบฐานข้อมูลออนไลน์หรือแอปพลิเคชันเผยแพร่เกี่ยวกับ กม./กฎ/
ระเบียบ และคำสั่งหรืออื่นๆ โดยมีช่องทางให้ ปชช. เข้าถึงไม่นอ้ ยกว่า 3 ช่องทาง
ผลการดำเนินงาน : ช่องทางให้ประชาชนเข้าถึง 3 ช่องทาง ได้แก่
1. ทางวารสารตำรวจ 2. ทางเว็บไซต์ และ 3 . ทางเฟสบุ๊ค (Facebook) เพื่อการเผยแพร่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และคำสั่ง หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

ผลการ
ดำเนินงาน
บรรลุ
บรรลุ

บรรลุ
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