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ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรรักษำควำมมั่นคง ภำยในประเทศ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์และทรงเป็นประมุข
เป้าหมาย : สถาบันพระมหากษัตริย์มีความมั่นคงปลอดภัย
ตัวชี้วัด : ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์ ร้อยละ 100
งบประมำณ : 15,200.- บาท
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1.1 ถวายความปลอดภัยและจัดการจราจรอันเกี่ยวเนื่องกับการถวายความปลอดภัยให้สมพระเกียรติและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ผลกำรดำเนินกำร
1.โครงการ ถวายความปลอดภัยองค์
ร้อยละความสาเร็จการ ปฏิบัติการถวาย ขั้นตอนที่ 1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติ ตามกาหนดการหรือ
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อ ความ ปลอดภัย องค์ระมหากษัตริย์ และ หมายการเสด็จฯ
เสด็จออกนอกเขต พระราชฐานหรือที่ประทับ พระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อเสด็จ ออกนอก ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบเส้นทางเสด็จฯ และตั้งศูนย์ กอร. เพื่อให้
เขตพระราชฐานหรือที่ ประทับเป็นไป
สามารถประสานงานกับหน่วยต่างๆ ได้ ตลอดภารกิจ
อย่างสมพระเกียรติ ต้องตามพระราช
ขั้นตอนที่ 3 ปฏิบัติการถวายความ ปลอดภัยองค์
ประสงค์ ร้อยละ 100
พระมหากษัตริย์และพระ บรมวงศานุวงศ์ เมื่อเสด็จออกนอกเขต
พระราชฐานหรือที่ประทับ
ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติการถวาย ความปลอดภัยองค์
พระมหากษัตริย์และ พระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อเสด็จออกนอก
เขตพระราชฐานหรือที่ประทับเป็นไป อย่างสมพระเกียรติต้อง
ตามพระราชประสงค์ ร้อยละ 100 ครบทุกหมายกาหนดการ
เสด็จฯ
2.ทบทวน และซักซ้อมแผนการ ปฏิบัติ
ระดับความสาเร็จในการจัดทา ทบทวน
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการผลการ ปฏิบัติที่ผ่านมา
แผนการเผชิญเหตุด้านการ รักษาความ
และซักซ้อมแผนการ ปฏิบัติแผนการเผชิญ ประกอบการจัดทาแผนฯ
ปลอดภัย
เหตุด้าน การรักษาความปลอดภัย
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาแผนถวายความปลอดภัย รักษาความ
ปลอดภัย - ดาเนินการจัดทาแผนป้องกันเหตุ

งบประมำณ
-

-
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กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1.2 พัฒนาประสิทธิภาพและความเข้มแข็งของกลไกที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
1.สร้างจิตสานึกต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์
รณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้าง จิตสานึก
1.1 รณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้าง จิตสานึกของ ของประชาชนให้ มีความจงรักภักดีต่อ
ประชาชนให้มีความจงรัก ภักดีต่อสถาบัน
สถาบัน พระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า 12
พระมหากษัตริย์
ครัง้

1.2 รณรงค์สร้างจิตสานึกและ ค่านิยมโดยชุมชน - รณรงค์สร้างจิตสานึกและ ค่านิยม โดย
และมวลชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อ ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างความ
สถาบัน พระมหากษัตริย์
จงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
จานวน 12 ชุมชน

2.โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

จานวนครั้งในการรณรงค์ผ่านสื่อ เพื่อ
เสริมสร้างจิตสานึกของ ประชาชนให้มี
ความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหา
กษัตริย์ ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง

ผลกำรดำเนินกำร
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา สารวจ วิเคราะห์ ข้อมูล และปัญหา
อุปสรรคในการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดแผนงาน/มาตรการ/ โครงการ สร้าง
จิตสานึกต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ฯ
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อหา
แนวทางการปฏิบัติตามโครงการ
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการตามแผนของโครงการ สร้าง
จิตสานึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกชุมชนเป้าหมาย และศึกษา สารวจ
วิเคราะห์ข้อมูล และสภาพ ปัญหาของชุมชน ขั้นตอนที่ 2
กาหนดแผนงาน/มาตรการ/ โครงการ สร้างจิตสานึกต่อ
สถาบัน พระมหากษัตริย์ฯ
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมร่วมกับหน่วยปฏิบัติ เพื่อกาชับการ
ปฏิบัติตามโครงการ
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการตามแผนของโครงการ สร้าง
จิตสานึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ และสภาพปัญหา
ปัจจุบัน ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และทบทวนการดา เนินการที่
ผ่านมา
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดแผนงาน/โครงการ
ขั้นตอนที่ 3 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่เกี่ยวข้อง

งบประมำณ
-

-

-
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1.2 เผยแพร่และน้อมนาแนวพระราชดาริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
เป้าหมาย : คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์พร้อมธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
ตัวชี้วัด : กลยุทธ์ที่ 1.2.1 น้อมนาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ผลกำรดำเนินกำร
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ครัวเรือนของข้าราชการตารวจมี การน้อม ขั้นตอนที่ 1 กาหนดแผนงานตามโครงการ เศรษฐกิจ
นาหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงมา พอเพียงสาหรับครัวเรือนข้าราชการ ตารวจในสังกัด (140
เป็นแนวทาง ในการบริหารจัดการใน
ครัวเรือน)
ครัวเรือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ขั้นตอนที่ 2 อนุมัติโครงการเศรษฐกิจ พอเพียง และ
ดาเนินการตามโครงการฯ
ขั้นตอนที่ 3 ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง
และรายงานผลการปฏิบัติ รอบ ๖, ๑๒ เดือน

งบประมำณ
-

กลยุทธ์ที่ 1.2.2 ดาเนินการและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
จัดทาแผนการดาเนินการ ขับเคลื่อนและสนับสนุน
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราช
ดาริ (จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสา
เฉพาะกิจ)

ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการจัดทา แผนการ
ดาเนินการ ขับเคลื่อน และสนับสนุน
โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนว
พระราชดาริ (จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัย
พิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ)

ผลกำรดำเนินกำร
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เพื่อกาหนดแนวทาง
ในการจัดทาแผนการ ดาเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
ตาม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว พระราชดาริ
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติจัดทาโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ขับเคลื่อนและสนับสนุน โครงการจิตอาสาพระราชทานตาม
แนวทาง พระราชดาริ
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินการตามโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ที่
ได้รับอนุมัติ จาก ตร.

งบประมำณ
-

4
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
ขับเคลื่อนและสนับสนุนการ ดาเนินการตาม
แนวทางอาสา จราจร

ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนและ
สนับสนุนการดาเนินการตามแนวทาง
อาสาจราจร

ผลกำรดำเนินกำร
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวน วิเคราะห์ ข้อมูล และสภาพปัญหา
จากการปฏิบัติที่ผ่านมา
ขั้นตอนที่ 2 ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการ
จัดการจราจรตามโครงการอาสาจราจร

งบประมำณ
-

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและภัยคุกคามของชาติ
เป้าหมาย : ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตารวจในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหา สถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคง* ของรัฐ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
กลยุทธ์ที่ 1.3.1 ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.1 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการข่าว
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ผลกำรดำเนินกำร
โครงการสืบสวนหาข่าวและ ปราบปราม
สืบสวน ตรวจสอบ ติดตามบุคคล ตามเลข ขั้นตอนที่ 1 ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ สืบสวนหาข่าว
ชาวต่างชาติที่เป็นภัยต่อ ความมั่นคง
คดีสืบสวน ไม่น้อยกว่า 15 ราย
ขัน้ ตอนที่ 2 กาหนดพื้นที่เป้าหมาย และลงพื้นที่ ขั้นตอนที่
3 จัดเก็บฐานข้อมูลบุคคล กลุ่มบุคคลที่ไม่พึงประสงค์
- สืบสวน ตรวจสอบ เพื่อนาไปสู่การ จับกุม หรือสกัดกั้น
การทากิจกรรมต่างๆ จานวน 15 ราย

งบประมำณ
-

5
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.2 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
โครงการการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพล
และกลุ่มชาติ พันธ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ตัวชี้วัด
ขยายผลเครือข่ายยาเสพติด หรือ
ตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 50

ผลกำรดำเนินกำร
ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มี
อิทธิพล
ขั้นตอนที่ 2 ดาเนินการขยายผลเครือข่าย ยาเสพติด
ตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด
ขั้นตอนที่ 3 รวบรวมผลการดาเนินการปฏิบัติ และรายงาน
ผล
ดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิด เกี่ยวกับยา ขั้นตอนที่ 1 กาหนดแผนงาน/มาตรการ/โครงการในการ
เสพติด ร้อยละ 100
ดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ขั้นตอนที่ 2 ชี้แจง กาชับ แนวทางการปฏิบัติให้แก่
เจ้าหน้าที่ทราบ
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินคดีกับผู้กระทา ความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด
ขั้นตอนที่ 5 รวบรวมผลการดาเนินการปฏิบัติ และรายงาน
ผล
ความพึงพอใจและความเชื่อมั่น ของ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผลการ
ประชาชนต่อการดาเนินงาน ป้องกัน
จับกุม ประเมินระดับความสาเร็จ ของการดาเนินงานใช้จ่าย
ปราบปรามยาเสพติดของ เจ้าหน้าที่
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นข้อมูล ใน
ตารวจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
การพิจารณาทบทวนการกาหนดขอบเขต และปรับปรุง
แบบสอบถาม
แผนงานการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้น และ สกัดกั้นยาเสพติดได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
ขั้นตอนที่ 1 สารวจ วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัญหา และ
เคมีภัณฑ์ - โครงการบริหารจัดการสกัด กั้นยาเสพ 70 ของปริมาณยาเสพ ติดที่จับกุมได้
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ที่ผ่านมา
ติดพื้นที่ชายแดนและ พื้นที่พักคอย Heart Land
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดแผนงาน/มาตรการใน การสกัดกั้นยา
เสพติด

งบประมำณ
21,400.-

25,000.-

6
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

แผนงานสร้างการรับรู้และ ภูมิคุ้มกันยาเสพติด
-โครงการการศึกษาเพื่อ ต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) ประเทศไทย

-โครงการตารวจประสาน โรงเรียน (1 ตารวจ 1
โรงเรียน)

แผนงานการเสริมสร้างภาพ แวดล้อม เพื่อการ
ป้องกันยาเสพติด
- โครงการที่ดาเนินงานชุมชน ยั่งยืนเพื่อแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ตัวชี้วัด

ผลกำรดำเนินกำร
ขั้นตอนที่ 3 ชี้แจง กาชับ แนวทางการ ปฏิบัติให้แก่
เจ้าหน้าที่
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการสกัดกั้นยาเสพติด ในพื้นที่เป้าหมาย
ขั้นตอนที่ 5 อยู่ระหว่างการรวบรวมผลการ ดาเนินการจาก
หน่วยปฏิบัติและรายงานผล
จานวนประชากรวัยเสี่ยง (ห้วงอายุ 3 ขั้นตอนที่ 1 กาหนดแผนงาน/โครงการ การศึกษาเพื่อ
29 ปี) ตามเป้าหมายของแผน มีการสร้าง ต่อต้านการใช้ยาเสพติด ในนักเรียน
ภูมิคุ้มกัน 100 คน
ขั้นตอนที่ 2 ครูตารวจ D.A.R.E./ผลิตสื่อประกอบการศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินการอบรมนักเรียน ตามหลักสูตร/จัด
กิจกรรมเครือข่าย นักเรียน
ขั้นตอนที่ 4 รวบรวมผล การดาเนินการจากหน่วยและ
รายงานผล
โรงเรียนมัธยมศึกษาเข้าร่วม โครงการ
ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกโรงเรียนเป้าหมายเพื่อ เข้าร่วม
ตารวจประสานโรงเรียน (1 ตารวจ 1
โครงการ
โรงเรียน) จานวน 2 แห่ง
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล สภาพ ปัญหา ของ
โรงเรียนเป้าหมาย
ขั้นตอนที่ 3 กาหนดแผนงาน/กิจกรรม ตามโครงการตารวจ
ประสานโรงเรียน
ขั้นตอนที่ 4 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (คู่มือตารวจประสาน
โรงเรียน)
พื้นที่มีปัญหาแพร่ระบาดยาเสพ ติดเกิด ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาคัดเลือกชุมชนมีปัญหาการแพร่
การจัดการเพื่อเสริมสร้าง ให้มีพื้นที่
ระบาดยาเสพติด และสารวจวิเคราะห์ข้อมูล และ
ปลอดภัย (จานวน 12 ชุมชน)
สภาพแวดล้อม ของชุมชนเป้าหมาย
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดแผนงาน/โครงการดาเนินงานชุมชน
ยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหา ยาเสพติดฯ

งบประมำณ

27,300.-

-

38,350.-

7
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.4 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามการหลบหนี เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
-การตรวจสอบ ควบคุมคนต่าง ด้าวที่พานักอยู่ใน ผลการจับกุมคนต่าง ด้าวผิดกฎหมาย ไม่
ราชอาณาจักร
น้อยกว่า ร้อยละ 100
-สืบสวน ป้องกัน ปราบปราม และจับกุมผู้ลักลอบ
หลบหนีเข้าเมือง และคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา
ผิดเงื่อนไขการอนุญาตให้ อยู่ใน ราชอาณาจักร
หรือกระทาผิดตาม กฎหมายอื่น
- โครงการสืบสวน ปราบปราม จับกุม ผลักดัน
และส่งกลับแรงงาน ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองกลับ
ออกไป นอกราชอาณาจักรประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564

ผลกำรดำเนินกำร
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา
ปัจจุบัน แลการดาเนินการ ที่ผ่านมา
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดมาตรการ/แผนงาน/ แนวทางการ
ดาเนินการโครงการสืบสวน ปราบปราม จับกุม แรงงานต่าง
ด้าวตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง
ขั้นตอนที่ 3 ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่ 1 ต.ค.
63 – 30 ก.ย.64 จานวน 112 ราย

งบประมำณ
-

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.5 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
1.ป้องกันปราบปรามและดาเนินคดี เกี่ยวกับการ
กระทาความผิดการค้ามนุษย์
1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกัน
ปราบปรามและดาเนินคดี เกี่ยวกับการกระทา
ความผิดการค้ามนุษย์

ตัวชี้วัด
- จานวนผู้กระทาผิดในคดีค้ามนุษย์และ
ความผิด ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 75

ผลกำรดำเนินกำร
ขั้นตอนที่ 1 ลงข้อมูลผลการปฏิบัติในระบบ EAHT เป็น
ประจาทุกเดือน ตามระยะเวลา ที่กาหนด ขั้นตอนที่ 2
จัดเก็บข้อมูล รวบรวมผลการปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 3 สรุปผล
การปฏิบัติรายเดือนให้ เป็นไปตามเป้าหมายมาตรฐาน
(ร้อยละ 75 จานวนผู้กระทาความผิด)

พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการตรวจเพื่อป้องกัน
ปราบปรามการค้ามนุษย์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงหน่วยปฏิบัติส่งผลการ
ปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 2 จัดเก็บข้อมูล รวบรวมผลการปฏิบัติ

งบประมำณ
-

8
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ป้องกันปราบปรามการกระทา ความผิดเกี่ยวกับ จับกุมผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญา
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
กรรมทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
- โครงการป้องกันปราบปรามการ กระทาความผิด 75
เกี่ยวกับอาชญากรรม ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
ทางด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา

ผลกำรดำเนินกำร
ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติรายเดือนให้ ผู้บังคับบัญชา
ทราบ การตรวจพื้นที่เสี่ยง ต.ค.63 - ก.ย.64 รวม 50 ครั้ง
เป็นไปตามเป้าหมายตามมาตรฐาน (ร้อยละ 75 จานวน
การตรวจพื้นที่เสี่ยง ต้องไม่น้อยกว่า 360 ครั้ง)
ขั้นตอนที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ทุกเดือน
ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลการ ปฏิบัติในภาพรวมเสนอ
ผู้บังคับบัญชา
ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติรอบ 6 และ 12เดือน

งบประมำณ

-

กลยุทธ์ย่อย 1.3.2 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคง
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุใน สถานการณ์ต่าง ๆ

ตัวชี้วัด
ผลกำรดำเนินกำร
ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตาม ขั้นตอนที่ 1 จัดทาโครงการฝึกทบทวนซักซ้อมแผนเผชิญ
แผนมาตรการ และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เหตุ ให้กับเจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติ เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถใน
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารเหตุการณ์
การปฏิบตั ิจริง
ขั้นตอนที่ 2 ประเมินผลการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อนา
ข้อมูลไปปรับปรุงการปฏิบัติ และพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
(ไม่สามารถจาทาโครงการได้เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อโควิค-19)

งบประมำณ
-
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
เป้าหมาย : ประชาชนได้รับการอานวยความยุติธรรมทางอาญาและการบริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม
ตัวชี้วัด : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
2.1 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานี (Front Office) และนอกสถานีตารวจ(จราจรจิตอาสาพัฒนาสายตรวจ)
จากเจ้าหน้าที่ตารวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 *
2.2 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการการอานวย ความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4.1. รักษาความปลอดภัยและอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ รักษาความ
- ควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
ปลอดภัยและการอานวยความสะดวกแก่
ชีวิต และทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับนักท่อง
นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล งานประเพณีและ
เที่ยวชาวต่างชาติ ไม่เกิน 5 คดี/
วัฒนธรรม
นักท่องเที่ยวหนึ่งแสนคน
2. โครงการการเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย

-ควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไม่เกิน 5 คดี/
นักท่องเที่ยวหนึ่งแสนคน

ผลกำรดำเนินกำร
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลสถิติจานวน คดีอาญาเกี่ยวกับ
ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน ในกรณีที่เกิดกับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติจาก โดยจานวนคดี ที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ จานวน - คดี
ขั้นตอนที่ ๒ เก็บข้อมูลสถิติ จานวน นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาพื้นที่
ในกรณีที่เกิดกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยจานวนคดีที่
เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ขั้นตอนที่ ๒ เก็บข้อมูลสถิติ จานวน นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่

งบประมำณ
104,000.-
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรเพิ่มศักยภำพในกำรบังคับใช้กฎหมำย กำรอำนวยควำมยุติธรรมทำงอำญำ และกำรให้บริกำรประชำชนอย่ำงเสมอภำคเป็นธรรม
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2.1 การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการบังคับใช้กฎหมาย
เป้าหมาย : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสังคมมีความสงบเรียบร้อย
ตัวชี้วัด : 1.1 จานวนคดีอาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5
1.2 อัตราการเกิดคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา ไม่เกิน 3.0 ราย ต่อประชากรแสนคน (WISPI)
1.3 จานวนคดีทาร้ายร่างกายสาหัสลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า 2 คดี (WISPI)
1.4 ร้อยละของคดีปล้นทรัพย์ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (WISPI)
1.5 ระดับความสาเร็จในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
1.6 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40 (WISPI)
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยมุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรม
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ผลกำรดำเนินกำร
1.แผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ของ ตร. ปี - ระยะเวลาในการไปถึงที่เกิดเหตุ ในเขต ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล และ ปัญหาอุปสรรค
2564 “พิทักษ์ราษฎร์ ป้องภัย ห่วงใยประชาชน” เทศบาล 5 นาทีและนอกเขต เทศบาล
ในการปฏิบัติที่ผ่านมา
1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน
15 นาที
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดแนวทางการปฏิบัติ ตามแผนป้องกัน
อาชญากรรม (งานควบคุมและ จัดสายตรวจ)
ปราบปรามอาชญากรรม
-การปรับปรุงและใช้ประโยชน์ จากนาฬิกา
ขั้นตอนที่ 3 ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติฯ ให้เจ้าหน้าที่ผู้
อาชญากรรม
ปฏิบัติทราบ
ขั้นตอนที่ 4 ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผน ป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. ปี 2564
(งานควบคุมและจัดสายตรวจ)
-การป้องกันเชิงรุก การวางแผน การควบคุมการ ระยะเวลาในการไปถึงที่เกิดเหตุ ในเขต
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล และ ปัญหาอุปสรรค
กาหนดแผนการตรวจ และการจัดสายตรวจ
กรุงเทพมหานคร รัศมี 3 กม. ใช้เวลา
ในการปฏิบัติที่ผ่านมา

งบประมำณ
2,934,600.-
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แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
5 นาที รัศมี 5 กม. ใช้เวลา 10 นาที
และ รัศมี 8 กม. ใช้เวลา 15 นาที

1.2 การป้องกันอาชญากรรม โดยสภาพแวดล้อม -ความพึงพอใจของประชาชนใน การ
ลดจุดล่อแหลม/ จุดเสี่ยง โดยประสานหน่วยงานที่ ให้บริการและระงับเหตุของ สายตรวจ
เกี่ยวข้องติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
พื้นที่จุดล่อแหลม/ จุดเสี่ยง

1.3 การจัดระเบียบสังคมโดย การบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด
1) สถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะ
คล้ายสถานบริการ

- ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการสถาน
ประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะ
คล้ายกับสถานบริการลดลง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10

ผลกำรดำเนินกำร
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดแนวทางการปฏิบัติ ตามแผน
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ขั้นตอนที่ 3 ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติฯ
ขั้นตอนที่ 4 ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนป้องกันราบ
ปรามอาชญากรรมของ ตร. ปี 2564
-การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน อาชญากรรม (งาน
ควบคุมและจัดสายตรวจ)
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล และข้อเสนอแนะ จาก
รายงานผลการประเมิน โครงการประเมินประสิทธิภาพ
สถานีตารวจ และความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของตารวจ
ที่ผ่านมา ขั้นตอนที่ 2 ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตาม แผน
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. ปี 2564 ให้
หน่วยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 3 ทาแบบสอบถามในการ ประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนในการ บริการและระงับเหตุของสายตรวจใน
ปี 2564
ขั้นตอนที่ 4 ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. ปี 2564
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการปูองกัน อาชญากรรม (งาน
ควบคุมและจัดสายตรวจ)
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล และปัญหาอุปสรรคใน
การปฏิบัติที่ผ่านมา
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดแนวทางการปฏิบัติตามแผนป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม ของ ตร. ปี 2564
ขั้นตอนที่ 3 ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติฯ ให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง

งบประมำณ
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แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

2) การแข่งขันรถในทาง

1.5 จับกุมผู้กระทาผิดในความผิดที่รัฐเป็น
ผู้เสียหาย

ตัวชี้วัด

ผลกำรดำเนินกำร
ขั้นตอนที่ 4 ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. ปี 2564 ในการจัด
ระเบียบสังคมโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
- การดาเนินคดีผู้ขับขี่และผู้สนับสนุน
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล และปัญหาอุปสรรคใน
ความผิดเกี่ยวกับการ แข่งขันรถในทาง ไม่ การปฏิบัติที่ผ่านมา
น้อยกว่า ร้อยละ 10
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดแนวทางการปฏิบัติตาม แผนป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. ปี 2564
ขั้นตอนที่ 3 ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติฯ ให้ผู้ปฏิบัติทราบ
ขั้นตอนที่ 4 ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผน ป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. ปี 2564 ในการจัด
ระเบียบสังคมโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
จับกุมการกระทาความผิดคดี ความผิดที่ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล และปัญหาอุปสรรคใน
รัฐเป็นผู้เสียหาย (กลุ่มคดีที่ 4) เพิ่มขึ้นไม่ การปฏิบัติที่ผ่านมา
น้อยกว่า ร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน ขั้นตอนที่ 2 กาหนดแนวทางการปฏิบัติตาม แผนป้อง
มา
ปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. ปี 2564 ขั้นตอนที่ 3
ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติฯ ให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 4 ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. ปี 2564 ในการจับกุม
ผู้กระทาผิดใน ความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย (กลุ่มที่ 4)

งบประมำณ
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กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1.1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการแก้ไข ปัญหาอาชญากรรม
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
1. วิเคราะห์ข้อมูลและใช้ประโยชน์ ในการป้องกัน - กลุ่มความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน
อาชญากรรมและ พัฒนาการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ 85.83 คดี/ประชากร หนึ่งแสนคน
สถานีตารวจนครบาลหนองแขม

-กลุ่มความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและ
เพศ ไม่เกิน 29.39 คดี/ประชากรหนึ่ง
แสนคน

ผลกำรดำเนินกำร
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และ สภาพ
ปัจจุบัน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและทบทวน ผลการดาเนินการ
ที่ผ่านมา
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดมาตรการ/แผนงาน/ โครงการ/
กิจกรรมและข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ กาชับให้รายงานความคืบหน้าในการดาเนินงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ และสภาพ
ปัจจุบัน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและ ทบทวนผลการดา เนินการ
ที่ผ่านมา
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดมาตรการ/แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม และข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 3 กาชับให้รายงานความคืบหน้าในการ
ดาเนินงานให้ทราบทุกเดือน

งบประมำณ
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กลยุทธ์ที่ 2.1.2 สร้างระบบฐานข้อมูล กฎหมาย กฎ ระเบียบ และคาสั่ง หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ในช่องทางให้ประชาชนที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
- จัดทาระบบฐานข้อมูลออนไลน์ หรือแอปพลิเค
ชันเผยแพร่เกี่ยวกับ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
คาสั่ง หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชน ทราบ

ตัวชี้วัด
-ระดับความสาเร็จของการจัดทา ระบบ
ฐาน ข้อมูล ออนไลน์ หรือแอปพลิเคชัน
เผยแพร่เกี่ยวกับ กฎหมาย กฎ ระเบียบ
และคาสั่ง หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้
ประชาชนทราบ
จานวนช่องทางที่ประชาชน สามารถ
เข้าถึงได้โดยสะดวก ไม่น้อยกว่า 3
ช่องทาง

ผลกำรดำเนินกำร
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา ทบทวน ข้อมูล และอุปสรรค ในการ
ปฏิบัติที่ผ่านมา
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมาย กฎ
ระเบียบ และคาสั่งอื่นที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 3 ตั้งคณะทางานการจัดทาระบบ ฐานข้อมูล
ออนไลน์ หรือแอปพลิเคชันเผยแพร่ เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และคาสั่งหรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบ ทบทวน ฐานข้อมูล เกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และคาสั่ง คณะทางานเพื่อจัดทา
ระบบฐานข้อมูล ออนไลน์
ขั้นตอน 2 เร่งรัดการดาเนินการสร้างช่องทาง
แอพลิเคชั่นในการเข้าถึงข้อมูล

งบประมำณ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2.2 อานวยความยุติธรรมและพัฒนาระบบงานสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับประชาชน
เป้าหมาย : ประชาชนได้รับการอานวยความยุติธรรมทางอาญาและการบริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม
ตัวชี้วัด : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
- ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานี (Front Office) และนอกสถานีตารวจ (จราจร จิตอาสาพัฒนา สายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่
ตารวจไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 70 *
กลยุทธ์ที่ 2.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการอานวยความยุติธรรมทางอาญาตามหลักกฎหมาย และสิทธิมนุษยชน
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กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2.1.1 พัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ผลกำรดำเนินกำร
1.4 รับแจ้งความร้องทุกข์ต่าง ท้องที่
- ระดับความสาเร็จของการ ดาเนินการ ขั้นตอนที่ 1 ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการรับแจ้งความร้อง
ตามขั้นตอนการ พัฒนาการรับแจ้งความ ทุกข์ต่างท้องที่ และประกาศให้สาธารณะชนทราบ ตามที่
ร้องทุกข์ ต่างท้องที่
ผบ.ตร. ลงนามคาสั่ง ที่ 177/2564 ลง 9 เม.ย.64
เรื่องการรับคาร้องทุกข์หรือ คากล่าวโทษความผิดอาญา
นอกเขตอานาจ สอบสวน ลงวันที่ 9 เม.ย.64
1.5 บันทึกภาพและเสียง - การตรวจค้น จับกุม - -ระดับความสาเร็จการดาเนินการ ตาม
ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์
สอบปากคาในการสอบสวน
ขั้นตอนการบันทึกภาพและ เสียงในการ การดาเนินงาน คู่มือการดาเนินงาน
ตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคาใน
-ผบ.ตร.ลงนามในคาสั่ง ที่ 178/2564 ลง 9 เม.ย.64
การ สอบสวน
เรื่องการบันทึกภาพ และเสียง การตรวจค้น จับกุม และ
การสอบสวนคดีอาญา

งบประมำณ
143,200.--

กลยุทธ์ที่ 2.2.2 พัฒนาระบบงานสอบสวน งานกฎหมาย และงานพิสูจน์หลักฐาน
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2.2.1 เสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะให้พนักงานสอบสวน ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สืบสวน เจ้าหน้าที่สายตรวจป้องกันปราบปรามฝ่ายกฎหมาย
และ มีองค์ความรู้ มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรในการบริการประชาชนอย่างมืออาชีพ
เป็นที่ยอมรับ และมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนให้มีมาตรฐาน
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ผลกำรดำเนินกำร
งบประมำณ
1.ดาเนินการทางวินัยข้าราชการตารวจผู้ปฏิบัติ
-จานวนข้าราชการตารวจผู้ปฏิบัติ หน้าที่ ขั้นตอนที่ 1 คาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อดาเนินการ
หน้าที่งานสอบสวน งานสืบสวน งานป้องกัน
งานสอบสวน งานสืบสวน งานป้องกัน
กวดขันทางวินัย
ปราบปราม ที่บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่
ปราบปรามที่บกพร่อง ในการปฏิบัติหน้าที่ ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่รายงานข้าราชการตารวจที่กระทา
ได้รับการลงโทษ ทางวินัย ร้อยละ 100 ผิดวินัยให้ผู้บังคับชาทราบทุกเดือน
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แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
2.ดาเนินการทางวินัยข้าราชการ ตารวจผู้ปฏิบัติ
หน้าที่งานสอบสวน งานสืบสวน งานป้องกัน
ปราบปราม ที่ถูกร้องเรียนกล่าวหาว่าทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัด
-จานวนข้าราชการตารวจผู้ปฏิบัติ หน้าที่
งานสอบสวน งานสืบสวน งานป้องกัน
ปราบปรามที่กระทาผิด ฐานทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้รับการลงโทษทางวินัย
ร้อยละ 100

ผลกำรดำเนินกำร
ขั้นตอนที่ 1 คาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อกวดขัน
ดาเนินการทางวินัย
ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่รายงานข้าราชการตารวจที่กระทา
ผิดวินัยให้ผู้บังคับชาทราบทุกเดือน

งบประมำณ
-

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
เป้าหมาย : ตัวชี้วัด : - ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการและอานวยความสะดวก
กลยุทธ์ที่ 2.3.1 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถานีตารวจและหน่วยบริการประชาชน
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาทางด้านกายภาพของสถานีตารวจของหน่วยบริการประชาชน
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ผลกำรดำเนินกำร
ขับเคลื่อนการดาเนินการตาม แนวทางการ
-ระดับความสาเร็จของการจัดทา รายงาน ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะทางานตามแนวทางการยกระดับ
ยกระดับการบริการ ประชาชนของสถานีตารวจ ผลการตรวจประเมินตาม แนวทางการ
ฯ
ยกระดับการบริการ ประชาชนของสถานี ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมผลการติดตามการยกระดับการ
ตารวจ
บริการประชาชนของสถานีตารวจมาประเมิน การ
ปฏิบัติการยกระดับการบริการประชาชน
ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการติดตามการยกระดับ การบริการ
ประชาชนของสถานีตารวจ
ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการติดตามการ ยกระดับฯ ให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ

งบประมำณ
-
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กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3.1.2 สร้างเสริมบุคลิกภาพพฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากรให้มีความเป็นมิตร และปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ผลกำรดำเนินกำร
- จัดให้มีบุคคลต้นแบบประจาหน่วยเพื่อเป็น
- จานวนบุคคลต้นแบบด้านการ ให้บริการ ขั้นตอนที่ 1 กาหนดแนวทางการดาเนินการ คัดเลือก
แบบอย่างในการ พัฒนาบุคลิกภาพและการบริการ ประชาชนได้รับการเชิดชูประกาศเกียรติ บุคคลต้นแบบด้านการให้บริการประชาชน
ประชาชน
คุณ ไม่น้อยกว่า 1 คน/เดือน
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติแนวทางการดาเนินการฯ เสนอ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขั้นตอนที่ 3
ดาเนินการตามกรอบแนวทางการ
ดาเนินการตามขั้นตอนที่ 2

งบประมำณ
-

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3.1.4 จัดให้มีกระบวนการและช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลา พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
- เพิ่มรูปแบบ/ช่องทางการสื่อสาร ในการรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน
ผู้รับบริการ

ตัวชี้วัด
ผลกำรดำเนินกำร
- จานวนรูปแบบ/ช่องทางการ สารวจ
ขั้นตอนที่ 1 การจัดทาแบบสารวจความพึง พอใจของ
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการไม่ ผูร้ ับบริการต่อการให้บริการ ประชาชนของสถานีตารวจ
น้อย กว่า 2 รูปแบบ/ช่องทาง
และหน่วยบริการ
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติแบบสารวจความพึง พอใจฯ เสนอ
ผู้บังคับบัญชา
ขั้นตอนที่ 3 แจ้งให้ทุกฝ่ายเพื่อทราบและดาเนินการ
สารวจความพึงพอใจ
ขั้นตอนที่ 4 สรุปและรายงานผลการดาเนินการตามข้อ 3
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน

งบประมำณ
-
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กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3.1.5 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตสานึกในการให้บริการประชาชน (Service Mind) มีทัศนคติและวิธีการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ ตารวจในการ
ให้บริการประชาชน
-ฝึกอบรม/ประชุม/ชี้แจงข้าราชการตารวจทุก
ระดับให้มีจิตใจในการให้บริการประชาชน
(Service Mind)

ตัวชี้วัด
-จานวนครั้งของการฝึกอบรม/ ประชุม/
ชี้แจง ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/หน่วย

ผลกำรดำเนินกำร
ขั้นตอนที่ 1 ดาเนินการตามแนวทางการยกระดับการ
บริการ ประชาชนของสถานีตารวจ
ขั้นตอนที่ 2 จัดให้มีการฝึกอบรม/ประชุม/ชี้แจง ให้
ข้าราชการตารวจเข้าใจในกระบวนการด้านการ ให้บริการ
ประชาชน นโยบาย ข้อสั่งการของ ผู้บังคับบัญชา และ
งานอื่นๆ
ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการดาเนินการ ให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ

งบประมำณ
-

ตัวชี้วัด
ผลกำรดำเนินกำร
-อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทางถนน ไม่ ขั้นตอนที่ 1 กาหนดแผนงานแผนบูรณาการ ป้องกันและ
เกิน 12 คน ต่อ ประชากรแสนคน
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.2564
ขั้นตอนที่ 2 ประสานและขับเคลื่อนให้ หน่วยงานในสังกัด
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลที่ใช้ในการ
ปฏิบัติตามแผนฯ
สนับสนุน งานด้านการจราจร
ขั้นตอนที่ 3 รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติ ตามแผนฯ
รอบ 6 เดือน
3. กาหนดมาตรการบังคับใช้ กฎหมายจราจรต่อ
-ผลการดาเนินการตามแนวทางของแผนบูรณาการ
การกระทาผิดที่ มีผลกระทบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.
เพื่อลดอุบัติเหตุจราจร
2564 ของสถานีฯ ความปลอดภัยทางถนน

งบประมำณ
-

กลยุทธ์ที่ 2.3.2 บังคับใช้กฎหมายและอานวยความสะดวกด้านจราจร
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
1. วิเคราะห์และจัดทาแผนงานด้าน จราจร ระยะ
สั้นและระยะยาว
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แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
4. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
เทคโนโลยีในการบังคับใช้ กฎหมายด้านการจราจร
5.การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านการจราจร - ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนฯ
6. ปรับปรุงมาตรฐานสภาพแวดล้อม สวัสดิการ
ของเจ้าหน้าที่ตารวจจราจร
7. บูรณาการทางานป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ร่วมกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ชุมชน ท้องถิ่น และ ประชาชน ที่เกี่ยวข้อง

ผลกำรดำเนินกำร
-สถิติการ เสียชีวิตในช่วงควบคุมเข้มข้น (29 ธ.ค.63 - 4
ม.ค.64)
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดแผนงาน/มาตรการ ในการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ.2564
ขั้นตอนที่ 2 ชี้แจงและขับเคลื่อนให้หน่วย ในสังกัดปฏิบัติ
ตามแผนฯ
ขั้นตอนที่ 3 จัดตั้งศูนย์อานวยการป้องกัน และลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ พ.ศ.2564
ภายใต้สถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

งบประมำณ
42,000.-

กลยุทธ์ที่ 2.3.3 บริการด้านสุขภาพให้กับประชาชน ข้าราชการตารวจและครอบครัว
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
1. โครงการตรวจสุขภาพประจาปี ของข้าราชการ
ตารวจ

ตัวชี้วัด
- จานวนข้าราชการตารวจเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพประจาปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ
80

ผลกำรดำเนินกำร
ขั้นตอนที่ 1 ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสุขภาพ
ประจาปีข้าราชการตารวจและนาเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ
ขั้นตอนที่ 2 จัดทารายชื่อข้าราชการตารวจ เพื่อ
เข้ารับการตรวจสุขภาพประจาปี

งบประมำณ
-
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กลยุทธ์ที่ 2.3.4 นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมายอานวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
1.โครงการระบบประจาวันอิเล็กทรอนิกส์สถานี
ตารวจ (Police Diary Activity Report)
-นาระบบงานประจาวันอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ใน
งานสอบสวน

ตัวชี้วัด
-สถานีตารวจมีการนาระบบงาน
ประจาวันอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ ร้อยละ
100

ผลกำรดำเนินกำร
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดแนวทางในการดาเนินการตาม
โครงการระบบประจาวันอิเล็กทรอนิกส์สถานี
ตารวจ (Police Diary Activity Report)
ขั้นตอนที่ 2 ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้ารับการอบรม

งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 :กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของสังคมอย่ำงยั่งยืน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการเข้ามามีส่วนร่วม ในกิจการตารวจ
เป้าหมาย : 1. อาชญากรรมและความไร้ระเบียบลดลง ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อยมากขึ้น
2. ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษา ความสงบเรียบร้อยของสังคม
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จในการดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพื่อลดอาชญากรรม และความไร้ระเบียบ
งบประมำณ : 28,000.-บาท
กลยุทธ์ที่ 3.1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมให้แก่ทุกภาคส่วน
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ผลกำรดำเนินกำร
1. ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
-จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ อย่างน้อยเดือน ขั้นตอนที่ 1 ตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณาจัดทาสื่อ
ทักษะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมผ่านสื่อต่างๆ เช่นการ ละ 2 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลในการจัดสื่อ
ประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะทางานเพื่อจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนที่ 4 เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลประชาสัมพันธ์

งบประมำณ
-
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แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
2. โครงการเผยแพร่ขยายผลความรู้ ตามโครงการ - ปลูกฝังจิตสานึกให้กับข้าราชการตารวจ
จิตอาสาพระราชทาน ตามแนวทางพระราชดาริ
และประชาชนได้ ไม่น้อยกว่า 300 คน

ผลกำรดำเนินกำร
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาโครงการและนาเสนอ
ผู้บังคับบัญชา
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติงบประมาณการดาเนินการและ
จัดเตรียมการฝึกอบรม
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินการฝึกอบรม

งบประมำณ
-

กลยุทธ์ที่ 3.1.2 เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการรับรู้ร่วมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวัง
ให้ข้อมูลและตรวจสอบ การปฏิบัติงานของตารวจอย่างเหมาะสม
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ผลกำรดำเนินกำร
งบประมำณ
1. จัดอาสาสมัครตารวจบ้านช่วยเหลือ กิจการ
- จานวนอาสาสมัครตารวจบ้านที่
ขั้นตอนที่ 1 ดาเนินการ ตามแผนงาน/โครงการ/
36,000.ตารวจในการป้องกันอาชญากรรมและสนับสนุน ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่น้อย กิจกรรม
การทางานของตารวจ
กว่า 10 คน
ขั้นตอนที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ
ขั้นตอนที่ 3 ติดตามและสรุปผลการปฏิบัติการ
ดาเนินการ ตามแผน/โครงการ/กิจกรรม
(ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19)
2. โครงการจัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์กร
- จานวนหน่วยงานตารวจที่มีการ จัดทา ขั้นตอนที่ 1 ดาเนินการตามแผนงาน /โครงการ /
ปกครองส่วนท้องถิ่น
บันทึกข้อตกลงร่วมกับ องค์ กรปกครอง กิจกรรม
ส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100
ขั้นตอนที่ 2 ติดตามผลการดาเนินการตามแผน /
โครงการ /กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติการดาเนินการ
ตามแผน /โครงการ /กิจกรรม
-การจัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดทาบันทึกข้อตกลง
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แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
4. โครงการ กต.ตร.พบประชาชน

ตัวชี้วัด
- ระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
ตามโครงการ กต.ตร. พบ ประชาชน

5. โครงการสร้างเครือข่ายการมี ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตาบล

-จานวนประชากรในเขตพื้นที่ ผ่านการ
อบรมและเป็น เครือข่ายเฝ้าระวัง
อาชญากรรม 100 คน

ผลกำรดำเนินกำร
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดโครงการ กต.ตร.พบประชาชน
ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะทางานตามโครงการ และ
มีการประชุม ปรึกษา หารือ กาหนด แนวทางก่อน
การทางานตามโครงการ
ขั้นตอนที่ 3 ปฏิบัติงานตามแผนที่กาหนดไว้ใน
โครงการ
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดโครงการสร้างเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะทางานตามโครงการ และ
มีการประชุม ปรึกษา หารือ กาหนด แนวทางก่อน
การทางานตามโครงการ
ขั้นตอนที่ 3 ปฏิบัติงานตามแผนที่กาหนดไว้ใน
โครงการ

งบประมำณ
-

28,000.-

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการตารวจให้ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง
เป้าหมาย : หน่วยงานและบุคลากรยอมรับและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ตัวขี้วัด : - ความพึงพอใจของประชาชนและภาคีเครือข่ายต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 *
- ระดับจิตสานึกของข้าราชการตารวจในการมีส่วนร่วมกับประชาชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
กลยุทธ์ที่ 3.2.2 ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชน ในพื้นที่
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
-การนาบริษัทรักษาความปลอดภัย และพนักงาน
รักษาความปลอดภัยเข้ามามีส่วนร่วมในการป้อง
กันอาชญากรรมในพื้นที่

ตัวชี้วัด
ผลกำรดำเนินกำร
- จานวนบริษัทรักษาความ ปลอดภัยร่วม ขั้นตอนที่ 1 ดาเนินการตามแผนงาน /โครงการ /
วางแผนจัดการ รักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรม

งบประมำณ
-
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แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ภายใน บริเวณหรือสถานที่ที่รับผิดชอบ
รักษาความปลอดภัยร้อยละ 80

ผลกำรดำเนินกำร
ขั้นตอนที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติดตามผลการ
ดาเนินการตามแผน / โครงการ /กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติการดาเนินการ ตาม
แผน /โครงการ /กิจกรรม
- จานวนพนักงานรักษาความปลอดภัยรับ -จานวนพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต
อนุญาตเข้ามาเป็น เครือข่ายในการรักษา เข้ามาเป็นเครือข่ายในการรักษาความปลอดภัยใน
ความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและ
ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ บุคคล รวมทั้ง
ทรัพย์สิน ของบุคคล รวมทั้ง ระงับเหตุ
ระงับเหตุและรักษาความสงบ เรียบร้อยภายใน
และรักษาความสงบ เรียบร้อยภายใน
บริเวณหรือสถานที่รับผิดชอบ รักษาความ
บริเวณหรือสถานที่ รับผิดชอบรักษาความ ปลอดภัยตามข้อกาหนดในสัญญาจ้าง จานวน 35
ปลอดภัยตาม ข้อกาหนดในสัญญาจ้าง
คน
ร้อยละ 80

งบประมำณ

กลยุทธ์ที่ 3.2.3 ติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เพื่อนาไปสู่การพัฒนา ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
- การมีส่วนร่วมของ ประชาชน

ตัวชี้วัด
-ระดับความสาเร็จในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

ผลกำรดำเนินกำร
ขั้นตอนที่ 1 ดาเนินการตามแผนงาน /โครงการ /
กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม

งบประมำณ
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรพัฒนำองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบรำชกำรไทย 4.0
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงาน
เป้าหมาย : 1. จัดองค์กรให้มีความเหมาะสม มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรทางการบริหาร และนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
2. ระบบการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัด : - ความพึงพอใจของข้าราชการตารวจต่อการบริหารงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 *
- ดัชนีความผูกพันของบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 *
งบประมำณ : กลยุทธ์ที่ 4.1.1 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการและแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ
สานักงานตารวจแห่งชาติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ผลกำรดำเนินกำร
งบประมำณ
โครงการอบรมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและ
-ข้าราชการตารวจในสังกัดมีความรู้
ขั้นตอนที่ 1.เสนอโครงการอบรมสร้างวินัยคุณธรรม
จรรยาบรรณ
ความสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการ จริยธรรมและจรรยาบรรณให้กับข้าราชการตารวจ
ปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 2.สรุปรายงานผลการอบรมฯ
กลยุทธ์ที่ 4.1.2 นาระบบการส่งกาลังบารุงให้มีความคล่องตัว ทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว มีการบริหาร การด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
สามารถเชื่อมโยงกัน ทุกหน่วยงาน
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ผลกำรดำเนินกำร
งบประมำณ
1. นาระบบการบันทึกข้อมูล พัสดุลงในระบบ
- ระดับความสาเร็จในการบันทึกข้อมูล
ขั้นตอนที่ 1 กาชับการรายงานผลการบันทึก ข้อมูลพัสดุ
ฐานข้อมูล POLIS
พัสดุในระบบฐานข้อมูล POLIS
ในระบบฐานข้อมูล POLIS
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมรายงานผลการบันทึก ข้อมูลพัสดุใน
ระบบฐานข้อมูล POLIS
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แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
4. โครงการประเมินประสิทธิภาพ สถานีตารวจ
และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน
ของตารวจประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด
- ระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานี
ตารวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ
การปฏิบัติงานของตารวจประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

ผลกำรดำเนินกำร
ขั้นตอนที่ 1 ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ โครงการ
ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอบเขตโดย
ละเอียดของงาน
ขั้นตอนที่ 3 รวบรวมผลประเมินจากประชาชนที่มารับ
บริการ

งบประมำณ
-

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4.2 บริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมาย : 1. ข้าราชการตารวจมีความเป็นมืออาชีพทันสมัย เชี่ยวชาญในการนาเทคโนโลยีมาใช้ ในการปฏิบัติงาน
2. ข้าราชการตารวจมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรักเชื่อมั่น และศรัทธา ต่อองค์กรตารวจ
ตัวชี้วัด : กลยุทธ์ที่ 4.2.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ข้าราชการตารวจ
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.1.1 บริหารจัดการค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ให้แก่ข้าราชการตารวจ มีความภาคภูมิใจและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
1. ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดานอาคารที่ทา - ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตาม
การของสถานีตารวจนครบาลหนองแขม และ
สัญญาจ้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาแฟลตที่พักอาศัย หลัง 1
และ 2 สาหรับข้าราชการตารวจ สถานีตารวจ
นครบาลหนองแขม

ผลกำรดำเนินกำร
ขั้นตอนที่ 1 ขอรับความเห็นชอบในการจัดจ้างฯ ปรับปรุง
หลังคา ฝ้าเพดาน 2 รายการดังนี้
1) ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาที่ทาการ บริเวณชั้น 3
2) ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารแฟลตที่พักอาศัย หลัง
1, 2 สาหรับข้าราชการตารวจสถานีตารวจนครบาลหนอง
แขม
ขั้นตอนที่ 2 อนุมัติซื้อ/จ้างจานวน 2 รายการข้างต้น
ขั้นตอนที่ 3 ลงนามในสัญญาจ้าง จานวน 2 รายการ
ข้างต้น

งบประมำณ
496,819.498,647.-
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แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
2.ตรวจเยี่ยมบารุงขวัญข้าราชการตารวจ

ตัวชี้วัด
-ตรวจเยี่ยมบารุงขวัญข้าราชการตารวจ
ได้รับการตรวจ เยี่ยมบารุงขวัญ ร้อยละ
100

ผลกำรดำเนินกำร
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดการผู้บังคับบัญชาออกตรวจเยี่ยมทุก
เดือน
ขั้นตอนที่ 2 ทาแบบสอบถามปัญหา ข้อร้องเรียน
ขั้นตอนที่ 3 รวบรวม สรุปปัญหาข้อร้องเรียน เพื่อนามา
ประเมินแก้ไข

งบประมำณ

กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.1.2 เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬาและร่างกายให้แก่ข้าราชการตารวจ
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
- โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ตัวชี้วัด
ผลกำรดำเนินกำร
-ข้าราชการตารวจผ่านเกณฑ์การประเมิน อยู่ระหว่างชะลอดาเนินการ เนื่องจากมีการ แพร่ระบาด
ทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย ไม่น้อยกว่า ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ร้อยละ 80

งบประมำณ
5,000.-

กลยุทธ์ที่ 4.2.3 ส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม
1. ตารวจไทยใจสะอาด

ตัวชี้วัด
- ความพึงพอใจของประชาชน เกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรมของ ข้าราชการตารวจ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75

ผลกำรดำเนินกำร
ขั้นตอนที่ 1 ดาเนินการตามโครงการตารวจไทย ใจสะอาด
ขั้นตอนที่ 2 รายงานผลการดาเนินการตามโครงการตารวจ
ไทยใจสะอาด รอบ 6 เดือน

-ระดับความสาเร็จของหน่วยงาน และ
ข้าราชการตารวจที่ประพฤติ ปฏิบัติดี

ขั้นตอนที่ 1 แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการ
สรรหาและคัดเลือกฯให้กับข้าราชการในสังกัดทราบ
ขั้นตอนที่ 2 แจ้งแนวทางการ สรรหาและคัดเลือกฯ

งบประมำณ
-

-
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แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
2. การประกาศเชิดชูเกียรติ หน่วยงานและ
ข้าราชการตารวจที่ ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตาม
ประมวล จริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ

ตัวชี้วัด
เยี่ยมตามประมวล จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตารวจ โดยได้รับการ
ประกาศเชิดชูเกียรติ และเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ (โล่และเข็ม)

ผลกำรดำเนินกำร
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินการ สรรหาและคัดเลือกฯ

งบประมำณ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4.3 เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร
เป้าหมาย : เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความโปร่งใส
ตัวชี้วัด : - ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานฯ ไม่น้อยกว่าระดับ B (75.00 – 84.99 คะแนน)
- สัดส่วนข้าราชการตารวจและเจ้าหน้าที่ที่กระทาผิดกฎหมายลดลงร้อยละ 20
- ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 *
กลยุทธ์ที่ 4.3.1 ป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจสถานีตารวจนครบาลหนองแขม ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ผลกำรดำเนินกำร
งบประมำณ
1. กาหนดมาตรการและกลไกใน การป้องกัน
- การตรวจสอบที่ตรวจไม่พบ ข้อสังเกต ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะทางาน ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และ
และพบข้อบกพร่อง เล็กน้อยได้แนะนา
การจัดทาแผนการ ปฏิบัติงาน (Engagement Plan)
มาตรฐานการปฏิบัติตามวินัยของข้าราชการตารวจ ปรับปรุงแก้ไข ระหว่างการตรวจสอบ
ประจาปี
1.1 ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ตาม แผนการ
(บัญชี 1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาแผนการปฏิบัติงาน (Engagement
ตรวจสอบ โดยนาหลักธรรมาภิบาล และนโยบาย
Plan) ประจาปี
ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ มาประกอบการ
ขั้นตอนที่ 3 แจ้งอนุมัติแผนการ ปฏิบัติงานฯ และกรอบ
พิจารณา
แนวทางการรายงานผลการดาเนินการ ตามแผนฯ ให้แต่ละ
ฝ่ายดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงาน
(Engagement Plan) รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือน ธ.ค.63
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แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
1.2 ประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA)
1.7 ดาเนินการทางวินัยข้าราชการตารวจที่
บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่

1.8 ดาเนินการทางวินัยข้าราชการตารวจที่ถูก
ร้องเรียน กล่าวหาว่าทุจริตและประพฤติมิชอบ

1.9 สืบสวนและสอบสวนการ กระทาความผิด
เกี่ยวกับการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในวง
ราชการ

ตัวชี้วัด

ผลกำรดำเนินกำร
– มี.ค.64 โดยให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะตามระดับ ข้อ
ตรวจพบบัญชี 1-3 แก่หน่วยรับตรวจ
- ผลการประเมินคุณธรรมและ ความ
ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนและนาเข้าข้อมูล ขั้นตอนที่ 2 เก็บ
โปร่งใสในการดาเนินงาน ของหน่วยงานฯ ข้อมูลแบบวัดการรับรู้ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) และ
ไม่น้อยกว่า ระดับ B (75.00 – 84.99 ภายนอก(EIT) ขั้นตอนที่ 3 เก็บข้อมูลแบบวัดการเปิดเผย
คะแนน)
ข้อมูลสาธารณะ(OIT)
-จานวนเรื่องที่สานักงานตารวจ แห่งชาติ ขั้นตอนที่ 1 สารวจสถิติงานวินัย
สั่งการได้รับการตรวจ เร่งรัดแล้วเสร็จ ไม่ ขั้นตอนที่ 2 รายงานผลดาเนินทางวินัยให้ผู้บังคับบัญชา
น้อยกว่า ร้อยละ 50
ทราบ ทุกเดือน
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมเร่งรัดการ ดาเนินการทางวินัยเป็น
ประจาอย่างต่อเนื่อง
-จานวนข้าราชการตารวจที่ บกพร่องใน ขั้นตอนที่ 1 ผู้บังคับบัญชามีคาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ
การปฏิบัติหน้าที่ได้รับการลงโทษทาง
เพื่อดาเนินการทางวินัย
วินัย ร้อยละ 100
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการรวบรวมหลักฐาน
มีความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา
ขั้นตอนที่ 3 ผู้บังคับบัญชามีคาสั่งลงโทษ ทางวินัย
- จานวนข้าราชการตารวจที่ กระทาผิด
ขั้นตอนที่ 1 ผู้บังคับบัญชามีคาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ
ฐานทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้รับการ เพื่อดาเนินการทางวินัย
ลงโทษทางวินัย ร้อยละ 100
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการรวบรวมหลักฐาน มีความเห็น
เสนอ
ขั้นตอนที่ 3 ผู้บังคับบัญชามีคาสั่งลงโทษทาง วินัย

งบประมำณ
-

-

-

-
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กลยุทธ์ที่ 4.3.2 สร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจอย่างทัน ต่อสถานการณ์และทั่วถึง
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
4. เพิ่มช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ - จานวนช่องทางที่ใช้ในการ
ให้ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย
ประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง
4.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ข่าวสาร ของ
ตารวจให้ประชาชนรับทราบ
5.แผนการประชาสัมพันธ์พฤติการณ์ อาชญากรรม - จานวนครั้งในการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนรู้เท่าทัน
พฤติการณ์อาชญากรรมไม่น้อยกว่า 12
เรื่อง/ปี

6.แผนการประชาสัมพันธ์ด้านการอานวยความ
สะดวกให้กับประชาชน ในด้านต่าง ๆ

- จานวนครั้งในการประชาสัมพันธ์
ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง/ปี

ผลกำรดำเนินกำร
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ และสภาพปัญหา
ปัจจุบัน ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และทบทวนการดาเนินการที่ผ่าน
มา
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดแผนงาน/โครงการ
ขั้นตอนที่ 3 ประชาสัมพันธ์ในช่องทางของสถานีให้
ประชาชนทราบ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ และสภาพปัญหา
ปัจจุบัน ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และทบทวนการดาเนินการที่ผ่าน
มา
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดแผนงาน/โครงการ
ขั้นตอนที่ 3 ประชาสัมพันธ์ ในช่องทางของสถานีให้
ประชาชนรับทราบ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ และสภาพปัญหา
ปัจจุบัน ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และทบทวนการดาเนินการที่ผ่าน
มา
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดแผนงาน/โครงการ
ขั้นตอนที่ 3 ประชาสัมพันธ์ ในช่องทางของสถานีให้
ประชาชนรับทราบ

งบประมำณ
-

-

-
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กลยุทธ์ที่ 4.3.3 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สามารถนามาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
- โครงการทบทวนปรับปรุงการ ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการระดับ บุคคล

ตัวชี้วัด
- ระดับความสาเร็จของการ ทบทวน
ปรับปรุงประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระดับบุคคล

ผลกำรดำเนินกำร
ขั้นตอนที่1 พิจารณาแนวทางการปฏิบัติ สาหรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการตารวจ
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้บังคับบัญชา
ขั้นตอนที่ 3 ติดตามผลการประเมินฯ และการบันทึกผล
การประเมินของข้าราชการตารวจลงในระบบ POLIS โดย
ให้ เสร็จสิ้นตามรอบระยะเวลาการประเมินฯ

งบประมำณ
-
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ปัญหำและอุปสรรค
๑. การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ มีโครงการ/แผนงาน เป็นจานวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของ
สถานีตารวจนครบาลหนองแขม ที่มีอยู่อย่างจากัด การกาหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนา ในแต่ละปียังไม่คานึงถึง
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควรทาให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงาน จานวนมาก แต่นาโครงการที่จัดทาไป
ปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสาเร็จตามแผนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่า
2. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควรในการจัดประชุมประชาคม
3. ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทาให้การจัดโครงการบางโครงการ ไม่สามารถจัดได้

ข้อเสนอแนะ
๑. สาหรับโครงการ/แผนงาน ที่สถานีตารวจนครบาลหนองแขม ดาเนินการเอง เห็นควรบรรจุ โครงการ/แผนงาน
ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพของ สถานีตารวจนครบาล
หนองแขม จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานตารวจแห่งชาติ
๒. การกาหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคานึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้
มีผลให้ร้อยละของความสาเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง
๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถานีตารวจนครบาลหนองแขม อย่างต่อเนื่อง
๔. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และ รู้เท่าทันเทคโนโลยีและ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

ผลกำรดำเนินงำนอื่นๆ สถานีตารวจนครบาลหนองแขม ได้ดาเนินการโครงการ ในงบประมาณประจาปี ๒๕๖๔ ใน
เขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ จากภาคประชาชน ภาครัฐ และเอกชนใน พื้นที่ จนโครงการต่างๆ ประสบผลสาเร็จด้วยดี
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ เช่น
จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือบริการรับส่งผู้ป่วยโควิด – 19 ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ รพ.และแจกจ่าย อาหาร น้าดื่มแก่ประชาชน

จัดรถรับส่งให้บริการแก่ ผู้ป่วยโควิด ที่มีความ
ประสงค์มายังศูนย์พักคอย เพื่อรอการส่งต่อ
รพ.และมีการเตรียมความพร้อมสาหรับการขน
ย้ายและลงทะเบียน และประสานงานต่อ
เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขต่อไป

โครงการทาความสะอาดป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
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มีการอบรมข้าราชการตารวจในสังกัด สน.หนองแขม
ความสะอาดฆ่าเชื้อ และจัดรถรับส่งผู้ป่วยโควิด และ
ทาความสะอาด โดยรอบ สถานีตารวจ และชุมชนใน
พื้นที่

โครงกำรแจกอำหำร เครื่องดื่ม เจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือ

กต.ตร และ ผกก.สน.หนองแขม ร่วมกับข้าราชการ
ตารวจสถานีตารวจนครบาลหนองแขม ดาเนินการ
แจก อาหารแห้ง เครื่องดื่ม และเจลแอลกอฮอล์
ล้างมือ ให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ช่วง โคดวิด - 19 ระบาด

